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УДК 910.1 (477) 
140 РОКІВ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ 

У ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ: ПЕРШІ КРОКИ 
Руденко Валерій, Пирогівська Алла, Сандуляк Інга 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
 

Розкриваються основні віхи 140-річної географічної освіти і науки у Чернівецькому університеті. Ви-
світлюється інформація щодо відкриття університету, зародження та розвитку географічної науки. 
Представлена інформація про основних видатних науковців-викладачів, які зробили вагомий внесок у 
становлення географії як науки. 
Ключові слова: Чернівецький національний університет, географічна освіта, географічна наука, гео-
графічні особистості. 

 
4 жовтня 1875 р. у Чернівцях урочисто 

відкрито Чернівецький університет з нагоди 
100-річчя приєднання Буковини до Австрії та, 
водночас, – іменин імператора Франца Йоси-
фа. Напередодні – 30 вересня 1875 р. універси-
тетові присвоєно офіційну назву – «Чернівець-
кий імператорський і королівський імені 
Франца Йосифа університет». 

З вітальними промовами у приміщенні 
вчительської семінарії (нині корпус №1 по вул. 
Університетській, 28) виступили міністр віро-
сповідань та освіти Австро-Угорщини д-р 
Карл фон Штремайєр, ректор університету Ко-
стянтин Томащук, представник Австрійської 
Академії наук д-р Адольф Фікер, крайовий 
президент Гієронімус Алесані та ін.. 

У 1875 – 1876 н.р. навчання проводилось 
на теологічному, юридичному та гуманітарних 
відділах філософського факультету. Діяли 23 
кафедри (на теологічному – 3, юридичному – 
4, філософському – 16), на які записалися 158 
студентів (41 студент – на теологічному, 82 – 
на юридичному, 35 – на філософському). До 
кінця навчального року кількість студентів 
зросла до 191 особи. 

Перший професорсько-викладацький 
склад університету нараховував 28 осіб (серед 
яких було 14 німців, 10 румун, 4 українці). 

23 липня 1876 р. у складі філософського 
факультету були відкриті перші природничі 
кафедри – мінералогії, фізики, ботаніки та зоо-
логії [11, S. XLVI]. 7 жовтня цього ж року у 
приміщенні «попівського будинку» запрацю-
вали перші чотири кабінети (лабораторії), які в 
австро-угорські часи йменувалися «інститута-
ми»: мінералогічний, фізичний, ботанічний та 
зоологічний [1, арк. 1-3]. 

Мінералогічну лабораторію (інститут) 
очолив професор мінералогії Карел Врба (Ka-
rel Vrba) (1845 – 1922), під керівництвом якого 
власне і було започатковано цикл геолого-

географічних наук у Чернівецькому універси-
теті [10, р.273]. Професором розроблені курси 
з фізичних властивостей мінералів і, що голов-
не, з фізичної географії мінералів (корисних 
копалин). У лабораторії були запроваджені 
мінералогічний практикум, практичні заняття з 
визначення кристалів, петрографічні екскурсії, 
читалися курси з фізичної кристалографії, роз-
вивалося вчення про гірські породи. Карел 
Врба став видатним ученим у галузі кристало-
графії світового рівня. Після від'їзду з Чернів-
ців у 1881 р., пізніше він працював ректором 
Карлового університету у Празі, був Президе-
нтом Чеської Академії наук. 

К. Врба запросив та залучив до викла-
дання і проведення практичних і лабораторних 
занять мінеролога Фрідріха Бека, геолога Кар-
ла Альфонса Пенекке, етнографа О. Ленца, а 
також географа Олександра Зупана (Alexander 
Supan), який добре прислужився розвою геог-
рафії у Чернівецькому та інших університетах 
країни та світу. 

О. Зупан народився 3 березня 1847 р. в 
містечку Інніхен (нині провінція Больцано-
Боцен в Італії). Навчався в університетах міст 
Грац, Відня, Галле та Ляйпцигу. З 1877 року 
працював у Чернівцях учителем гімназії та 
приват-доцентом університету, від 1880 р. – 
професор географії Чернівецького університе-
ту. На основі прочитаного лекційного курсу 
опублікував підручник "Grundzüge der phy-
sischen Erdkunde" ("Основи фізичної геогра-
фії", Ляйпциг, 1884; 6-те вид. – 1916), що відо-
бражав результати новітніх досліджень і відк-
риттів у галузі наук про Землю та був перекла-
дений багатьма європейськими мовами, зокре-
ма 1899 р. і 1914 р. російською мовою за реда-
кцією і з доповненням Д. Анучина [5]. 

Професором були започатковані у Чер-
нівецькому університеті галузеві географічні 
курси з географічної морфології, фізичної гео-
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графії, кліматології, орографії, океанології, 
етнології, регіональні курси з географії Євро-
пи, дунайських країн, Азії, Африки, Північної 
Америки. 

О. Зупан є автором підручника з геогра-
фії для австрійських шкіл, що з 1874 р. до 1904 
р. витримав 11 видань. За час роботи у Черні-
вецькому університеті підготував до друку та 
видав "Архів з господарської (економічної) 
географії. І. Північна Америка" [13]. 

О. Зупан був членом Німецького акаде-
мічного товариства природодослідників Лео-
польдіна, почесним членом географічних то-
вариств у Мюнхені, Гамбурзі, Відні, Амстер-
дамі, Римі і Лондоні, товариства друзів приро-
ди у Москві, членом географічних товариств у 
Санкт-Петербурзі, Парижі і Лейпцігу. Від 1884 
р. вчений мешкав у м. Гота (Німеччина), був 
редактором авторитетного географічного жур-
налу "Petermanns Geographische Mitthelungen" 
(до 1909 р.). 

З самого початку у Чернівецькому уні-
верситеті працював керівником кафедри (ін-
ституту) експериментальної фізики у складі 
філософського факультету професор, доктор 
філософії Алоїз Гандль (Alois Handl) (1837 - 
1915). У 1877 – 1878 р.р. і в 1893 – 1894 р.р. 
він очолював як декан філософський факуль-
тет, а в 1879 – 1880 р.р. та у 1894 – 1895 р.р. 
був ректором Чернівецького університету.  

Географічна освіта і наука Буковини за-
вдячує А. Гандлю запровадженням в навчаль-
ний процес університету курсу метеорології. 
Як свідчать архівні документи, А. Гандль спі-
льно з А. Васмутом (засновником кафедри те-
оретичної фізики) ще у листопаді 1876 року 
звернулися до Крайового управління Буковини 
про підтримку тимчасової обсерваторії вищої 
реальної школи у Чернівцях на Roschergasse 
(нинішня Кафедральна вулиця) та передачу 
цієї обсерваторії новоствореному Чернівець-
кому університету для проведення метеороло-
гічних та астрономічних спостережень. На 
жаль, крайовий президент Буковини очікува-
ної фінансової допомоги від міністра освіти і 
віровизнань Австро-Угорщини не отримав і це 
питання залишилось відкритим [6, с.68 – 69]. 

Водночас з виникненням і розвитком фі-
зико-географічного (точніше, геолого-
географічного) циклу, в університеті зароджу-
ється й економіко-географічний цикл. У 1876 – 
1877 навчальному році на факультеті права 
відомий учений того часу професор політеко-
номії та наук про державу Фрідріх Кляйнвех-
тер (Friedrich fon Kleinwächter) (1838, Прага – 
1927, Чернівці) розпочав читання курсів з еко-

номічної історії та світової торгівлі, організації 
господарства, статистики населення, регіона-
льних курсів зі статистики (тобто економічної 
географії) Австрії, Європи та ін. Фрідріх 
Кляйнвехтер спеціалізувався на дослідженні 
організації промислового виробництва та зіс-
тавленні економічних систем, вивчав націона-
льну економію як науку та її місце серед інших 
дисциплін. У 1883 р. здійснив перше наукове 
дослідження картелей. Піддав гострій критиці 
принципи і цілі "так званого наукового соціа-
лізму" (1885 р.). У 1882 – 1883 р.р. та в 1893 – 
1894 р.р. Ф. Кляйнвехтер двічі обирався рек-
тором Чернівецького університету. 

Не менш відомим науковцем та виклада-
чем кафедри статистики був екстраординарний 
професор Юліус Платтер, що працював у Чер-
нівецькому університеті у 1875 – 1879 роках. 
Уже в 1878 році в Ієні він опублікував брошу-
ру "Soziale Studien in der Bukowina 1-te Reihe", 
де за матеріалами торговельної палати, буко-
винського ландтагу, анкетування розкрив стан 
соціально-економічного (економіко-
географічного) та культурного розвитку краю. 
Він критикував уряд Австро-Угорщини за те, 
що на Буковині найменше шкіл у порівнянні з 
іншими землями країни. "Селяни не знають, у 
якій державі вони живуть". Усе сільське насе-
лення знаходиться у руках лихварів, буковин-
ські поміщики є боржниками та марнотратця-
ми, а Чернівці більше нагадують село, ніж міс-
то [2, арк. 1-4]. Працюючи у галузі етичної по-
літичної та національної економії, соціального 
господарства, Ю. Платтер став широко знаним 
за межами Австро-Угорщини. Відома його по-
леміка з К. Марксом, про що ми довідуємося з 
листа останнього до Конрада Шмідта від 
8.10.1888 р. Праці Ю. Платтера перекладені 
багатьма європейськими мовами, зокрема й 
російською – "Основные учения политической 
экономии. Критическое введение в науку о 
социальном хозяйстве. – Москва, 1908 – 1909. 
– Т. І – ІІ. – 456 с." [3]. 

7 березня 1885 року на посаду штатного 
професора географії у Чернівецькому універ-
ситеті був призначений доктор філософії 
Оскар Гайнріх Ленц – відомий мандрівник-
африканіст. Впродовж попередніх десяти років 
за розпорядженням німецького африканського 
товариства в Берліні він здійснив експедиції в 
тропічну західну Африку (землі Габану і Ого-
ме), об'їздив Марокко, перейшов через Атласні 
гори, пересік західну Сахару, західний Судан 
до Сенегамбії. 

Під час роботи у Чернівецькому універ-
ситеті за підтримки Віденського географічного 
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товариства здійснив пошуки експедиції Еміна 
Паша в Африці [11, с.107]. У 1885 - 1887 р.р. 
разом з доктором О. Бауманном досліджував 
африканський континент від витоку річки 
Конго на заході до витоку річки Замбезі на 
сході. У 1885 р. О. Ленц здійснив нову експе-
дицію: піднявся до Ньянгви і через Танганьїку, 
Ньясу, р. Ширу і Замбезі дійшов до східної 
частини Африки [7, с.165]. Зрозуміло, резуль-
тати своїх досліджень вчений широко викори-
стовував у своїй викладацькій діяльності. Ви-
датні заслуги дослідника були відзначені чис-
ленними нагородами. Оскар Ленц був рицарем 
ордена австрійського імператора Франца Йо-
сифа, кавалером великої золотої медалі геог-
рафічних товариств у Парижі, Марселі, Берлі-
ні, почесним членом географічних товариств 
Відня, Будапешта, Ляйпцига, Мюнхена, Мад-
рида, Каїра і т.п. [7, с. 165-166]. 

Географічні дослідження, нарешті, набу-
ли системного характеру з відкриттям у 1888 – 
1889 навчальному році в Чернівецькому уніве-
рситеті кабінету географії, що було здійснено 
доктором філософії, професором географії Фе-
рдінандом Ленквером. 

 
Список літератури 
1. Derzhavnyy arkhiv Chernivets'koyi oblasti 
(DAChO). – f.3, Op. 2, spr. 10873, ark. 1-3. 
2. DAChO. – f.3, Op. 2, spr. 328, ark. 1-4. 
3. Platter Yu. Osnovnыe uchenyya polytycheskoy 
эkonomyy. Krytycheskoe vvedenye v nauku o 
sotsyal'nom khozyaystve / Yu. Platter. – Moskva, 
1908 – 1909. – T. I – II. – 456 s. 
4. Rudenko V.P. Heohrafichnyy fakul'tet / V.P. 
Rudenko / Vyshcha pedahohichna osvita i nauka 
Ukrayiny: istoriya, s'ohodennya ta perspektyvy 
rozvytku. Chernivets'ka oblast' / red. rada vyd.: 

V.H. Kremen' (hol.). – K.: Znannya Ukrayiny, 
2011. – S. 111-123. 
5. Rudenko V.P. Zupan Oleksandr / V.P. 
Rudenko // Entsykloped. Suchasn. Ukrayiny. – T. 
11 (Kyyiv, 2011). – S. 45. 
6. Serhyeyeva T. Nevidomi Chernivtsi: narysy z 
istoriyi meteorolohiyi ta seysmolohiyi / T. 
Serhyeyeva. – Chernivtsi, 2015. – 120 s. 
7. Ukrayinets' V. Oskar Lents – vidomyy 
afrykanist, profesor heohrafiyi u Chernivets'komu 
universyteti / V. Ukrayinets' // Naukovyy visnyk 
Cherniv. un-tu: Zb. nauk. pr. Vyp. 158: 
Heohrafiya. – Chernivtsi: ChNU, 2002. – S. 164 – 
167. 
8. Chernivets'kyy derzhavnyy universytet. – L'-
viv: VO "Vyshcha shk.", vyd-vo pry L'viv. derzh. 
un-ti, 1975. – 192 s. 
9. Chernivets'kyy universytet. 1875 – 1995: 
Storinky istoriyi. – Chernivtsi: Ruta, 1995. – 208 
s.Biographical notices of mineralogists recently 
deceased (Second series) / By L.J. Spencer, M.A., 
ScD, F.G.S. // Min. Mag. – 1924. – Vol.4. – Pp. 
252 – 275. 
10. Die K.K. Franz – Josephs – Universität in 
Czernovitz im ersten Vierteljahrhundert ihres Be-
standes / Festschrift. Hrsg. vom Akademischen 
Senat. – Czernowitz, 1900. – 245 S.  
11. Norst Anton. Alma-mater Francisco – Josephi-
na: Festschrift zu deren 25 – jährigem Bestande / 
Anton Norst. – Czernowitz, 1900. – 133 S. 
12. Supan A. Archiv für Wirtschaftsgeographie. 1. 
Nordamerika, 1880 – 1885/ A. Supan. – Gotha, 
1886. 
13. Wagner Rudolf. Alma-mater Francisco Jo-
sephina: Die deutsch-sprachige Nationalitäten – 
Universität in Czernowitz. Festschrift zum 100. 
Jahrestag ihrer Eröffnung 1875 / Rudolf Wagner. 
– München, 1979. – 429 S. 

 
Руденко Валерий, Пироговская Алла, Сандуляк Инга. 140 лет географического образования и 
науки в Черновицком университете: первые шаги.  
Раскрываются основные вехи 140-летия географического образования и науки в Черновицком уни-
верситете. Подается информация об открытии университета, зарождении и развитии географической 
науки. Представлена информация об основных выдающихся ученых-преподавателях, которые внесли 
весомый вклад в становление географии как науки. 
Ключевые слова: Черновицкий национальный университет, географическое образование, географи-
ческая наука, географические личности. 
 
Rudenko Valeriy, Pyrohivska Alla, Sandulyak Inha. 140 years of geographic education and science in 
chernivtsi university: first steps. Principal landmarks of the 140 years old history of geographic education 
and science in the Chernivtsi University are discussed.  
The university was opened on the 4th of October 1875 in celebration of the 100th anniversary of joining of the 
territory of Bukovyna to Austria, and, simultaneously, the birth date of Franz Josef, the Emperor. Some days 
before, on the 30th of September 1975, the university was granted its first official name – the Chernivtsi Im-
perial and Royal Franz Josef University. 
In 1875/76 academic year, the first lectures were hold by the Departments of Theology, Jurisprudence and 
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Arts within the Faculty of Philosophy. The Faculty’s 23 Professorates (3 at the Department of Theology, 4 - 
Jurisprudence, and 16 - Arts) were lecturing for 158 students (41 students of Theology, 82 – of Jurispruden-
ce, and 35 – of Philosophy). The number of students grew to 191 by the end of the 1st academic year. 
It was on the 23rd of July 1876 that the first departments of natural sciences – Mineralogy, Physics, Botany 
and Zoology – were opened within the Faculty of Philosophy. The first mineralogical laboratory starts its 
history from the 7th of October of the same year. The laboratory was headed by Karel Vrba (1845-1922), 
Professor of Mineralogy, whose guidance gave rise to a cycle of geological-geographic courses in the Cher-
nivtsi University. Professor Vrba had developed a series of courses in minerals’ physical properties, and, 
what is much more important, of minerals’ (natural resources’) physical geography. University chronicles 
highlight the role of Friedrich Beck, mineralogist, Karl Alfons Penecke, geologist, O. Lenz, ethnographer, 
and Alexander Supan, geographer, who significantly contributed to development of geography within the 
walls of the Chernivtsi University and other universities of the Empire and the world. 
Lecturing in Chernivtsi University, A. Supan had initiated field courses in geographic morphology, physical 
geography, climatology, oreography, ocean science, ethnology, regional courses in geography of Europe, 
Danube countries, Asia, Africa and Northern America. He was a Member of German Academic Society of 
Natural Scientists, an honorary member of geographical societies in Munich, Hamburg, Vienna, Amsterdam, 
Rome and London, societies of friends of nature in Moscow, member of geographical societies of St Peters-
burg, Paris and Leipzig.  
It was due to efforts by A. Gandl that geographic education and science in Bukovyna had a course of mete-
orology included into academic schedule of the university.  
The authors emphasize that at the same time as physic-geographic (geological-geographic, to be more pre-
cise) cycle of courses was formed, the university gave rise to economic-geographical cycle.  
In 1882-83 and 1893-94, F. Kleinvechter was elected as a Chancellor of the Chernivtsi University. An ex-
traordinary Professor Julius Platter, equally well known scientist and a lecturer of the Department of Statis-
tics worked in the Chernivtsi University in 1875-1879. While in Chernivtsi, supported by the Vienna geogra-
phical Society, he had become a participant of the Emin Pasha Relief Expedition in Africa. In 1885-1887, 
together with Dr O. Baumann, he explored the African continent from the source of the Congo in the west to 
the source of the Zambezi in the east. 
It is specially noted that geographic research had found its final consistency when Ferdinand von Lenkwer, 
Doctor of Philosophy and Professor of Geography, opened a Cabinet of Geography within the walls of the 
Chernivtsi University in 1888/89 academic year. 
Key words: Chernivtsi National University, geographic education, geographical science, personalities in 
geography. 
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УДК 556.51 
БУДОВА ТА СТІК РІЧКОВОЇ СИСТЕМИ СІВЕРСЬКОГО ДОНЦЯ  

В МЕЖАХ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Бірюков Олександр 

Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ 
 

Виконан ідентифікація річкової мережі Сіверського Донця у межах Харківської області. За схемою 
Хортона – Шталера. Визначено –р. Сіверський Донець є річкою шостого порядку, яка має: 622 при-
токи першого порядку; 160 приток другого порядку; 37 приток третього порядку; 9 приток четверто-
го порядку; 3 притоки п’ятого порядку. 
За обробки, наявних даних, за весь строк спостережень по 44 гідрометричних постах, на дослідженої 
території, визначено величину середніх максимальних, мінімальних та багаторічних витрат води.  
Для кожного поста визначено порядок Пі та кількість приток першого порядку S1, а також розрахо-
вані значення коефіцієнта К. Далі встановлений взаємозв’язок між структурою та водністю. 
Ключові слова: річкові системи; гідрографічні мережа; коефіцієнта К; максимальний, мінімальний 
та середньобагаторічний стік. 

 
Вступ. Помітні зміни річкової системи 

відбуваються в районах масового будівництва 
ставків. Створення великої кількості штучних 
не великих озер з глухими греблями призво-
дить до зникнення малих річок. Найбільші 
зміни гідрографічної мережі в результаті 
діяльності людини визначаються на урбанізо-
ваних територіях, площах із суцільною, або 
майже суцільною промисловою і міською за-
будовою. Це призводить до істотної перебудо-
ви не тільки малих, але і великих ланок річної 
мережі. Тім страшніші наслідки цієї «діяль-
ності», коли вона проходить без розуміння фаз 
водності річок.  

Річкова система Сіверського Донця грає 
важливу роль в економіці сходу України. Ін-
тенсивний розвиток Харківського залізничного 
вузла, у середині 20-го століття, супровод-
жувався бурхливим господарськім розвитком, 
що призвів до гострої потреби у воді. В ба-
сейні р. Сіверського Дінця на притоках почи-
наючи з першого порядку, велося будівництво 
водосховищ, ставків. Йшла вирубка лісів і 
облаштування орних земель [8]. Усього по об-
ласті 57 водосховищ і 2538 ставків, які вико-
ристовуються для водопостачання, гідроенер-
гетики, зрошення, рибного господарства та 
інших народногосподарських потреб [3]. Для 
забезпечення водою, найбільшого міста сходу 
– Харкова, с 1964 року почало свою роботу 
Печенізьке водосховище обсягом W=383 м3 
води, але й цього було недостатньо. Керів-
ництво країни прийняло рішення про пере-
розподіл Дніпровської води та у 1982 року по-
чав роботу канал «Дніпро – Донбас» з Черво-
нопа́влівськім водосховищем W=410 м3 води. 
Для забезпечення водогосподарських потреб 

Донецької та Луганської областей на до-
сліджуваній території у 1957 році почало ро-
боту Червонооскільське водосховище W=474 
м3 води. 

На жаль, навіть в цьому регіоні з достат-
нім потенціалом водних ресурсів різко загост-
рилася проблема браку води. Для виходу з си-
туації, що склалася необхідний – детальний 
облік потенціалу цих річок з метою їх раціо-
нальнішого використання.  

Аналіз публікацій. Питання гідрографії 
річок регіону вивчені дуже слабко. Основні 
роботи, присвячені цій проблемі – М.А. Дем-
ченко [5]. Каганера, [6], Н.І. Дрозда [12], вико-
нані в 50-х – 70-х роках минулого століття. 

У цілому слід зазначити велику роз'єд-
наність наявного матеріалу, необхідність си-
стематизації й продовження дослідження з 
цього питання. В останні роки, виконане до-
слідження гідрографічної мережі, всій країни у 
роботах: В.І. Вишнєвського та Паламарчука, 
[2,14]. 

Досліджування взаємозв’язку структури 
річкових систем та водність річок проводились 
Н.А. Ржаніциним [15], А.Н. Иванов [7] – річки 
Європейській частини СРСР, І.М. Гарцманом 
[4], М.С. Карасьовим та Г.І. Худякова [10], 
Н.И. Лобановой [11], – для річок Далекого 
сходу Російської Федерації, Б.В. Кіндюка [9] – 
для річок Українських Карпат, Б.В. Кіндюка та 
О.В. Бірюкова [9,1] – для річок Подільської 
височини.  

Мета роботи – виконання бонітування 
річкової мережі Сіверського Донця у межах 
Харківської області та встановлення 
взаємозв’язку структури річкових систем та 
водністю річок. 
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Матеріали та методи дослідження. 
Першим етапом роботи була ідентифікація 
річкової мережі Сіверського Донця у межах 
Харківської області. За схемою Хортона – 
Шталера було визначено що річка Сіверський 
Донець є річкою шостого порядку, яка має: 
622 притоки першого порядку; 160 приток 
другого порядку; 37 приток третього порядку; 
9 приток четвертого порядку; 3 притоки 
п’ятого порядку (табл. 1). 

Річкова мережа розглядалася нами, як 
продукт природного та історичного процесу, 
що відображає розміри кругообігу води в 
межах її водозбору. Кліматичні фактори, що 
визначають шар стоку, формуються на схилах 
водозборів в конкретних фізико-географічних 
умовах. Приплив води з поверхні водозбору, 
досягнувши дна долини, формує об'єм води 
первинної річкової системи, який під дією си-
ли тяжіння рухається у напрямку вектора ухи-
лу річки. 

Дослідження річкових систем, виконані 
І.М. Гарцманом [4], показали, що для фор-
мування витрат води в замикаючому створі 
річкової системи певного порядку Пі необ-
хідно кількість приток першого порядку S1. 
Спираючись на результати робіт цього автора, 
можна припустити, що ступінь розвитку річ-
кової мережі деякого порядку Пi оцінюється 
числом належних їй приток S1.  

Фізичний сенс введення цього параметра 
полягає в наступному очевидному факті. 
Розглядаючи на географічній карті будь-які дві 
річкові системи можна помітити, що за інших 
рівних умов, рівень складності мережі буде 
тим вище, чим більше число елементарних 
приток S1 вона включає. Практично це означає 
наявність зв'язку між масивністю річкової си-
стеми і частотою злиття елементів Si. Виходя-
чи з цих міркувань, А.Е. Шейдеггер [17] за-
пропонував використовувати для опису струк-
тури річкової мережі параметр К, який вирахо-
вується за формулою: 

К=1+log2 (1) 
За допомогою цього показника можна 

порівняти між собою річкові системи різного 
ступеня складності. Фізичний сенс коефіцієнта 
К полягає в описі внутрішньої структури річ-
кової мережі, в той час як густота є валовим 
показником загального стану насиченості те-
риторії водними потоками.  

В роботі використовувалась інформація 
по 44 гідрометричним постам, які знаходились 
на дослідженій території. Для встановлення 
взаємозв’язку зі структурою використовували-
ся середні багаторічні максимальні і мінімаль-
ні витрати води, отримані дані занесені у табл. 
1 

 

Таблиця 1. 
Багаторічні значення витрат на постах басейну р. Сіверський Донець 

№ 
п/п Річка-Пункт F, км2 П S1 К Qср, 

м3/с 
Qmax, 
м3/с 

Qmin, 
м3/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сіверський Донець - м.Кісільово 740 2 7 3,81 2,31 57,1 0,52 

2 Сіверський Донець - с.Дальние Пески 1700 3 13 4,70 5,33 109 1,04 

3 Сіверський Донець - с.Волкове 2520 4 35 6,13 6,79 148 1,19 

4 Сіверський Донець - с.Огурцеве 5540 5 94 7,55 17,5 229 6,14 

5 Сіверський Донець -смт.Печеніги 8400 5 159 8,31 24,6 214 11,4 

6 Сіверський Донець - с. Кочеток 10100 5 171 8,42 - 698 3,65 

7 Сіверський Донець - м.Чугуїв 10300 5 172 8,43 20,9 264 8,25 

8 Сіверський Донець - м.Зміїв  16600 6 366 9,52 46,1 589 12,1 

9 Сіверський Донець-с.Протопопівка 19700 6 415 9,70 47,6 265 20,9 

10 Сіверський Донець - м.Ізюм 22600 6 461 9,85 56,1 377 18,6 

11 Сіверський Донець - с.Яремівка  38300 6 610 10,25 102 593 46,7 

12 Болховець(Везелка) - м.Бєлгород  934 2 3 2,58 1,23 31,3 0,13 
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Продовження таблиці 1 

13 Ніжеголь - с.Велике Троїцьке 274 2 9 4,17 0,87 21,7 0,11 

14 Ніжеголь - м.Шебекіно 2070 4 45 6,49 6,64 168 1,18 

15 Короча - м.Короча 378 2 8 4,00 1,16 45,7 0,26 

16 Вовча - м.Вовчанськ 1330 3 22 5,46 3,8 84,7 0,83 

17 Хотомля - с. Гарашківка 245 2 9 4,17 0,71 19,0 0,076 

18 Велика Бабка (Бабка)-с.Пятницьке 325 3 9 4,17 0,73 23,0 0,03 

19 Уди - м. Золочев 395 3 16 5,00 1,17 40,4 0,016 

20 Уди - пгт Пересичне 905 4 47 6,55 2,91 32,8 0,4 

21 Уди - пгт Песочин 1070 4 50 6,64 2,73 - - 

22 Уди - пгт Бабаї 3230 5 134 8,07 8,42 243,0 0,93 

23 Уди - пгт Безлюдовка 3300 5 141 8,14 16,9 135,0 7,27 

24 Лопань - пгт Козачья Лопань 189 3 10 4,32 0,64 16,7 0,079 

25 Лопань - ст.Подгорная 762 4 33 6,04 2,11 - - 

26 Рогозянка - с.Б.Рогозянка 52 3 11 4,46 0,16 14,3 0,002 

27 Харків - з.Циркуны 890 4 41 6,36 2,67 48,9 1,79 

28 Харків - с. Б. Даніловка 955 4 41 6,36 2,62 136,0 0,10 

29 Бритай - с.Тихополє 1020 3 8 4,00 1,36 29,1 0,038 

30 Бритай - с.Різдвянка 1120 3 6 3,58 0,86 23,3 0,11 

31 Сухий Ізюмець - м. Ізюм 94,8 1 1 1,00 0,16 - - 

32 Оскіл - сл. Ездоцкая 1540 3 22 5,46 6,94 214 1,31 

33 Осколець - м. Старий Оскол 1540 3 25 5,64 6,81 165 1,5 

34 Оскіл - с. Сорокіно 494 2 3 2,58 2,04 43,7 0,52 

35 Халань-с.російська халань 2960 4 34 6,09 9,96 253 2,03 

36 Біленька - с.Нечаївка 272 2 2 2,00 0,92 25,1 0,123 

37 Оскол - с. Ніновка 302 2 2 2,00 1,22 30,2 0,91 

38 р.Валуй - с.Валуй 6270 4 53 6,73 22,7 529 5,82 

39 Валуй - м. Валуйки 69,1 1 1 1,00 0,13 8,42 0,006 

40 Оскіл - с. Роздолля  1290 3 12 4,58 3,51 123 0,3 

41 Оскіл - с. Новомлинськ 8640 4 79 7,30 28,9 494 7,88 

42 Оскіл - м. Купянськ 11400 5 101 7,66 24,5 696 10,2 

43 Оскіл - ГЕС Червонооскольска 12700 5 116 7,86 38,2 509 12,7 

44 Оскіл - с. Червоний Оскол 14700 5 142 8,15 39,2 390 15,1 
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Другим етапом роботи стало встанов-
лення взаємозв’язку між середньо бага-
торічними витратами води Qср, м3/с та показ-
ником структури К цей зв'язок представлений 
графічно (рис 1.)  

Річкова система складається із сукуп-
ності зовнішніх, розгалужених приток першо-
го порядку S1 і внутрішніх елементів, або ла-
нок. Кожна ланка вносить певну частку сумар-
ної витрати, одержувану на виході системи, 
тобто в її замикаючому створі. 

Річкова система складається з сукуп-
ності зовнішніх, нерозгалужених водотоків 
першого порядку S1 і внутрішніх елементів або 
ланок. Кожна ланка вносить певну частку до 
сумарної витрати, що отримується на виході 
системи. Збільшення кількості приток першого 
порядку системи супроводжується ускладнен-
ням внутрішньої структури річкової системи, 
що призводить до зміни водності (рис. 1). 

Зв'язок між Qср і розміром річкової сис-
теми К можлива, виходячи з того, що для за-
мкнутих річкових басейнів, як це витікає з рів-
няння балансу вологи, середньорічний стік є 
функцією тільки гідрометеорологічних чинни-
ків – опадів і випаровування.  
 

Іншими словами, для басейнів водотоків пер-
шого порядку, що постійно діють, живляться 
тільки поверхневими водами. Можливо спо-
стерігати зразкову постійність за інших рівних 
кліматичних умов. Проте для річкових ба-
сейнів з 3-го порядку, тобто S1=15-16 або К=5, 
картина різко міняється. В цьому випадку, ча-
стина опадів, які випали на поверхню басейну і 
стікаючих підземним стоком, перехоплюється 
глибоко врізаними руслами річок вищих по-
рядків. 

Оскільки величина підземного стоку і її 
відношення до величини поверхневого стоку 
залежать безпосередньо від геологічних та гео-
графічних характеристик ландшафту, типу 
ґрунтів, рослинності, то для цих басейнів се-
редня величина стоку визначатиметься не 
тільки кліматичними, але й геологічними та 
географічними чинниками. 

Наступним кроком роботи стало вста-
новлення взаємозв’язку між величиною се-
редньо багаторічних максимальних та 
мінімальних витрат води (рис. 2, 3).  
 
 
 

 

Рис.1 Залежність середньої багаторічної витрати води Qср від коефіцієнта структури К  
для басейну р. Сіверський Донець. 

(Fig. 1. Dependence of average long-term water flow Q and the coefficient of structure К  
for the Siverskyi Donets' basin) 
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Рис. 2 Залежність між величинами середніх багаторічних мінімальних витрат води Qср min та 
коефіцієнтом структури К в басейні Сіверського Донця. 

Fig. 2. Dependence of average long-term minimum water flow Q and the coefficient of structure К for the 
Siverskyi Donets' basin) 

 

Рис.3. Залежність між величинами середніх багаторічних максимальних витрат води Qср min та 
коефіцієнтом структури К в басейні Сіверського Донця.  

Fig. 3. Dependence of average long-term maximum water flow Q and the coefficient of structure К for the 
Siverskyi Donets' basin) 

 
Висновки: 

1. Вперше для басейну річки Сіверського 
Донець, в межах Харківської області, виконана 
гідрографічна індикації, з використанням ме-
тоду бонітування А.Н. Шталлер і І.М. 
Гарцман. Встановлено річки Сіверського До-
нець має 6 порядок та 622 притоки першого 

порядку. 
2. Вперше для річок досліджуваної тери-
торій виконані розрахунки коефіцієнта струк-
тури річкової мережі, який характеризує 
ступінь складності будови річкових систем за 
допомогою числа приток першого порядку. 
3. Вперше для р. Сіверського Донець отри-
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маний стійкій взаємозв’язок між коефіцієнтом 
структури та характеристиками водності: се-
редньобагаторічними, мінімальними та макси-
мальними витратами води. 
4. Аналізуючи ці залежності можна зробити 
висновок, що середньобагаторічний, макси-
мальний та мінімальний стік має ступеневий 
стійкий взаємозв'язок із структурою річкових 
систем.  
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Бирюков А.В. Строение и сток речной системы Северского Донца в пределах Харьковской об-
ласти. 
Выполнена идентификация речной сети Северского Донца в пределах Харьковской области. По схе-
ме Хортона - Шталера. определено – р. Северский Донец является рекой шестого порядка у неё: 622 
притоки первого порядка; 160 притоков второго порядка; 37 притоков третьего порядка; 9 приток 
четвертого порядка; 3 притока пятого порядка. 
По результату обработки, имеющихся данных, за весь срок наблюдений по 44 гидрометрических по-
стах, на исследованной территории, определена величина средних максимальных, минимальных и 
многолетних расходов воды. 
Для каждого поста определен порядок Пі количество притоков первого порядка S1, а также рассчи-
танные значения коэффициента К. Установлена взаимосвязь между структурой и водностью реки. 
Ключевые слова: речные системы; гидрографические сеть; коэффициента К; максимальный, мини-
мальный и среднемноголетним расход воды. 
 
Biryukov O. Structure and flow of the Siverskyi Donets’ river system within the limits of Kharkiv re-
gion. 
The noticeable changes of hydrographical network are observed in the districts of mass building of ponds. 
Creation of plenty of not large artificial lakes with deaf dikes results in disappearance of many small rivers. 
The most changes of hydrographical network as a result of human activity are marked on the urbanized terri-
tories, on areas with continuous or almost continuous industrial and city building. Human activity leads to 
substantial alteration of not only small, but also large links of river network. The consequences of this «activ-
ity» are more frightful when it passes without understanding the phases of river hydraulic.  
A purpose of work is appraisal of the Siverskyi Donets' river network within the limits of Kharkiv region 
and establishment of interconnection between river system structure and hydraulicity of rivers. 
Material and research methods. The first stage of work is the authentication of Siverskyi Donets' river 
network within the limits of the Kharkiv region. According to the scheme of Khorton – Shtaler Siverskyi 
Donets' is the river of the sixth order that has 622 confluents of the first order; 160 confluents of the second 
order; 37 confluents of the third order; 9 confluents of the fourth order; 3 confluents of the fifth order.  
Researches of the river systems made by A.E. Sheydegger (1968). and I.M. Gartsman (1973) showed that for 
forming of surface flow on outlet of the river system of certain order Pi a certain number of rivers of the first 
order S1 is needed.  
Analyzing the results of works of these authors, it is possible to assume that degree of development of river 
network of some order Pi is estimated by the number of confluents S1. According to these reasonings, A.E. 
Sheydegger (1968) suggested to use for description of river network structures parameter К which is calcu-
lated by formula:  

K=1+log2S1 (1) 
By this index it is possible to compare the river systems of different degrees of complication. Physical sense 
of coefficient K consists in description of underlying structure of river network while drainage network den-
sity is the gross index of the general state of saturation of territory by water-courses. 
By the result of treatment present information for all period of hydrometric observations on 44 posts on in-
vestigation territory the size of average long-term charges of Q is determinated. For each post the procedure 
Pi and the number of the first order confluents S1 is determined using topographic maps of 1: 100,000 and 
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satellite images, and the coefficient K is calculated by the formula (1). Then the relation between structure 
and water content graphs Fig. 1 was made.  
Relation between Qav and size of the river system K is possible, according to the fact that for the reserved 
river basins, as it appears from equalization of moisture balance, an average annual flow is a function of only 
hydrometeorological factors – fallouts and evaporation.  
In other words, for the watercourse basins of the first order that operate constantly and are feed only by sur-
face-water it is possible to observe the exemplary constancy at other equal climatic terms. However for river 
basins from the 3d order (S1=15-16 or K=5), the picture changes dramatically. In this case the part of fall-
outs, falling out on the basin surface and flowing down by an underground flow is intercepted by the deeply 
cut river-beds of the rivers of higher orders. 
As the size of underground flow and its attitude toward the size of superficial flow depend directly on geo-
logical and geographical descriptions of landscape, such as soils, vegetation, for these basins the average 
flow will be determined not only by climatic but also by geological and geographical factors. 
The next step of the investigation was to establish a relationship between the size of river system K and max-
imum and minimum water flow (Fig. 2, 3). 
Conclusions: 
1. Hydrographical indication using the method of assessment of A.N. Shtaller and I.M. Garcman was 
made for the river Siverskyi Donets' basin, within the limits of the Kharkiv region for the first time. It was 
found that the river Siverskyi Donets' had the 6th order and 622 confluents of the first order; 
2. The calculations of river networks structure coefficient which characterizes the degree of complexity 
of the river systems structure with confluents of the first order were made for the first time for rivers of stud-
ied area; 
3. The dependences of coefficient of structure with descriptions of hydraulicity: average long-term, 
minimum and maximal water discharge are got for the first time for the Siverskyi Donets' river system; 
4. Analyzing these dependences it is possible to draw a conclusion, that average long-term, maximal 
and minimum flow has sedate proof relationship with the structure of river systems.  
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УДК:501.92 (477.82) 
ПІЗНЬОПЛЕЙСТОЦЕНОВИЙ КРІОГЕНЕЗ 

В МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ 
Бончковський О.С. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

Проаналізовано стадії на фази розвитку кріогенних процесів у пізньому плейстоцені у межах Волин-
ської височини і впродовж холодних етапів, і впродовж похолодань у середині етапів грунтоутворен-
ня. Для кожного палеокріогенного комплексу виконані реконструкції палеокріогенезу та палеокліма-
ту, здійснено генетичну інтерпретацію різних типів кріоструктур. 
Ключові слова: кріоструктура; стадії та фази кріогенезу; багаторічна мерзлота; геокріологічні ре-
конструкції. 
 

Вступ. Палеомерзлотні структури є важ-
ливими індикаторами давніх похолодань 
клімату, детальне вивчення яких дає змогу 
простежити короткоперіодичні зміни клімату, 
а також аградацію і деградацію багаторічної 
мерзлоти. Дослідження давньої мерзлоти та-
кож вирішує ряд питань палеопедології, стра-
тиграфії, гляціології тощо. Палеомерзлотні 
процеси виявляються на денній поверхні у ви-
гляді посткріогенного мікрорельєфу, який 
визначає структуру сучасного ґрунтового по-
криву, особливості рослинного покриву та ін-
женерно-геологічні особливості порідВолин-
ська височина у холодні етапи пізнього плей-
стоцену мала вологіший клімат, ніж східніші 
райони України, що сприяло посиленню тут 
кріогенних процесів (особливо соліфлюкції), 
закладанню потужних псевдоморфоз за по-
вторно-жильним льодом, які не спостерігають-
ся у багатьох інших районах. Чітка стра-
тифікованість лесового-ґрунтової серії Волин-
ської височини дозволяє простежити стадії та 
фази кріогенезу, які виявляються навіть у ета-
пи грунтоутворення. 

Стан попередніх досліджень. Па-
леокріогенез на Волинській височині найде-
тальніше дослідив А. Богуцький, який ро-
зробив схему палеокріогенної етапності [2-4, 
25], виділивши торчинський, басівкутський, 
рівненський та красилівський етапи. На Воли-
но-Поділлі палеокріогенні деформації до-
сліджували П. Волошин [8], В. Нечаєв [16], А. 
Величко із В. Нечаєвим та А. Богуцьким [3], 
здійснюючи палеокріологічні реконструкції 
для кожного етапу кріогенезу. О. Цацкін [23] 
вивчав процеси ґрунтоутворення пізнього 
плейстоцену в умовах багаторічної мерзлоти. 
Питаннями кріогенного педометаморфізму 
займалася Т. Морозова, зокрема, і застосовую-
чи мікроморфологічний метод [15]. Останнім 
часом значна увага приділяється дешифруван-

ню посткріогенної морфоскульптури на 
космічних знімках – Г. Чупило [24]. 

Район дослідження. Вивчення палео-
мерзлотних структур проводилося переважно 
у розрізах Горохівської височини. Більшість 
розрізів (Колодежі [6], Смиків, Новостав, Но-
вий Тік, Ковбань) розташовано у прибортових 
частинах долин приток р. Стир. На схилах ви-
копні педокомплекси часто мають ознаки пе-
доседиментів, а леси мають делювіально-
еоловий генезис. Розрізи Новостав, Баківці та 
Новий Тік [7] приурочені до гирла давніх ба-
лок. Тут відклади детально стратифіковані й 
фази кріогенезу простежені навіть на етапах 
грунтоутворення. Розрізи Боремель та Шибин 
розташовані на надзаплавних терасах (Боре-
мель – на ІІІ-ій, Шибин – на І-ій). Останній 
приурочений до тилового шва тераси, що 
сприяло розвитку потужного комплексу 
кріоструктур, особливо покривів кінцевої 
соліфлюкції. Розріз Брищі розміщений на сла-
борозчленованому межиріччі. 

Виклад основного матеріалу.Типи па-
леомерзлотних деформацій. Виявлено і 
структурні, і аструктурні кріогенні деформації. 
До структурних належать псевдоморфози за 
давнім льодом (на всіх етапах пленігляціалу), 
первинно-ґрунтові жили (ПГЖ), первинно-
піщані жили (ППЖ) та посткріогенні текстури. 
Розглядають три класи ПГЖ: заповнення, 
відгинання та схилові (вигинання) [5, 12, 13]. 
Виділяють два види ПГЖ заповнення: одно-
кратні та багатократні (бахромчасті та клино-
видні). Однократні ПГЖ формувалися під час 
усіх фаз кріогенезу; бахромчасті тільки у 
тясминський та прилуцький час; клиновидні − 
у тясминський, прилуцький, удайський та 
бузький етапи. Посткріогенні текстури вклю-
чають шлірові, неповносітчасті, ніздрюваті та 
лінзовидно-плетінчасті [9, 14, 18]. До аструк-
турних деформацій відносять соліфлюкцію 
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(швидку та повільну), інволюції, котли 
просідання. Окремо розглядають термое-
розійні, термокарстові структури та комплекс-
ні утворення типу плям-медальйонів, які 
включають морозобійні структури, інволюції, 
посткріогенні текстури, а також індикатори 
давнього пучіння мінеральної маси.  

Етапи кріогенезу у пізньому плейсто-
цені. Для детальної стратифікації розрізів 
верхнього плейстоцену використано мо-
дифікацію Стратиграфічної схеми четвертин-
них відкладів України [19, 22]. Кріогенез кай-
дацького часу. У кайдацькому етапі виділяємо 
три фази кріогенезу (kd1b1-b2, kd3b1-b2, kd2). Мо-
розобійні структури фаз kd1b1-b2 і kd3b1-b2 – це 
однократні ПГЖ глибиною до 0,7-1,2 м, які 
формувалися в умовах глибокого сезонного 
промерзання і утворювали мікрополігони ши-
риною 0,4-0,5 м. У фазу kd1b1-b2 у балках фор-
мувалися сингенетичні ПГЖ глибиною до 0,9 
м. Вони мають химерні вигнуті форми, що 
підкреслює їх утворення синхронно із педосе-
диментами ґрунтів раннього оптимуму. У фазу 
кріогенезу kd2 закладалися ПГЖ глибиною 0,8 
– 2 м, шириною біля устя 5 см, із великою 
кількістю потічних прожилок гумусового ма-
теріалу (розріз Новий Тік). Від них відходять 
субгоризонтальні тріщини, виповнені гумусо-
вим матеріалом, які у минулому були за-
повнені сеграгаційним льодом. ПГЖ утво-
рювали полігони шириною біля 1 м. Подекуди 
формувалися бахромчасті ПГЖ глибиною до 
0,4 м, виповнені різними формами карбонатів 
(розріз Баківці). В умовах динамічної седимен-
тації балкового алювію утворилися ППЖ гли-
биною 0,5 м. У лісових ґрунтах закладено 
ніздрюваті посткріогенні текстури (ширина 
осередків 2-4 см, висотою 1-3 см), виповнені, 
зокрема, колоїдними формами марганцю (ро-
зріз Новий Тік). 

Кріогенез тясминського часу включає 
дві фази. У ранню фазу ts1 на схилах склалися 
сприятливі умови для повільної соліфлюкції, 
потужність якої подекуди досягала 0,7 м (Ко-
лодежі, Новий Тік). Соліфлюкційні процеси 
передували еолово-делювіальній седиментації. 
У ранню фазу активним було морозобійне роз-
тріскування: закладалися ПГЖ вигинання, 
клиновидні та бахромчасті ПГЖ висотою 1,5-
2,5 м (рис. 1Б), виповнені матеріалом педосе-
диментів або горизонту Н дерново-
підзолистого ґрунту (Колодежі, Ковбань, 
Баківці). Найчастіше спостерігаються дрібні 
морозобійні тріщини глибиною 0,1-0,5 м, 
виповнені матеріалом горизонтів Е та НЕ. 
Іноді вони настільки деформують кайдацький 

ґрунт kd3, що від нього залишаються лише по-
одинокі фрагменти (розріз Новий Тік). Закла-
далися ніздрюваті та неповносітчасті текстури 
із шириною сітки поблизу покрівлі похованого 
діяльного шару 3-4 см, висотою 1-2 см. До ни-
зу величина осередків збільшується, що свід-
чить про перехід до давнього горизонту актив-
ного кріодіагенезу (верхів багаторічно мерзло-
го шару). Нижче ширина сітки досягає 6-7 см, 
висота 3-4 см (розріз Смиків). У розрізі Новий 
Тік досліджений аллохтонний, у минулому 
мерзлий, блок у делювіальних пісках, який є 
решткою ілювіального-глеєвого горизонту 
дерново-підзолистого ґрунту kd3. Блок величи-
ною 30х30 см, законсервований у тясминських 
пісках, знаходиться над горизонтом соліфлюк-
ції. Його цілісність свідчить про динамічні 
ерозійні процеси та швидку седиментацію де-
лювіального матеріалу. Також формувалися 
котли просідання, із дна яких подекуди 
відкриваються невеличкі морозобійні структу-
ри. 

У другу фазу кріогенезу ts2 закладалися 
ППЖ, виповнені білястим лесовидним 
супіском (розріз Колодежі). Найкрупніші 
ППЖ досягають глибини 2 м, мають багато 
каналів та прожилок, виповнених піском. 
Дрібні ППЖ глибиною 0,2-0,3 м утворюють 
мікрополігони шириною 0,2-0,4 м. Біля по-
крівлі тясминських пісків (розріз Новий Тік) 
закладалися лінзовидно-плетінчасті посткріо-
генні текстури. У кайдацьких педоседиментах 
на схилах формувалися термоерозійні канали, 
по яких стікали талі води у весняно-літній 
період (розріз Колодежі).  

Кріогенез прилуцького часу включає чо-
тири фази. У фази pl1b1-b2, pl1b-с і pl3b1-b2 фор-
мувалися однократні ПГЖ в умовах глибокого 
сезонного промерзання глибиною 0,3-0,7 м 
(розрізи Колодежі, Новий Тік, Новостав). Пот-
ужний кріогенез простежується на підетапі pl2, 
коли на схилах формувалися соліфлюкційні 
текстури (рис. 1Е). В умовах неглибокого 
діяльного шару (до 0,5 м) швидкість в’язко-
пластичних потоків збільшувалася, тому тут 
домінувала швидка соліфлюкція (Боремель). 
На пологіших схилах, де глибина діяльного 
шару становила понад 0,8 м, формувалися тек-
стури повільної соліфлюкції (Смиків, Новий 
Тік, Шибин), які надали ПГЖ вигнутої та 
субгоризонтальної форми. Це свідчить або про 
синхронність соліфлюкції та седиментогенезу, 
або про еволюційну зміну морозобійного розт-
ріскування в’язко-пластичними течіями. 
Сформувалася система морозобійних структур 
глибиною до 2 м (рис. 1Б), які представлені 
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клиновидними та бахромчастими ПГЖ (Новий 
Тік, Ковбань), що утворюють полігони шири-
ною близько 1 м. У ґрунтах субкліматоліту pl1 

біля покрівлі діяльного шару закладалися лін-
зовидно-плетінчасті посткріогенні текстури, 
які із глибиною переходили у неповносітчасті 
(Боремель). Збільшення крупності сітки до 20 
см у ширину і до 6-7 см у висоту свідчить про 
формування давнього горизонту активного 
кріодіагенезу [18] (рис. 1Е). У розрізі Боремель 
досліджено котел просідання глибиною та ши-
риною 0,5 м. 

Удайський (пізній торчинський) кріо-
генез характеризується формуванням мерзлот-
них деформацій у кріогігротичну стадію 
cтадіалу. Майже повсюдно на схилах відбува-
лися найбільш динамічні впродовж плейсто-
цену соліфлюкційні процеси (рис. 1Г), на схи-
лах крутизною > 10° − швидкi соліфлюкційні 
потоки (Смиків). Іноді потужність соліфлюк-
ційних потоків досягала 2,5 м. Такі текстури 
характеризуються найбільшими деформаціями 
у центральній частині в’язко-пластичного по-
току, мають поодинокі мікроскиди (Новий 
Тік). Цілком ймовірно, що їх варто віднести до 
конжеліфлюкційних. Соліфлюкцією деформо-
вано первинно-ґрунтові жили, які набули по-
хилої форми – загальний похил складає 40-50° 
(Новий Тік, Ковбань). На рівних поверхнях 
надзаплавних терас формувалися плями-
медальйони (Шибин) із дрібноваликовим рель-
єфом по периферії (рис. 1А), висотою валиків 
до 15-20 см, шириною до 30 см, а шириною 
полігонів до 0,6-1 м. У їх тілі відбувалися ін-
волюційні процеси (за рахунок кріостатичного 
тиску по периферії сортування матеріалу) та 
морозобійне розтріскування. Увесь запов-
нювач структур інтенсивно озалізнений. У се-
редині кожного полігону закладалися пост-
кріогенні текстури, розміщені не горизонталь-
но, а у вигляді вигину, що свідчить про про-
мерзання не лише зверху, а й з боків. На схи-
лах плями-медальйони деформовані 
соліфлюкцією і набули витягнутої форми. На 
пологих схилах розвинуті псевдоморфози за 
давнім льодом глибиною 1,5-2,0 м (Боремель, 
Новий Тік). Інтрузії сегрегаційного льоду 
сформували посткріогенні текстури: непов-
носітчасті, лінзовидно-плетінчасті, ніздрюваті. 
Лінзовидно-плетінчасті текстури приурочені 
до верхів похованого діяльного шару [9, 18]. 

Найчастіше зустрічається неповносітчаста 
посткріогенна текстура із шириною сітки 2-5 
см, виповнена колоїдами заліза, марганцю, а 
подекуди карбонатом кальцію.  

Кріогенез витачівського часу (ранній 
басівкутський) включає дві стадії палеомерз-
лотних деформацій кріогумідного типу. У 
стадію vt1b1-b2 сформувалася система псевдо-
морфоз за давнім льодом (Шибин, Колодежі) 
глибиною 1,5-2 м, шириною поблизу устя 0,6-1 
м (рис. 1В). Іноді бокові контакти псевдомор-
фоз підкреслені прошарком озалізнення тов-
щиною 2 см. Верхня частина кріоструктур у 
межах похованого діяльного шару є розшире-
ною, іноді тут фіксується збільшена кількість 
гумусованих лінз та прошарків. У приконтак-
товій зоні за рахунок кріостатичного тиску 
сформувалися інволюційні текстури. У межах 
крупних полігонів формувалися дрібнополіго-
нальні утворення, передусім ПГЖ відгинання 
глибиною близько 1 м, які мають химерні виг-
нуті форми, оконтурені або виповнені озаліз-
неним матеріалом (Колодежі).  

У тілі гомогенно-глеєвого ґрунту vt1b1 

сформувалася система аструктурних пластич-
них деформацій, підкреслених озалізненням. 
Гомогенно-глеєві ґрунти формуються в умовах 
багаторічномерзлого шару [15, 23]. Тобто про-
цеси педогенезу та кріогенезу могли бути син-
хронними у часі, що може стати підставою для 
виділення ще однієї стадії кріогенезу. У стадію 
vt2 утворювалися пластичні аструктурні де-
формації у тілі бурого глеєвого ґрунту vt1b2 
(Колодежі). Поряд із цим також відбувалися 
процеси морозобійного розтріскування із 
утворенням первинно-ґрунтових жил відги-
нання глибиною до 0,7 м, виповнених озаліз-
неним матеріалом (Колодежі). На покрівлі ба-
гаторічно мерзлого шару були котли просідан-
ня, на схилах − термоерозійні борозни (Ши-
бин), в яких матеріал дещо світліший, із хви-
лястою шаруватістю та лінзами гумусового 
матеріалу. Закладалися і посткріогенні тексту-
ри: біля покрівлі похованого діяльного шару є 
шлірова текстура (ширина між шлірами 3-7 
см), яка до низу переходить у крупнонепов-
носітчасту із шириною сітки 14 см та висотою 
10 см.  
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Таблиця 1. Кореляція стадій пізньоплейстоценового кріогенезу у різних районах  
Східно-Європейської рівнини 

Table 1. Сorrelation of the Late Pleistocene cryogenic stages in different  
regions of the East-Europian plain 

Палеографічний 
етап 

Стадія 
кріогенезу 

Кріогенний горизонт  
Типи кріогенних дефор-

мацій 
За А.Б. Богуцьким 
[3] 

За А.А. Величко та 
В.П. Нечаєвим[17] 

За С.А.Сичевою 
[20] 

 
 
 
Причорно-
морський  

 
 
pc3 

 
 
 
Красилівський 

 
 
Ярославський (фа-
за «Б») 

 
 
 
 
Ярославський 

Пластичні деформації, 
псевдоморфози за давнім 
льодом, однократні та 
клиновидні ПГЖ, котли 
просідання, термокарст. 

pc1  
Рівненський 

Ярославський (фа-
за «А») 

Однократні ПГЖ, псев-
доморфози, посткріогенна 
текстура 

Дофінівський 
 

df2 ПГЖ відгинання, пла-
стичні деформації 

 
 
Бузький  

bg2    Соліфлюкція, термокарст, 
посткріогенна текстура 

bg1 Басівкутський 
(фаза «Б») 

Володимирський Володимирський Соліфлюкція, клиновидні 
ПГЖ, псевдоморфози, 
термоерозія 

 
 
 
 
 
Витачівський 
 

 
 
vt2 

 
 
 
 
 
Басівкутський 
(фаза «А») 

  
 
 
Тускарський 
(фаза «Б») 

Соліфлюкція, інволюції, 
пластичні деформації, 
ПГЖ відгинання та кли-
новидні, термоерозія, 
котли просідання, пост-
кріогенна текстура 

vt1b1-b2  Тускарський 
(фаза «А») 

Псевдоморфози за давнім 
льодом, ПГЖ відгинання, 
інволюції 

 
 
 
Удайський  

 
 
ud1 

 
 
Торчинський (фаза 
«Б») 

 
 
Смоленський (фаза 
«Б») 

 
 
Селіхово-
Дворський 

Соліфлюкція, плями-
медальйони, інволюції, 
псевдоморфози, клино-
видні. однократні та ПГЖ 
відгинання, посткріогенна 
текстура. 

 
 
 
 
Прилуцький 
 
 

pl3b1-b2    Похилі косми 
 
 
pl2 

   
 
 
Млодатський 

Соліфлюкція, клиновид-
ні,бахромчасті, однократ-
ні ПГЖ, косми, котли 
просідання, посткріогенна 
текстура. 

pl1b-c    Однократні ПГЖ 
рl1b1-b2    Однократні ПГЖ 

 
 
 
 
 
Тясминський 

ts2  
 
 
Торчинський (фаза 
«А») 
 

 
 
 
 
Смоленський (фаза 
«А») 

Сеймський (фаза 
«Б») 

Первинно-піщані жили, 
посткріогенна текстура 

 
 
ts1 

 
 
Сеймський (фаза 
«А») 

Соліфлюкція, клиновидні, 
однократні ПГЖ та ПГЖ 
вигинання, котли 
просідання, аллохтонні 
блоки мерзлих порід, 
посткріогенна текстура, 
термоерозія 

 
 
 
 
Кайдацький 
 

kd3b1-b2    Однократні ПГЖ. 
 

 
kd2 

  
 
 
Микулинський 

Сингенетичні та клино-
видні ПГЖ 
Клиновидні та одноратні 
ПГЖ, первинно-піщані 
жили, посткріогенна тек-
стура 

kd1b1-b2    Однократні та сингене-
тичні ПГЖ. 
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Бузький (пізній басівкутський) кріоге-
нез відбувався у кріогігротичну стадію етапу. 
Включає дві стадії кріогенезу. У ранню стадію 
bg1 на схилах активізувалися соліфлюкційні 
процеси, які охоплювали бузький і витачівсь-
кий кліматоліти. Іноді соліфлюкційні процеси 
відбувалися у комплексі із делювіальними, 
внаслідок чого в основі схилів накопичувалися 
запіщанені соліфлюкційно-делювіальні шлей-
фи (Ковбань). На крутіших схилах (5-10°) ди-
наміка соліфлюкційних процесів була ще 
більшою, внаслідок чого в основах схилів 
накопичувався велофлюксій (Смиків). У цей 
час сформувалася потужна система псевдо-
морфоз за давнім льодом глибиною до 2,5 м та 
шириною біля устя до 2 м (Брищі). Ці структу-
ри мають чітко виражені периферійні валики 
висотою до 1 м, утворені внаслідок бічного 
тиску блоків льоду на породи. Псевдоморфози 
виповнені бузьким лесовидним суглинком, 
часто і матеріалом мікрозсувів зі стінок струк-
тури, обвалів та осипів. До псевдоморфоз при-
микають шлірові озалізнені посткріогенні тек-
стури. Ширина полігонів складає 23-25 м. Ви-
тачівські ґрунти зазнавали морозобійного роз-
тріскування: клиновидні первинно-ґрунтові 
жили (Новостав, Шибин) глибиною до 1,5 м, 
виповнені лесовидним суглинком. На схилах 
розвивалася термоерозія: формувалися бороз-
ни, канали стоку талих вод у мерзлих ґрунтах 
(Шибин, Ковбань). Глибина цих борозн дося-
гала 0,4 м (рис. 1Д). Вони мають чітко вираже-
ну горизонтальну шаруватість заповнювача 
лінійних знижень (оглеєного лесовидного су-
глинку). Біля покрівлі витачівського ґрунту 
помітна неповносітчаста посткріогенна тек-
стура (ширина сітки 1-3 см, висота 0,5 – 7 см), 
яка донизу змінюється шліровою (Новий Тік).  

У пізню стадію bg2 на найкрутіших схи-
лах формувалися соліфлюкційні текстури, ак-
тивізація яких була зумовлена осциляціями 
клімату (чергування ембріонального ґрунто-
утворення та лесонакопичення). У розрізі 
Смиків три ембріональних ґрунти (у розрізі 
Баківці – чотири) порушені процесами повіль-
ної соліфлюкції. Між горизонтом наддубнівсь-
кої соліфлюкції та деформованими пластич-
ними течіями ембріональними ґрунтами заля-
гає непорушений лесовидний суглинок із 
ініціальним бурим псевдоглеєм у середині. У 
місцях нижчої інтенсивності лесової седимен-
тації (Новий Тік) увесь бузький кліматоліт 
містить ознаки пластичних течій. У лесовид-
них суглинках закладалися неповносітчасті 
посткріогенні текстури (ширина сітки біля 10 
см, висота 2-3 см). До низу крупність структу-

ри збільшується. Така послідовність у відкла-
дах субкліматоліту bg2 спостерігається тричі, 
що може свідчити про три фази кріогенезу. У 
розрізі Новостав неповносітчасті посткріогенні 
текстури залягають нижче підошви четвертого 
та п’ятого (рахуючи від покрівлі дубнівського 
педокомплексу) ініціальних ґрунтів. 

Кріогенез дофінівського часу потребує 
детальніших досліджень. Морфологічні ознаки 
дофінівських ґрунтів дозволяють припустити, 
що вони формувалися в умовах діяльного ша-
ру і ймовірно порушені сингенетичними 
аструктурними пластичними деформаціями 
(Новий Тік, Новостав, Баківці).  

Кріогенез причорноморського часу 
впливає на сучасну ландшафтну структуру до-
слідженої території. Представлений структу-
рами кріогумідного типу і включає дві стадії. 
У стадію pc1 (рівненську) формувалися одно-
кратні ПГЖ глибиною до 0,4 м (Колодежі), 
подекуди псевдоморфози за давнім льодом 
глибиною 2 м та шириною біля устя 1,0-1,2 м 
(Баківці). Псевдоморфоза має чітку двоярусну 
будову: верхня котлоподібна широка частина 
приурочена до давнього діяльного шару, а 
нижня звужена (0,5-0,6 м) − до зони активного 
кріодіагенезу. У приконтактному секторі по-
роди вигнуті вверх. Бокові контакти під-
креслені шаром озалізнення. У низах до-
фінівського кліматоліту закладено шлірову 
посткріогенну текстуру, яка містить численні 
канали та лінзи, виповнені оглеєним ма-
теріалом (в минулому − інтрузіями сегре-
гаційного льоду). У фазу pc3 (красилівську) 
сформувалася найпотужніша у плейстоцені 
система псевдоморфоз за давнім льодом (гли-
биною до 2,7 м), виповнених глеєм із вклю-
ченнями органічного матеріалу (Новостав). 
Бокові контакти підкреслені озалізненням. У 
приконтактній зоні відбувалося відгинання 
порід вверх, формувалися полігональні валики. 
У межах крупних полігонів утворилася систе-
ма клиновидних первинно-ґрунтових жил гли-
биною до 0,8-2,6 м (часто двоярусної будови), 
які формували мікрополігони шириною 0,7-1,5 
м (Новостав, Брищі, Баківці). Заповнювач жил 
має підвищений вміст піщаної фракції та силь-
но озалізнений по зовнішньому контакту 
(Брищі, Баківці). На покрівлі багаторічно 
мерзлого шару формувалися котли просідання, 
а в зоні активного кріодіагенезу крупнонепов-
носітчасті посткріогенні текстури із шириною 
сітки 10 см та висотою 3 см, виповнені 
оглеєним матеріалом (Колодежі). На початку 
кріогенезу pc3 локально розвивався термо-
карст. Мікротермокарстові кишені виступали 
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седиментаційними пастками (Смиків), в яких 
збереглися фрагменти зденудованого авто-
морфного ґрунту pc2. Це відбулося завдяки 
таненню похованої інтрузії льоду, що сфор-
мувалася на стадії pc1 як невелика псевдомор-
фоза за давнім льодом, а потім була похована 
під еолово-делювіальними осадами. Мікро-
термокастова кишеня має форму неправильно-
го еліпсоїда, стінки якого підкреслені оглеєн-
ням. Зверху помітний незначний канал, який 
виходить до давньої денної поверхні 

Реконструкція геокріологічних умов 
пізнього плейстоцену. Геокріологогічні, з 
елементами кліматичних, реконструкції 
здійснено для кожної стадії та фази кріогенезу 
(рис. 2). Кайдацький етап відзначався дегра-
дацією зони багаторічної мерзлоти. На Волин-
ській височині відбувалися процеси неглибо-
кого промерзання ґрунтів у холодний період. У 
похолодання (kd1b1-b2, kd3b1-b2) між кліматич-
ними оптимумами глибина промерзання 
збільшувалася і активізувалися кріогенні про-
цеси. Незначна величина полігонів та 
кріоаридний тип деформацій свідчать про зро-
стання континентальності клімату під час по-
холодань. Це, зокрема, підтверджується фор-
муванням у фазу kd1b1-b2 системи невеликих 
тріщин усихання (розріз Новий Тік) [7]. На 
підетапі kd2 існувала острівна область 
кріолітозони із глибиною діяльного шару біля 
1,5 м (Новий Тік). У континентальному кліматі 
випадання опадів має зливовий характер і зво-
ложення є дуже перемінним, що й активізува-
ло ерозійні процеси на схилах.  

Тясминський етап відзначався пере-
хідними до перигляціальних умовами [10]. Во-
линську височину займала південна частина 
зони багаторічної мерзлоти. Потужність діяль-
ного шару становила 1 м і більше. Значна кіль-
кість дрібних морозобійних структур та неве-
ликий розмір полігонів свідчить про значну 
континенталізацію клімату до середини етапу 
та великі амплітуди температур. Проте на по-
чатку етапу зволоження було значним і сприя-
ло формуванню соліфлюкційних текстур. У 
весняно-літній період локально розвивалася 
термоерозія, що простежується за формуван-
ням на схилах каналів у зоні багаторічномерз-
лого шару. Розмір та генезис кріогенних 
структур дає можливість припускати, що се-
редньорічна температура впродовж тясминсь-
кого етапу складала -1.. -2°С.  

Прилуцький етап відзначається від-
сутністю багаторічної мерзлоти. Дві генерації 
однократних ПГЖ формувалися у похолодан-
ня pl1b1-b2 і pl3b1-b2 за умов глибокого сезонного 

промерзання. Аградація багаторічної мерзлоти 
відбулася на підетапі pl2. Волинська височина 
знаходилася у південній частині зони бага-
торічної мерзлоти. Потужність похованого 
діяльного шару залежала від рельєфу та експо-
зиції схилів. Загалом товщина діяльного шару 
складала 0,5-2,0 м. Зміна посткріогенних тек-
стур із глибиною (перехід лінзовидно-
плетінчастих текстур у неповносітчасті, збіль-
шення розмірів сітки) дозволяє простежити 
перехід діяльного шару у зону активного 
кріодіагенезу (розріз Боремель). В області ти-
лового шва надзаплавних терас формувалися 
покриви кінцевої соліфлюкції потужністю до 1 
м. 

В удайський етап територія знаходила-
ся у межах кріолітозони за умов холодного та 
перезволоженого клімату. Переважають 
кріогумідні форми – соліфлюкційні текстури 
на схилах, подекуди псевдоморфози за давнім 
льодом. Глибина діяльного шару становила 
0,5-2,5 м. Максимальною його глибина була на 
південних схилах, де глибина танення збіль-
шувалася (Новий Тік – схил південної експо-
зиції долини р. Берестова). Найбільші дефор-
мації соліфлюкційних потоків у середині гори-
зонту (в умовах глибокого діяльного шару) 
свідчать про активізацію в’язко пластичних 
течій в осінній період, коли відбувалося про-
мерзання талого шару зверху та знизу [11]. На 
рівних ділянках надзаплавних терас формува-
лися плями-медальйони, які відзначалися мо-
розним сортуванням матеріалу та утворенням 
валиків по периферії. Ввігнутий рисунок пост-
кріогенних текстур є індикатором промерзання 
порід не лише зверху, а й з боків. Це ство-
рювало замкнену область талого матеріалу в 
середині полігонів із величезним кріостатич-
ним тиском та проявом тіксотропних власти-
востей перезволоженої породи [18]. Удайський 
кріогенез відбувався при середньорічних тем-
пературах -2…-4°С та коефіцієнті зволоження 
більше одиниці. 

Витачівський етап характеризувався 
потеплінням клімату та поступовою дегра-
дацією багаторічної мерзлоти. У ранній опти-
мум vt1b1 формувався гомогенно-глеєвий ґрунт, 
визначений як надмерзлотний [23]. У цей час 
територія знаходилася у південній частині зо-
ни багаторічної мерзлоти із глибиною діяльно-
го шару біля 1 м. На рівних ділянках формува-
лася надмерзлотна верховодка, що сприяло 
активному накопиченню органічно-мулистого 
матеріалу. Надалі за появою псевдоморфоз за 
повторно-жильним льодом простежується по-
холодання vt1b1-b2. Зменшуються середньорічні 
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температури (-2..-3°С, можливо нижче), вод-
ночас залишається високою зволоженість. 
Глибина діяльного шару була 0,5-1,5 м, а ам-
плітуди температур мінімальними, що свід-
чить про зменшення континентальності кліма-
ту. В улоговинах псевдоморфоз створювалися 
сприятливі умови для термоерозії та стоку та-
лих вод у весняно-літній період.  

На підстадії vt1b2 відбулася повна дегра-
дація багаторічної мерзлоти, яка знову 
з’явилася у підетап vt2. На його початку клімат 
був досить зволоженим (коефіцієнт зволожен-
ня ≈ 1), амплітуди температур незначними. 
Нерівномірне промерзання перезволожених 
ґрунтів зумовило розвиток кріотурбацій у їх 
тілах, які утворювали парагенези із ПГЖ 
відгинання та шліровими посткріогенними 
текстурами. Наявність товстих шлірів свідчить 
про високу льодянистість ґрунтів, а, отже, пе-
резволоження діяльного шару. На схилах ак-
тивізувалися термоерозійні процеси. Стік та-
лих вод відбувався каналами у тілі багаторіч-
номерзлого шару. До кінця підетапу vt2 клімат 
аридизується, збільшується швидкість седи-
ментації пилуватого матеріалу, утворюються 
леси. У пізній підетап vt3 багаторічна мерзлота 
деградує, формуються дерново-буроземні 
ґрунти. 

Бузький етап відзначався аградацією 
багаторічної мерзлоти, яка повністю деграду-
вала вже на початку голоцену. На початку ета-
пу в умовах перезволоженого клімату на схи-
лах активізувалися соліфлюкційні та де-
лювіально-соліфлюкційні (із більш грубодис-
персними відкладами) процеси. Глибина 
діяльного шару становила 0,5-1,5 м. Клімат 
був дуже холодним, про що свідчить фор-
мування системи псевдоморфоз за повторно-
жильним льодом. Перехід до максимуму 
останнього зледеніння був осциляторним (не-
тривалі потепління чергувалися із похолодан-
нями). У періоди формування ембріональних 
ґрунтів багаторічна мерзлота деградувала не 
повністю. Простежено від 3-ьох (Смиків) до 5-
ти (Новостав) і 6-ти (Баківці) ініціальних 
ґрунтів, яким відповідає горизонт соліфлюкції 
на схилі (Смиків) та три яруси посткріогенних 
текстур (Новий Тік). Останні мають дрібні 
розміри, особливо по вертикалі (2-3 см), які 

збільшуються із глибиною. Ці особливості 
посткріогенної текстури виявляються у розрізі 
тричі. Дрібні розміри сітки посткріогенних 
текстур, особливо мінімальна відстань між 
шлірами, свідчить про їх формування поблизу 
давньої денної поверхні [9, 18]. Із глибиною 
висота сітки збільшується у зв’язку із змен-
шенням градієнтів температур при промерзан-
ні та повільною міграцією вологи до фронтів 
промерзання. Трьохразове повторення пост-
кріогенних текстур свідчить про три рівні ден-
ної поверхні. До кінця етапу зростання конти-
нентальності зумовлює деградацію кріогенезу. 
Проте у розрізі Новий Тік пластичних течій 
зазнав увесь бузький кліматоліт, що дає змогу 
припускати наявність мінімальних соліфлюк-
ційних зрушень на крутих південних схилах 
навіть у максимум останнього зледеніння. 

Дофінівський етап є комплексом інтер-
фазіалів останнього зледеніння, що просте-
жується за формуванням малопотужних 
ґрунтів. Морфологічні риси ґрунтів дають 
змогу припускати, що вони утворилися в умо-
вах діяльного шару. Кріогенез дофінівського 
етапу вивчений ще досить слабо. 

Причорноморський етап відзначається 
інтерстадіальним потеплінням белінг-алеред у 
його середній частині. Відбувалася локальна 
деградація багаторічної мерзлоти, зокрема, 
прояви термокарсту. На стадіалах ранній та 
пізній дріас клімат був холодним перезволо-
женим: формувалася система псевдоморфоз за 
давнім льодом. Максимальне похолодання бу-
ло у пізньому дріасі: псевдоморфози за давнім 
льодом мали глибину до 3 м за нашими дани-
ми, до 5 м за В. Нечаєвим [16]. У приконтакт-
ній зоні за рахунок статичного тиску льодяних 
тіл сформувалися валики. Двоярусність будови 
первинно-ґрунтових жил та псевдоморфоз за 
давнім льодом дозволяє встановити глибину 
похованого діяльного шару − 0,8-1 м. Підви-
щений вміст піщаної фракції у заповнювачі 
ПГЖ свідчить про динамічне еолове перене-
сення матеріалу, а, отже, сильні вітри. Напря-
мок палеодюн на 1-их надзаплавних терасах 
(сс. Хрінники, Грабівець) свідчить про північ-
но-західний напрям вітрів. Середньорічна тем-
пература становила -4…-5°С.  
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Рис.2. Зміна палеокріогенних комплексів та умов їх утворення за етапами пізнього плей-

стоцену на території Волинської височини  

Fig. 2. The change of palaeocryogenic complexes and palaeoenvironments in Volyn’ Upland 
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Висновки: 
Впродовж пізнього плейстоцену відбу-

лося як мінімум 17 стадій активізації процесів 
кріогенезу. 

У середині кожного теплого палеогео-
графічного етапу мала місце аградація кріо-
літозони, яка досягала території дослідження. 
Кріогенез в умовах глибокого сезонного про-
мерзання відбувався також між раннім та піз-
нім оптимумами теплих етапів.  

У холодні етапи (стадіали) мерзлотні 
процеси відбувалися на кріогігротичні стадії і 
передували процесам лесонакопичення. До 
кінця плейстоцену суворість клімату збільшу-
ється, що зумовлює формування потужної сис-
теми псевдоморфоз за давнім льодом.  

Волинська височина протягом більшості 
палеокріогенних етапів характеризувалася пе-
резволоженим кліматом, що й зумовило фор-
мування передусім кріогумідних деформацій, 
зокрема, соліфлюкції. Процеси соліфлюкції 
мали місце у кріогігротичні стадії кожного 
стадіалу.  

Деградація багаторічної мерзлоти на по-
чатку голоцену сформувала посткріогенну 
морфоскульптуру, яку легко дешифрувати на 
космічних знімках. Морфоскульптура стала не 
лише чинником формування ґрунтових катен, 
а й зумовила латеральну диференціацію ланд-
шафтних фацій. Деллі та улоговини давньої 
полігональної структури певною мірою визна-
чили рисунок сучасної ерозійної мережі. 
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Бончковский А.С. Позднеплейстоценовый криогенез в пределах Волынской возвышенности. 
Проанализированы стадии и фазы развития криогенных процессов в позднем плейстоцене на Волын-
ской возвышенности как в течение холодных этапов, так и во время похолоданий, имевших место в 
течение этапов почвообразования. Для каждого палеокриогенного комплекса выполненыреконструк-
ции палеокриогенных процессов и палеоклимата, осуществлена генетическая интерпретация типов 
криоструктур.  
Ключевые слова: криоструктура, стадии и фазы криогенеза, многолетняя мерзлота, геокриологиче-
ские реконструкции. 
 
Bonchkovskyi O.S The Late Pleistocene cryogenic processes in the Volyn’ Upland. The Late Pleistocene 
cryogenic deformations have been investigated in the loess-palaeosol sections of the Volyn’ Upland 
(Boremel, Bakivtsi, Novostav, Smykiv, Bryshchi, Shybin, Kovban, Kolodezhi, Novy Tik sites). Stages and 
phases of cryogenisis have been studied that occurred during the stadials and the cold spans within the warm 
times. Stratigraphical position of cryogenic horizons have been determined according to the Quaternary 
framework of Ukraine and to the West Ukrainian scale of paleocryogenisis by A. Bogutskyi.  
The Kaydaky warm stage included three short coolings, marked by three phases of weak cryogenesis. Small 
cryogenic structures of the phases kd1b1-b2 and kd3b1-b2were formed under deep seasonal freezing. During the 
colder phase kd2, ground wedges (up to 2 m in depth), sand wedges (up to 0,5 m in depth) and postcryogenic 
reticulate and platy texture were formed under “island” permafrost. 
The Tyasmyn cold stage included two cryogenic phases. During the phase ts1 solufluction processes occurred 
on slopes before loess accumulation. There were formed ground wedges (up to 2,5 m in depth), astructural 
deformations, postcryogenic platy-blocky textures. In places, ground wedges were bended by solifluction 
processes. During the stage ts2, sand wedges (up to 2 m in depth) and postcryogenic platy textures were 
formed. The Tyasmyn cryogenesis developed in the southern part of the permafrost zone.The thickness of 
the active layer was about 1 m, and the average year temperatures were -1..-2֩ C. 
Four phases of cryogenesis occurred during the Pryluky warm stage. Small froze fissures formed during 
phases pl1b1-b2, pl1b-с and pl3b1-b2. The strongest cryogenesis happened during the phase pl2: solifluction devel-
oped and bended ground wedges (up to 2 m in depth). The diameter of polygons was about 1 m. Postcryo-
genic platy texture was was replaced by platy-blocky texture with depth. The area was located in the south-
ern margins of the permafrostzone. Depending on palaeorelief, the thickness of the active layer was 0,5-2 m.  
During the Uday cold stage under relatively humid climate, such cryogenic processes prevailed as solifluc-
tion (cryoturbated layer up to 2.5 m in thickness), isolated ice wedges occurred (up to 2 m in depth). On flat 
surfaces of river terraces, tundra spots-medallions developed and, on slopes, deformed by solifluction. Dif-
ferent types of postcryogenic platy and platy-blocky textures appeared. Cryogenesis happened in permafrost 
zone with thickness of the active layer 0,5-2,5 m depending on slope expositions. The average year tempera-
tures were -2..-4֩C. 
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The Vytachiv stage of soil formation included two phases of cryogenesis. During the early phase vt1b1-b2, ice 
wedges reached to 2 m in depth. Iron hydroxides followed their boundaries. Small froze cracks, filled with 
iron hydroxides, occurred. This indicates the permafrost existence (a newly established phase of cryogene-
sis). During the stage vt2, soils vt1 were deformed by astructural cryogenic forms. Small ground wedges, 
filled with iron hydroxides, developed (up to 0.7 m in depth). Thermoerozion fissures occurred on slopes. 
Postcryogenic platy texture also formed and turned into platy-blocky textures with depth. Thickness of the 
active layer was 0.5-1.5 m, and average year temperatures were -2..-3֩С. Two stages of cryogenesis occurred 
during the Bug time. The stage bg1 was characterized by solifluction processes on slopes, in places, involving 
the material of Bug and Vytachiv units. Ice wedges were formed (up to 2.5 m in depth) with diameter of pol-
ygons of 23-25 m. On slopes, thermoerozional fissure and channels appeared. The platy-blocky postcryogen-
ic textures developed in the soils vt3. 
During the stage bg2, solifluction developed only on the most steep slopes. three incipient soils, located 
above the Dubno solifluction horizon, were deformed by these processes. In places with thin loesses the 
whole unit was deformed by solifluction. Three levels of platy-blocky and reticulate postcryogenic texture 
have been traced in the incipient soils (this texture became more massive with depth). This indicates three 
phases of cryogenisis.  
The pedogenic processes of the Dofinivka time df occurred under the harsh permafrost conditions, and these 
soils are disturbed by astructural cryogenic deformations.  
The Prychernomorsk time included two stages of cryogenesis. The stage pc1 was characterized by isolated 
ice wedges (up to 2 m in depth). Small ground wedges also formed (up to 0.5 m in depth). The platy postcry-
ogenic texture overprinted the underlying Dofinivka soils. A system of ice wedges (up to 3 m in depth) was 
formed during the stage pc3. The ground wedges (up to 2.5 m in depth) were formed inside each polygon. 
These structures were filled with iron hydroxides and sand. Astructural deformations, platy-blocky and retic-
ulate postcryogenic textures and thermoerosional fissures also occurred. The climate was characterized by 
predominance of strong north-west winds and the average year temperatures -4..-5 С. The wind direction is 
indicated by sand dunes on the 1st river terraces. The active layer was 0.8-1 m deep.  
At the beginning of the Holocene, the permafrost degraded but formed a relict postcryogenic morphosculp-
ture, visible in the modern relief. Postcryogenic morphosculpture also controlled the modern soil cover, dis-
tribution of vegetation, the erosion network, and engineering-geological characteristic of soil substrata.  
Key words: cryogenic structures; stages and phases of cryogenesis; permafrost; reconstructions of palaeo-
cryogenic processes.  
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УДК 911.3: 330. 15(477) 
ТИПОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРП ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

У РОЗРІЗІ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ РАЙОНІВ 
Вацеба В.Я. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
 

Подано методику визначення типів природно-ресурсного потенціалу. Визначені усі типи ПРП, що 
зустрічаються на території Чернівецької області. Проведено групування типів природно-ресурсного 
потенціалу Чернівецької області та обгрунтовано їх територіальні особливості. 

Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, типи природно-ресурсного потенціалу, фізико-
географічний район.  
 

Постановка проблеми. Одним із важ-
ливих наукових завдань сучасного стану ро-
звитку географічних досліджень в Україні є 
визначення природно – ресурсного потенціалу 
(ПРП) фізико – географічних регіонів різного 
таксономічного рівня. Йдеться про визначення 
сутності ПРП таких регіонів та його типо-
логічна оцінка. Значна увага приділяється до-
слідженням ПРП в межах адміністративних 
областей, оскільки це дозволяє виявити тери-
торіальні закономірності та мікро- та мезорай-
онному рівнях. 

Метою даної публікації є типологічна 
оцінка ПРП фізико – географічних регіонів 
Чернівецької області. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Загальний огляд. Чернівецька об-
ласть територіально належить до двох фізико – 
географічних країн – Східно – Європейської 
рівнини та Українських Карпат. Рівнинна ча-
стина Чернівецької області розташована в 
межах Лісостепової зони. В межах Лісостепо-
вої зони Чернівецька область належить до 
Західно – Української лісостепової провінції і 
представлена Прут – Дністровською височи-
ною областю. В даній природній області 
виділяють три фізико – географічні райони – 
Тлумацько – Городенківський, Заставнісько – 
Хотинський та Кельменецько – Сокирянський. 

Гірська частина Чернівецької області те-
риторіально належить до п’яти фізико – гео-
графічних областей, а саме області Передкар-
паття (Верхньопрутський, Прутсько – Сіретсь-
кий та Буковинський райони), області 
Зовнішніх Карпат (район низькогір`я Покутсь-
ко – Буковинських Карпат та район середнь-

огірних хребтів Покутсько – Буковинських 
Карпат), Вододільно – Верховинська область 
(район Ворохтянсько – Путильського низь-
когір’я), Полонинсько – Чорногірська область 
(район Гринявських гір) та Рахівсько – Чив-
чинська область. [3]. 

В основу типології ПРП фізико – гео-
графічних регіонів України, за В.П. Руденком 
[1], покладені, з одного боку, співвідношення 
різноманітних видів природних ресурсів на 
даній території (акваторії), тобто структура 
загального, або інтегрального ПРП, а з другого 
боку, - продуктивність (ефективність) природ-
них ресурсів як окремих видів, так і їхньої су-
купності. Розмежування ПРП подавалося у 
вигляді координатної сітки – матриці, одна із 
сторін якої характеризує його компонентну 
структуру, інша – його ефективність. 

Назва типів ПРП визначалася двома – 
трьома найбільш значущими видами природ-
них ресурсів і загальним рівнем їхньої продук-
тивності, який виходить із середньоукраїнсь-
ких показників еколого – економічної оцінки 
сумарного потенціалу. На нинішньому етапі 
вивченості ПРП можна обмежитись трьома 
градаціями рівня його продуктивності і ро-
зрізняти високопродуктивний, продуктивний, 
низькопродуктивний підтипи природно – ре-
сурсного потенціалу. Якщо виходити з се-
реднього показника оцінки територіальної 
продуктивності ПРП України, то названим ти-
пам можна надати таку кількісну визначеність. 
Низькопродуктивний підтип ПРП фізико – 
географічних регіонів характеризується 
оцінкою до 75 балів, продуктивний – 75 – 110 
балів, високопродуктивний – понад 110 балів. 
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Основні поєднання (групи) типів природно – ресурсного потенціалу  
природних районів Чернівецької області 

№ п/п Основні поєднання (групи) типів природно – ре-
сурсного потенціалу Природні райони 

1 Земельно-водно-рекреаційний, високопродуктивний Тлумацько-Городенківський, Верхньопрутський 
2 Земельно-рекреаційно-водний, високопродуктивний Заставнівсько-Хотинський 
3 Земельно-мінеральний, високопродуктивний Кельменецько-Сокирянський 

4 Водно-лісо-рекреаційний, продуктивний 
Низькогір'я Покутсько-Буковинських Карпат, Ворох-

тянсько-Путильське низькогір'я, Гринявські гори, 
Рахівсько-Чивчинська область 

5 Водно-лісо-земельний, продуктивний Середньогір'я Покутсько-Буковинських Карпат 
6 Земельно-лісо-водний, низькопродуктивний Буковинський 
7 Земельно-лісо-рекреаційний, низькопродуктивний Прутсько-Сіретський 

 
Результати досліджень. В Чернівецькій 

області в цілому сформувалося на рівні при-
родних районів 7 типів природно – ресурсного 
потенціалу. Найвагомішим серед них є про-
дуктивний водно – лісо – рекреаційний, що 
зустрічається в 37% природних районів (див. 
табл.). Особливо висока його частка серед усієї 
різноманітності типів природно – ресурсного 
потенціалу Чернівецької області у Складча-
стих Карпатах – 80%. Однорідними або 100 – 
відсотковим щодо вказаного типу природно – 
ресурсного потенціалу є Рахівсько – Чивчин-
ська, Полонинсько – Чорногірська, Вододільно 
– Верховинська област, а область Зовнішніх 
Карпат тільки на 50%. 

Другий за поширеністю в Чернівецькій 
області є високопродуктивний земельно – вод-
но – рекреаційний тип природно – ресурсного 
потенціалу – 20%. Він зустріяається в Тлума-
цько – Городенківському районі Прут – 
Дністровської височинної області і у Верхнь-
опрутському районі області Передкарпаття. 

Далі кожному з решти типів природно – 
ресурсного потенціалу різнорівневих за про-
дуктивнітю відповідає лише один природний 
район. Таким чином, високопродуктивні зе-
мельно – рекреаційно – водний та земельно – 
мінеральний типи природно – ресурсного по-
тенціалу зосереджені, відповідно у За-
ставнівсько – Хотинському і Кельменецько – 
Сокирянському районах Прут – Дністровської 
височинної області. Продуктивний водно – 
лісо – земельний тип природно – ресурсного 
потенціалу поширений тільки у районі се-
редньогірних хребтів Покутсько – Буковинсь-
ких Карпат, що в області Зовнішніх Карпат. 
Низькопродуктивні підтипи природно – ре-
сурсного потенціалу охоплюють майже 67% 
природних районів області Передкарпаття. В 
свою чергу поєднання із земельно – лісо – 
водним підтипом природно – ресурсного по-
тенціалу має місце в Буковинському районі 
області Передкарпаття, а із земельно – лісо – 
рекреаційним – Прутсько – Сіретському цієї ж 

області. 
Висновки. Загалом серед природних 

регіонів Чернівецької області переважають 
продуктивні водно – лісо – рекреаційні, водно 
– лісо – земельні типи природно – ресурсного 
потенціалу, а найменш представлені низько-
продуктивні земельно – водні і земельно – лісо 
– рекреаційні типи природно – ресурсного по-
тенціалу. 

Економіко – географічний аналіз типів 
ПРП через оцінку його компонентної структу-
ри і рівня продуктивності знаходить своє 
пряме відображення у спеціалізації і розвине-
ності суспільно – територіальних комплексів 
адміністративних районів та області в цілому. 
З одного боку, це свідчить про значну госпо-
дарську освоєність ПРП Чернівецької області, 
а з іншого – про ступінь відповідності у ро-
звитку природних і суспільних продуктивних 
сил. 
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Владимир Вацеба. Типологическая оценка ПРП Черновицкой области в разрезе физико-
географических районов. Представлена методика определения типов природно-ресурсного потен-
циала. Определены все типы ПРП, встречающихся на территории Черновицкой области. Проведена 
группировка типов природно-ресурсного потенциала Черновицкой области и обоснованно их терри-
ториальные особенности.  
Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, типы природно-ресурсного потенциала, физико-
географический район. 
 
Vatseba V. Typological evaluation of nature-resource potential of the Chernivtsi Region in the aspect of physic-
geographical rayons. Totally, natural rayons of the Chernivtsi Region represent 7 types of nature-resource potential where 
the productive water-forest-recreation is the weightiest potential found in 37% of the rayons. Its biggest share amounting to 
80% is found in the Folded Carpathians. The Rakhiv-Chyvchyn Oblast, Polonyna-Chornogirya Oblast, and Vododilno-
Verkhovynska Oblast are the most homogeneous, or 100% having this type of the potential, while the Outer Carpathians pos-
sess only 50%. 
Highly productive land-water-recreation potential is the second-spread type in the Chernivtsi Region with its share amounting 
to 20%. This type of the potential is mostly found in the Tlumach-Gorodenka Rayon of the Prut-Dniester Upland Oblast, and 
the Upper Prut Rayon of the Pre-Carpathian Oblast.  
Each of the rest of differently-productive types of nature-resource potential is found in only one of the rayons. Thus, the highly 
productive land-recreation-water and land-mineral potentials are correspondingly concentrated in the Zastavna-Khotyn and 
Kelmentsi-Sokyriany Rayons of the Prut-Dniester Upland Oblast. The productive water-forest-land potential is found only in 
the area of mid-mountain ranges of the Pokuttia-Bukovynian Carpathians of the Outer Carpathians Oblast.  
The low-productive sub-types of nature-resource potential cover almost 67% of natural rayons of the Pre-Carpathian Oblast. 
Thus, land-forest-water potential prevails in the Bukovynian Rayon of the Pre-Carpathian Oblast, and land-forest-recreation – 
in the Prut-Siret Rayon of the same oblast. 
Speaking on the whole, the Chernivtsi Region is distinctive for the productive water-forest-recreation and water-forest-land 
types of nature-resource potential, while the low-productive land-water and land-forest-recreation are the least represented 
potentials within this territory.  
The NRP type economic-geographical analysis through the assessment of its components structure and evaluation of its 
productivity finds its application in specialization and development of social-territorial complexes of administrative rayons 
and the region on the whole. On the one hand, it is the evidence of significant economic assimilation of the NRP of the Cher-
nivtsi Region, on the other, it demonstrates the level of adequacy in the development of natural and social productive forces.  
Key words: nature-resource potential, physic-geographic rayon, nature-resource potential typology, Chernivtsi Region’s 
NRP types 
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УДК 556.166 
НОРМУВАННЯ МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ 

НА РІЧКАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 
Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Гопцій М.В. 

Одеський державний екологічний університет 
 

Запропонована методика повною мірою адаптована до характеристик дощових паводків на гірських 
річках Українських Карпат. Для досліджень та аналізу дощових паводків на річках Українських Кар-
пат залучена гідрометеорологічна багаторічна інформація про шари стоку та максимальні витрати 
води дощових паводків теплого періоду (станом на 2010 рік) по 93 гідрологічних станціях і постах 
Державної мережі Гідрометслужби. Без жодних доопрацювань вона може бути застосована у практи-
чній діяльності проектних установ. Запропонована модель має прямий розрахунок усіх складових. На 
відміну від діючих існуючих методів, розрахункова схема універсальна як для паводків, так і для вес-
няних водопіль, тим паче для усього діапазону водозбірних площ - від окремих схилів до великих 
річкових систем. Науково-методична база пропонується як основа нормативної бази для розрахунків 
та прогнозів екстремальних явищ на річках України 

 
Вступ. Розвиток як біосфери, так і люд-

ського суспільства у значній мірі знаходяться в 
залежності від стану водних ресурсів.  

Небезпека повеней, як і будь-які інші 
види небезпеки в системі "людина-природа-
суспільство", реалізується в надзвичайну ситу-
ацію за стохастичними законами, що визначає 
принципову можливість суспільства управляти 
процесом шляхом обмежень і ослабленням 
небезпеки. Тому при плануванні і здійсненні 
протипаводкових заходів на перший план ви-
ходять задачі управління, спрямовані на ство-
рення комплексного механізму адміністратив-
ного і економічного регулювання використан-
ня затоплюваних територій. Розвиток нових 
моделей для дослідження фази максимального 
стоку в гідрологічному режимі річок за змін-
них умов є зараз неминучою необхідністю. 
Доцільним є створення нових методів для роз-
рахунків і прогнозів параметрів повеней, і уп-
равління пов'язаним з ними ризиками, які вра-
ховують специфіку екстремальних процесів, їх 
просторову структуру і комплексний характер 
дії. Ці моделі повинні бути достатньо прости-
ми, але й універсальними, щоб застосовувати 
їх як корисний гідрологічний інструментарій в 
широкій інженерній практиці. 

Метод дослідження. В основу держав-
них стандартів в галузі максимального стоку 
покладено напівемпіричну структуру редук-
ційного типу, яка відрізняється серед інших 
простотою у своїх побудуваннях і можливістю 
визначення розрахункових величин безпосере-
дньо по матеріалах спостережень. При уза-
гальненні параметрів пропонується визначати 
їх, за відсутності часових рядів, використову-
ючи метод аналогії або відповідні карти та 

таблиці, що наводяться у додатках. З метою 
надання розрахунковим формулам більшої 
універсальності, головним чином, з точки зору 
розмірів водозборів, при запровадженні СНиП 
2.01.14-83 [1] штучно були зроблені деякі змі-
ни у вихідних рівняннях. Це у свою чергу по-
рушило строгість розрахункових схем і пара-
метрів, що їх описують. Крім того, викорис-
тання лише одного, хоча й інтегрального пока-
зника редукції (площі водозборів), не дозволяє 
дослідити вплив різних факторів, обумовлюю-
чих трансформацію паводкових і повеневих 
хвиль окремо на схилах і в русловій мережі. 
Зокрема, це відноситься до всіх формул редук-
ційного і об'ємного типів, а також формул гра-
ничної інтенсивності. 

Багаторічні дослідження проф. Гопчен-
ка Є.Д. і його учнів в області методів розраху-
нку максимального стоку річок свідчать перш 
за все про структурні недоліки діючого норма-
тивного документу СНиП 2.01.14-83. Більш 
того, цим документом регламентується поря-
док застосування його для визначення розра-
хункових характеристик максимального стоку 
річок - окремо для дощових паводків (з ураху-
ванням розмірів водозборів) і весняних водо-
піль. 

Тому для розрахунку максимального 
стоку дощових паводків гірських річок Укра-
їнських Карпат пропонується застосувати фо-
рмулу, засновану на моделі руслових ізохрон. 
За цією схемою формування максимального 
стоку розглядається у вигляді двохоператорної 
моделі трансформації опадів у русловій стік. 
Перший оператор (стік схилів) описується ха-
рактеристиками підстилаючої поверхні схилів, 
а другий - трансформацією схилового припли-
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ву річкової мережі (через час руслового добі-
гання, русло-заплавне регулювання і під впли-
вом озер, водосховищ і ставків проточного ти-
пу). 

Базисна структура, прийнята за основу 
при розробці методики розрахунку максима-
льних витрат води дощових паводків у межах 
гірського регіону Українських Карпат, ґрунту-
ється на формулі операторного вигляду [2] 

pFpp rTtqq  )/( 0%1 , (1) 

де %1q  - розрахунковий модуль схило-
вого припливу 1%-ої ймовірності перевищен-
ня, м3/с км2; 

)/( 0Ttp – трансформаційна функція, 

яка обумовлена часом руслового добігання; 

F  – трансформаційна функція, яка 
обумовлена русло-заплавним регулюванням; 

r  – коефіцієнт трансформації, 
пов’язаний з наявністю на водозборі озер, во-
досховищ чи ставків руслового типу; 

p  – коефіцієнт переходу від опорної 

1%-ої ймовірності перевищення до будь-якої 
іншої. 

Реалізація (1) передбачає визначення 
усіх складових та дослідження впливу місце-
вих факторів на кожну з розрахункових харак-
теристик. 

Об'єкт та матеріали дослідження. Для 
досліджень та аналізу дощових паводків на 
річках Українських Карпат залучена гідроме-
теорологічна багаторічна інформація про шари 
стоку та максимальні витрати води дощових 
паводків теплого періоду (станом на 2010 рік) 
по 93 гідрологічних станціях і постах Держав-
ної мережі Гідрометслужби. 

Гідрологічні пости розміщені досить рі-
вномірно по всій території. Діапазон площ во-
дозборів, які висвітлені гідрологічними спо-
стереженнями, охоплює басейни з розміром 
від 18,1 (р. Кам'янка - с. Дора) до 9140 км2 

(р. Тиса – смт Вилок). Недостатньо вивченими 
є невеликі водозбори з площею до 100 км2 – їх 
частка становить 12,9%. Тривалість рядів спо-
стережень за стоком води на досліджуваній 
території становить від 16 (р. Ріка - с. Нижній 
Бистрий) до 99 (р. Прут - м. Чернівці) років. 
Середній період спостережень становить 48 
років. 

Результати досліджень. Перша складо-
ва в розрахунковій формулі (1) представлена у 
вигляді максимального модуля схилового при-
пливу mq' , який враховує основні характери-
стики графіків схилового припливу: шар стоку 

дощових паводків, коефіцієнт часової нерів-
номірності схилового припливу і тривалість 
припливу води зі схилів до руслової мережі - 

0T . Розрахунковий максимальний модуль 
схилового припливу визначається за рівнянням 
вигляду: 

%1
0

%1
1128,0 Y

Tn
nq 

 ; (2) 

де 
n

n 1
 - коефіцієнт нерівномірності 

схилового припливу у часі; 

0T  - тривалість схилового припливу, го-
дини; 

%1Y  - максимальний шар стоку дощо-
вих паводків, мм. 

Діапазон коливання коефіцієнтів варіації 

vC  для максимальних шарів стоку mY : за 
методом моментів – від 0,48 (р. Ріка - м. Хуст, 
р. Жденівка - с. Верхня Грабівниця, р. Стрий - 
м. Турка) до 1,29 (р. Лужанка - м. Гошів); за 
методом найбільшої правдоподібності – від 
0,48 (р. Ріка - м. Хуст, р. Жденівка - с. Верхня 
Грабівниця, р. Стрий - м. Турка) до 1,48 
(р. Лужанка - м. Гошів). Середнє значення ко-
ефіцієнта варіації vC  за методом моментів 
дорівнює 0,70, а за методом найбільшої прав-
доподібності – 0,72 [3]. 

Шари стоку 1%-ї ймовірності, обчислені 
на основі кривої трипараметричного гама-
розподілу при індивідуальних оцінках vC  і 

закріпленому співвідношенні 0,3vs CС , 
змінюються в залежності від географічного і 
висотного положення водозборів від 88 мм 
(р. Ворона - с. Тисмениця, F  = 657 км2, cpH  

= 330 м) до 512 мм (р. Лужанка - м. Гошів, F  
= 146 км2, cpH  = 660 м) [3]. 

В результаті дослідження здійснено 
просторове узагальнення шарів стоку в 
гірських районах. Стокові характеристики в 
горах, на відміну від рівнинних територій, 
підпорядковуються не географічній 
зональності, а висотній поясності. У силу 
цього, картування стокових величин, по суті, у 
гірських умовах неможливе або має певні 
труднощі. Тому виконане районування [4, 5] 
приведених шарів стоку 1%-ої забезпеченості 
за умови 500срН  м і 50лf % (табл.1, 

рис.1). Розрахункове рівняння має вигляд: 
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лнkkyy 50;500 , (3) 

де ӯ500;50 - середній шар паводкового 
стоку, приведений до висоти Нср=500 м і 
залісеності fл=50%. 

kн - коефіцієнт впливу висоти місцевості 
на шар паводкового стоку, тобто 

)500(1
500

 ср
н

н H
y

k 
; (3) 

kл - коефіцієнта впливу лісу на шар 
паводкового стоку, а саме: 

)50(1
50;500

 л
л

л f
y

k 
; (4) 

Таблиця 1.  

Районні значення параметрів рівняння шарів паводкового стоку від середньої висоти 
водозборів і залісеності 

Район Шар стоку 
ӯ500, мм 

Шар стоку 
ӯ500; 50, мм 

н л 

1 31,6 31,9 0,029 0,18 
2 39,6 38,7 0,033 0,21 
3 46,3 44,6 0,049 0,10 
4 38,1 37,8 0,029 0,056 

 

 

Рис. 1. Карта-схема районів, які виділені по середньому шару паводкового стоку, приве-
дених до висоти 500 м (гірські річки Українських Карпат) [4] 

Fig. 1. Map-scheme areas, which are allocated according to the average depth of flood runoff, 
given to the height of 500 m (mountain rivers of the Ukrainian Carpathians) [4] 

 

 
Проаналізувавши залежність коефіцієнта 

нерівномірності руслового стоку 
  11 /1 mm   від площі водозбору, встановле-
но і відповідний коефіцієнт нерівномірності 
схилового припливу у часі   nn /1 , який 
становить 9,19, а 12,0n . 

На кафедрі гідрології суші ОДЕКУ роз-
роблено прикладне програмне забезпечення 
для визначення однієї з найбільш проблемних 
характеристик схилового припливу -тривалості 

надходження талих і дощових вод до руслової 
мережі 0T . Ґрунтується воно на генетичній мо-
делі, свого часу запропонованій проф. Бефа-
ні А.М. Вирішується задача у декілька етапів з 
використанням методу простої однокрокової 
ітерації. Причому, на одній з ітераційних проце-
дур вдається визначити, крім тривалості схило-
вого припливу 0T , ще й коефіцієнт русло-

заплавного регулювання F . 
На підставі даних, отриманих в резуль-
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таті дослідження впливу основних чинників на 
тривалість припливу води зі схилів до руслової 
мережі, значення 0Т  при 500срН м і 

50лf % були узагальнені по території 
шляхом їх картування.  

На рис.2 досліджувана характеристика 
відображена у вигляді ізоліній, які проведені 

(для більшої точності визначення величини 

0Т ) з кроком 20 годин. В окремих місцях, де 
спостерігаються високі градієнти параметру, 
крок між ізолініями може становити 10 або 60 
годин. 

 

 

Рис. 2. Розподіл тривалості припливу води зі схилів у руслову мережу дощових паводків теп-
лого періоду (год.), приведеної до 500срН м і 50лf % 

Fig. 2. The distribution of duration of water inflow from the slopes in resolves network of rain 
floods the warm period (h). given to 500срН  m and 50лf % 

 
Як видно з рис.2, діапазон зміни 0Т  по 

території досить великий – від 30 до 150 го-
дин. Аналіз карти показує, що якоїсь загальної 
закономірності в зміні величини 0Т  по тери-
торії немає, проте можна виявити деякі особ-
ливості або закономірності в межах окремих 
районів. Так, треба відмітити райони карсто-
вих явищ, які відмічаються значним збільшен-
ням тривалості схилового припливу. 

Розрахункове рівняння для визначення 

0Т  має вигляд: 

  лНfH kkТT
л

  50,50000 , 

(5) 
де   50,5000  лfHТ  - тривалості 

припливу води зі схилів у руслову мережу до-
щових паводків теплого періоду (год.), приве-
деної до 500срН м і 50лf %; 

Hk   - коефіцієнт впливу висотного по-

ложення водозборів на Т0 буде дорівнювати: 
- для Закарпаття 

)500(1043,01 3  
срH Нk , (6) 

- для Передкарпаття 

)500(1041,01 3  
срH Нk ; (7) 

лk  - коефіцієнт впливу залісеності на 
збільшення тривалості схилового припливу 
дощових паводків:  

- для Закарпаття 
)50(0108,01  лл fk , (8) 

- для Передкарпаття вплив лісу незнач-
ний. 

На території Українських Карпат розра-
хунковий модуль схилового припливу %1'q  
змінюється від 3,01 м3/(с·км2) (р. Лютянка 
(Люта) - с. Чорноголова) до 14,5 м3/(с·км2) 
(р. Прут - м. Яремча). 

Розпластування максимальних модулів 
при переміщенні паводкових хвиль по русло-
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вій мережі під впливом часу руслового добі-
гання враховується трансформаційною функ-

цією 







0T

t p , яка обумовлена часом русло-

вого добігання pt . При 12,0n  і 0,1m  

вона визначається за допомогою рівнянь [2]: 

- при 0,1
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Для урахування ефектів русло-

заплавного регулювання і водообміну вво-
диться функція F , а для урахування можли-
вого впливу озер, водосховищ і ставків прото-
чного типу пропонується застосувати форму-
лу, що рекомендується нормативним докумен-
том СНиП 2.01.14-83 [3]. 

Коефіцієнт русло-заплавного регулю-
вання F  узагальнено по території у вигляді: 

- при F > 100 км2 
)]1lg(350.0exp[  FF . (11) 

- при F < 100 км2 за табл.2 
Точність запропонованої методики на 

матеріалах 93 водозборів (з площами від 18,1 
до 9140 км2), по результатах перевірочних роз-
рахунків, знаходиться на рівні 19,3%, що прак-
тично відповідає точності вихідної  

 

Таблиця 2  
Коефіцієнт русло-заплавного регулювання F  дощових паводків теплого  

періоду на річках Українських Карпат 
F, км2 0 10 20 50 100 

F  1,00 0,89 0,79 0,60 0,50 

 
Висновки. 
1. Запропонована методика повною мірою 

враховує усі можливі стокоформуючі чинники 
на гірських річках Українських Карпат. 

2. Необхідний мінімум вихідних даних: пло-
ща водозбору ( F , км2), середньозважений ук-
лон водотоку ( I , ‰), гідрографічна довжина 
річки ( L , км),середня висота водозбору ( срН , 

м), залісеність водозбору ( лf , %). 
3. Точність методики знаходиться на рівні 

точності вихідної інформації (до 20,0%). 
4. Цю методику можна рекомендувати для 

практичного використання без яких-небудь 
доробок. 
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Гопченко Е.Д., Овчарук В.А., Гопций М.В. Нормирование максимального стока дождевых па-
водков на реках Украинских Карпат 
Предложенная методика в полной мере адаптирована к характеристикам дождевых паводков на гор-
ных реках Украинских Карпат. Для исследований и анализа дождевых паводков на реках Украинских 
Карпат привлечена гидрометеорологическая многолетняя информация о слоях стока и максимальных 
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расходов воды дождевых паводков теплого периода (по 2010 год, включительно) по 93 гидрологиче-
ских станциях и постах Государственной сети Гидрометслужбы. Без никаких доработок она может 
быть применена в практической деятельности проектных учреждений. Предложенная модель имеет 
прямой расчет всех составляющих. В отличие от действующих существующих методов, расчетная 
схема универсальна как для паводков, так и для весенних половодий, тем более для всего диапазона 
водосборных площадей - от отдельных склонов до больших речных систем. Научно-методическая 
база предлагается как основа нормативной базы для расчетов и прогнозов экстремальных явлений на 
реках Украины. 
 
Gopchenko E.D., Ovcharuk V.A., Gopitsiy M.V. Regulation of the maximum runoff of rain floods on 
the rivers of the Ukrainian Carpathians 
The development of new models to study the phase of maximum runoff in the hydrological regime of the 
rivers for variable conditions is now an unavoidable necessity. It is appropriate to creating new methods for 
calculations and predictions of parameters of floods and the management of associated risks, which take into 
account the specifics of extreme processes, their spatial structure and the complex nature of the action. These 
models must be sufficiently simple and versatile to use as it is useful hydrologic tools in wide engineering 
practice. 
In today's climate change, both in Ukraine and in the world as a whole significantly increased probability of 
extreme opposite in hydrological phenomena - floods and droughts. Scientific work aimed at solving im-
portant applied problem - the development of scientific and methodological basis for the calculation of flood 
runoff characteristics of mountain regions of Ukraine, based on modern scientific achievements in the field 
of theoretical and applied hydrology, which have no analogues in other countries. 
Scientific and methodological base in calculating the maximum flow characteristics in most countries are 
based on a synthesis of experimental materials observations using theoretical models based on the geometric 
schematization hydrographs of floods. 
Disadvantages of simplistic approaches are it the structural base that had not takes in account time trends is 
due, for example, climate change or economic activity. 
The use of methods envelope of experimental data dependencies ignores the features in miltifactorial pro-
cesses formation of streamflows in some catchments. 
In Odessa State Environmental University there exists scientific school "Theoretical and Applied Hydrology" 
that has recognized in Ukraine and abroad and which has its main focus is the study of the formation of cata-
strophic floods. Depending on the environmental conditions prompted several theoretical submodels on 
which possible building the regulatory procedures in the area of maximum flow. The authors proposed the 
variant of calculation scheme, realizing principal two operator’s model of drainage formation. It is obvious 
that two operators must describe the process of formation of channel runoff: “precipitations – slope influx” 
and “slope influx – channel runoff”. 
To justify the calculation methods used data base of maximum rain flood runoff on 93 hydrological stations 
and posts of the State Hydrometeorological network within the territory of the Ukrainian Carpathians. 
All components of the calculating scheme had determined using statistical analysis and spatial generaliza-
tion, accuracy of methods is at the level of accuracy of the initial information, and the method itself is rec-
ommended for practical use. 
• The authors proposed the variant of calculation scheme, realizing principal two operator’s model of 
drainage formation. It is obvious that two operators must describe the process of formation of channel runoff: 
“precipitations – slope influx” and “slope influx – channel runoff”. 
• To justify the calculation methods used data base of maximum rain flood runoff on 93 hydrological 
stations and posts of the State Hydrometeorological network within the territory of the Ukrainian Carpathi-
ans. 
• All components of the calculating scheme had determined using statistical analysis and spatial gen-
eralization, accuracy of methods is at the level of accuracy of the initial information, and the method itself is 
recommended for practical use. 
The proposed method fully adapted to the characteristics of rain floods on the mountain rivers of the Ukrainian 
Carpathians. Without any modifications it can be applied in practical activity of project facilities. The proposed 
model is the direct calculation of all components. Unlike current existing methods, the design scheme is universal 
for floods and spring floods, especially for the entire range of catchment areas from single slopes to large river 
systems. Scientific and methodological basis is proposed as the basis of the regulatory framework for the calcula-
tions and projections of extreme phenomena on the rivers of Ukraine. 
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УДК 911.3 
ТИПОЛОГІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ОСЕРЕДКІВ 

Денисик Богдан  
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

 
Розглянуто проблему виокремлення «типологічних ліній» та окремих типів рекреаційних осередків. 
За результатами аналізу наявної літератури та польових ландшафтознавчих досліджень проведено 
типологію рекреаційних осередків за функціональними ознаками, площею ареалів, належністю до 
відповідних ландшафтних комплексів, форм рельєфу, кількістю рекреантів, динамікою та індивідуа-
льними ознаками. Зазначено, що однією з важливих і слабко досліджених є типологія рекреаційних 
осередків за їх належністю до типів місцевостей. Вона передбачає врахування особливостей базових 
ландшафтних комплексів, їх стійкості до концентрованого рекреаційного навантаження, інтенсивнос-
ті зворотного впливу рекреаційного осередку на прилеглі ландшафти. За характером належності рек-
реаційних осередків до ландшафтних комплексів рангу місцевості їх можна згрупувати у типи, у ран-
зі урочищ – у види. Не менш цікавою є типологія рекреаційних осередків за їх індикаційними озна-
ками: неіндикатори, геокомпонентні та ландшафтні індикатори. Показана можливість застосування 
окремих типологій у практиці. 
Ключові слова: ландшафтний комплекс; рекреація; рекреаційний осередок; типологія; місцевість; 
урочище; індикатори; практика. 

 
Наявність проблеми. Зростаючий 

вплив людського суспільства на природне се-
редовище призводить до активного розвитку 
антропогенних осередків, серед яких поступо-
во зростає роль та значення рекреаційних. Різ-
номаніття рекреаційних осередків дає можли-
вість виділити їх типи та об’єднати у групи. 
Типологічне групування рекреаційних осеред-
ків являє собою єдиний аналітико-
синтетичний процес, що має суттєве методо-
логічне і методичне значення. Він дозволяє 
виявляти загальні й регіональні особливості 
рекреаційних осередків та їх територіальні 
структури. Це необхідно для розробки моделей 
територіального планування, охорони природ-
ного середовища та прогнозування подальшо-
го розвитку рекреаційних ландшафтів. 

Аналіз попередніх публікацій. Зараз 
поки що немає досліджень у яких би чітко ви-
окремлювались «типологічні лінії» пізнання 
рекреаційних осередків. Окремі спроби типо-
логії антропогенних осередків прослідкову-
ються. Так, у монографії «Мікроосередкові 
процеси в антропогенних ландшафтах» [2] ти-
пи антропогенних осередків виділені за 
дев’ятьма показниками, однак їх (типів) харак-
теристики немає. Різноманіття рекреаційних 
мікроосередків, як основу їх подальшої типо-
логії, розглянуто у нашій публікації [1]. Пи-
тання типології антропогенних осередків, час-
тково й рекреаційних, піднято у працях В.С. 
Залєтаєва [3], Н.М. Новікової [4] та Л.І. Сте-
фанкова [4]. 

Мета дослідження – провести типоло-

гію рекреаційних осередків та об’єднати їх у 
групи для подальшого кращого пізнання та 
раціонального використання. 

Результати дослідження. Аналіз попе-
редніх нечисленних досліджень та матеріалів 
власних польових досліджень, дали можли-
вість провести типологію рекреаційних осере-
дків за різними показниками. 

Функціональна типологія рекреаційних 
осередків. Функціональна типологія, у більшо-
сті випадків, є основною ланкою розробки 
комплексної типології. Функціональна струк-
тура рекреаційних осередків активно впливає 
на формування своєрідних, притаманних лише 
окремому осередку, ознак: специфічний склад 
населення та їх кількість, характер впливу на 
природне середовище, особливості інфрастру-
ктури, динаміку розвитку, екологічний стан 
рекреаційного осередку та прилеглих території 
тощо. Аналіз функціональної структури рекре-
аційних осередків є методологічною основою 
прогнозування їх розвитку. Ця типологія базу-
ється на врахуванні необхідних для формуван-
ня й раціонального функціонування рекреа-
ційних осередків природних ресурсів, можли-
востях створення або уже наявній господарсь-
кої і соціальної структури, навиках і традиціях 
місцевого населення, зв’язків з навколишнім 
світом тощо. 

За функціональною ознакою рекреаційні 
осередки можна віднести до таких типів: одно- 
і багато функціональні, курортно-оздоровчі 
міські, туристично-оздоровчі сільські, спорти-
вно-оздоровчі сільські, «зеленого» туризму та 
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інші. Детальному огляду окремих з них уже 
присвячена численна література та дисерта-
ційні дослідження суспільно географічного 
спрямування. 

Типологія рекреаційних осередків за 
площею ареалів. Ця «типологічна лінія» вима-
гає застосування правила тріади [5]. Його ви-
користання призводить до чіткого виокрем-
лення мікро-, мезо- і макро рекреаційних осе-
редків, дає уяву про їх розмірність, послідов-
ність формування, ріст або занепад, частково 
структуру та час функціонування. Особливе 
значення у типології рекреаційних осередків за 
площею ареалів має встановлення та обґрунту-
вання їх меж, що у подальшому може вплива-
ти на вартість облаштування та розбудови ін-
фраструктури рекреаційного осередку. Часто 
площа рекреаційного осередку налаштовує 
науковців на організацію відповідного процесу 
дослідження та обґрунтування матеріальних і 
фінансових затрат на нього. Аналіз динаміки 
площ ареалів рекреаційних осередків викорис-
товується у процесі прогнозування їх подаль-
шого розвитку. У сільській місцевості перева-
жають рекреаційні мікроосередки, у містечках 
та їх околицях – мікро- і мезоосередки, у міс-
тах та приміських зонах – мезо- і макроосеред-
ки. З початку ХХІ ст. суттєво зростає роль та 
значимість, зокрема у межах Поділля, рекреа-
ційних мезоосередків. 

Типологія рекреаційних осередків за на-
лежністю до ландшафтних комплексів. Одна 
із важливих і ще зовсім не розглянутих у про-
цесі дослідження рекреаційних осередків. Ви-
користовуючи цю типологію необхідно враху-
вати, що приуроченість рекреаційного осеред-
ку до відповідного ландшафтного комплексу 
передбачає: 

 особливості базових ландшафтних 
комплексів розбудови рекреаційного осередку, 
потенціал їх природних ресурсів, ступінь при-
датності природних умов для різних видів рек-
реаційного освоєння, формування відповідної 
інфраструктури та можливості подальшого 
розвитку; 

 ступінь стійкості ландшафтних ком-
плексів, їх внутрішньої структури та зв’язків 
по відношенню до концентрованого рекреа-
ційного навантаження; 

 направленість та інтенсивність зворот-
нього впливу рекреаційного осередку на речо-
винний склад, структуру, зв’язки, ресурсний, 
екологічний, естетичний та інформаційний 
потенціал прилеглих, а часто і віддалених 
ландшафтних комплексів, радіус їх впливу. 

Рекреаційний осередок будь-якого рангу 

і типу формується на природній основі ланд-
шафтних комплексів топологічного рівня у 
межах фацій, урочищ, місцевостей відповідних 
природних районів. За характером належності 
рекреаційних осередків до ландшафтних ком-
плексів рангу місцевості їх можна згрупувати 
у типи, до ландшафтних комплексів у ранзі 
урочищ – у види. Використовуючи ці ознаки 
рекреаційні осередки можна об’єднані у такі 
типи і види: 

 тип долинно-річкових рекреаційних 
осередків формується з шістьох видів: річи-
щно-острівних, заплавних, терасових, схило-
вих, а також ставкових і водосховищних. Це 
найбільш розповсюджений тип рекреаційних 
осередків, що зумовлено їх приуроченістю, 
переважно, до водних об’єктів;  

 типи плакорно-міжрічкових рекреацій-
них осередків з трьома видами: плакорних, 
вододільно-останцевих та лощинно-
привершинних. Часто це осередки із специфі-
чними видами рекреації: ранчо, спостереження 
за птахами, заходом і сходом сонця, геліо- і 
фітотерапії, а також рибної ловлі, полювання 
тощо;  

 тип «контактних» рекреаційних осере-
дків, що формуються на контакті місцевостей 
різних природних районів і виокремлюється 
значним різноманіттям, дослідження яких ще 
не завершено. Концентрація рекреаційних осе-
редків на межах природних районів і областей 
призводить до формування тут місцевих рек-
реаційних мегаосередків. Як приклад – Сата-
нівський рекреаційний мегаосередок, що роз-
вивається на контакті двох природних облас-
тей – Подільських товтр та Центрального По-
ділля. 

Типологія рекреаційних осередків за на-
лежністю до відповідних форм 

рельєфу: низовинні, височинні, горбогі-
рні, передгірські, гірські. Більш насичені рек-
реаційними осередками передгірські та гірські 
райони, на рівнинах вони частіше формують 
ареали на основі тих чи інших типів місцевос-
тей. 

Типологія рекреаційних осередків за кіль-
кістю рекреантів. Кількість рекреантів – одна 
із важливих ознак, що визначає класифікацій-
не розташування рекреаційного осередку. Лю-
дність рекреаційного осередку тісно взаємо-
пов’язана з характером функцій, які вони ви-
конують, рівнем розвитку. Багатофункціона-
льні рекреаційні осередки виокремлюються 
значною кількістю населення і більш високими 
темпами його розвитку. За кількістю рекреан-
тів рекреаційні осередки можна розділити на 
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малі (1-10 осіб), середні (до 100 осіб), великі 
(більше 100 осіб). Кількісно переважають малі 
рекреаційні мікроосередки, поступово зростає 
кількість середніх, великі – поодинокі, особли-
во у рівнинній частині України. Однак у наяв-
ній зараз системі розповсюдження рекреацій-
них осередків, середні й великі – базові і, зде-
більшого, мають значні потенційні можливості 
перспективного розвитку. 

Типологія рекреаційних осередків за їх 
динамікою розглянута у статті «Мозаїчність 
ландшафту та різноманіття рекреаційних мік-
роосередків» [1]. 

Для наукових пошуків, що мають безпо-
середнє прикладне значення, цікавою є типо-
логія рекреаційних осередків за їх індикаційни-
ми ознаками:  

 неіндикатори – це переважно поодино-
кі стабільні або тимчасові рекреаційні осеред-
ки, найчастіше на узліссях, березі ставка або 
річки, що не стимулюють подальший розвиток 
рекреаційного освоєння відповідного ландша-
фтного комплексу; 

 геокомпонентні індикатори – рекреа-
ційні осередки, що показують напрям та сту-
пінь зміни або знищення одного із геокомпо-
нентів як самого осередку, так і прилеглих те-
риторій. Частіше такими геокомпонентами-
індикаторами у рекреаційних осередках та до-
вкіллі є рослинність, окремі види тварин та 
ґрунти; 

 ландшафтні індикатори – показують, 
як під впливом рекреантів й рекреації загалом, 
проходить перебудова наявних природних (на-
туральних, натурально-антропогенних й ан-
тропогенних) комплексів у рекреаційні як у 
межах рекреаційного осередку, так і на приле-
глих територіях. 

Висновок. Постійно зростаюче різнома-
ніття, роль та значення рекреаційних осередків 
у структурі сучасних ландшафтів, призводить 
до необхідності їх детального вивчення. Од-
ним із методологічних підходів до пізнання 
рекреаційних осередків є їх типологія. Цій 
проблемі в Україні приділяється мало уваги. 
Врахування небагатого наявного досвіду і вла-
сні польові дослідження дали можливість вио-
кремити кілька «типологічних ліній» пізнання 
рекреаційних осередків, серед яких найбільш 
важливими є їх типологія за належністю до 
відповідних ландшафтних комплексів, зокрема 
типів місцевостей і типологія рекреаційних 

осередків за їх індикаторними ознаками. У 
майбутньому цим типологіям необхідно при-
діляти більше уваги, особливо у процесі роз-
робки заходів щодо раціонального викорис-
тання рекреаційних ландшафтів. 
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Денисик Б. Типология рекреационных микроочагов. Рассмотрена проблема выделения «типоло-
гических линий» и отдельных типов рекреационных микроочагов. По результатам анализа имеющей-
ся литературы и полевых ландшафтоведческих исследований проведено типологию рекреационных 
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микроочагов по функциональным признакам, площади ареалов, принадлежности к соответствующим 
ландшафтным комплексам, формам рельефа, количеству рекреантов, динамике и индивидуальным 
признакам. Указано, что одной из важных и слабо исследованных является типология рекреационных 
микроочагов по её принадлежности к типам местностей. Она предполагает учет особенностей базо-
вых ландшафтных комплексов, их устойчивости к концентрированной рекреационной нагрузке, ин-
тенсивности обратного влияния рекреационного микроочага на прилегающие ландшафты. По харак-
теру принадлежности рекреационных микроочагов к ландшафтным комплексам ранга местности их 
можно сгруппировать в типы, в ранге урочищ – в виды. Не менее интересной является типология ре-
креационных микроочагов по их индикационным признакам: неиндикаторы, геокомпонентные и 
ландшафтные индикаторы. Показана возможность применения отдельных типологий на практике. 
Ключевые слова: ландшафтный комплекс; рекреация; рекреационный микроочаг; типология; мест-
ность; урочище; индикаторы; практика. 
 
Denysyk B. Typology of recreation centers. Considered the problem isolation "typological lines" and cer-
tain types of recreational centers. Typological grouping recreation centers is a single analytic-synthetic pro-
cess that is essential methodological and methodological significance. It can detect general and regional 
characteristics of recreational centers and their territorial structure. The analysis of existing literature and 
field research conducted landscape typology of recreational centers. 
Functional typology, in most cases, is a key element of developing a comprehensive typology. Functional 
structure recreational centers actively influences the peculiar characteristic of only a few cell characteristics: 
specific composition of the population and their numbers, the impact on the environment, especially infra-
structure development dynamics, ecological state of the recreational center and the surrounding area. This 
typology based on consideration required for the formation and operation management of recreational cen-
ters of natural resources, creating opportunities or already existing economic and social structure, traditions 
and skills of local people, communications with the outside world and more. 
Types of recreation centers in area of habitat. This "typological line" requires the use of rule of a triad [5]. Its 
use results in a clear separation of micro, meso and macro recreation centers, gives an idea of the dimension 
of the sequence of formation, growth or decline, partly the structure and the operation. 
Types of recreation centers as belonging to landscapes. One of the most important and yet is not considered 
in the study of recreational centers. It provides basic accounting features landscapes, their resistance to con-
centrated recreational load intensity recreational center opposite effect on the surrounding landscape. The 
nature recreation centers belonging to the landscapes rank areas can be grouped into types, the rank tracts - in 
species. 
Types of recreation centers as belonging to the appropriate forms of relief: lowland, foothills and mountain. 
A rich recreational centers of foot-hill and mountain areas in the plains areas they often form the basis for 
certain types of areas. 
Types of recreation centers on the number of tourists. Number of tourists - one of the most important features 
that determine the classification locations recreation center. Recreational cell populations are closely linked 
to the nature of the functions they perform, the level of development. Multipurpose recreational centers dis-
tinguishes a large population and a high rate of development. 
Types of recreation centers in their dynamics discussed in the article "a mosaic of landscape and recreational 
diversity microcenters" [1]. 
Equally interesting is the typology of recreational centers for their indykatsiynymy features: neindykatory, 
heokomponentni and landscape indicators. Show the possibility of the use of certain typologies in practice. 
Constantly growing diversity, the role and importance of recreation centers in the structure of modern land-
scapes, leads to the necessity of detailed study. One of the methodological approaches to knowledge recrea-
tional centers is their typology. This problem in Ukraine received little attention. It is necessary for modeling 
spatial planning, environmental protection and prediction of further development of the recreational land-
scape. In the future, this typology should be given more attention, particularly in the development of 
measures for rational use of recreational landscapes. 
Key words: landscape complex; recreation; recreational microcenters; typology; area; tract; indicators; prac-
tice. 
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МІСЬКІ ҐРУНТИ: ЇХНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВМІСТ ГУМУСУ В НИХ 

(ОГЛЯД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) 
Дячук А. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
 

Дячук А. Міські ґрунти: їхня класифікація та вміст гумусу в них (огляд наукових досліджень) 
Проаналізована фактична інформація може бути поштовхом для глобальніших досліджень оцінки 
геоекологічного стану міських ґрунтів та організації ґрунтово-екологічного моніторингу міських те-
риторій 
Всі міські ґрунти характеризуються істотним і статистично значущим збільшенням вмісту гумусу у 
верхніх генетичних горизонтах та високим вмістом органічного вуглецю. Доволі помітного впливу 
типу ландшафту на вміст гумусу в однотипових ґрунтах не виявляється. 

 
 

Вступ. Міські ґрунти формуються за су-
місної дії зонально-кліматичних чинників і 
антропогенного фактору, який діє на ґрунт як 
прямо, у вигляді способів землекористування, 
так і опосередковано – змінюючи чинники 
ґрунтоутворення. Діяльність людини впливає 
не тільки на трансформування ґрунтового пок-
риву, але й призводить до формування якісно 
нових ґрунтових утворень – антропогенних 
(міських) ґрунтів, які мають характерні для 
них властивості. Ґрунтовий покрив міста фор-
мується впродовж тривалого часу, тому міські 
ґрунти як успадковують деякі характеристики 
зональних природних ґрунтів, так і відобра-
жують тривалість і характер промислового ро-
звитку міста за історичний час. Більшість ґру-
нтознавців на сьогоднішній день працюють 
над створенням єдиної класифікації ґрунтів, в 
якій вагоме місце відводитиметься міським та 
антропогенним ґрунтам. Але й досі відсутня 
класифікаційна схема, яка б задовольняла пот-
реби тих, хто безпосередньо працює із цими 
ґрунтами.  

Родючість – невід’ємна й істотна власти-
вість ґрунтів, яка є основою відтворення най-
важливіших і незамінних енергетичних ресур-
сів для життя людства, значною мірою зумов-
люється наявністю гумусу. Щорічні розклад, 
синтез і трансформація гумусу, консервація і 
зв’язування в ньому елементів живлення і без-
перервного їх звільнення та надходження до 
ґрунтового розчину – такі окремі риси гумусо-
вих речовин ґрунту.  

Значення гумусу для ґрунтоутворення 
велике і багатогранне, бо він є одним із найва-
жливіших чинників вивітрювання первинних і 
утворення вторинних мінералів. Його роль у 
ґрунтотворних процесах визначається актив-
ною участю в кругообігу зольних елементів, в 

тому числі й життєво важливих для рослин, з 
якими органічна речовина ґрунту утворює 
складні комплексні сполуки [8, 18]. Багатьма 
вченими відзначалось значення гумусу в ство-
ренні агрономічно цінної структури, підви-
щенні пористості, меж пластичності ґрунту. 
Гумус впливає на теплоємність і теплопровід-
ність ґрунту, має високу буферну здатність, 
зумовлює стійкість реакції ґрунтового розчи-
ну. Він сприяє також поглинанню елементів 
живлення через клітинні оболонки коренів. За 
його наявності рослина може увібрати їх біль-
ше, ніж без нього. Загалом, важко переоцінити 
значення органічних речовин ґрунту для за-
безпечення рослин азотом, фосфором, сіркою і 
деякими мікроелементами [18]. 

Виходячи з вищесказаного, видається 
важливим проведення огляду публікацій щодо 
наявності гумусу у міських ґрунтах. Тим біль-
ше, що саме останні є тим антропогенно-
природним утворенням, в якому превалює пе-
рша складова. Через це доцільно виявити та 
проаналізувати якнайбільше публікацій, які б 
торкалися так званих, “гумусових” питань у 
міських поселенських ландшафтах. Саме цими 
міркуваннями і зумовлюється актуальність 
даної статті. 

Постановка завдання. Міські ґрунти 
(урбаноземи) істотно відрізняються від приро-
дних зональних та інтразональних ґрунтів. 
Проте для міських ґрунтів вивчались окремі 
питання щодо забруднення їх важкими мета-
лами, рівня радіації [17], а загальне генетичне 
вивчення цих ґрунтів не проводилось. Тому 
здійснення детального літературного огляду 
про вміст гумусу та генезис міських ґрунтів, 
дасть змогу, на нашу думку, знайти зв’язок 
між міськими і природними ґрунтами. 

Виклад основного матеріалу. Визна-

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 775-776. Географія 

45 
 

чаючи міські ґрунти як будь-який ґрунт або 
ґрунтоподібне тіло, яке виникло та функціонує 
у географічному просторі міста, ми a priori 
поширюємо поняття міського ґрунту. Це ґрун-
ти промислових зон, житлового сектору, пар-
ків, скверів, газонів, приватних будівель, сіль-
ськогосподарських ділянок, тобто усі ґрунти, 
які розташовані в межах міської межі. Тою чи 
іншою мірою усі ці ґрунти перебувають під 
постійним впливом урбогенного навантажен-
ня, яке істотно змінює природні чинники ґрун-
тоутворення або, взагалі, заміщує їх (штучні 
ґрунти парників) [14]. 

Систематика ФАО передбачає виділення 
в окрему групу Antrosols urbic, до яких відне-
сені ґрунти звалищ шахтних відвалів, терико-
нів, насипів тощо. Діагностуються ці ґрунти за 
наявністю горизонту urbic (більш 50 см), в 
якому мають бути присутні залишки відходів 
будівельних та виробничих робіт (уламки цег-
ли, сміття). М. Строганова, А. Мягкова, Т. 
Прокоф’єва, E. Bridges [23, 25] вважають, що 
до міських ґрунтів слід відносити ґрунти місь-
ких територій, які мають створений людиною 
поверхневий шар, потужність якого становить 
0,5 м і більше та який утворився через перемі-
шування, підсипання, підрізання та засмічення 
природного ґрунту неґрунтовими домішками. 

Міські ґрунти, в класифікації ґрунтів 
США, знаходяться в одних виділах із природ-
ними. Відрізнити природні ґрунти від антропо-
генних аналогів можна лише у випадку карди-
нальних змін профілю. Залежно від характеру 
трансформації антропогенні ґрунти поділено 
на три порядки: ентіосолі – продукт трансфо-
рмації повнопрофільних грунтів, які втратили 
свої поверхневі діагностичні горизонти через 
глибокі антропогенні порушення; інсептіосолі, 
які сформовані шляхом багатовікового вне-
сення на поверхню ґрунту специфічної підсти-
лки, яка складається з дернини, органічних 
горизонтів ґрунту; альфіносолі- грунти , з діа-
гностичним горизонтом agric, що сформувався 
через багаторічне землеробство з внесенням 
добрив [13].  

Був проведений порівняльний аналіз до-
ступних сучасних закордонних класифікацій 
міських ґрунтів і проаналізовані опубліковані 
як російські [10], так і європейські класифіка-
ції (Німеччина, Польща, Франція, Голландія, 
Словаччина, Болгарія, Данія) [19], північно-
американські (США) [20], міжнародних орга-
нізацій (ФАО, WRB) [21], а також Австралії, 
Кенії, ПАР [20]. На даний час відсутні детальні 
класифікації міських ґрунтів як у міжнародних 
організаціях ФАО і МАП, так і в окремих кра-

їнах, таких, наприклад, як США, Німеччина, 
Болгарія і тощо. На даний момент ми маємо 
лише роз'єднані спроби створення класифіка-
цій, що, мабуть, застосовні тільки для тих 
місць, де вони створюються. Іншими словами, 
більшість класифікацій не розкриває всього 
розмаїття міських ґрунтів, а відповідає їхнім 
загальнішим властивостям. Вивчені класифі-
кації були складені на основі різних принци-
пів: профільно-генетичному, факторно-
генетичному, субстантивно-петрографічному. 
Інші класифікації були розроблені на основі 
діагностичного горизонту або на основі інди-
каторних властивостей, або за формальними 
ознаками. 

За останні 15-20 років була складена ве-
лика кількість класифікацій на підставі різних 
принципів, але загальним у них є те, що прак-
тично в усіх із них міські ґрунти включені в 
групу антропогенних. Міські ґрунти представ-
лені на різних ієрархічних рівнях - іноді на ни-
зькому рівні (форма - міські ґрунти в словаць-
кій класифікації [25]), а іноді на високому рів-
ні (наприклад, у Болгарії виділяється тип ”ур-
богеник” у класі ”антропогенних ґрунтів”). У 
деяких класифікаціях міські ґрунти розділя-
ються на групи залежно від їх хімічних, фізи-
ко-хімічних і фізичних властивостей або на 
основі індикаторних ознак . 

Класифікації також розрізняються пов-
нотою розробленості. Найбільше опрацьовані 
класифікації вчених Німеччини і Словаччини. 
Були також представлені класифікації, що 
складені тільки на основі невеликого дослі-
дження (наприклад, данські вчені зробили 
опис трьох профілів і на основі їхнього хіміч-
ного, фізико-хімічного і фізичного аналізів 
ґрунти були класифіковані відповідно, до двох 
класифікаційних систем WRB, FAO) [21]. 

Назви, що дані ґрунтам у класифікаціях, 
відрізняються за своїм походженням. У деяких 
класифікаціях назви були взяті з назв генетич-
них (природних) ґрунтів WRB і FAO [21] . В 
інших класифікаціях були придумані нові на-
зви (Німеччина, Польща, Словаччина тощо) 
[25]. Також були представлені класифікації, в 
яких використовувались генетичні назви з різ-
ними префіксами (парабраунерде, парачорно-
зем). У російській класифікації міські ґрунти 
розглядаються як техногенні поверхневі утво-
рення, як грунтоподібні тіла і називаються ур-
біквазіземи [22] . Подальший їхній підрозділ 
був відсутній. Найрозробленіша класифікація, 
що була запропонована групою авторів [4, 13, 
14], ґрунтувалася на профільно-генетичному і 
факторно-генетичному принципах із викорис-
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танням діагностичного горизонту урбік. Вона 
близька до класифікації Болгарії, але в даній 
класифікації виділяються, крім того, ґрунти 
закритих і запечатаних територій. Отже, вона 
повніше охоплює весь обсяг міських ґрунтів, 
ніж усі запропоновані класифікації [25]. 

Цікавими є розробки вітчизняних вче-
них, які базуються на чутливих субстратно-
функціональних параметрах, які визначаються 
окремо для кожного типу досліджених ґрунтів 
[4]. Відповідно до обраного підходу та термі-
нології, різноманітність антропогенно зміне-
них ґрунтів можна подати двома ґрунтовими 
класами: природно-антропогенним та антропо-
генним, які поряд із природними виділами фо-
рмують сучасний ґрунтовий покрив.  

У роботах Г. Мотузової [16] та М. Му-
хамедьярової, М. Хусаинова[17] показано, що 
хімічні забруднення, впливаючи на склад і 
властивості гумусових речовин, можуть приз-
водити до порушень екологічної рівноваги в 
біогеоценозах. Не менш важливий вплив на 
гумусовий стан ґрунтів здійснюють форму-
вання техногенних ландшафтів та урболанд-
шафтів. 

За різних природних умовах характер і 
швидкість гумусоутворення неоднакові і зале-
жать від ряду взаємопов’язаних умов. Найго-
ловнішими з них є водно-повітряний і тепло-
вий режими ґрунту, склад і шляхи надходжен-
ня рослинних решток, видовий склад та інтен-
сивність життєдіяльності мікроорганізмів, ме-
ханічний склад і фізико-хімічні властивості 
ґрунту [5]. Найсприятливішими для нагрома-
дження гумусу є поєднання в ґрунті оптималь-
ного гідротермічного і водно-повітряного ре-
жимів за деякого періодичного повторення 
висушування ґрунту. В цих умовах відбуваєть-
ся поступовий розклад органічних решток, до-
статньо енергійна їхня гуміфікація та закріп-
лення гумусових речовин, що утворилися, мі-
неральною частиною ґрунту. 

На характер та швидкість гумусоутво-
рення значно впливають хімічний склад рос-
линних решток та шляхи їхнього надходження 
до ґрунту. Якщо підрахувати кількість органі-
чних речовин, які щороку залишаються на по-
верхні після відмирання лісової і степової рос-
линності, то виявиться, що під лісом на кожен 
гектар припадає значно більше рослинних ре-
шток, ніж у степу. Скажімо, за таких умов слід 
було б чекати і значно більшого нагромаджен-
ня гумусу під лісом, однак у складі лісових 
ґрунтів значно менше гумусу, ніж у степових. 
Така різниця між ступенем гумусованості і 
кількістю рослинних решток стає очевидною, 

якщо зіставити характер надходження в ґрунт 
та їхній хімічний склад. Так, якщо коріння де-
рев становлять лише 15–20% надземної маси, 
то співвідношення підземної маси трав’янистої 
рослинності і надземної досягає 4–6:1 [8, 24]. 

Основні показники органічної речовини 
ґрунтів належать до числа консервативних 
властивостей ґрунту [2, 8], кількісні характе-
ристики яких формуються тривалий час і ще 
так довго зберігаються. Однак вплив урбаніза-
ції на ґрунти є настільки інтенсивним та част-
ково видовженим, що відбуваються зміни і 
найстійкіших властивостей ґрунту [3]. 

У міських ґрунтах, як правило, кількість 
органічних речовин вища за фонові ґрунти та 
сягає, особливо у ґрунтах старої забудови, 8–
12% [6, 12, 22]. Через промислове, побутове та 
інші види забруднення в місті, запас органіч-
них залишків може як збільшуватися ( за приг-
лушення мікробіологічної активності), так і 
зменшуватися (за різкого падіння продуктив-
ності фітоценозів). Відповідно, запаси гумусу 
також неоднозначно реагують на урбогенне 
забруднення різного складу та інтенсивності. 

М. Строганова та інші [23], користую-
чись термінологією Д. Авдусіна [1], свідчать, 
що потужність культурного шару дуже відріз-
няється як у різних містах, так і на території 
одного міста. Показник потужності може ко-
ливатись від декількох сантиметрів до десятків 
метрів. Ю. Тютюник [24] визначає ці утво-
рення у містах як „штучні геологічні відкла-
дення” і вважає їх геологічним наслідком ур-
банізації. Розвиток міст обов’язково 
пов’язаний із нівелюванням рельєфу: позитив-
ні форми підрізаються, негативні – засипають-
ся різноманітними матеріалами, в тому числі 
будівельним сміттям, тобто в містах постійно 
триває планування рельєфу, яке спрямоване на 
створення комфортних умов для функціону-
вання міста [7]. В. Кучерявий [11] вважає, ці 
відкладення „антропогенними наносами знач-
ної потужності”. Але, мабуть, цей термін най-
менш вдалий, бо викликає двозначність – про 
їхній генезис із антропогену (за геохронологі-
чною шкалою). 

Не викликає сумнівів, що незважаючи на 
різні термінологічні визначення, мова йдеться 
про один і той же об’єкт. За це свідчать і наве-
дені дані про потужність означених відкладів у 
різних містах. У Москві вони складають до 20 
м [22], або до 22 м [ 3,25 ], Лондоні – 25 м, Па-
рижі – 20 м [19], Ташкенті – 18, Казані – 15, 
Новгороді – 14, Саратові – 12 м [12]. Дослід-
ники єдині в думці, що найпотужніші відклади 
виявлено у Києві – 36 м. Вони містять 13 куль-
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турних шарів, 8 з яких - відносяться до періоду 
Київської Русі [22]. Ю. Тютюник [24], вказує, 
що у межах Києва нараховується 9 генетичних 
типів гірських порід антропогенно-
техногенного походження. Є точка зору, що 
вплив крупного міста на ґрунтовий покрив те-
риторії не коректно розглядати, починаючи від 
часу заснування міста. Так, на зміни ґрунтового 
покриву Санкт-Петербурга значно вплинув роз-
виток сільського господарства, який мав місце 
задовго до організації міського поселення, тому 
адекватно оцінити особливості ґрунтового пок-
риву можливо лише з урахуванням як міської, 
так і доміської історії певної території. 

Вивчення складу культурного шару у 
сучасних містах, свідчить про наявність у ньо-
му всього розмаїття предметів різних історич-
них епох: каміння, битої цегли та скла, побу-
тового та промислового сміття, предметів до-
машнього побуту, підмурів будівель, асфаль-
тових та кругляшкових перекриттів, шляхів 
тощо. Тобто, ці „археологічні вишукування” 
свідчать про те, що за різний історичний час 
усі ідентифіковані шари були ґрунтовим пок-
ривом міста [1, 7, 22]. Отже, з’ясовується, що 
мають сенс дослідники, які вважають культур-
ний шар геологічним утворенням, бо він дійс-
но є різновіковим нашаруванням похованих 
міських ґрунтів. 

Визначено специфічні морфологічні 
ознаки міських ґрунтів, що відрізняють їх від 
природних, а саме: значна гумусованість про-
філю, велика кількість щебенисто-каменистого 
матеріалу (до 45%) та різноманітних відходів 
на різних глибинах за профілем, неоднорід-
ність забарвлення тощо. Це негативно впливає 
на продуктивну функцію ландшафту міста як 
через фізичні, так і через хімічні механізми 
деградації [5, 9, 15]. 

Виявлено у міських ґрунтах збільшення 
вмісту гумусу (за Ю. Тюріним) [2, 11], зміни у 
складі гумусових речовин, що свідчить про 
формування техногенного та органосорбційно-
го геохімічного бар’єру у поверхневих шарах 
ґрунтів. При цьому, гумусовий стан ґрунтів 
визначається не тільки кількістю й якістю гу-
мусу, але й незмінністю його в часі. Тому деякі 
його показники (вміст вуглецю і його запаси, 
збагачення органічної речовини азотом) слід 
періодично контролювати. Бажано, крім на-
званих показників, знати співвідношення кон-
центрації гумінових кислот до концентрації 
фульвокислот, вміст фракції ІІ ГК і природне 
варіювання природних показників [15, 16]. 

Періодичне картографування вмісту і за-
пасів гумусу можна використовувати не тільки 

для нормування органічних добрив, але і для 
контролювання гумусового стану ґрунтів. До-
цільніше упередити несприятливі зміни, ніж 
відновити необхідні властивості ґрунтів [6, 9]. 

Вміст органічного вуглецю – високий у 
верхніх шарах ґрунтів практично всіх типів 
місцеперебування рослин, що пов’язано з пе-
ріодичним внесенням торфо-компостної сумі-
ші і надходженням на поверхню міських ґрун-
тів з атмосфери пилу і сажі. Міські ґрунти від-
різняються великим вмістом органічного вуг-
лецю і видовженістю його гумусово-
акумулятивного профілю, порівняно з природ-
ними ґрунтами. Інтервал коливань великий – 
1–8 % і більше для вуглецю. Найбільші його 
кількості припадають на знову утворені шари 
урбаноземів газонів, скверів, бульварів (5–
11%) і поселенських ділянок (3–7%). Нато-
мість, у парках і лісопарках природні гумусо-
во-акумулятивні горизонти містять його в кі-
лькості 1–2% [8].  

Більша частина дослідників єдина в ду-
мці, що найчастіше в містах вміст гумусових 
речовин при забрудненні ґрунтів зменшується 
[5]. Це відбувається під впливом пилових та 
газових викидів металургійних і машинобудів-
них заводів, через пригнічення біологічних 
процесів, через несприятливі водно-фізичні 
властивості ґрунту і підвищені концентрації 
токсикантів. 

Особливий інтерес можуть мати наукові 
вишукування щодо можливої зміни складу і 
властивостей гумусових речовин, загалом і 
гумінових кислот, як чинника, який значною 
мірою зумовлює санітарну функцію ґрунтів 
міста, зокрема [17].  

Висновки: Проаналізована у статті фак-
тична інформація може бути поштовхом для 
глобальніших досліджень оцінки геоекологіч-
ного стану міських ґрунтів та організації ґрун-
тово-екологічного моніторингу міських тери-
торій. Найвдалішою із запропонованих класи-
фікацій ґрунтів, можна вважати розробку гру-
пи авторів М. Строганової, А. Мягкової, Т. 
Прокоф’євої, ґрунтується на профільно-
генетичному і факторно-генетичному принци-
пах із використанням діагностичного горизон-
ту урбік, яка близька до класифікації Болгарії 
[25].  

Всі міські ґрунти характеризуються істо-
тним і статистично значущим збільшенням 
вмісту гумусу у верхніх генетичних горизон-
тах та високим вмістом органічного вуглецю. 
Доволі помітного впливу типу ландшафту на 
вміст гумусу в однотипових ґрунтах не вияв-
ляється. 
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Дячук Алина Ивановна. Городские почвы: их классификация и содержание гумуса в них (обзор 
научных исследований). Проанализирована фактическая информация может быть толчком для гло-
бальных исследований оценки геоэкологического состояния городских почв и организации почвенно-
экологического мониторинга городских территорий. 
Все городские почвы характеризуются существенным и статистически значимым увеличением содержа-
ния гумуса в верхних генетических горизонтах и высоким содержанием органического углерода. Доволь-
но заметного влияния типа ландшафта на содержание гумуса в однотипных почвах не обнаруживается. 
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Diachuk Alina. Urban soils: classification and humus content (review of researches). Urban soils are 
formed by joint action of zonal-climatic factors and anthropogenic factors, which affect the ground directly 
by the use of land as well as indirectly, by changing soil formation factors. Most soil scientists are working 
nowadays on the establishment of uniform classification of soils, which will mainly be focused on the urban 
and anthropogenic ones. Yet there is no classification scheme that would meet the needs of those who work 
directly with these soils. 
An importance of humus for soil formation is of a great significance, since it serves as one of the most 
important factors for weathering of primary soils and formation of secondary ones. Humus affects thermal 
capacity and conductivity of the soil. It has a high buffering capacity and causes resistance of reaction of soil 
solution. It also contributes to the absorption of the nutrition elements through the cell membrane of roots. Its 
presence enables the plant to absorb more of the elements than without it. Due to the above mentioned it 
seems to be important to review the publications on presence of humus in urban soils.  
Defining the urban soils as any soil or soil like body that has its origin and operates in the geographical area 
of the city, we a priori extend on the concept of urban soil [14]. 
A system of FAO envisages allocation of a separate group for Antrosols urbic, which include soil of mine 
dumps, waste heaps, earthfills etc. These soils are diagnosed by the presence of urbic horizon (over 50 cm), 
which must have residual waste of construction works (brickbat, garbage). M. Stroganova, A. Miahkova, T. 
Prokofieva, E. bridges [23, 25] consider that soils of urban areas, which have a man-caused top layer with 
capacity of 0.5 m and more and are formed by mixing, adding, undermining and contaminating natural soil 
by non-soil additives should be classified as urban soils. 
Urban soils in the soil classification of the United States go together with natural ones [13]. A comparative 
analysis was conducted on the basis of the available modern foreign classifications of urban soils. Published 
classifications from Russia [10] as well as Europe (Germany, Poland, France, the Netherlands, Slovakia, 
Bulgaria, Denmark) [19], North American (USA) [20] international organizations (FAO, WRB) [21], 
Australia, Kenya and South Africa [20] were analyzed. Most classifications do not reveal the entire diversity 
of urban soils but conform to their more general properties. In some classifications, urban soils are divided 
into groups based on their chemical, physiochemical, and physical properties or on indicators’ 
characteristics. Urban soils in the Russian classification are considered as man-caused surface formations of 
soil like bodies and are called urbikvazizems [22].  
According to different natural conditions, the character and speed of humus formation varies and depends on 
a number of related conditions. The most important of these are water, air and thermal conditions of soil, 
composition and flow paths of plant residues, species and vital intensity of microorganisms, mechanical 
composition and physiochemical properties of the soil [5].  
The nature and speed of humus formation is significantly affected by the chemical composition of plant 
residues and ways of their falling to the ground. Key indicators of soil organic matter are among 
conservative soil properties [2, 8], quantitative characteristics of which are being formed and preserved 
within the same durable period of time. The number of organic matter in urban soils is usually higher than in 
background soils and reaches 8-12% especially in the soils of old formation [6, 12, 22]. Deposits of humus 
differently respond to urbogenic pollution of various composition and intensity. 
A growth of humus content in urban soils has been identified (according to Yu. Turin) [2], changes in humic 
substances, indicating the formation of technogenic and organosorbtion geochemical barrier in the surface 
layers of soil have also been found.  
Most of the researchers concurred that the content of humic matters in polluted urban soils is decreasing [5].  
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УДК 556.506+620.92+620.987  
ТЕХНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ 

МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ НА РІЧКАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 
Ободовський О.Г., Онищук В.В., Ободовський Ю. О. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна 
 

Викладено новий науково-технологічний підхід щодо високого рівня екологічного використання гід-
роенергетичного потенціалу річок в Карпатському регіоні. Наведено конструктивні й компонувальні 
рішення для задекларованих високоекологічних малих гідроелектростанцій. Даються приклади 
гідравлічного розрахунку напірної деривації та визначається потужність гідроелектростанціїз 
урахуванням дії додаткового електромагнітного поля на її окремих робочих органах. У якості пілот-
ної річки взято Стрий, для якої показано місця розташування ГЕС та визначено їх основні робочі ха-
рактеристики. Крім того, даються рекомендації стосовно раціонального розміщення гідроелектро-
станцій з урахуванням функціонування комплексу протипаводкових заходів та інфраструктурної за-
будови заплавної території.   
Ключові слова: річка; мала гідроелектростанція; протипаводкові заходи; гідроморфологічна 
стійкість русла; технологія використання робочих органів деривації; високоекологічна мала гідро-
електростанція. 
 

Вступ. Перевагами малої гідроенергети-
ки є те, що вона характеризується прогнозова-
ним відновлюваним енергоресурсом, низькою 
вартістю виробництва електроенергії порівня-
но з іншими джерелами, тривалим періодом 
експлуатації обладнання і споруд ГЕС [1], 
унікальними маневровими й мобільними вла-
стивостями [2]. Позитивними аспектами є та-
кож незалежність від палива, відсутність від-
ходів виробництва, незначні обсяги викидів 
шкідливих речовин в атмосферу, короткі 
терміни проектування, зведення та монтажу 
малих ГЕС, незначні капіталовкладення для їх 
спорудження та об’єми будівельних і монтаж-
них робіт при зведенні, застосування спроще-
них схем виконання робіт і конструктивних 
рішень, низькі експлуатаційні витрати, розши-
рення можливостей рекреації, риборозведення, 
виконання функцій протипаводкового захисту 
територій тощо. Натомість сучасні технології 
малих ГЕС є модернізованими варіантами кон-
струкцій робочих органів існуючих ГЕС, які 
обґрунтовані на старих традиційних підходах 
щодо використання гідроенергетичного потен-
ціалу річок. Експлуатація таких ГЕС не може 
кардинально вирішити проблему розвитку гід-
роенергетики, оскільки їх потужність є 
похідною від використаного напору і об’єму 
води. Будівництво таких ГЕС лише можливе 
на ділянках в гірській і передгірській частинах 
річок, а це пов’язано зі значним порушенням 
гідроекологічних умов, перш за все, із-за вели-
ких відборів води на деривацію. 

Аналіз попереднього регіонального 
досвіду. Історія розвитку гідроенергетики в 
Карпатському регіоні розпочалася саме зі спо-

рудження малих ГЕС. На початку ХХ ст. чесь-
кими дослідниками було створено першу схе-
му гідроенергетичного використання річок 
басейну Тиси. Вона стосувалась річок Тересва, 
Теребля, Ріка, Уж (із притокою Лютою) [3]. 
Передбачалось спорудження 14 малих ГЕС 
загальною потужністю до 62 МВт із вироб-
ництвом електроенергії 335 млн. кВт за годи-
ну. У 1937 р. були розроблені проекти малих 
ГЕС дериваційного типу на р. Уж – Оноківсь-
кої – 2,65 МВт та Ужгородської – 1,9 МВт, які 
було споруджено угорцями в 1941 р. Обидві 
станції до сьогодні справно виконують свою 
функцію. Вони разом утворюють каскад на 
базі одного дериваційного каналу. 

Унікальною, середньою за потужністю, є 
Тереблє-Рікська ГЕС (введена в експлуатацію 
на початку 1956 року), яка складається з трьох 
основних споруд: греблі висотою 45 м й утво-
реного нею водосховища ємністю понад 23 
млн. м3 на р. Тереблі, будівлі ГЕС в долині р. 
Ріка і тунелю та напірного трубопроводу, що 
з’єднують водосховище з турбінами ГЕС. 
Максимальна потужність ГЕС – 27 МВт, се-
реднє багаторічне виробництво електроенергії 
– 140 млн. кВт за годину [3]. В екологічному 
відношенні цей гідрокомплекс можна вважати 
екологічно згубним для річки Теребля, яка за 
греблею практично перестала існувати. Варто 
також зауважити, що на сьогодні у басейні Ти-
си, крім Тереблє - Рікської ГЕС, виробляють 
електроенергію лише 5 малих ГЕС (після 2006 
року вступили в експлуатацію Білинська ГЕС 
– 0,63МВт, Краснянська ГЕС – 0,8 МВТ, 
Тур'яполянська ГЕС – 1,05 МВт). 

Доцільність, економічна вигідність і 
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екологічні наслідки спорудження малих ГЕС у 
басейні Тиси як раніше, так і нині, регулярно 
обговорюються у засобах масової інформації, 
проводяться науково-практичні конференції на 
відповідну тематику, натомість питання про 
використання гідроенергетичного потенціалу 
річок Закарпаття залишається відкритим. 

На сучасному етапі в карпатській ча-
стині басейну Дністра відновлено дію двох 
малих ГЕС: Явірської ГЕС потужністю 0,45 
МВт (2008 р.) у с. Явора Турківського району 
Львівської області та Новошицької ГЕС поту-
жністю 0,165 МВт у с. Новошичі Дрогобиць-
кого району Львівської області (2013 р.). 

Станом на теперішній час у басейні Пру-
та діє 4 малих ГЕС (дві з яких відновлені, інші 
дві – новозбудовані) (табл. 2), у басейні Сірету 
– жодної [3]. 

Отже, мала гідроенергетика у Карпатсь-
кому регіоні має тривалу історію розвитку. В 
ній можна визначити кілька етапів, а саме: 
етап зародження малої гідроенергетики (до 40-
х рр.), етап інтенсивного будівництва малих 
ГЕС (40-60-ті роки, коли в Українських Карпа-
тах діяло 39 малих ГЕС сумарною потужністю 
31,5 МВт [4]), етап занепаду малої гідроенер-
гетики (70-90-ті роки) та етап «зацікавлення у 
відновленні малих ГЕС» (з середини 90-х років 
– до сьогодні). Занепад малої гідроенергетики 
у Карпатському регіоні, як і в бувшому СРСР у 
цілому, був спричинений будівництвом поту-
жних теплових електростанцій та розвитком 
атомної енергетики. Певну роль відіграло та-
кож те, що на більшості малих ГЕС, споруд-
жених у 40-60-ті роки, використовувалось не 
досить ефективне обладнання [3]. З середини 
90-х років ХХ ст. з’явилось певне зацікавлення 
у використанні гідроенергетичного потенціалу 
карпатських річок з боку приватних 
підприємств. Зокрема, у басейнах річок Тиси, 
Прута і карпатській частині басейну Дністра 
було відновлено 4 і збудовано 5 нових малих 
гідроелектростанцій. Загалом, сьогодні у Кар-
патському регіоні діє 11 малих ГЕС загальною 
потужністю понад 10,8 МВт: з них 5 – у ба-
сейні Тиси, 4 – у басейні Прута, 2 – у кар-
патській частині басейну Дністра. Будівництво 
ще 4 малих ГЕС у басейні Черемошу призупи-
нено у зв’язку з протестами громадськості [5]. 

Таким чином, бажаний розвиток малої 
гідроенергетики в гірських районах потребує 
принципово нового підходу до використання 
водного ресурсу. 

Мета дослідження – це більш детально 
розкрити технологічну парадигму використан-
ня додаткового електромагнітного поля на 

окремих робочих органах деривації гідроелек-
тростанцій і зацікавити інвесторів для впро-
вадження даної розробки в практику гідротех-
нічного будівництва. 

Методика екологічного використання 
гідроенергетичного потенціалу річок. Нами 
запропонована нова технологічна парадигма 
використання водних ресурсів для вироб-
ництва електроенергії на малих за потужністю 
ГЕС [6-8]. Суть цієї парадигми полягає у вико-
ристанні електромагнітного поля на робочих 
органах напірної деривації. ГЕС з такою дери-
вацією буде працювати з малими витратами 
води, що забезпечить безперервну її роботу 
протягом року і не буде суттєво впливати на 
гідроекологічний стан річкової системи. Тому 
задекларовану конструкцію станції було 
названо високоекологічною ГЕС (ВЕМ-
ГЕС)[6]. Високоекологічну малу ГЕС реко-
мендується будувати на звивинах гірських 
річок, які мають достатні перепади висот поз-
довжнього профілю. На високогір’ї такі ГЕС 
можна розміщувати також на відносно пря-
молінійних ділянках річок. Принцип роботи 
ВЕМГЕС полягає в тому, що на деривації 
станції турбіна, конусна насадка або форсунка 
мають подвійні обкладинки, а простори між 
стінками обкладинок заповнюється газом 
гелієм при тиску 0,18 Па (0,02 атм) або не 
більше вказаної величини, який при перепаді 
температур між навколишнім середовищем і 
всередині трубопроводу в його кінцевій ча-
стині циркулює через систему жорстких дірча-
тих перегородок. Циркуляція газу обумовлює 
формування додаткового місцевого електро-
магнітного поля всередині і навколо цих еле-
ментів деривації і в кінцевій частині напірного 
трубопроводу.. Заміна поля гравітації елек-
тромагнітним прискорює потік майже на поря-
док, що пояснюється проявом ефекту ежекції 
(наявністю вакууму в пристінній зоні в кін-
цевій частині трубопроводу) [6-8]. 

Виклад основного матеріалу. Еко-
логічність нового технологічного підходу до 
використання водних ресурсів річок, перш за 
все, полягає у локальному використанні 
мінімальних за об’ємом витрат води (у межах 
від 40 до 400 л/с за довжиною річки майже від 
витоку до гирла при наявності природного 
напору води не менше трьох метрів на сто 
метрів напірної деривації або використовувати 
механізовану подачу води за допомогою 
мобільної насосної станції), що забезпечує 
значно більшу потужність ГЕС у порівнянні з 
існуючими. При цьому нижня межа відбору 
води не повинна перевищувати шосту частину 
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мінімального стоку води в межень при забез-
печеності 90% [12,13] . Нові ВЕМГЕС, при 
зазначених витратах води, можуть мати від 
одного до трьох блоків, що визначається на 
основі вихідної інформації і результатів 
гідравлічного розрахунку напірної деривації. 
На фоні електромагнітного поля під впливом 
ефекту ежекції зростає швидкість течії у тру-
бопроводі та попутне озонування води і атмо-
сферного повітря у межах станції орієнтовно 
до 30 % в залежності від кількості працюючих 
блоків ГЕС.  

Основні конструктивні рішення щодо 
робочих органів напірної деривації ВЕМГЕС. 
Ефективність роботи напірної деривації перш 

за все залежить від наявності додаткового 
місцевого електромагнітного поля навколо 
кінцевої частини напірного трубопроводу. Для 
цього рекомендується турбіну, конусну насад-
ку або форсунку виконати з подвійною обкла-
динкою [6,7]. Іншим варіантом може бути на-
явність подвійної обкладинки на кінцевій 
ділянці напірного трубопроводу довжиною до 
10-ти метрів [8]. Посередині цієї ділянки необ-
хідно встановити зворотний клапан з метою 
відведення виділеного із центрального стру-
меню води атмосферного повітря. Ана-
логічними за конструкціями мають бути ко-
нусна насадка [7] ( рис. 1) або форсунка [8] і 
турбіна [7,8] (рис. 2).  

 

               
 
Рисунок 1 - Конусна насадка з подвійною 
обкладинкою: а) – поздовжній розріз; б) – 
поперечний розріз по В – В; в) жорстка дірчата 
перегородка; 9 – внутрішня стінка обкладинки; 
10 – зовнішня стінка обкладинки; 11 – жорстка 
дірчата перегородка; 17 – отвір 
 

Рисунок 2 - Ковшова турбіна з дискретною 
подвійною обкладинкою: а) - вигляд зверху; б) – 
поперечний розріз по Б – Б; в) – вигляд знизу; 1 – 
ковшова турбіна; 2 – вал; 3 корпус турбіни; 6 – 
підшипник; 7 – форсунка; 9 – внутрішня стінка 
обкладинки; 10 – зовнішня стінка обкладинки; 11 
– жорстка дірчата перегородка; 17 – отвір в кор-
пусі для зливу води 
 

 
Figure 1 - Conenozzlewithdoublecover: a) - a longitudinalsection; b) - a cross-sectionalong B - B; c) 

dirchatarigidwall; 9 - internalwallcover; 10 - outerwallcovers; 11 - dirchatarigidwall; 17 - hole 
Figure 2 - turbinebucketwithdiscretedoublecover: a) - topview; b) - a cross-sectionalong B - B; c) - Bot-
tom; 1 - ladleturbine; 2 - shaft; 3 turbinebuilding; 6 - bearing; 7 - injector; 9 - internalwallcover; 10 - 

outerwallcovers; 11 - dirchatarigidwall; 17 - a holeinthebodytodrainwater 
 

Важливим елементом конструкції даної 
стпнції є ковшова турбіна, яка повинна мати 
подвійну обкладинку [8] (рис. 2). Наявність 

електромагнітного поля навколо турбіни дає 
можливість працювати станції при значних 
оборотах (від 2 до 14 тисяч за хвилину). Крім 
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того, на фоні електромагнітного поля, із-за 
суттєвого зменшення терття в підшипниках, 
збільшується термін експлуатації турбіни 
(орієнтовно у три рази). 

Способи розміщення високоекологічної 
малої ГЕС: ВЕГЕС рекомендується 
розміщувати на будь-якій ділянці річки, 
зокрема на заплаві з боку опуклого берега 
звивини з показником її розвитку S/L у межах 
від 1,6 до 1,8 [9], що відповідає її відносній 
динамічній рівновазі і найбільшій гідравлічній 
вигідності (де S – довжина звивини по 
тальвегу, L – крок звивини, який визначається 
між двома перекатами (рис. 3). Під час 

проходження катастрофічних паводків (при 
значному виході води на заплаву) підвідний 
(напірний) трубопровід та трубчатий 
водовідвід мають бути перекриті 
гідравлічними затворами. Будівлю ГЕС 
бажано розміщувати у заплавній улоговині при 
положенні ковшової турбіни на 0,5-1 м вище 
від поверхні заплави. Розміщення ГЕС за дов-
жиною річки має бути не менше 1 км одна від 
одної, з метою вивільнення молекул озону з 
води в атмосферне повітря. При компонуванні 
ГЕС рекомендується враховувати наявність 
необхідних об’єктів інфраструктурної забудо-
ви території. 

 

 

Рисунок 3 - Схема компонування ВЕГЕС на звивині річки: а) планове розміщення станції; б) – попе-
речний розріз будівлі ГЕС; 1-3 – турбіна на одному валу з генератором; 4 – напірний трубопровід; 5 – 
скидний трубопровід; 6 – гнучка переливна напівзагата; 7 – конусна насадка; 8 – басейн; РВ – рівень 

води на заплаві під час проходження високих паводків 
Figure 3 - Schemeofarrangement VEHES gyrusontheriver: a) theplannedplacementofthestation; b) - a cross-

sectionofthebuildinghydroelectricpower; 1-3 - turbineonthesameshaftwith a generator; 4 - penstock; 5 - 
faultpipeline; 6 - flexibleoverflownapivzahata; 7 - conenozzle; 8 - pool; PB - waterlevelsonthefloodplaindur-

ingthepassageofhighfloods 
 

Важливим аспектом при будівництві 
ВЕМГЕС є майже незмінною гідроморфо-
логічна стійкість окремих ділянок і самої річки 
у цілому. Це говорить про те, що ВЕМГЕС не 

будуть порушувати перебіг руслових процесів, 
а також зберігати і покращувати природний 
гідробіологічний стан водного об’єкту. 

У порівнянні з традиційними схемами 
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розміщення малих ГЕС для нині задекларова-
них не треба влаштувати греблі, прокладати, 
як правило,довгого і великого діаметру напір-
ного трубопроводу. На сьогоднішній день 
існуючі і запроектовані до будівництва ГЕС 
суттєво порушують гідроекологічний режим 
на відповідній ділянці річки і прилеглої до неї 
території, оскільки вони працюють на відборі 
великих об’ємів (витрат) води. Крім того, 
будівництво таких ГЕС потребує значних ма-
теріальних і фінансових затрат. Слід також 
зауважити, що темпи будівництва традиційних 
ГЕС пов’язані зі значним громадським спроти-
вом стосовно відведення великих площ землі 
та корінної перебудови річки. Натомість важ-
ливою додатковою перевагою нових ГЕС є 
екологічна її складова стосовно підвищення 
якості річкової води і атмосферного повітря за 
рахунок виділення іонів кисню при дисоціації 
води, що призводить до виділення молекул 
озону в зоні дії додаткового, обмеженого в 
просторі, електромагнітного поля. 

Приклади гідравлічного розрахунку 
трубчатого водогону у напірному режимі 
його роботи. Вихідні дані для ро-
зрахунків:діаметр напірного трубопроводу d = 
200 мм; довжина трубопроводу від водозабору 
до конусної насадки ℓ = 100 м; геометричний 
перепад висот залягання трубопроводу Н = 3,5 
м; напір води на вході трубопроводу Н1= 0,35 
м. 

1. Гідравлічний розрахунок напір-
ного трубопроводу за рівнянням Бернуллі [10]. 
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де z1і z2 - ; Р1/ρgі Р2/ρg – тиск води в ро-
зрахункових створах; α1 = α2 = 1 коефіцієнт 
кінетичної енергії потоку в трубопроводі; 
V1

2/2g і V2
2/2g- питомі кінетичні енергії в ро-

зрахункових створах; hw– загальна втрата 
напору. 

Рівняння (2) більш зручно можна вико-
ристати у наступному вигляді [11]:  
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де Н = \z + P/ ρg – п’єзометричний 
напір в розрахунковому створі; S0 = 8λ/gπ2d5 – 
питомий опір трубопроводу; ς – коефіцієнт 
місцевого опору. 

Хід розрахунку: Н1 = 0,35 м, Н2 = 3,85 м, 
S0 = 6,72 і ςвх = 0,5, Витрата води складає Q = 
0,074 м3/с, V = 2,39 м/с. 

2.  Гідравлічний розрахунок напі-

рного трубопроводу за формулою Ф.А. Шеве-
лева [10] 

0
2kQАhw   , 3) 

де А – питомий опір трубопроводу (за 
даними табл. ХІ.1); k0 – перехіднийкоефіцієнт, 
який для квадратичної області опору дорівнює 
1[10].  

Згідно з формулою (3) витрата води в 
напірному трубопроводі дорівнює Q = 
[3,45/(6,96×100)]0,5 = 0,070 м3/с, V = 2,27 м/с.  

У випадку наявності електромагнітного 
поля в кінці трубопроводу, яке за своїм потен-
ціалом вище потенціалу сили гравітації, відбу-
вається заміщення останнього. На фоні відсут-
ності сили гравітації створюються умови для 
прискорення потоку води на турбіну на вели-
чину прискорення сили земного тяжіння. У 
даному випадку швидкість потоку води в соплі 
конусної насадки буде домірною Vс = gV = 
9,81×2,3 = 22,56 м/с. При зазначеній швидкості 
потоку води за характеристиками турбіни її 
обертання має складати не менше Vт= 
(22,56/2×3,14×0,3)60 = 718 об/хв (при діаметрі 
турбіни 600 мм). Отже, потужність ГЕС при 
наявності одного блоку буде домірною N= 0,7 
MВт (при коефіцієнті корисної дії турбіни на 
фоні прояву електромагнітного поля наближе-
ному до 1).  

Принципові особливості заміни поля 
гравітації електромагнітним полем. Заміна 
поля гравітації відбувається при умові пере-
вищення потенціалу електромагнітного поля 
над природним потенціалом у конкретному 
місці.  

Сила гравітації водного середовища F на 
ділянці трубопроводу довжиною можливої її 
заміни електромагнітним полем можна визна-
чити за формулою 

вgWF  , 
5) 

де ρ - питома густина води, яка дорівнює 
1000 кг/м3; g – прискорення сили тяжіння во-
ди, яке домірна 9,81 м/с2 або дещо більша над 
водною поверхнею – 9,84 м/с2; Wв – об’єм води 
в трубопроводі (в зоні впливу електромаг-
нітного поля на поле гравітації), м3. 

Силу електромагнітного поля нами про-
понується визначати за формулою, яка отри-
мана на основі теореми π [10] 

.
..4

2

lh
VрWЕ п 

 , 6) 

де р – тиск газу гелію у подвійній обкла-
динці турбіни, який дорівнює 0,02 атм (0,18 
Па) або 200 кг/м2: Wп – об’єм простору у 
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подвійній обкладинці елементів деривації, м3; 
h – віртуально-реальна висота субстанційного 
простору від центру труби до її зовнішньої по-
верхні, яка домірна радіусу труби, м; l – дов-
жина елементів деривації з електромагнітним 
полем, м. 

Сила поля гравітації в трубопроводі за 
довжиноюдомірною 10 м дії електромагнітно-
го поля від конусної насадки або форсунки 
дорівнює F = 310 кгм/сек2 ( при ω = 0,031 м2; 
Wв = 0,031×10 = 0,31 м3). 

Сила електромагнітного поля навколо 
конусної насадки і кінцевої частини напірного 
трубопроводу орієнтовно складає Е = 
200(2•3,14•0,065•0,006•2,4) • 

(22,562/4•3,14•0,096•2,4) = 206,76 кгм/сек2. На 
довжині трубопроводу до 10 м – Е = 2067,60 
кгм/сек2. 

Таким чином, сила електромагнітного 
поля значно перевищує силу гравітації в кін-
цевій частині деривації.  

Оцінка використаного гідроенергетич-
ного потенціалу малими ВЕМГЕС для річок 
Чорна Тиса і Стрий. На базі запропонованих 
методичних та технологічних підходів були 
запропоновані місця розміщення та визначені 
потужності ВЕГЕС для річки Чорна Тиса. На 
даній річці було вибрано 6 місць раціонально-
го розміщення ВЕМГЕС (рис.4) та визначені їх 
основні характеристики (табл.1). 

Таблиця 1. 
Основні характеристики високоекологічних малих ГЕС на річці Чорна Тиса 

Table 1. 
Main characteristics of high ecological small hydropower plants on the river Tisza Black 

 
№ 
з/п 

 
Пункт 

Координати 
будівлі  

ГЕС 

Витрата 
води, м3/с 

Кількість 
блоків 
ГЕС 

Потуж-
ність  
 ГЕС, 
кВт 

 
1 

База КНУ П.ш 48о19/07,61// 

С.д 24о13/29,87// 
 

0,05 
 

1 
 
785 

 
2 

Вище с. Чорна 
Тиса 

П.ш 48о18/31,05// 

С.д 24о18/13.42// 
 

0,20 
 

3 
 
2355 

 
3 

Нижче с.Чорна 
Тиса 

П.ш 48о18/08,93// 

С.д 24о20/58,89// 
 

0,25 
 

3 
 
1883 

4 Нище е 
смт.Ясиня 

П.ш 48о17/38// 

С.д 24о 19/ 46// 
 

0,20 
 

3 
 
1725 

5 Вище смт. 
Ясиня 

П.ш 48о17/06,76// 

С.д 24о21/53,94// 
 

0,30 
 

3 
 
2745 

6 Вище с. Кваси П.ш 48о9/58,25// 
С.д 24о16/57// 

 
0,40 

 
3 

 
1963 

  
∑ 

 
11456 

 

Рисунок 4 - Карта розміщення високоекологічних малих ГЕС з метою технічно можливого ви-
користання гідроенергетичного потенціалу річки Чорна Тиса 

 
Figure 4 - Mapvysokoekolohichnyhplacingsmallhydropowerplantswith a 
viewtotechnicallypossibleuseofhydropowerpotentialoftheriverTiszaBlack 

 
На річці Стрий було вибрано 6 місць раціонального розміщення ВЕМГЕС (рис. 5) та 
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визначені їх основні характеристики (табл. 2). 
Отримані дані по потужностях ВЕМГЕС 

на річках Чорна Тиса і Стрий доцільно 
порівняти з їхніми екологічними енергетични-
ми потенціалами. З наведеної табл. 3 видно, 
що використаний енергетичний потенціал є 

досить вагомим, а крім того новими за кон-
струкцією ГЕС його можна додатково підви-
щити. Для вказаних річок обрана мінімальна 
кількість місць розташування ВЕМГЕС. За ре-
зультатами екологічного моніторингу їх кіль-
кість можна збільшити. 

 
Рисунок 5 - Карта розміщення високоекологічних малих ГЕС для технічно можливого викори-

стання гідроенергетичного потенціалу річки Стрий 
Figure 5 

Mapvysokoekolohichnyhaccommodationforsmallhydrotechnicallypossibleuseofhydropowerpotentialof
theriverStryi 

Таблиця 2. 
Основні характеристики високоекологічних малих ГЕС на річці Стрий 

Table 2. 
Main characteristics vysokoekolohichnyh small hydropower plants on the river Stryi 

 
№ 
п/п 

 
Пункт 

Координати 
будівлі  

ГЕС 

Витрата 
води, м3/с 

Кількість 
блоків ГЕС 

Потужність  
 ГЕС, 
кВт 

 
1 

 
Вище с. Матків 

П.ш 48о51 /51,73 // 
С.д 23 о08 /3,58 // 

 
0,10 

 
2 

 
1830 

 
2 

 
Вище с. Матків 

П.ш 48о52 /43,14 // 
С.д 23 о07 /25,83 

 
0,10 

 
2 

 
755 

 
3 

 
Нижче с.Матків 

П.ш 48о55 /09,60 // 
С.д 23 о06 /32.83 // 

 
0,15 

 
3 

 
1520 

 
4 

 
с.Закіпці 

П.ш 49 о06 /27,15 // 
С.д 23 о04 /58,17 

 
0,20 

 
3 

 
1962 

 
5 

 
Нижче с.Закіпці 

П.ш 49 о06 /69 // 
С.д 23 о 04 / 38,12 

 
0,20 

 
3 

 
1062 

 
6 

Вище с.Межиброди П.ш 49 о06/45,27 // 
С.д 23 о35 /41,27/ 

 
0,40 

 
3 

 
1962 

 
7 

 
Білям. Стрий 

П.ш 49 о15 /23,43 // 
С.д 23 о52 /08,88// 

 
0,40 

 
3 

 
1962 

  
∑ 

 
11133 
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Таблиця 3. 
Співставлення можливого використання енергетичного потенціалу для пілотних 

річок Чорна Тиса і Стрий [14] 
Table 3 

Comparison of the possible use of the energy potential for pilot rivers Tisza and Black Striy [14] 
 

РРічка 
Загальний 
енергетич. 

потенціал, кВт 

Екологіч.. 
обгрунт. 

енергетич. 
потенціал, кВт 

ТМ 
ГП*, 
кВт 

Загальна поту-
жність ГЕС,  

кВт 

Використ.. 
загального 

енергет. по-
тенціалу, % 

Викори-
стан.екологічно 

обгрунт. 
енергет. пот, % 

ТТМ 
ГП 

(ВГМ
ГЕС), 

% 
% 

Чорна 
Тиса 

 
35595 

 
31366 

 
5636 

 
11456 

 
32 

 
36  

 
45 

Стрий 129094 99634 77166 11133 8,60 11 115 
*ТМГП – технічно можливий гідроенергетичний потенціал. 

 
Рекомендації щодо розміщення висо-

коекологічних малих гідроелектростанцій з 
урахуванням комплексу протипаводкових 
заходів. 1. На високогірних ділянках 
річок, які мають мінімальну витрату з 90% за-
безпеченістю не менше 0,60 м3/с, влаштування 
малих ВЕМГЕС можливе при наявності низь-
ких загат з автоматичним трубчастим скидом 
води з витратою не менше 0,50 м3/с. Висоту 
загат в каскаді пропонується приймати у 
межах від 1 до 3 м. Відбір води з цих ємностей 
слід здійснювати у окремі буферні ємності з 
автоматичним регулюванням об’єму їх ро-
зрахункового наповнення. Вода з буферних 
ємностей має находити в деривацію ГЕС. 

2. На ділянках річок з обвалуванням 
русло-заплавного комплексу влаштування ма-
лих ВЕМГЕС пропонується здійснювати за 
межами дамб обвалування. Відбір води з русла 
річки відбувається перепускною трубою у бу-
ферний басейн, а далі напірною деривацією до 
будівлі ГЕС. Басейн можна використати для 
вирощування річкових і промислових риб.  

3. На ділянках річок з осередковим ти-
пом русла (руслова багаторукавність) будів-
ництво ВЕМГЕС рекомендується провадити за 
схемою відбору фільтраційної води у заплав-
них буферних басейнах. 

4. При типі русла наближеного до за-
плавної багаторукавності у межах передгірсь-
кої частини річки бажано для відбору води ви-
користовувати найбільший рукав. При цьому 
також необхідно мати буферний басейн. Во-
довідбір бажано проводити за допомогою 
фільтраційної перепускної труби, оскільки 
глибина таких русел є незначною. 

Варто також зазначити, що при такому 
типі русла облаштування малих ВЕМГЕС є не 
зовсім доцільним. 

Попередні рекомендації стосовно пра-
вил експлуатації високоекологічних малих 

ГЕС. Станція має бути повністю автоматизо-
ваною і підлягати статусу режимного об’єкту. 
Центр управління станцією повинен нахо-
дитись за межами впливу електромагнітного 
поля. Радіус зони залежить лінійно від загаль-
ної максимальної потужності ГЕС. При поту-
жності станції в 3 МВт радіус зони має бути не 
менше 10 м і, відповідно, при 9 МВт – 30. 
Межі можливих при експлуатації станції 
обертів турбіни: оптимальний режим роботи 
високоекологічної малої ГЕС є приVт= 6000 
об/хв.; максимальна (допустима) – 14000 
об/хв; мінімальна – 600 об/хв . 

Висновки. На основі викладеного вище 
матеріалу можна зробити наступні науково-
методичні узагальнення: використання висо-
коекологічних малих ГЕС є перспективним 
підходом стосовно вирішення енергетичної 
проблеми в Карпатському регіоні; експлуата-
ція високоекологічних малих ГЕС дозволить 
вирішити цілий ряд інших проблем, а саме: 
підвищити якість річкової води і атмосферного 
повітря; покращити гідробіологічний стан 
водних об’єктів; отримати дешеву за 
собівартістю електроенергію та відкрити нові 
робочі місця. 
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А.Г. Ободовский, В.В. Онищук, Ю. О. Ободовський Технологическая парадигма развития ма-
лой гидроэнергетики на реках карпатского региона. Изложен новый научно-технологический 
подход относительно высокого уровня экологического использования гидроэнергетического потен-
циала рек в Карпатском регионе. Приведены конструктивные и компоновочные решения для заде-
кларированных высокоэкологических малыхгидроэлектростанций. Даются примеры гидравлического 
расчета напорной деривации и определяется мощность станции с учетом действия дополнительного 
электромагнитного поля на ее отдельных рабочих органах. В качестве пилотной реки взятоСтрый, 
для которой показаны места расположения новых гидроэлектростанций и определены их основные 
рабочие характеристики. Кроме того, даются рекомендации по рациональному размещению гидро-
электростанции с учетом функционирования комплекса противопаводковых мероприятий и инфра-
структурной застройки пойменной территории. 
Ключевые слова: река; малая гидроэлектростанция; противопаводковые мероприятия; гидроморфо-
логическая устойчивость русла; технология использования рабочих органов деривации; высокоэко-
логическая малой ГЭС. 
 
O.G. Obodovskyi, V.V. Onischuk, I.O. Obodovskyi. Technologic paradigm of small hydropower de-
velopment at the rivers of carpathian region. New scientific and technological approach to high-level eco-
logical use of water-and-power potential of the rivers in Carpathian region is presented. The design and lay-
out solutions are given for declared high environment-oriented small hydro power plants. Examples of pres-
sure derivation hydraulic calculation are given and the hydro power plant capacity is defined on the basis of 
the effect of additional electromagnetic field on its certain operating devices. Striyriver is taken as the pilot 
river, for which the location of hydro power plants are represented and their previous basic performance is 
defined. In addition, the recommendations regarding the rational allocation of hydro power plants are given 
subject to the functioning of the complex of flood protection measures and infrastructure development of the 
floodplain area. The effectiveness of the pressure derivation operation depends primarily on the availability 
of additional local electromagnetic field around the final part of the pressure pipeline. For this purpose it is 
recommended to produce turbine, cone head or nozzle with double cover [6, 7]. Another option may be the 
double cover in the final section of pressure pipeline 10 meters long [8]. In the middle of this area it is re-
quired to install a back pressure valve for disposal of atmospheric air from the central water jet. Cone head 
[7] (Fig. 1) or nozzle [8] and turbine [7, 8] (Fig. 2) may be similar in terms of construction. Environmental 
compatibility of new technological approach to the use of river water resources, above all, involves the local 
use of minimum water consumption (ranging from 40 to 400 l / s) along the length of the river almost from 
the headwaters to the mouth subject to the existence of natural water pressure of at least three meters per one 
hundred meters of pressure derivation. Upon availability of the electromagnetic field at the end of the pipe-
line, which by its potential exceeds the potential of gravitation force, the latter is replaced. In the absence of 
gravitation force the conditions for accelerating the water flow to the turbine by the value of earth gravity 
acceleration are created. 
Key words: river; small hydro power plant; flood-protection measures; hydromorphological channel stabil-
ity; technology of derivation operative device use; high environment-oriented small hydro power plant. 
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УДК [556.537+551.482+502.175+502.51](477.85) 
CHANGES OF HYDROMORPHOLOGICAL CONDITIONS 

AND BASIN PLANNING OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF SMALL RIVERS GUKIV, DERELUY AND VYZHENKA 

Olena Kyryliuk 
Chernivtsi Yuriy Fedkovich National University 

 
Hydromorphologic and geoecological monitoring of small river and universal algorithm of hydromorpholog-
ic assessment of small river basin for sustainable development have been worked out and put to an evalua-
tion test. Interpretative maps for sustainable development of Gukiv, Dereluy and Vyzhenka rivers have been 
drawn up. 
Key words: anthropogenic influence, basin system, hydromorphologic quality, small river, sustainable de-
velopment. 
 

Introduction. Practical use of small basin 
systems as an experimental unit lies in 
hypersensitivity of small rivers and immediate 
reaction of the basin for anthropogenic changes in 
the river system. In large river basins regime 
changes in a result of economic activity are less 
evident, at the general background they hide, and 
at small – they are clearly recorded and alow to 
detect the slightest sign of any influence in the 
early stages and prevent their possible negative 
effects. 

Small rivers of the Precarpathians are still 
poorly studied. They have great specificity. 
Therefore, they are important objects to improve 
methods of assessing the ecological status of river 
basins, its testing, development of new elements, 
approaches, recommendations for justification of 
sustainable development. Absence of permanent 
stationary hydro-meteorological observations 
makes similar experiments an important step for 
studying the current state of the basin in the light 
of the definition of reference and anthropogenic 
conditions at the catchments. This eco-
hydromorphological quality assessment of river 
beds and chosen method of analysis help to 
determine the degree of deviation for significant 
river basin system parameters from their optimal 
values. Status of the Upper Prut River basin as 
providing cross-border research of international 
importance as concerns on European security and 
environmental monitoring systems, solving 
problems of sustainable spatial development. 
Organization of the harmonious development of 
the basin and its socio-economic and natural 
component requires appropriate scientific basis. 

The aim of the study is the development 
and testing of complex hydromorphological-
geoecological research methodology and assess-
ment of ecological status of small river basin as 
part of their study strategies for sustainable devel-
opment. Tool that facilitates the optimal organiza-

tion of the territory is spatial planning. One of the 
versions of this planning belongs to basin, which 
is based on a river basin approach.  

Study Methods. The objects of research 
are the small river basin systems within the 
catchment area of the Upper Prut River on the 
territory of Chernivtsi region (on the flat part – 
Gukiv basin system; on the foothills - Dereluy 
basin system; in the mountain part - Vyzhenka 
basin system). The method of estimation of the 
small basin systems and monitoring in relation to 
their referent and anthropogenic features are the 
main subjects of research. 

The methodological basis of researcg is ba-
sin study and systematic approaches for studying 
the problems of river catchments, conceptual ap-
proaches to domestic and foreign scholars who 
have studied the matter, the provisions of the EU 
Water Framework Directive, the Ukrainian Water 
Code. On the basis of research there are classic 
and modern methods of analysis and synthesis, the 
provisions of the basin principle, hydromorpho-
logical analysis, zoning of the territory at studying 
of small river. The task and the goal of the re-
search were decided to undertake comprehensive 
expeditions (during 2005-2011 years), using 
standard methods of primary data, using software 
Surfer 7.0, ArcGIS, Panorama 11.8.8, Net Beans 
and written computer program for the first time 
developed and applied some of their own methods 
of processing and presenting information. 

Before we tackle the current problems of 
small rivers and their basins, we should determine 
regulatory criteria relating to their selection. Some 
scholars hold such criteria as the length of the 
main river, other - the catchment area. Contradic-
tions in the selection criterias of small rivers cre-
ate discomfort in their further study and compari-
son, as established patterns for one will not come 
true for others. According to the water legislation 
of Ukraine to the category of "small river" there 
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are referred streams with catchment area of less 
than 2000 km2, when the river is located in the 
same physico-geographical zone with its typical 
for its hydrological regime, and the length of the 
main river not more than 100 km. 

Small rivers differ from medium and large 
by live-sectional shape of the channel, creating 
special conditions of the flow and interaction 
channel and thus, provides a basis for the alloca-
tion of a special type of channel processes - riv-
erbed processes on small rivers. The specific of 
channel regime of small rivers determins their 
rapid response to natural and anthropogenic 
changes in the basin. In the natural development 
of small river are important local natural factors, 
the effect of which is random. But perhaps the 
most vulnerable are small rivers in relation to hu-
man impact, especially plowing watershed runoff 
and increased sediment, chemical and mechanical 
pollution. 

The main scientific methods for further re-
searches are: river basin approach, modified by 
developes of F. Milkov, R. Chalov, L. Korytnyi, 
A. Kosarikov, P. Glazyrina, I. Zherelina, V. Vish-

nevetskyi, S. Shcherbinina, T. Pavlovska, M. Tse-
penda; hydromorphological assessment and analy-
sis, supplemented by scholars of the European 
Union, Y. Yushchenko, A. Kyryliuk, O. 
Konovalenko, L. Kosteniuk, O. Palanychko, M. 
Pasichnyk, O. Yaroshevych, O. Obodovskyi, Z. 
Rozlach; studying of the river-bed stability, the 
theoretical foundations and the most profound 
studying of which was developed by R. Chalov, 
O. Obodovskyi, V. Lohtin, V. Glushkov, N. 
Velykanov, M. Makkaveyev the definition of an-
thropogenic changes of basins. 

The studied basin systems are part of the 
Upper Prut in the Chernivtsi region (Fig.1, Table 
1). They clearly reflect the natural features of 
physico-geographical regions, within which they 
are located. Upper Prut Basin system is one of 
contrast to natural conditions and landscape struc-
ture area that leads to the activation of many natu-
ral processes. However, not many scientific re-
searches are conducted on the basin system of 
Upper Prut with hydrological and river-bed sides 
have been insufficiently studied. 

 
Fig.1. Map of Gukiv, Dereluy and Vyzhenka river basins localization 

 
Selected river-indicators are related to the 

Black Sea type of water treatment, the filling 
mixed with a predominance of rain. For each ba-
sin system there has been studied the features of 
the hydrological regime and the formation of hy-
dromorphological characteristics. Studying of hy-
drological characteristics held by clarifying pass-
port data in the field during the 2005-2011 years 
and analysis of hydrological yearbooks. Based on 
the analysis of some passport data, longitudinal 
profile, cartographic material there were selected 

homogeneous areas of channels (HAC) rivers: on 
the Gukiv - 5 HAC, on the Dereluy and Vyzhenka 
- 6 HAC in each. Description and analysis of hy-
dromorphological characteristics of "flow-river-
bed" was carried out on selected units. 

For each homogeneous region it is made 
natural descriptions (the length; the absolute level, 
slope, valley bottom width and its shape; the bed 
shape characteristic, the high water mark, flood-
plain and channel, etc.) and anthropogenic com-
ponent (riverbed rates, availability of coastal wa-
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ter protection strips zones, littering, discharges, 
intakes, sewage, calculated the transformation of 
river network). Changes in the structure and pa-
rameters of the drainage system functioning are 
the result of the display of transformation and 
degradation processes that are developing under 
the influence of natural and anthropogenic factors. 
The Gukiv river network structure undergones the 
following changes: 4 streams ceased to exist, 
however, the new six watercourses formed. Dis-
appearance of the first order rivers in the upper 
basin due to logging within Chornivka forestry, at 
the place where the river originates. For streams 
network of the 1st order it is marked decreasing in 
the average length from 1,49 to 1,1 km. The 2nd 
order watercourse increased slightly for length - 
from 2,49 to 2,57 km. Main river is subjected to 
straightening - 1 km. One of watercourses 
changed order from the first to the second. The 
disappearance of the middle reaches of water-
courses mainly associated with dynamic house-
hold activities on the floodplain. In the river sys-
tem of Dereluy it is seen the appiarence of new 
permanent watercourses of the first order, which 
previously belonged to the temporary. However, it 
is also available the extinction of many streams of 
the first and the second order. The rate of main 
river also changed – it reduced from V to IV. Cal-
culations show that the total number of streams of 
the 1st, 2nd, 3rd orders reduced. However, their 
average length increased: for the 1st order water-
courses - from 0,54 to 1,09 km; for the 2nd order 
watercourses - from 1,86 to 2,93 km and for the 
3rd order streams - from 5,66 to 8,14 km. Such 
changes can be explained by transforming of the 
river system structure (transition of the second 
order streams to the first, the third – to the second, 
etc.). 

Many streams in Vyzhenka river network 
moved from the temporary to constant of the first 

order. Existing hitherto streams increased in 
length - in average of 0,4 km to 0,43 km (for the 
1st order watercourses), from 0,48 km to 0,65 km 
(for the 2nd order watercourses), with 3,52 km to 
4,69 km (for the 3rd order streams) and the main 
river from 17,3 to 17,5 km. 

There were analysed anthropogenic activi-
ties in the basin system as a whole - anthropogen-
ic transformation of landscapes, surveying dan-
gers, nature use conflicts and environmental risks. 
Comparison of nature for modification of Gukiv, 
Dereluy and Vyzhenka basins showed that in 
Gukiv and Dereluy basins heavily transformed 
areas dominate - mostly the lands under settle-
ments and arable land, the main effects of which 
for river channel are increasing the flow of sedi-
ment, silt, lateral erosion of pollutant substances, 
pollution and household debris, mechanical 
changes, changes in floodplain landscapes. In 
Vyzhenka basin there is different situation - more 
than 80% of the area is poorly converted, since 
there were established protected area and limited 
economic activity. 

Based on assessment of the current state of 
Gukiv, Dereluy and Vyzhenka basins there were 
indicated many environmental conflicts. Most 
conflicts in nature use are observed for agricultur-
al and settlement types. The predominance of are-
as with high anthropogenic pressure is connected 
with intensive plowing, dedicated to the slope sur-
face, medium and low with weak shared areas 
using as grasslands and natural pastures. One way 
to resolve such situation is to develop a system of 
nature rationalization, based on pre-planning 
through thematic maps generated to identify areas 
with intense environmental situation, and the de-
velopment of river basin management plan. 
 

Table 1. Some characteristiks of Gukiv, Dereluy and Vyzhenka river  
River basin Localization Watershed area, mi2 Stream length, mi 

    
    

Gukiv Prut-Dniester interfluve 25,35 6,24 
Dereluy Precarpathian Trough 122,07 13,26 

Vyzhenka Mountain zone 43,68 11,31 
Passports of small rivers are unified 

scientific and technical documents that provide a 
real assessment of the river and contain such 
amount of information that provides possibility of 
informed decision-making in conservation 
planning, system design of water conservation and 
water management measures and for broad 
research in the use and protection of main natural 
resources - land and water. However, our 
experience has shown that most practical data 

specified in the existing river passports is long 
outdated and not always correct. 

The main faults of the existing water 
monitoring system are its departmental 
fragmentation, which leads to duplication, im-
mense all of the necessary components, but they 
are not integrated into a single complex, do not 
cover all the necessary components and can not 
effectively perform the function of the generalized 
assessment, forecasting changes and development 
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of recommendations for management decisions.  
For proper and efficient functioning of 

Hydroecological Monitoring of Small River 
(HMSR) it is necessary to monitor variables and 
characteristics. Depending of their importance, 
variability, statistical features there are formed 
different monitoring requirements. Depending on 
the output data there are generated different sets 
of monitoring: hydrochemical, hydrobiological 
and hydromorphological-geoecological that have 
the same objects and subjects, but contain 
different ways of receiving information, data pro-
cessing, presenting them in different institutions 
and development of recommendations based on 
their background. 

Established monitoring system provides 
consistent performance of 4 basic steps - 
observation, assessment, forecasting of the state, 
management. The system can be implemented on 
the level of the main river, the largest tributaries 
and homogeneous areas. This type of monitoring 
combines the features of hydromorphological, 
geoecological, geographic monitorings. HMSR 
must be introduced as a basic, speakiong about 
complex protection, recovery of small river basin 
systems, prevention of risks and dangerous 
situations, achievement maximal of sustainable-
equilibrated conditions in conjunction “River-
Human”. 

For each river there were held 2 complexes 
of hydromorphological assessment - for Gukiv 
River in 2005 and 2011, for Dereluy and Vyzhen-
ka - in 2006 and 2012. For a period of 6 years, 
there are some changes in the parameters of flow 
characteristics, of coast and coastal area, flood-
plains. Parameters remain unchanged in river 
channel, as in such brief period it is not observed 
a meandering change, type of river-bed and chan-
nel straightening. For river Gukiv one of the sur-
vey areas (SA) - SA 2 - changed status from "ex-
cellent" to "good". On Dereluy river 2 sites have 
changed the quality class from the "excellent" to 
"good". For Vyzhenka river similar changes oc-
curred in SA 5. Such changes are related primarily 
with floods in 2008 and 2010 years. One of the 
drawbacks of such evaluation is that it does not 
involve the assessment of coastal protective strips 
availability, because according to that the greatest 
quality class would be "fair". Studying of the 
floodplain and river-bed complexes based on the 
Framework Water Directive.  

On the studied territory there are following 
common anthropology landscapes: creating set-
tlement landscape, agriculture, forestry, recrea-
tional activities, the creation and operation of lin-
ear industrial facilities. Measure of anthropology 

and indicators of environmental and economic 
balance change on selected areas. Totally ana-
lyzed and evaluated effect of six environmental 
risks of local floodplain system: change in water 
quality and development of placer mines as risk of 
water flow, landscapes anthropogeny as risk of 
landscape system and flood, flooding and destruc-
tion of the coast as the risk of social-ecological 
system. 

Results. According to the Draft of Law of 
Ukraine "About the Concept of Ukraine's transi-
tion to sustainable development" one of the priori-
ties of regional development in relation to water 
resources is a further development of the basin 
approach to resource management, restoration of 
the natural regime of the small rivers and limita-
tions the economic activities in the catchment ar-
ea, especially in areas source and water protection 
zones. 

Solving all the problems related to planning 
of the territory and sustainable development re-
quires appropriate scientific base and training of 
qualified personnel. Scientific knowledge should 
be provided in various forms, but the most im-
portant values have national databases that contain 
the minimum required hydrological information 
and data of resource use. We have identified fac-
tors that in our opinion are informative about the 
state of the basin system from position of its po-
tential sustainable development (taking into ac-
count its natural element). To the main factors 
belong: the transformation of river network (the 
length and number of different order tributaries), 
anthropogenic elaborateness, environmental con-
flicts (by quantity, intense and dynamic factors), 
erosional danger, floodplain estimation (by type 
of use), manifestation of hydroecological dangers, 
hydromorphological assessment of river-bed and 
riparian vegetation (by class of quality), assess-
ment of land use and the scrutiny of basins. 

Discusion. Based on the above characteris-
tics Algorithm of ecological and hydromorpholog-
ical assessment of river basin for sustainable de-
velopment was established (Fig.2). Assessment of 
any basin territory is held on the base of relative 
points. The minimum amount of points gained 
during the evaluation is 15, maximum - 51. Be-
cause of this, it is made a division into three cate-
gories (equivalent to the distribution of scores by 
category) on the prospects for sustainable devel-
opment in conjunction with a SWOT-analysis: 
adverse areas for sustainable development, areas 
of moderate sustainable development, areas favor-
able to sustainable development. To construct a 
interpretative maps (Fig.3) for sustainable devel-
opment for small river basins according to devel-
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oped algorithm there was created a software prod-
uct in Net Beans (Java). 

Adverse areas for sustainable development 
(less than 26 points) in accordance with the 
SWOT-analysis of geo-ecological problems and 
prerequisites of sustainable development are char-
acterized by the virtual absence of strengths as-
pects and opportunities and the presence of weak-
nesses and threats. Transformation of the river 
network (by quantitative and by lenght) is moder-
ate and intense. For elaborateness of area by man 
and machine, it is dominated high transformed 
and very high transformed territory. Environmen-
tal conflicts are characterized as stable and incres-
cent by dynamics, high and very high by intense 
and 4-5 characteristics by the quantity (conflict 

with each other on a relatively small land area 
settlement, transport, agricultural and recreational 
types of nature use). Erosional danger is medium 
and high. Floodplain area is mostly built, with 
hydraulic structures and it is modified. Speaking 
about hydroecological dangers, then on the territo-
ries there is increased and high risk of channel 
processes, resulting in washout of land, lost 
productivity and quality of wetlands, floodplains 
waterlogging, flooding and flooding localities ac-
tive landslide and erosion is high risk break-
through pond dams etc. In hydromorphological 
ratio prevail poor and very poor quality classes. In 
land use prominent place is stipulated by cultivat-
ed land and built-up areas. 

 

 
Fig.2. Algorithm 
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Areas of moderate sustainable development 
(27 - 41 points). In the transformation, erosion and 
sediment channel network dominate weakly and 
medium transformed area. Results of human ac-
tivities are converted and medium converted are-
as. Nature use conflicts demonstrate themselves as 
unstable, weak and 3-4-componented. Erosion 
danger shows itself as a minimum and weak. 
Floodplain is mainly under agricultural lands. 
Displaying of channel processes is characterized 
as mild and moderately dangerous. Among hy-
dromorphological indicators there are good and 
satisfactory quality classes. In land use main place 
is occupied by other types of vegetation, such as 
meadow, grasses and ruderal associations and a 
small amount of arable land.  

Areas favorable for sustainable develop-
ment (more than 42 points) have many strong 
points on the internal environment and opportuni-
ties for outside. Weaknesses of internal and threats 
of external environment are almost absent. Trans-
formation processes in river networks are little or 
no change compared to older years.  

Here the available wanly transformed hu-
man territory. Among the conflicts in environ-
mental management there are decaying (the dy-

namics), weak (in intensity) and 2-3 - component 
(by number).  

Demonstration of erosion processes in a 
network of temporary and permanent watercours-
es is absent or minimal. Floodplain is in its natural 
state. Danger of demonstration fluvial processes is 
absent or weak. Investigated hydromorphological 
parameters are related to the excellent and good 
quality classes. In land use predominantly indige-
nous vegetation takes place. 

Conclusions. The main directions for opti-
mizing environmental use for wasted and non per-
spective areas and for further territorial develop-
ment are: reclamation of disturbed areas, the de-
velopment of eco-tourism, increasing the level of 
environmental awareness and education of the 
local population, establishing preventive and pro-
hibitive signs. The existence of unaltered land-
scapes within anthropology perspective areas 
causes necessity for creation of protected areas of 
local importance and provision them with special 
usage regime. Given all the above, there is need to 
develop management plans for basins of small 
rivers that would ensure the joint existence of 
population, economic objects and small rivers. 

 
 

 

 

 

Gukiv basin system Dereluy basin system Vizhenka basin sys-
tem 

Fig.3. Interpretative maps for sustainable development 
 

Кирилюк О. Зміни гідроморфологічних умов та басейнове планування сталого розвитку малих 
річок Гукова, Дерелую та Виженки. Розроблено та апробовано гідроморфологічно-геоекологічний 
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моніторинг малої річки та універсальний алгоритм гідроморфологічної оцінки басейну малої річки 
для цілей сталого розвитку. Побудовано картограми сталого розвитку басейнів річок Гукова, Дере-
лую та Виженки. 
Ключові слова: антропогенний вплив, басейнова система, гідроморфологічна якість, мала річка, ста-
лий розвиток. 
 
Кирилюк Е. Изменения гидроморфологических условий и бассейновое планирование устойчи-
вого развития малых рек Гукова, Дерелуя и Виженки. Разработан и апробирован гидроморфоло-
гическо-геоэкологический мониторинг малой реки и универсальный алгоритм гидроморфологиче-
ской оценки бассейна малой реки для целей устойчивого развития. Построены картограммы устойчи-
вого развития бассейнов рек Гукова, Дерелуя и Виженки. 
Ключевые слова: антропогенное влияние, бассейновая система, гидроморфологическое качество, 
малая река, устойчивое развитие. 
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УДК 911.2 
АНАГЛІФОНОСФЕРНА КОНЦЕПЦІЯ 

ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ МІСЯЦЯ 
Кирилюк С.М. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
 

Визначено географічну оболонку Місяця як анагліфоносферний шар (рельєфний шар), який є сво-
єрідним континуумом (суцільним середовищем), в межах якого перебуває предмет вивчення як гео-
морфолога так і географа-ландшафтознавця. Анагліфоносфера характеризується безперервністю, ди-
намікою, потужністю (розмахом) та ерозійним потенціалом. 

Ключові слова: Місяць, анагліфоносфера. 
 

Географічна оболонка Землі та її порі-
вняння із місячною. Географічна оболонка 
(ГО) Землі – оболонка Землі, в межах якої вза-
ємно проникають один в одного і знаходяться 
в тісному взаємозв’язку нижні шари атмосфе-
ри, верхні частини літосфери, вся гідросфера 
та біосфера [2]. Уявлення про ГО, як про «зов-
нішню сферу Землі» було введено Броуновим 
П.І. ще в 1910 р. [1], а сучасні уявлення розро-
блені Григор’євим А.О. [3]. 

На рисунку 1 показано, як між структур-
ними частинами ГО відбувається активний та 
безперервний обмін речовиною й енергією. 
Яскравим прикладом такої взаємодії та взає-
мопроникнення є постійне надходження в ат-
мосферу води внаслідок її випаровування з 
поверхні океану та суші; тверді речовини пот-

рапляють в атмосферу під час вулканічних по-
дій та внаслідок повсюдної дії адвективних й 
конвекційних потоків в атмосфері. Аналогічно 
в літосферу вносяться вода й повітря різними 
шляхами – проникаючи по тріщинах і порах в 
товщу гірських порід. У водойми постійно по-
трапляють гази з атмосфери шляхом розчи-
нення, а також значна кількість твердих речо-
вин, що надходять у водну оболонку шляхом 
вивітрювання та ендогенних процесів відпо-
відно. Рослини поглинають вуглекислий газ із 
атмосфери виділяючи в неї кисень. Живі орга-
нізми відмираючи беруть активну участь у фо-
рмування ґрунтів. Таких зв’язків та взаємо-
проникнень можна навести безліч. 
 

 
Рис. 1. Географічна оболонка Землі 

 

 

Рис. 2. Географічна оболонка Місяця 

У випадку із Місяцем зустрічаємося з 
абсолютно відмінним світом та як виразився 
Броунов П.І., значно простішою будовою його 
«зовнішньої сфери». Місяць не має атмосфери, 

гідросфери та біосфери. Єдиним компонентом, 
яким Місяць володіє в повній мірі – це літос-
фера. Тому не важко здогадатися, що цей єди-
ний компонент і буде ведучим у формуванні 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 775-776. Географія 

69 
 

ГО планети. Якщо порівняти місячну літосфе-
ру із земною, то не знайдемо суттєвих відмін-
ностей між ними, окрім проникнення в неї іс-
нуючих на Землі й відсутніх на Місяці компо-
нентів та її монолітної будови. Саме тому не 
доцільно за аналогією із Землею проводити 
нижню межу по підошві кори. Якщо в межах 
Землі важко знайти вертикальні межі ГО вна-
слідок тісного та нерівномірного взаємопрони-
кнення деяких компонентів на всьому її протя-
зі, то на Місяці таких проблем не виникає. У 
зв’язку з такою ситуацією пропонуємо для ви-
ділення ГО Місяця застосовувати анагліфоно-
сферний підхід (з лат. anaglyphon – рельєф та 
sphaera – сфера) і ототожнювати ГО Місяця з 
анагліфоносферним шаром планети (рис. 2.) 

Для реалізації висвітлених нижче конце-
пцій була обрана ділянка Місяця з типовими 
ландшафтами його поверхні (рис. 3.). Геологі-
чні відміни денної поверхні території Деві Ка-
тени знаходяться в межах морських утворень, 

які є одними із найдавніших в межах поверхні 
Місяця, крім нектарійських басейнів та утво-
рень близького до них віку. Власне, в межах 
Деві Катени чітко вирізняються три геологічні 
структури: 1. Утворення доімбрійського віку 
(нектарійський період) – переважно це старі 
кратери, що в абсолютній більшості знахо-
дяться під відкладами молодших періодів, пе-
реважно імбрійського часу. 2. Утворення 
Кейлі – це морські території імбрійського ча-
су. Основні їх риси полягають в рівній і глад-
кій поверхні, яка іноді порушується невисоки-
ми продовгуватими хребтами та місцевостями 
невеликих й низьких височин з включеннями 
розсипів уламкового й вулканічного матеріалу. 
3. «Голова кобри» – утворення копернікансь-
кого часу, які характерні для молодих кільце-
вих споруд метеоритного походження, й фор-
мування яких у більшості випадків супрово-
джувалося вулканічними процесами. 
 

  

а б 

Рис. 3. Базові картографічні зображення: а) Геологічні структури Деві Катени (Keith A. Howard, 
Harold Masursky, 1968) [6] б) Деві Катена (Сазан, Осман, Присцила, Алана, Делія, Гарольд) [7] 

 
Рис. 4. Схема анагліфоносферного континууму 

 
Анагліфоносферна концепція. Визна-

чення місячної географічної оболонки як 
анагліфоносферного шару. Анагліфоносферу 
формує простір, який окреслюється кривими 
площинами, насадженими на максимальні та 
мінімальні точки множини профілів. Іншими 

словами, анагліфоносфера – це сфера рельєфу, 
яка визначається множиною профілів, прове-
дених паралельно один одному, дотичних між 
собою, на максимальні та мінімальні точки 
яких насаджені криві площини. Отже, анаглі-
фоносфера – це сфера рельєфу, а в нашому ви-
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падку і ГО Місяця, але вона не обмежується 
полем висот і не є однією площиною (гіпсоме-
тричною), а шаром, що розміщений між мак-
симальною та мінімальною площинами повер-
хні (рис. 4.) [4]. 

Основним методом для побудови мак-
симальної та мінімальної площини анагліфо-
носфери і як наслідок її розмаху є метод доти-
чних профілів. Цей метод ґрунтується на ви-
значенні максимальних та мінімальних відмі-
ток у межах профілів, складених в площинну 
пряму, яка буде дотичною з наступною анало-
гічною прямою й в сумі сформує множину 
профілів. Інтерполяція максимальних відміток 
є підставою для побудови максимальної кривої 
площини анагліфоносфери, інтерполяція міні-
мальних – мінімальної площини, а інтерполя-
ція їх різниць – модель розмаху анагліфоно-
сфери [5]. 

Вибір максимальних та мінімальних 
відміток. В ідеальному випадку максималь-
ним відміткам повинні відповідати молоді ре-
льєфні утворення, сформовані під впливом ен-
догенних процесів і в рельєфі проявляють себе 
як додатні форми, що не зазнали інтенсивного 
екзогенного впливу. Мінімальним – навпаки, 
ділянки, які піддалися інтенсивному впливу 
екзогенних процесів і проявляються як 
від’ємні форми. На практиці ситуація з вибо-
ром мінімальних та максимальних відміток 
докорінно відрізняється. Це стосується не 
тільки поверхні Місяця, а й інших планет зем-
ної групи, оскільки максимальні форми рельє-
фу можуть формувати не тільки ендогенні 
процеси, а й екзогенні та навпаки. Наприклад, 
напірні вали кратерів є ні чим іншим, як дода-
тною формою рельєфу, створеною екзогенним 
чинником – падінням метеоритного або асте-
роїдного тіла. В умовах Землі та Марсу й не-
значної частини Венери такими формами рель-
єфу є цілий ряд еолових утворень: дюни, бар-
хани тощо. Для Землі та Марсу характерні 
гляціальні форми, які також є наслідком впли-
ву екзогенних процесів: друмліни, моренні 
гряди тощо. Що ж стосується мінімальних 
відміток, то їх аналогічно до попередньої гру-
пи, формують не виключно екзогенні процеси, 
а й частина ендогенних. Наприклад, більша 
частина місячних морів вкрита системою трі-
щин різної складності. Вони в рельєфі прояв-
ляють себе як від’ємні форми, але природа їх 
виключно ендогенна, що пов’язано здебільшо-
го із тріщинуватістю лавових покривів при 
неоднорідному їх остиганні під час формуван-
ня морських басейнів та очевидних рухах ок-
ремих, вже остиглих поверхневих блоків морів 

по ще розплавлених нижчих шарах на почат-
кових етапах свого формування. У випадку 
Землі, Венери та Марсу такими формами рель-
єфу є днища кратерів ефузивних вулканів, мо-
лоді тектонічні розломи, окремі частини гео-
синклінальних поясів, епейрогенічні зони то-
що. Такі порушення порівняно однорідного 
анагліфоносферного шару вносять специфічні 
колізії, порушуючи однорідність шару. В та-
кому випадку мова йде про інверсію анагліфо-
носфери. 

Основні характеристики, якими опису-
ється анагліфоносфера, можна згрупувати в 
наступні позиції: безперервність, динаміка, 
потужність (розмах), ерозійний потенціал. 

Безперервність. Анагліфоносферний 
шар є безперервним сферичним континуумом, 
який охоплює всю поверхню планети, незале-
жно від пануючої сфери на поверхні. 

Динаміка. Вигляд та метричні характе-
ристики анагліфоносфери завжди змінюються 
під впливом ендогенних та екзогенних проце-
сів, які постійно впливають на розвиток мак-
симальних та мінімальних кривих та на їх 
структурні частини. 

Потужність (розмах). Розмахом вважа-
ємо простір між максимальною та мінімаль-
ною кривою площиною анагліфоносфери. Чим 
більший розмах, тим складніший рельєф, але в 
межах однотипного рельєфу незалежно від 
його генезису, віку та геоморфологічних про-
цесів, протікаючих в його межах. Розмах за-
лишатиметься відносно сталим у межах одно-
типного рельєфу. 

Ерозійний потенціал. Зі збільшенням ро-
змаху зростає ерозійний потенціал території. І 
навпаки, з його зменшенням територія відзна-
чатиметься більшою зденудованістю тощо. 

Анагліфоносферний сферичний конти-
нуум складається з трьох компонентів: актив-
на, пасивна та потенційна анагліфоносфера. 

Активна – знаходиться в межах просто-
ру між максимальною та мінімальною площи-
ною і зайнята матеріальною частиною літос-
фери, піддається впливу вивітрювання і з ча-
сом переходить в пасивну анагліфоносферу. 

Пасивна – розміщена в межах простору 
між максимальною та мінімальною площиною 
і позбавлена матеріальної частини літосфери. 
Цей простір в більшості випадків є виробле-
ним, денудованим, вивітреним компонентом 
анагліфоносфери. У своєму потенціалі може 
перейти в активний компонент під впливом 
нагромадження осадів, різких екзогенних й 
ендогенних процесів, які можуть частину ма-
терії з активного компоненту анагліфоносфери 
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перенести в пасивний, таким чином долучив-
ши частину пасивного компоненту до активно-
го. 

Потенційна анагліфоносфера лежить 
нижче від осередненої мінімальної поверхні і її 
межа окреслюється рівною площиною (в часі 
динамічною), яка співпадає із найнижчою точ-

кою планети (абсолютним базисом ерозії) і є 
перпендикулярною до нормалі планетарної 
гравітації. 

Для моделювання анагліфоносферних 
шарів була написана авторська програма в се-
редовищі Java EE (рис. 5.). 

 

 

 
а б 

 
Рис. 5. Авторська програма, написана в середовищі Java EE, для маркування максимальних і 
мінімальних відміток та синтезу анагліфоносферних шарів: a) загальний вигляд програми б) 

спрощена діаграма прецедентів алгоритму функціонування програми 
 

На рисунку 6 представлені моделі максимальної та мінімальної поверхні Деві Катени, побудо-
ваних з допомогою авторської програми. 

 

  
а б 

Рис. 6. Анагліфоносферні поверхні Деві Катени: 
 a) максимальна поверхня б) мінімальна поверхня 

Висновки. 1. Географічна оболонка Мі-
сяця, у порівнянні із земною, не є полісферною 
і складається із одного компоненту – анаглі-
фоносфери та є гомогенною на всьому своєму 
протязі. 2. Максимальна поверхня певною мі-
рою відтворює первинну поверхню, яка сфор-
мувалася під впливом ряду рельєфоутворюю-
чих процесів; мінімальна поверхня характери-
зує відносний базис ерозії , а рівень потенцій-
ної поверхні – абсолютний. 3. Розмах рельєфу, 
який визначається різницею між максималь-

ною та мінімальною поверхнею є дуже важли-
вим показником, оскільки вказує на території, 
де процеси вивітрювання активізовані найбі-
льше. Також за допомогою розмаху визнача-
ється ступінь денудації території, що в перспе-
ктиві супутніх досліджень дозволить виробити 
схеми розвитку рельєфотворчих та рельєфо-
руйнівних процесів та подій. 4. Введення кое-
фіцієнту розмаху при геоморфологічних та 
ландшафтних дослідженнях сприятиме порів-
нянню рельєфу та природних комплексів різ-
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ного генезису не тільки в межах конкретної 
планети й однієї генетичної групи, а викорис-
товувати цю можливість набагато ширше – в 
межах типових планет з твердою поверхнею з 
різними генетичними групами рельєфу та при-
родних комплексів в цілому. 
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Кирилюк С.Н. Анаглифоносферная концепция географической оболочки Луны. Определено 
географическую оболочку Луны как анаглифоносферний слой (рельефный слой), который является 
своеобразным континуумом (сплошной средой), в пределах которого находится предмет изучения 
как геоморфолога так и ландшафтоведа Анаглифоносфера характеризуется непрерывностью, дина-
микой, мощностью (размахом) и эрозионным потенциалом 
Ключевые слова: Луна, анаглифоносфера. 
 
Kyryliuk S. Anaglifonosphere concept of the geographical envelope of the Moon. Modern ideas about 
relief are many-sided and all-round. And all more scientists begin to think of by the decision of theoretical 
and applied problems in a that or other degree of related to relief. Most sciences dealing with terrene consid-
ers the object only a surface and those fields that she forms. But such entity selection complicates the analy-
sis of deeper questions that arise up in the process of research, namely recreation of primary surface that was 
folded under act of endogenous processes, yet to its intensive influence exogenous and by astroproblemetic 
processes. Therefore development of conception of аnaglifonosphere does possible a decision and realization 
in the geomorphological theory of many theoretical questions that in practice give an opportunity to create 
the evolutional chart of development of certain surfaces of planets of earthly group. 
In most scientific works that touch the all-round study of relief it is examined as a spherical continuum, what 
characteristic for all surface of planet. A considerable difference consists in that swingeing majority of scien-
tists examine relief as field of heights, that as a result gives one plane that graphicly can be represented as a 
hypsometric map only. In the article relief is examined also as a spherical continuum, but in space not only 
horizontal but also vertical, that gives an opportunity to work out absolutely new conception of relief for-
mation, his dynamics and prognosis of development. 
Аnaglifonosphere is formed by space that is outlined by the crooked planes pressed-on on the maximal and 
minimum points of great number of profiles. In other words it is a relief sphere that is determined by the 
great number of profiles conducted in parallel to each other and tangents inter se on the maximal and mini-
mum points of that the crooked planes are pressed-on. 
Basic descriptions that is describe аnagliphonosphere can be grouped in next positions: continuity, pow-
er(scope), dynamics, erosive potential and others like that. 
Key words: Moon, anaglifonosphere. 
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УДК 551.582 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН АРИДНОСТІ КЛІМАТУ 

КАРПАТО – ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 
Николаєв А.М. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича м. Чернівці, 
Україна 

Проаналізовано багаторічний хід температур повітря, річних сум атмосферних опадів та індекса 
аридності клімату Карпато – Подільського регіону України. Встановлено загальні тенденції та регіо-
нальні особливості змін аридності як сполучення варіацій режимів температури та опадів.  

Ключові слова: глобальне потепління, Карпато – Подільський регіон, різницева інтегральна кри-
ва, індекс аридності Де Мартонна. 
 

Постановка завдання. Протягом останніх 
десятиліть в усіх країнах Європи спостерігалось 
інтенсивне підвищення середніх річних темпера-
тур повітря, літній кліматичний сезон став теп-
лішим, ніж будь-коли раніше. Сучасні кліматич-
ні зміни збільшують швидкість кругообігу води, 
наслідком чого, у першу чергу, будуть зміни кі-
лькості атмосферних опадів, чітко вираженої 
тенденції яких, наразі, не виявлено [5]. Підви-
щення температур повітря і зменшення кількості 
атмосферних опадів збільшують дефіцит водних 
ресурсів, ризики нестачі вологи протягом веге-
таційного періоду, інтенсифікують деградацію 
земельних ресурсів. Зміни кількості опадів пря-
мо відображаються на продуктивності сільсько-
господарського виробництва, оскільки баланс 
між випадінням опадів і випаровуванням є осно-
вним чинником, що його визначає. Підвищення 
температур може призвести до зміщення на пів-
ніч і більш високі ландшафтні рівні виробництва 
багатьох видів сільськогосподарської продукції. 

Міжнародні програми зі зменшення ви-
кидів парникових газів, навіть при їх швидко-
му і ефективному впровадженні, не зможуть 
зупинити змін клімату, оскільки кліматична 
система є інерційною, деякі екологічні і еко-
номічні зміни вже стали незворотними. За та-
ких умов виникає необхідність розробки наці-
ональних і регіональних програм адаптації до 
змін клімату, що ґрунтуються на об’єктивних 
оцінках їх тенденцій. 

Територія Карпато-Подільського регіону 
України (КПР) характеризується багатофунк-
ціональним природокористуванням, його тра-
диційними видами є сільськогосподарське, 
водне і лісове, тобто ті, на які вплив змін клі-
мату простежуються у теперішній час. 

Аналіз попередніх досліджень. Зміни 
клімату України у період глобального потеп-
ління, їх регіональні особливості проаналізо-

вано у працях багатьох авторів, зокрема [1-11]. 
Загальновизнаною є тенденція до підвищення 
сезонних (особливо – зимових і літніх) і, від-
повідно, середніх річних температур повітря. 
Загального характеру змін кількості атмосфер-
них опадів наразі не встановлено, хоча вважа-
ється, що їх річні суми не зменшуються, а в 
окремих регіонах навіть дещо збільшуються 
[1, 4]. Констатується збільшення нерівномір-
ності внутрішньорічного розподілу сум атмо-
сферних опадів – зростання їх кількості у зи-
мово-весняні і різке зменшення в літні періоди 
[1, 4]. Протягом останніх років відмічено збі-
льшення кількості літніх посух, синоптичними 
умовами встановлення яких є блокуючі анти-
циклони [10, 11]. 

Метою роботи є встановлення сучасних 
тенденцій змін аридності клімату Карпато – 
Подільського регіону України. 

Початкові матеріали і методи дослі-
джень. Інформаційною базою роботи є резуль-
тати стандартних спостережень за температу-
рою повітря і кількістю атмосферних опадів на 
восьми опорних метеорологічних станціях Ка-
рпато – Подільського регіону. Результати ме-
теорологічних спостережень є репрезентатив-
ними для різних фізико-географічних областей 
КПР, табл. 1.  

Тривалість періоду спостережень на 
опорних метеостанціях регіону є достатньою 
для встановлення загальних тенденцій змін 
елементів клімату.  

Тенденції змін елементів клімату оціню-
вались за різницевими інтегральними кривими. 
Аридність клімату характеризувалась величи-
ною індексу аридності Де Мартонна – достат-
ньо інформативного показника, що розрахову-
ється по величинах метеоелементів, які надій-
но визначаються за результатами прямих ви-
мірювань.  
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Таблиця 1 

Репрезентативність метеорологічних спостережень для 
Карпато-Подільського регіону України 

 

Метеостанція Висота, м 
Фізико-географічна 

країна, край зона область 

Могилів-
Подільський 77 

Східно-Європейська рівнина, 
Подільсько-Придніпровський 
край 

лісостепова Придніпровсько-
Східноподільська 

Кам'янець-
Подільський 224 Східно-Європейська рівнина, 

Західноукраїнський край широколистяних лісів Західноподільська висо-
чина 

Чернівці 239 

Гірський край  Українські Карпати 

Прикарпатська височи-
на 

Івано-
Франківськ 270 

Коломия 295 

Рахів 430 Мармароська 

Селятин 744 Полонинсько-
Чорногірська 

Ужгород 115 Закарпатська низовина 
 

Виклад основних результатів. Суміще-
ний аналіз різницевих інтегральних кривих 
середніх річних температур повітря для різних 
природних областей КПР показав, що їх бага-
торічні зміни протягом наявного періоду спос-
тережень мали, у цілому, синхронний харак-
тер. За загальними тенденціями змін дослі-
джуваний проміжок часу чітко поділяється на 

дві нерівні частини. Протягом першої, що три-
вала від початку спостережень до 1987 року, 
середні річні температури поступово знижува-
лись. Загальне зниження ускладнювалось ко-
роткотривалими періодами підвищення темпе-
ратур, повторюваність яких становила, у сере-
дньому, 10, їх тривалість – від 3-5 до 10 років, 
рис. 1. 

 
Рис. 1.Різницева інтегральна крива модульних коефіцієнтів середніх річних температур повітря 

Карпато-Подільського регіону, 1876-2013 роки 
Стійке підвищення середніх річних тем-

ператур повітря в КПР почалося в 1988 році, 
більша його інтенсивність спостерігалась в 
Полонинсько – Чорногірській області, менша – 
на Поділлі. Починаючи від 2006 року інтенси-
вність підвищення температур в усіх природ-
них областях КПР (за виключенням Полонин-
сько – Чорногірської) стала практично однако-
вою. 

Більш складними були зміни річних сум 
атмосферних опадів, у багаторічному ході 
яких не спостерігалось чітко вираженої синх-

ронності і проявлялись помітні регіональні 
особливості, рис. 2. Навіть при певній одноти-
повості ходу спостерігалось зміщення в часі 
точок перелому кривих, які є межами періодів 
збільшення і зменшення сум опадів. Так, зме-
ншення кількості опадів в різних районах 
Прикарпатської височинної області відбува-
лось з різницею в часі у 20 років: за даними 
метеостанції Коломия період зменшення кіль-
кості опадів розпочався у 1920, Чернівці – 
1941 році. 

Загальним для всього регіону був період 
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зменшення річних сум опадів, який закінчився 
у 1961 році, хоча у Закарпатській низовинній 
області він тривав до 1973 року. Тенденція до 
збільшення кількості атмосферних опадів по-
чала простежуватись, починаючи з 1962 року, 
протягом 1972-1982 років вона була чітко ви-
раженою для усіх фізико-географічних облас-
тей КПР. Протягом 1983-2013 років на більшій 
частині досліджуваної території не простежу-

валось спільних тенденцій змін річних сум ат-
мосферних опадів. Після 2005 року їх кількості 
дещо збільшувались на частині Прикарпатсь-
кої височинної області, для якої репрезентати-
вними є спостереження на метеостанції Черні-
вці, і, навпаки, дещо зменшувались у Марма-
роській фізико-географічній області (метео-
станція Рахів).  
 

 
Рис. 2. Різницева інтегральна крива модульних коефіцієнтів річних сум опадів у Карпато - По-

дільському регіоні, 1881-2013 роки 
За наявності спільної адвективної скла-

дової, багаторічний хід температур і опадів у 
КПР не був односпрямованим. Кількісним під-
твердженням цього є значення коефіцієнтів 
парної кореляції рядів річних температур пові-
тря і сум атмосферних опадів, які становлять 
0,06-0,27. Тіснота зв’язків між сумами атмос-
ферних опадів і температурами повітря є ма-

лою, що пояснюється генетичною різнорідніс-
тю процесів формування термічного режиму і 
режиму зволоження.  

Зміни аридності клімату КПР демон-
струються різницевими інтегральними криви-
ми модульних коефіцієнтів індекса Де Мар-
тонна, рис. 3. 

 
Рис. 3. Різницева інтегральна крива модульних коефіцієнтів індекса аридності клімату Карпа-

то-Подільського регіону, 1881-2013 роки 
Загальновираженим для усієї досліджу-

ваної території був максимум посушливості, 
що спостерігався у 70-80-ті роки минулого 
століття. На Поділлі та в межах Прикарпатсь-
кої височинної області багаторічний хід індек-
са аридності був синхронним, у ньому чітко 
простежується завершений цикл тривалістю 41 
рік (1940-1981 рр.). Найменші значення індек-
са аридності (пік посушливості) припадали на 
1961-1963, за даними метеостанції Могилів-
Подільський – 1966 роки. Зміни аридності клі-
мату на частині території Прикарпатської ви-
сочинної області, для якої репрезентативними 

є спостереження на метеостанції Івано-
Франківськ, були близькими до його варіацій у 
гірських областях регіону. В їх межах пік по-
сушливості також спостерігався у 1961-1962, і 
тільки для Закарпатської низовинної області 
змістився на 1973 рік. Наступний, короткотри-
валіший і менш чітко виражений цикл аридно-
сті на більшій частині території КПР спостері-
гався протягом 1982-2000 років, пік посушли-
вості припав на 1995-1996 роки. Такі зміни не 
були характерними для Мармароської фізико-
географічної області, де стійке збільшення во-
логості клімату простежувалось протягом 
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1941-2004 років.  
На особливу увагу заслуговує оцінка 

змін аридності клімату у період після 2000 ро-
ку, коли на території Прикарпатської низовин-
ної області підвищення середніх річних темпе-
ратур повітря набуло характеру чітко вираже-
ного позитивного лінійного тренду [1, 6, 9]. 
Потягом цього проміжку часу посушливість 
клімату Поділля не зростала, Прикарпатської 
низовинної області до 2010 року знижувалась, 
вона дещо підвищувалась у гірській частині 
регіону, де її зміни були синхронними.  

Висновки. Результати проведеного ана-
лізу дають підстави вважати, що у сучасний 
період не спостерігається стійкої тенденції до 
збільшення аридності клімату Карпато-
Подільського регіону. Підвищення температур 
повітря наразі не супроводжується чітко вира-
женим зменшенням кількості атмосферних 
опадів. Слід також відмітити зростання мінли-
вості кліматичних умов останніх років дослі-
джуваного періоду спостережень. Остаточний 
висновок відносно сучасних тенденцій змін 
посушливості клімату КПР може бути зробле-
ним лише при подовженні аналізованого ряду 
метеорологічних спостережень з обов’язковим 
включенням до нього періоду 2014-2016 років, 
у літньо-осінні сезони яких спостерігались 
стійкі посухи. 
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Николаев А.М. Современные тенденции изменений аридности климата Карпато-Подольского 
региона Украины. Проанализирован многолетний ход температур воздуха, годовых сумм атмосфе-
рных осадков и индекса аридности климата Карпато-Подольского региона Украины. Установлены 
общие тенденции и территориальные особенности изменений аридности как сочетание изменчивости 
режимов температур и осадков. 
 
Nikolaev A.M. Modern trends of climate change aridity Carpatho-Podolsky region of Ukraine. 
Recently, there was an intense increase in mean annual air temperature in all European countries. Summer 
season climate became much warmer than in the previous period. 
Increased temperature and decreased precipitation could lead to a shortage of water resources. Changes in 
rainfall directly affects the productivity of selskohozyaystvennogo production. Increased air temperatures 
could lead to a shift to the north and higher levels of landscape of major agricultural products. 
International programs to reduce greenhouse gas emissions will not be able to quickly stop climate change 
because the climate system is inertia. Under such conditions, there is the need to develop national and 
regional programs of adaptation to climate change, which are based on objective assessments of trends. 
Ukraine climate change have been studied by many authors who have made the following conclusions. 
Universally recognized there is a tendency to an increase in average seasonal and annual air temperatures. 
The general nature of change precipitation is not set, although it is believed that their numbers are not 
decreasing. The increase intra uneven distribution of rainfall. An increasing number of summer droughts. 
Synoptic conditions droughts are blocking anticyclones. 
The aim is to establish current trends in the aridity of the Carpathian region of Ukraine-Podolsky. The 
information base for the work are the results of meteorological observations in the eight reference stations in 
the study region. Trends in climate change were estimated by the difference integral curves. 
The analysis showed that long-term changes in air temperature were synchronous in nature. Sustainable 
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increase in average annual temperatures began in 1988. In the course of its territorial differences were 
observed. Since 2006, the rate of rising temperatures in all natural areas in the region has become almost the 
same. 
More difficult was the change of annual amounts of precipitation. In the course of many years it was not 
observed synchronicity, manifested territorial features. 
On the territory of Prikarpatye skirts and long-term course of aridity it was close to synchronous. mene 
synchronicity was expressed in the mountainous parts of the region. Especially important evaluation of 
trends in changes of climate aridity since 2000, when the rise in air temperature acquired the character 
clearly pronounced positive trend. During this period, the climate arid skirts are not increased, Prikarpattya - 
slightly decreased. In the mountainous part of the aridity of the region increased slightly. 
Conclusions. The results of the analysis provide grounds to believe that the current period is not a steady 
trend to increase arydnosti climate Carpatho-Podolsk region. Increasing air temperatures are not currently 
accompanied by a distinct reduction in rainfall. It also noted an increase climate variability of recent years 
study period of observation. Final conclusion regarding current trends change climate aridity CRC can be 
made only when extending analyzed a number of meteorological observations with mandatory inclusion 
period 2014-2016 years, summer and autumn seasons are observed persistent drought. 
Key words: global warming, Carpatho - Podolsk region, difference integral curve, the index of aridity. 
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УДК: 551.8. 631.4 
ПАЛЕОПЕДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ВОЙЦЕХОВСЬКОГО КУРГАННОГО КОМПЛЕКСУ 
НА ЖИТОМИРЩИНІ 

Матвіїшина Ж.М., Кушнір А.С. 
Інститут географії НАН України 

 
На основі палеопедологічних та геоархеологічних даних реконструйовано природні умови прожи-
вання людини в дрібні етапи голоцену в межах Войцеховського курганного могильника Житомирсь-
кої області. Описані давні ґрунти з артефактами комарівської культури тшинецького культурного ко-
ла (3600-3400 ВР) та трипільської культури (5300-5100 ВР). Достовірність результатів забезпечено 
власними комплексними палеопедологічними дослідженнями розрізів із голоценовимивідкладами. За 
допомогою палеопедологічного методу, що включав детальний макроморфологічний опис відкладів 
та мікроморфологічний аналіз виконано генетичну ідентифікацію викопних ґрунтових утворень. Дані 
геоархеологічногопідходу дозволили встановити вік похованих голоценових ґрунтів та прослідкувати 
зміну останніх на рівні типу. 
Ключові слова: палеогеографія; ґрунт; геоархеологія; мікроморфологія; голоцен. 
 

Вступ.Палеогеографічні реконструкції 
природних умов проживання людини впро-
довж останнього відрізку в історії розвитку 
природи, а саме в голоцені, є одним з найваж-
ливіших напрямків фундаментальних приро-
дознавчих досліджень. Це зумовлено необ-
хідністю встановлення характеру змін клімату 
та розуміння головних закономірностей у 
формуванні ґрунтів голоцену, відтворення 
дрібної ритміки їх розвитку. Ці данні можливо 
використовувати, насамперед, для розробки 
прогнозів розвитку природи в майбутньому. 
Відображення фізико-географічних обстановок 
минулого потрібно шукати у дослідженні па-
леогеографічних пам'яток. Саме результатам 
вивчення похованих ґрунтів голоцену присвя-
чена дана робота. 

Здійснювати реконструкції природних 
умов минулого можливо, зокрема, на основі 
вивчення ґрунту, як одного з найбільш презен-
табельних компонентів природи. Палеогео-
графічні дослідження українських вчених 
М.Ф. Веклича, О.М. Адаменка, 
Ж.М. Матвіїшиної, Н.П. Герасименко, 
Б.Т. Рідуша та інших довели актуальність ви-
користання палеопедологічних даних для ре-
конструкцій фізико-географічних обстановок 
минулого. 

Територія дослідження.У червні 2011 і 
2012 року за запрошенням ст. н. с. Інституту 
археології НАН України, к. істор. н. 
С.Д. Лисенка працівниками відділу палеогео-
графії Інституту географії НАН України 
д. геогр. н., проф. Ж.М. Матвіїшиною та 
м. н. с. А.С. Кушніром проводилося палеопе-
дологічне вивчення Войцеховського курганно-
го могильника курганної групи III в районі с. 

Миропіль Романівського р-ну, Житомирської 
обл. Даний археологічний об'єкт відноситься 
до епохи бронзи (XV-XIII ст. до н. е), а саме до 
пам'ятки комарівської культури тшинецкого 
культурного кола. Більшість курганів мають 
«трипільську підстилку», бо були споруджені 
на місці трипільського поселення, яке ймовір-
ноіснувало в цих межах до IIIтис. до н.е. 

Вивчення даного археологічного об’єкту 
розпочалося ще в 1924 р., коли С.С. Гамченко, 
за участю І.Ф. Левицького та 
О.Ф. Лагодовської було досліджено декілька 
курганів поблизу с. Войцехівка Житомирської 
губернії. За результатами дослідження тоді 
було написано роботу «Розкопки 1924 р. на 
Волині», яка так і не була опублікована[4]. 

Серія курганів розташовувалася на во-
доділі в межах розораного в наш час поля, на 
якому подекуди знаходяться ділянки лісопо-
садки з переважанням липи та клену. У фізико-
географічному відношенні – це ділянка лісо-
степу на кордоні з лісовою зоною. Об'єкти 
розташовані на вододілі р. Случ і р. Корчик на 
рівні завадівсько-дніпровської надзаплавної 
тераси. 

Методика дослідження.При до-
слідженні ґрунтів голоцену основним методом 
був палеопедологічний, що включав викори-
стання даних детального макроморфологічно-
го та мікроморфологічного аналізу. При до-
слідженні різночасових похованих ґрунтів під 
археологічними об’єктами також використано 
геоархеологічний підхід. По окремих розрізах 
отримано та інтерпретовано дані лабораторних 
досліджень щодо розподілу вмісту гумусу і 
карбонатів у різновікових горизонтах. Деталь-
но методика палеопедологічних досліджень 
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описана у працях М.Ф. Веклича 
Ж.М. Матвіїшиної[2, 5, 6] та інших, а геоар-
хеологічного підходу у роботах 
О.Л. Александровського[1], В.А. Дьомкіна [3] 
та інших тому далі на цьому зупинятися не 
будемо.При індексації генетичних горизонтів 
ґрунту використано систему О.Н. Соколовсь-
кого. 

Виклад основного матеріалу.Вивчено 
поховані ґрунти в трьох курганах та фоновий 
ґрунт – загальна кількість 7 розчисток. Нижче 
наведено результати дослідження. 

Розчистка 1 і 2. (Курган 1, 2011 р.) 
(рис.1). Сучасний ґрунт, що перекриває курган 
представлений гумусо-елювіальним, 
елювіальним та ілювіальними горизонтами, в 
останньому простежуються ортзандові про-
шарки. У поверхневих горизонтах, і, частково, 
в плямах ілювіального, наявна велика кількість 
присипки SiO2. Матеріал ілювію озалізнений, 
зцементований гідрооксидами заліза. Характер 
диференційованого профілю дозволяє визна-
чити цей ґрунт як дерново-підзолистий(рис. 1).  

Похований ґрунт під описаним вище з 
поверхні складений валками (ймовірно з дер-
нини та матеріалу гумусово-елювіального го-
ризонту). Ґрунт епохи бронзи в порівнянні із 
сучасним темніший за забарвленням та краще 
гумусований.  

Профіль сучасного ґрунту в комплексі з 
похованим сформований під впливом наступ-
них трьох процесів. 1) Опідзолювання (основ-
ного), для якого характерне періодичне пе-
резволоження верхньої частини профілю 
навесні при сніготаненні і восени перед уста-
новкою снігового покриву. Суттю його є руй-
нування в верхній частині профілю первинних 
і вторинних мінералів внаслідок їх кислотного 
гідролізу і виносу продуктів руйнування в 
нижні горизонти. Опідзолювання ґрунту 
фіксується наявністю присипки SiO2. 
2) Лесиважу, який відграє незначну роль в су-
часному ґрунтоутворенні, а умовами протікан-
ня якого є порушення зв'язку між ґрунтовими 
частинками, наявність, в даному випадку, 
ознак вертикального переміщення оксидів, 
присутність мулистого матеріалу в ґрунто-
утворювальній породі і добра пористість в 
зв’язку із супіщаним складом ґрунту. В той же 
час саме лесиваж був одним з провідних про-
цесів 3,5 тис. років, коли формувався похова-
ний сірий лісовий ґрунт. 3) Оглеєння – склад-
ний комплекс процесів, переважно 
мікробіологічної і біохімічної природи. 4) Чет-
вертим фактором формування ґрунту можна 
вважати – антропогенний фактор. Похований 

сірий-опідзолений лісовий ґрунт епохи бронзи, 
ймовірно був перероблений сучасними дерно-
во-підзолистими процесами, про що свідчить 
загальний аналіз профілів. 

Розчистка 3. (Курган 2, 2011 р.). Ма-
теріал похованого ґрунту несе в собі ознаки 
чіткішого прояву процесівлесиважу, ніж це 
простежено в сучасному дерново-
підзолистому ґрунті. Судячи з характеру 
ілювію, похований ґрунт в даному розрізі 
близький до сірого опідзоленого лісового, що 
сформувався в умовах середнього лісостепу 
під широколистяними лісами. Умови ґрунто-
утворення були сприятливішими(теплішими) 
для проживання людини по відношенню до 
сучасних кліматичних умов території до-
слідження. Сліди активної діяльності земле-
риїв, що не характерні для сучасних зональних 
дерново-підзолистих ґрунтів, свідчать про ін-
тенсивніші процеси гумусової акумуляції, що 
пов’язано зі зміщенням в трипільський час 
меж природних зон на північ в порівнянні із 
сучасними(рис. 1). 

Розчистка 4-6. (Курган 3, 2012 р.). Ха-
рактер насипу кургану представлений дерно-
во-сильнопідзолистимлегкосуглинистим ґрун-
том, що вказує на надлишкове зволоження, 
характерне для сучасних ландшафтів Полісся. 
Розташування об’єкту дослідження поблизу 
цієї фізико-географічної області та перезволо-
ження ґрунту призводить до формування гене-
тичних горизонтів з невеликим вмістом гумусу 
та чітко вираженим освітленим елювіальним 
горизонтом з поверхні. У ґрунті відзначаються 
перехідно-гумусовий, елювіальні та ілювіальні 
генетичні горизонти, в останньому наявніорт-
зандові прошарки. 

У ілювіальному горизонті сучасного 
ґрунту в інтервалі 0,3-0,4 м від поверхні зафік-
сованоартефакти комарівської культури 
тшинецкой культурного кола, що датуються 
3600-3400 років ВР. Сучасний ґрунт частково 
переробляє похований, останній був більш 
озалізненим, середньосуглинистим за грану-
лометричним складом (на відміну від легкосу-
глинистих верхніх горизонтів). Більша огли-
неність, озалізненість та ознаки переміщення 
глин можуть бути доказом розвитку ґрунтів в 
епоху середньої бронзи в тепліших і менш во-
логих умовах, коли у формуванні ґрунтів 
провідну роль грали процеси внутрішньоґрун-
тового вивітрювання (ілімеризації) і частково-
го опідзолювання. Природні зони представля-
ли більш західний варіант теплого помірного 
клімату (схожого з Прикарпатським) і, ймовір-
но, територія була покрита широколистяними 
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лісами з ділянками відкритих просторів. Об-
становки були сприятливими для проживання 
людей. Населення в епоху бронзи займало те-
риторію, на якій раніше проживали племена 

трипільської культури, про що свідчать чис-
ленні артефакти, приурочені до матеріалу 
профілів нищележачого ґрунту. 

 

 
Рис.1. Стратиграфічне розчленування досліджених розчисток. 

 
Ґрунт з матеріальними рештками ко-

марівської культури значно відрізняється від 
сучасних ґрунтів: він більш гумусований, тем-
ніше забарвлений, зі складними мікроагрега-
тами і з менш вираженими рисами опідзолю-
вання. Аналізуючи поховані ґрунти з артефак-
тами трипільської культури, можна говорити, 
що природні зони 5300-5100 років назад в 
порівнянні з сучасними були зміщені на 
північ. Територія потрапляє, судячи з ґрунтів, 
в середню смугу лісостепової зони, де зараз 
переважають лучні лісостепові ландшафти з 
ділянками широколистяних лісів, дубів та 
грабів. 

Розчистка 7.Фоновий ґрунт. В цілому 
профіль ґрунту складається з дернини гумусо-
вого, елювіального та ілювіального горизонтів, 
нижче – ґрунтоутворювальна порода (рис. 1). 
При мікроморфологічному аналізі відмічають-
ся «відмиті» дезагреговані мікроділянки в 
елювії і шаруваті натікання коломорфних глин 
в ілювії. В морфології виразно проявляються 
ортзандові прошарки, а з поверхні видно 
білястий від перезволоження тимчасовими по-
веневими водами оглеєний горизонт. У ґрунті 
наявніокремі кротовини. Всі ці ознаки дозво-
ляють визначити цей сучасний ґрунт, як дер-
новий сильно підзолистий, оглеєний з поверх-

ні, супіщаний та сформований на піщаних 
відкладах. 

Висновки.Досліджені курганипроілюст-
рували формування на матеріалі насипу давніх 
курганів дернових сильно підзолистих легко-
суглинкових ґрунтів, що відповідають су-
часним фізико-географічним умовам Полісся 
із надлишковою зволоженістю. Це в свою чер-
гу призводить до формування слабкогумусо-
ваних ґрунтів з чітко вираженимиз поверхні 
елювіальним горизонтом, в той же час в 
ілювіальному горизонті, простежуютьсяортза-
ндові прошарки.Сучасні ґрунтоутворювальні 
процеси безсумнівно частково переробляють 
ґрунти епохи бронзи, які приймають участь у 
формуванні профілю сучасного ґрунту. 

Ґрунтовий матеріал з артефактами ко-
марівської культури тшинецького культурного 
кола ймовірно формувався в континенталь-
ніших, ніж сучасніумовах. Сучасний клімат є 
вологішим, про що свідчить значне озалізнен-
ня і оглеяння матеріалу та інтенсивніший ро-
звиток процесів опідзолення. Порівнюючи по-
хований та сучасний ґрунти, відмічаємо в 
першому більшу компактність будови,деяку 
пористість та невиразність мікроагрегаів 
останнього. 

Матеріал засипки ями трипільського ча-
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су є змішаним. Він піддався переробці наступ-
ними процесами ґрунтоутворення, одним із 
основних серед якихбулоопідзолювання і дея-
ке озалізнення маси внаслідок перерозподілу 
оксидів заліза і формування ортзандових 
шарів. Водночас легкий механічний склад ма-
теріалу та вміст піску нівелювали процеси 
формування типового ілювіального горизонту. 
В матеріалі з нижньої частини ями фіксується 
нечітке просочення маси криптокристалічним 
кальцитом, що пов’язано з виносом СаСО3 і 
формуванням глибоко залягаючого карбонат-
ного горизонту сучасного ґрунту.  

Ґрунт з артефактами трипільської куль-
тури, характеризується найбільш темнозабарв-
ленимматеріалом гумусово-елювіального го-
ризонтузнаявністю присипки SiO2.Гумусово-
перехідний горизонт маєознаками ілювіальних 
процесів та розміщується над горизонтом по-
роди. В горизонтах фіксується як ознаки ком-
пактної будови, так і досить пухкий матеріал з 
великою кількістю піщаних зерен, маса 
місцями слабко просочена карбонатами. В 
мікроморфології гумусового горизонту про-
стежуються як ділянки зі складними мікроаг-
регатами, так і «відмиті».  

Таким чином, територія дослідження 
відноситься до здавна освоєних людиною. 
Ґрунти сприяли розвитку сільського господар-
ства в залежності від якості обробітки як то 
дерев’яними та мідними засобами праці в часи 
розповсюдження трипільської культурита ви-
користання бронзових інструментів в час 
існуваннятшинецького культурного кола. 

Різновікові ґрунти свідчать про динаміку 
переміщення меж голоценових природних зон. 
Ґрунти трипільського часу (темно-сірі опідзо-
лені, сірі лісові опідзолені) та епохи бронзи 
(дерново-підзолисті) в порівнянні із сучасними 
дерново сильно підзолистими з чітким поверх-
нево оглеєним елювіальним горизонтом, свід-
чать, що в час існування на цій території 
трипільської культури тут панували ланд-
шафти схожі з ландшафтами сучасного се-
реднього на північного лісостепу. Ґрунти 
півночі лісостепової зони з часом змінювались 
на ті, що розвиваються зараз в Поліссі та ха-
рактеризуються режимом поверхневого пе-
резволоження і формуванням ортзандових 
прошарків в ілювії, тобто з часом, до сучас-

ності, природні зони зміщувались на південь. 
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Матвиишина Ж.Н., Кушнир А.С. Палеопедологические исследования войцеховского курганно-
го комплекса. На основе палеопедологических и геоархеологических данных реконструированы 
природные условия обитания человека в дробные этапы голоцена в пределах Войцеховского курган-
ного могильника Житомирской области. Описаны почвы с артефактами комаровской культуры тши-
нецкого культурного круга (3600-3400 ВР) и трипольской культуры (5300-5100 ВР). Достоверность 
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результатов обеспечена авторскими комплексными палеопедологическими исследованиями разрезов 
почв в голоценовыхотложенияях. С помощью палеопедологичного метода, включавший подробное 
макроморфологическое описание отложений и микроморфологический анализ, выполнена генетиче-
ская идентификация ископаемых почвенных образований. Данные геоархеологическогоподхода поз-
волили установить возраст погребенных голоценових почв и проследить изменение последних на 
уровне типов. 
Ключевые слова: палеогеография; почва; геоархеология; микроморфология; голоцен. 
 
Zh. Matviyishuna, A. Kushnir. Paleopedological investigation of Wojcekhovskyi funeral complex in 
Zhytomyr region. Soil – one of the most presentable nature components of landscape. Investigation of the 
last years showed topicality and value of the paleopedological data applying for the physic geographical 
conditions reconstructions in the archeological objects for the separate Pleistocene stages and for small time 
Holocene intervals, that indeed have been obtained for different age soils of the many territories of Ukraine. 
In the 2011-2012 years after invitation of NAS Archeological Institute scientist S.D. Lusenko the series of 
soil sites were described by us in Zhytomyr region near v. Myropol on the watershed of Sluch and Goryn 
rivers. Within Wojcekhovskyi burial mound in the 7 sites the genetic soil profiles with artifacts of Komarovo 
of Tshineckyi Culture circle (3600-3400 BP) and Trypilskaculture (5300-5100 BP) were analyzed against 
back ground modern soil. Natural conditions of human habitation in the small Holocene time intervals were 
reconstructed based on the paleopedological and geoarcheologicaldata. 
Our investigation showed that turf strongly podzolic light loamy soil are covered the barrow mound now, 
that accorded to the modern physic-geographical condition of Polesie region with its excess humidity. This 
in turn leads to the formation of slightly argillaceous and maintained small quantity of humus of soil with 
distinct expressed from the surface of eluviumhorizon and more deepilluviumhorizon, which have ortzand 
layers. Modern soil processes undoubtedly partially reworked the Bronze Age soil. 
Soil material with artifacts of Komarivska culture of the Tshineckyiculture circle probably in more continen-
tal climatic conditions than today. The current climate is more humid that is evidenced by the distinct differ-
entiation of profiles, formation of eluvium and clear illuvium horizons, when the last enriched on Fe oxides 
and has signs of gleyish and more intensive developed podzolic processes. Comparing of buried and modern 
soils in the first we can watch marks of more compact structure, less porosity and unmanifestedmicroaggre-
gates.  
The material filling the pit with artifact of Trypilska culture was mixed. It had been to the reworking by the 
following processes of soil formation. Some of the main of these processes were podzolisation and enriching 
of mass on clay particles and Fe oxides, formation of ortsand layer in the bedrock horizon. However, light 
texture of material after significant content of sand leveled processes of iluvial horizon formation. Impreg-
nating of mass by the kryptokrystal CaCO3 are fixed as result of the modern soil carbonate horizon deep 
bedding. 
Soils with artifact of Trypilska culture are characterized by the most darkcoloured material. Its profiles are 
differentiated on humus-eluvial with presence of SiO2 powder, humus-transitional with signs of illuvium 
processes development and bed rock horizons. Material of horizons are demonstrating as features of compact 
structure as well enough loose mass with a lot of sand grains which sometimes poorly saturated by the car-
bonates. In the micromorphology of humus horizon we can watch as the section with compound humus ag-
gregates as well “leached” fields. 
Dynamic of different age soils changing in the site during Holocene indicates on replacing nature zone 
boundaries in time and space. Soils with artifacts ofTrypilska culture (grey forest) and Bronze age (sod pod-
zolic) are recovered by the modern one sod strongly grleypodzolic with a clearly expressed surface eluvium 
and ortsandilluvium horizons. Climate changed from more warn of north and middle forest-steppe zone 
(Trypilska culture). Bronze age on the more cold and humid as inPolessie in modern time. In the Trypilska 
time boundaries of nature zone replaced some more to the north.  
Thus, the area of research relates to the long time mastered by the man. Fertile soils contributed to the agri-
cultural development based on the quality of cultivation by the wooden and cooper tools of work in the time 
of Trypilska culture dissemination and use of bronze tools in time of Tshineckui Culture circle existence. 
Key words: paleogeography;heoarheology; micromorphology;Holocene; soil. 
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УДК 556.16 
ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНИХ СНІГОЗАПАСІВ ТА ОПАДІВ ПІД 

ЧАС ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ НА ПРИКЛАДІ ГІРСЬКИХ 
ВОДОЗБОРІВ БАСЕЙНУ РІЧКИ ДНІСТЕР 

Овчарук Валерія, Траскова Аліна, Тодорова Олена 
Одеський державний екологічний університет 

 
Сніговий покрив є одним з видів природних ресурсів який має велике практичне значення для еко-
номіки, але разом з тим викликає значні труднощі в господарській діяльності людей, а особливо у 
гірській місцевості. Такі явища, як наприклад, значні накопичення снігу на крутих гірських схилах 
призводять до утворення снігових лавин, а великі снігозапаси сприяють формуванню високих весня-
них водопіль та змішаних паводків, які не поступаються за своїми руйнівними наслідками дощовим. 
Утворення снігового покриву досить специфічний процес, так як його розподіл по території 
відрізняється нерівномірністю і залежить від багатьох факторів, зокрема, від наявності і виду рослин-
ності, рельєфу місцевості, кількості твердих опадів, а також тривалості і швидкості вітру.  
Представлені результати визначення та узагальнення за територією гірських водозборів басейну 
Дністра величин максимальних снігозапасів та опадів в період весняного водопілля. Отримані вели-
чини у подальшому можуть бути використані в якості параметрів розрахункової схеми для визначен-
ня максимального стоку весняного водопілля на досліджуваній території. 
Ключові слова: максимальні снігозапаси; опади; весняне водопілля; гірські водозбори. 

 
 

Вступ. Сніговий покрив відіграє важли-
ву кліматичну і гідрологічну роль. Володіючи 
великою відбивною здатністю, він має вла-
стивість обмежувати надходження сонячної 
енергії до земної поверхні і, перешкоджаючи 
нагріванню атмосфери, сприяти формуванню 
певних типів холодної зимової погоди. Разом з 
тим, як би консервуючи в собі воду, сніговий 
покрив надовго виключає її значні запаси з 
гідрологічного циклу на суші. Запаси води, які 
впродовж зими накопичуються у сніговому 
покриві вивільняються навесні, викликаючи 
одне з величних і небезпечних явищ природи – 
весняне водопілля [7]. 

В практиці гідрологічних розрахунків, як 
правило, використовуються результати спо-
стережень над сніговим покривом, які отри-
мані за допомогою снігомірних зйомок. При 
цьому найбільший інтерес викликають щорічні 
величини запасу води в сніговому покриві пе-
ред початком процесу танення.  

При аналізі умов формування весняного 
стоку на рівнинних територіях важливо знати 
характер залягання снігового покриву на 
відкритій місцевості і в лісі, оскільки з цією 
характеристикою тісно пов’язані такі явища, 
як танення снігу, промерзання ґрунту та ін. [1]. 
Для гірських територій при розподілі снігового 
покриву важливою є експозиція форм рельєфу 
по відношенню до напрямку пануючих в зи-
мові місяці вітрів. Зазвичай найменшої потуж-
ності покрив спостерігається на вершинах не-

великих височин і на крутих схилах, звернених 
до вітру (навітряних). Середньої потужності 
сніг накопичується на рівнинних просторах 
плоских вододілів або ж на рівнинних просто-
рах між підвищеннями. Найбільшої потуж-
ності сніг досягає на підвітряних схилах висо-
чин і в від’ємних формах рельєфу. У місцях, де 
вітри на протязі зими мають переважний 
напрямок, такий розподіл снігу виражений 
особливо. 

Слід відмітити що, в період формування 
весняного водопілля, максимальні снігозапаси 
враховують не всі види надходження води на 
водозбір. Необхідно також враховувати кількість 
опадів на початку сніготанення і ті, що випада-
ють в процесі розвитку водопілля. 

Використання максимальних снігоза-
пасів та опадів за період водопілля в якості 
безпосередніх параметрів розрахункової мето-
дики для визначення максимального стоку 
весняного водопілля дає можливість врахуван-
ня змін клімату на стік річок. Для рівнинної 
території басейну Дністра приклад такого ро-
зрахунку авторами виконаний [6]. 

Метою даного дослідження є визначен-
ня та узагальнення за територією максималь-
них снігозапасів та опадів під час водопілля 
для гірських водозборів басейну Дністра з їх 
подальшим використанням для прогнозування 
та розрахунку максимального стоку весняного 
водопілля. 

Матеріали дослідження. Спостережен-
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ня за сніговим покривом на території Україн-
ських Карпат, зважаючи на історичні обстави-
ни, що склалися, розпочаті тільки після Вели-
кої Вітчизняної Війни. Через це опубліковані 
дані мали досить короткі ряди та уривчастий 
характер. Тим не менш, науковцями Українсь-
кого науково-дослідного гідрометеорологічно-
го інституту (під керівництвом 
В.Ф. Грищенко) у 2013 році опубліковано 
«Довідник зі снігового покриву в горах 
України» [3].  

Для дослідження максимальних снігоза-
пасів на початок весняного водопілля для Кар-
патської частини басейну р. Дністер викори-
стані вихідні дані про середні максимальні 
снігозапаси в полі ( пmS ) та коефіцієнти 

варіації 
mSVС , які були взяті з [3] по 25 пунк-

тах спостережень за сніговим покривом. 
Аналіз даних величин показав, що се-

редні максимальні снігозапаси пmS  
змінюються у межах від 29 (АМСЦ Дрогобич) 
до 104 мм (м/п Матків), а коефіцієнти варіації 

mSVС коливаються у межах від 0,52 (м/п Ми-

слівка та м/п Озимина) до 0,79 (м/с Стрий та 
м/п Тисів). 

Методика роботи. Просторове узагаль-
нення максимальних снігозапасів на рівнинній 
території, як це наведено у [1], зазвичай вико-
нується у вигляді карти ізоліній, підставою для 
побудови яких є наявність залежності між 
максимальними снігозапасами та широтою 
місцевості.  

Для гірських територій просторове уза-
гальнення гідрометеорологічних величин за-
звичай обумовлено висотною поясністю. 

Методичний підхід до врахування опадів 
під час водопілля запропонований у [1]. 
Відповідно до нього, за допомогою даних про 
середню багаторічну кількість опадів Х під час 
водопілля (за даними метеостанцій), розташо-
ваних в різних частинах басейну, будуються 
залежності )( пTfX  , які можна описати 
рівнянням:  

tn kTX   , (1) 

де tk  – кут регресії на залежності 

)( пTfX  ,  

пТ  - тривалість весняного водопілля, 
діб. 

Результати досліджень та їх аналіз. По 
даним про середні максимальні снігозапаси 

пmS  виконане їх узагальнення у вигляді за-
лежності від висоти снігомірного пункту 

.абсН  (рис.1). Отримана залежність, має зна-
чущий коефіцієнт кореляції 770.r   і чітко 
ілюструє збільшення величини снігозапасів зі 
зростанням висотного положення снігомірного 
пункту. 

Отже, при відсутності спостережень се-
редні максимальні снігозапаси на водозборі 
можуть бути визначені за рівнянням: 

.08,02,21 серп НmS  . (2)  

Розрахункові значення пmS  коливають-
ся у межах від 48 мм (р. Ворона - 
м. Тисмениця) до 117 мм (р. Лімниця - 
х.Осмолода). 
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Рис.1. Розподіл середніх багаторічних макси-
мальних снігозапасів у полі пmS  у гірській ча-

стині басейну р. Дністер, мм 
Fig.1. The distribution of mean multiyear of the 

maximum snow supplies in a field in the mountain-
ous part of the Dniester river basin, mm 

 
Але при розрахунках необхідно врахо-

вувати й інші типи підстильної поверхні та їх 
вплив на величину максимальних снігозапасів. 

Як було зазначено вище, ліс значно 
впливає на процес сніготанення. І хоч цьому 
питанню присвячено багато літератури [4-5,7-
11], але до сьогодні немає єдиної думки щодо 
того, де накопичується снігу більше – на 
відкритій місцевості чи в лісі. Це пояснюється 
головним чином тим, що співвідношення за-
пасів води в снігу в полі і в лісі змінюється 
залежно від складу, повноти і віку лісу, а та-
кож метеорологічних умов зимового періоду. 

З метою врахування різної кількості 
снігу на польових ділянках і в лісі в басейні р. 
Дністер, побудована залежність між макси-
мальними снігозапасами на відповідних типах 
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поверхні. Результати аналізу ілюструються 
графіком зв'язку між пSm  і лSm  на рис. 2. В 
цілому снігозапаси в лісі на 29 % більше, ніж у 
полі . 

Співвідношення між пSm  і лSm  можна 
представити рівнянням прямої, що виходить з 
початку координат:  

пSлS mm 29.1  , 780.r  . (3) 
Враховуючи це, при розрахунках макси-

мального стоку снігозапаси по басейну визнача-
ються як середньозважене значення, тобто [2]: 

 
)29.01(. лmзважm fSS

n
 ,

 
(4) 

де nmS  – снігозапаси у полі, мм;
 

лf  – відносна залісеність водозборів (в 
частках від одиниці). 
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Рис.2. Порівняння величин снігозапасів у 
полі і в лісі (басейн річки Дністер). 

Fig.2. Comparison of quantities of the snow 
supplies in the field and in the forest (basin of 

the Dniester River). 
 

Для врахування опадів під час водопілля, 
як сказано вище, побудовані залежності виду 

)( пTfX   для 25 метеостанцій на до-
сліджуваній території, які покладені в основу 
отримання коефіцієнту tk , що враховує нако-
пичення опадів під час водопілля. Для гірської 
частини величини tk  представлені в залеж-
ності від висоти метеостанцій .абсН (рис.3). 
Розрахункове рівняння має вигляд: 

)001,0(93,0 .серt Нk  ,  

860.r  . (5) 
Надалі виникає необхідність визначення 

кількості опадів за час водопілля з урахуван-
ням розмірів водозборів, які характеризують 
тривалість весняного водопілля nT . З цією 

метою побудована залежність тривалості во-
допілля nT  від площі водозборів F (рис.4), яка 
представлена рівнянням (6). 

0601529 ,
n )F(,T  , 800.r  . (6) 

y = 0,001x + 0,93
R² = 0,74
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Рис.3. Залежність коефіцієнтів накопичення 
опадів в період весняного водопілля від ви-
соти метеостанцій для гірської частини ба-

сейну р. Дністер. 
Fig.3. Dependence of coefficients of accumula-

tion of precipitation during the spring flood 
from height of meteorological stations for 
mountain part of the Dniester river basin. 
 

У результаті аналізу вище наведених за-
лежностей отримане розрахункове рівняння 
для опадів ΣХ в період сніготанення і водовід-
дачі. 

Таким чином, надходження вологи на 
гірські водозбори в період весняного водопіл-
ля розрахункової забезпеченості Р=1% буде 
визначатись у такій послідовності: 

1. Середні величини снігозапасів .звmS  
розраховуються за формулою (4) в залежності 
від середньої висоти місцевості; 

2. Опади за період від початку снігота-
нення і до кінця водопілля Х  встановлю-
ються за формулою (7) з урахуванням площі 
водозборів та висоти місцевості; 

3. Модульні коефіцієнти %1K  розрахо-
вуються за допомогою кривої трипараметрич-
ного гама-розподілу при певних 

mSVС та 

vS CC . Для гірської частини басейну 

Дністра коефіцієнти варіації 
mSVС  узагаль-

нені у вигляді залежності від середніх 
найбільших запасів води в сніговому покриві 

mS  (рис.5).  

tkFX 06,0)1(5,29  . (7) 
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y = 0,06x + 1,47
R² = 0,65
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Рис. 4. Залежність тривалості весняного во-
допілля nT  від площі водозборів F для 

гірської частини басейну р. Дністер. 
Fig. 4. Dependence of duration of spring flood 
from catchment area for mountain part of the 

Dniester river basin. 
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Рис.5. Залежність коефіцієнтів варіації 

mSVС  від середніх найбільших запасів води 

в сніговому покриві mS  для гірської ча-
стини басейну р. Дністер. 

Fig. 5. Dependence of coefficients of variation 
from average the largest water equivalent of 
snow pack for mountain part of the Dniester 

river basin. 
Зі зростанням mS  коефіцієнти мінли-

вості зменшуються згідно рівнянню 
 mV SС

mS
*002,076,0  ,  

480.r  . (8) 
Співвідношення vS CC  осереднене на 

рівні 2,5. 
Розрахункові значення 

%1)(
.

KXS
зважm   змінюються в діапазоні 

від 344 (р. Ворона - м. Тисмениця) до 628 мм 
(р. Лімниця - х. Осмолода). 

В подальшому отримані величини мо-
жуть бути використані при обґрунтуванні ме-
тодики розрахунку максимального стоку 

весняного водопілля гірських річок басейну 
Дністра. 

Висновки. 
Дослідження факторної обумовленості 

максимальних снігозапасів на початок весня-
ного водопілля на розглядуваній території по-
казало, що головними чинниками є висота 
місцевості та залісеність водозбору річки. 

Сумарні опади в період сніготанення і 
водовіддачі інтегрально можуть бути виражені 
залежністю від площі водозбору та 
коефіцієнту накопичення опадів, який, в свою 
чергу, обумовлений висотою місцевості. 

Результати дослідження відкривають 
можливості моделювання впливу змін клімату 
на стік гірських річок, враховуючи безпосе-
редній зв'язок максимальних снігозапасів та 
опадів з прогнозованими значеннями річних 
опадів та температури повітря. 
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Овчарук В.А., Траскова А.В., Тодорова Е.И. Определение максимальных снегозапасов и осад-
ков во время весеннего половодья на примере горных водосборов бассейна реки Днестр. Снеж-
ный покров является одним из видов природных ресурсов, который имеет большое практическое 
значение для экономики, но вместе с тем вызывает значительные трудности в хозяйственной дея-
тельности человека, а особенно в горной местности. Такие явления, как, например, значительные 
накопления снега на крутых горных склонах приводят к образованию снежных лавин, а большие сне-
гозапасы способствуют формированию высоких весенних половодий и смешанных паводков, кото-
рые не уступают по своим разрушительным последствиям дождевым. 
Образование снежного покрова довольно специфический процесс, так как его распределение по тер-
ритории отличается неравномерностью и зависит от многих факторов, в частности, от наличия и вида 
растительности, рельефа местности, количества твердых осадков, а также продолжительности и ско-
рости ветра. 
Представлены результаты определения и обобщения по территории горных водосборов бассейна 
Днестра величин максимальных снегозапасов и осадков в период весеннего половодья. Полученные 
величины в дальнейшем могут быть использованы в качестве параметров расчетной схемы для опре-
деления максимального стока весеннего половодья на исследуемой территории. 
 Ключевые слова: максимальные снегозапасы; осадки; весеннее половодье; горные водосборы. 
 
Ovcharuk V.A., Traskova A.V., Todorova O.I. Determination of the maximum snow supplies and pre-
cipitation during the spring flood on the example of mountain catchment basin of the Dniester River. 
Snow cover is a type of natural resources which is of great practical importance to the economy, but at the 
same time causes significant difficulties in the economic activities of people, especially in mountainous are-
as. Such phenomena, such as the large accumulation of snow on steep slopes lead to the formation of ava-
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lanches, and large snow supplies contribute to the formation of high spring floods and mixed floods, that not 
inferior in its devastating effects from rain floods.. 
The formation of snow cover very specific process, as its distribution on the territory is a uneven and de-
pends on many factors, including the availability and type of vegetation, terrain, amount of solid precipita-
tion, and the duration and speed of the wind. 
In practice of hydrological calculations typically used observations of snow cover, which are received 
through snow survey. The greatest interest is the annual value of the stock of water in the snow cover before 
the melting process. 
To investigate of maximum snow supplies on the beginning of spring flood parts for the Carpathian part of 
basin Dniester used baseline data on the average maximum snow supplies on field and coefficients of varia-
tion for 25 snow-observing stations. 
Spatial generalization of maximum snow supplies on the flat area is performed as a map, the basis for the 
construction of which is the existence of relationship between maximum snow supplies and latitude, but 
mountain areas spatial generalization of meteorological variables usually due to high-altitude zone. 
The methodical approach to take account of precipitation during the flood proposed by the authors is to use 
data about the norms of precipitation during the flood, according to meteorological stations located in differ-
ent parts of the basin. 
In this paper presents the results of determination and generalization by mountain area of Dniester basin of 
the maximum values of snow supplies and precipitation during the spring flood.  
Research factors of forming maximum snow supplies at the beginning of spring floods in the studied area 
showed that the main factors are altitude and forest cover of watershed. 
According to data of the average maximum snow supplies completed it generalization as depending on the 
height of snow survey gauge. The dependence have significant correlation coefficient and clearly illustrates 
the increasing of maximum snow supplies with altitude. 
To take account of varying amounts of snow on parts of the field and forest in the basin Dniester, was built 
dependence between the maximum snow supplies on corresponding types of surface. The results are illus-
trated by curves correlation between snow supplies in open area and forest. Overall snow supplies in the 
woods 29% more than in the open area. 
Total precipitation during the snow melt can be expressed as a dependent on catchment areas and precipita-
tion coefficient, that, in turn, is depend of altitude. 
The coefficients of variation for maximum snow supplies in mountainous part of the basin Dniester were 
generalized based on the averages largest water reserves in the snow cover. 
Results of the study open the possibility of modeling the impact of climate change on mountain rivers runoff, 
given the direct correlation between maximum snow supplies and precipitation and the predicted values of 
annual precipitation and air temperature. 
Key words: maximum snow supplies; precipitation; spring flood; mountain watersheds. 
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УДК 55.092 
ІСТОРИЧНИЙ ЗРІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ІДЕЙ 

ІОНІЙСЬКОЇ НАТУРФІЛОСОФСЬКОЇ ШКОЛИ 
В ПРИРОДНИЧИХ НАУКАХ (НА ПРИКЛАДІ ПЕРШО-ПОЧАТКУ) 

Половка С. Г., Половка О. А. 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 
Здійснено історичний зріз реалізації в різні етапи становлення природничих наук основних на ідеї стихій 
першо-початку (Фалес – вода, Анаксімен із Мілету – вогонь, Анаксімандр Мілетський – повітря і т. п.), 
які були висунуті дослідниками природи іонійської школи в Древньої Греції. Висвітлено наукові напра-
цювання, які були здійснені на основі розбудови цих ідей древніх натурфілософів та як вони розвива-
ються і втілюються в сучасних природознавчих науках для пізнання картини світу. 
Ключові слова: вода, вогонь, повітря, айперон, нептунізм, плутонізм, катастрофізм, уніформізм, фік-
сизм, мобілізм. 

 
Вступ. Вчені світового рівня В. І. Вер-

надський і М. І. Вавилов неодноразово підкре-
слювали, що необхідно вивчати історію науки. 
Нині таку думку, підтримують і розвивають 
сучасні вчені, а саме: геологи акад. НАН Укра-
їни Є. Ф. Шнюков та ін.; географи доктори на-
ук, професори П. Г. Шишченко і Ю. Д. Шуй-
ський та ін.; філософи доктори наук В. І. Оно-
прієнко та інші. Для розуміння основних тен-
денцій розвитку природничих наук, слід звер-
татися до історичного досвіду. Так вважав 
акад. УАН В. І. Вернадський, який започатку-
вав історію науки, як окремий науковий на-
прям. 

Постановка проблеми. Напрацювання 
натурфілософів спонукало людину до вису-
нення ідеї – єдиною рушійною силою сформу-
вати загальну теорію розвитку картини Світу. 
Ця ідея і нині присутня в умах вчених, але жо-
дна з природничих наук на сьогодні, не в змозі 
самостійно пояснити цілісну картину розвитку 
планети Земля та її оболонок. 

Постановка завдання. Ми в науковій 
праці ставимо завдання – на історичному зрізі 
висвітлити хронологію становлення наших 
сучасних поглядів на перебіг природничих 
процесів і явищ у географічній оболонці та як 
ці погляди відбилися на куті зору формування 
складових цієї оболонки виходячи з гіпотез, 
уявлень, концепцій та теорій (нептунізм і плу-
тонізм; катастрофізм і уніформізм; фіксизм та 
мобілізм). 

Викладення основного матеріалу. Ко-
жна група натурфілософів у залежності від 
фізико-географічних умов проживання (на уз-
бережжі морів, на території прояву вулканів та 
землетрусі і т. п.) по-різному бачила оточую-
чий їх світ і по-різному його трактувала. Зго-
дом такі групи або сукупність груп, стали на-

зиватися філософською школою або природ-
ничо-науковою школою. Одним із вагомих 
внесків у розбудову науки про природу Землі 
та Всесвіт лишили нам дослідники природи 
іонійської школи, де працювала значна кіль-
кість видатних натурфілософів та їх послідов-
ників. 

У VІ ст. до н. е. здійснюються перші 
спроби наукового пояснення природних про-
цесів і явищ, а саме: протікання вулканічних 
вивержень та землетрусів, розливів Нілу і т. п. 
В цей час, зароджується одна з природничо-
наукових і філософських концепцій – геогра-
фічний детермінізм. 

Для іонійської школи типовим був сти-
хійно-матеріалістичний напрям. Іонійці визна-
вали об’єктивність природи та природний роз-
виток оточуючого їх світу. Одними з центра-
льних природничо-наукових ідей, які вони ви-
сунули були: про єдність всього в природі, про 
єдність структури Землі і її елементів, про вза-
ємозв’язок всіх елементів єдиного (на ідеї Лао-
Цзи). Представники цієї школи стверджували, 
що природне походження Космосу і Землі з 
всім, що в них знаходиться, походить із єдино-
го першо-початку. 

У древньогрецької натурфілософії 
з’явилися думки про те, що всі предмети на-
вколишнього світу складаються з найпрості-
ших начал («стихій»). До таких відносили во-
ду, вогонь, повітря і т. п. Іонійські натурфіло-
софи, першими поставили питання про похо-
дження Землі та висловили думки про первин-
ну матерію з якої виникла наша планета. 

Фалес (бл. 640 до н. е.–546 до н. е.) бага-
то мандрував. В результаті цих подорожей, до 
нас дійшли шумерські міфи (створення світу, 
потоп та рай), уява древніх вавилонян (Земля 
зображена у вигляді круглого острова, оточе-

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 775-776. Географія 

91 
 

ного таємничою рікою – Океаном) і зміст свя-
щенних книг брамінів (Земля виникла з води 
…), трактат Лао-Цзи та ін. Ці відомості підш-
товхнули Фалеса взяти за першооснову всього 
воду. Він вважав, що все утворилося із води і 
знову піде у воду. Це його припущення, було 
підтверджене ним самим, під час спостере-
ження формування річкових дельт та акумуля-
тивних форм берегового рельєфу і підштовх-
нуло до висновку, що із води з’являється суша. 
Далі він бачить картину світу таким чином, 
розростаючись вона утворювала материки, а 
потім на них з’являлись і решта елементів 
природи (біологічний світ і т. д.). По-суті, це 
перша спроба вибудувати хронологію подій 
під кутом зору еволюції утворення та розвитку 
земної поверхні. Нині ця ідея сприймається 
біологами, які вважають, що життя зародилось 
у воді та втілена у вченні про екзогенні проце-
си – акумулятивна (творча) і руйнівна діяль-
ність вод. Фалес наблизився до розуміння кру-
гообігу води, а землетруси він пояснював ко-
ливанням Землі, що плаває в Океані (згідно 
уяви вавилонян про оточуючий світ) [1 – 4]. 

Послідовник Фалеса – Ксенофан (бл. 570 
– після 478 до н. е.) вважав: «Що суша виникає 
там, де колись була вода, а вода може зайняти 
місце суші». Цим від вказав, що земна поверх-
ня рухається та висловив сумнів, що вода є 
першоосновою і відкрив шлях для пошуку ін-
ших першо-початків. 

Погляди Фалеса і Ксенофана є зародка-
ми вчення «нептунізм» (А. Вернер та ін.), ос-
нованого на уяві про походження всіх гірських 
порід у тому і числі вивержених із вод первин-
ного Світового океану, який покривав всю Зе-
млю та з вод Всесвітнього потопу (запозичено 
від шумерських міфів) [1 – 4]. 

Інший учень Фалеса – Анаксімандр Мі-
летський (610 до н. е.–547 до н. е.) за основу 
брав айперон (матеріальна речовина, яка має 
невичерпну творчу силу). Із нього він виділяв 
протилежності холод і тепло, вологе та сухе, 
взаємодія між ними, на його думку, утворює 
речі та світи. Нині вченими встановлено, що 
при поєднанні холодного і теплого повітря ви-
діляється вода, тобто Анаксимандр пішов далі 
свого учителя. Він висунув ідею Всесвіту, 
створив першу в античному світі карту та ви-
словив припущення (теорію) про походження 
органічного світу. Будову оточуючого світу 
(походження і рух зірок, землетруси, метеоро-
логічні явища) Анаксімандр пояснював приро-
дними причинами. Він використав принцип 
симетрії в своїй космологічній теорії, де в цен-
трі світу помістив нерухому Землю, яка на йо-

го думку мала циліндричну форму. Вона, за 
його твердженням, вільно рухається в повітрі, 
а на рівній віддалі від неї розташовуються не-
бесні тіла. Розвиток земного буття він вбачав 
таким: на початку існувала Земля (первинна), 
яка була вкрита водою (вода вторинна, шумер-
ський потоп), потім під дією сонячних проме-
нів вода випарувалась, так з’явилась суша. Да-
лі він розвиває більш ґрунтовно ідею свого 
вчителя (Фалеса) і конкретно вказує, що тва-
рини з’явилися в морському мулі, поступово 
розвивалися та дали початок людині, а це вже 
новий кут зору на еволюційну ідею. Ця його 
думка була використана Ч. Дарвіном для пояс-
нення питання з звідки взялась Людина? 

Анаксімен із Мілету (585 до н. е. – 528 
до. н. е.) за першооснову брав повітря. Він на-
дав новітнього витка вченню Лао-Цзи та стве-
рджував, що повітря навколо суще, насичене 
необхідним матеріалом для побудови Світу, 
являється середовищем організації, упорядку-
вання Хаосу. Космос заповнений таким повіт-
рям, із якого утворилась Земля і її розвиток 
древні натурфілософи розглядали в динаміці, в 
постійній зміні, в взаємодії всіх природних 
елементів. Такий підхід дозволив укріпить 
природно-наукову філософську діалектичну 
концепцію. Нині ідея Анаксімена знайшла по-
дальший розвиток у гіпотезах походження Со-
нячної системи та Землі Канта-Лапласа, 
О. Ю. Шмідта і т. д. та в геологічній діяльності 
вітру і вивітрюванні [1 – 4]. 

Геракліт Ефеський (бл. 550 до н. е. – 
бл.480 до н. е.) у трактаті «О природе» брав за 
основу вогонь, а вода виступала лише одним із 
його станів. Шляхом згущення вогонь перет-
ворювався в повітря, повітря у воду, вода в 
Землю (згодом ця ідея отримала подальший 
розвиток в Аристотелевій (384 до н. е. – 322 до 
н. е) «Метеорологіці», де він виділяє атмосфе-
ру, гідросферу та ін. – прототип географічної 
оболонки). Сама Земля колись була частиною 
загального вогню, але згодом охолола (ідея 
втілена Елі де Бомоном у контракційній гіпо-
тезі, 1852). Він спостерігав виверження вулка-
нів, в результаті чого нарощувалась суша із 
лави та інших продуктів вулканічної діяльнос-
ті (у наші дні таким чином збільшується тери-
торія Гавайських островів, о. Іоанн Богослов в 
Алеутському архіпелазі, тощо). На цьому фун-
даменті була висунута в ХVІІІ ст. гіпотеза під-
нять (А. фон Гумбольт та Л. фон Бух). Герак-
літ Ефеський своїми думками розбудував і на-
близив вчення «плутонізм» (Д. Геттон та ін.), 
заклав основи розуміння «майбутніх» ендо-
генних процесів (вулканізм, магматизм і т. п.) і 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 775-776. Географія 

92 
 

нині достатньо розповсюдженої та обґрунто-
ваної концепції про виникнення планети Земля 
із розігрітої газо-пилуватої туманності 
(П. Лаплас, Фесенков та ін.). Геракліт формує 
ідею про об’єктивності оточуючого світу, як 
одного з елементів фундаментальної методо-
логії географічної науки, а також кінцево офо-
рмилась одна з важливих методологічних кон-
цепцій – діалектична [1 – 4]. 

Сучасник Геракліта – Емпедокл (бл. 490 
– бл.430 до н. е.) із Агрігенту поглибив бачен-
ня будови оточуючого світу за Анаксімандром 
Мілетським і вважав Всесвіт сферою (ідея си-
метрії) – втіленням гармонії і спокою. Сферос 
– величезний однорідний шар, породження 
двох протилежних стихій – Любові і Ворожне-
чі. Перша стихія з’єднує, друга – роз’єднує. Їх 
гармонія – симетрія (за Парменідом) – приво-
дить до стійкого та циклічної рівноваги світу – 
«Сферос». Переважання однієї чи іншої стихі-
єю – асиметрія, призводить до циклічного ходу 
світового процесу. Нині ця його ідея втілена у 
в принципі ізостазії (рівноваги). Емпедокл усе 
різноманіття існуючої природи зводив до чо-
тирьох вічних «коренів речей» – вогню, повіт-
ря, води і Землі, які сполучаючись у різних 
комбінаціях і співвідношеннях, дають початок 
тілам природи (паростки географічної оболон-
ки). Він стверджував, що живе утворилося з 
неживого під впливом природних факторів. 
Нині ця його думка втілена в гіпотезі абіогене-
зу (не біологічний кут зору на виникнення 
життя) та експериментально доведена амери-
канським ученим С. Міллером (1953). Емпе-
докл не погоджувався з тим, що шляхом само-
зародження виникли відразу складні речовини. 
Він вважав, що спочатку утворилися частини 
не складного, які пізніше випадково поєднали-
ся. Це призвело до появи як гармонійних, так і 
потворних форм. Останні виявлялися нежиттє-
здатними і вимирали. Організми з вдалими 
поєднаннями частин продовжували свій рід, 
розмножуючись. Отже, він висловлював думку 
(під кутом зору еволюції) про етапність розви-
тку складного, виживання та розмноження 
більш пристосованих тіл (згодо закон природ-
ного відбору). Живлення і ріст живих організ-
мів цей натурфілософ пояснював прагненням 
частин до об’єднання з подібними до себе. 

Емпедокл поглибив думки Фалеса та 
Анаксімандра стосовно виникнення життя. Він 
стверджував, що рослинний світ утворилися із 
Землі раніше за тваринний, цим твердженням 
він вносить корективи в хронологію утворення 
елементів природи та висловив свою думку 
про те, що на ріст рослин впливало тепло Зем-

лі (подібно до того, як на ріст зародка впливає 
тепло матки). Різноманіття рослин залежить 
від того, що вони одержують із ґрунту різні 
елементи. Він також дійшов до висновку, що 
всередині Землі є рідке вогняне ядро, цим він 
підтвердив думку Геракліта Ефеського. Цей 
його погляд був відновлений лише через 2-ві з 
лишком тисячі років. Нині ідея Геракліта роз-
винена Емпедоклом реалізована у вченні «фік-
сизм» (В. В. Біолоусов та ін.) і «мобілізм» 
(Ф. Тейлор, А. Вегенер та ін.), про ендогенні 
процеси – вулканічні явища (вулканізм та маг-
матизм) і т. п. [1 – 4]. 

Гекатей із Мілету (546 – 480 до н. е.) в 
трактаті «Землеописание», оточуючий світ 
представляє в розвитку, а природа – постійно 
змінюється та подає карту Ойкумени (можливо 
запозичена в Анаксімандра). В іншому його 
трактаті «Генеалогия», містяться відомості про 
появу людей на Землі, про походження Землі 
та Всесвіту. Однією із особливостей цієї нау-
кової праці є те, що історичні події подаються 
в якості фактору впливу на природу. Центра-
льна ідея – з зміною природи, змінюється і су-
спільство та історія людини (згодом було роз-
винене К. Ріттером – географічний детермі-
нізм) [1 – 4]. 

У кінці V ст. до н. е. дослідники природи 
розвинули на новому рівні «здобутки єгип-
тян», які вперше «втрутившись» зрошуваль-
ними системами в природу, намагалися регу-
лювати з нею відношення. Древні греки пішли 
далі, вони встановили, що людина може впли-
вати на природу та змінювати місцевість і вла-
стивості природи. Грецькі натурфілософи пос-
тавили питання про оцінку впливу людства на 
природне середовище та намагалися оцінити 
такий вплив [1 – 4] (згодом вчення про ноо-
сферу В. І. Вернадського). 

Учень Фалеса древньогрецький філософ 
Анаксімандр (585 до н. е. – 528 до. н. е.) нама-
гається звести всі земні та космічні явища до 
процесів руху. Його ідею та ідею симетрії Па-
рменіда і напрацювання Анаксімандра Мілет-
ського і Емпедокла розвинув математик і аст-
роном Евдокс із Кніди (бл. 408 – бл. 355 до 
н. е.), який представив рух планет як комбіна-
цію рівномірно рухаючись навколо Землі 27 
концентричних сфери. 

Інший грек Геродота (484 – 425 pp. до 
н. е.) дізнався від єгипетських жерців про при-
родну катастрофу (за сонячним годинником 
Сонце затрималося на 10 град.). Описані ним 
події в подальшому були використані дослід-
никами природи для створення теорії катаст-
роф (катастрофізму, Ж. Кювьє та ін.). Цю ідею 
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намагалися реалізувати в різних ракурсах: ін-
тенсивне горотворення (Х. Штіле); коливання 
рівня Світового океану (А. Грабау, 
Н. Ньюелл); зміна властивостей атмосфери 
внаслідок тектонічних та вулканічних процесів 
(Д. Н. Соболев, М. І. Будико); періодична дія 
космічного випромінювання (О. Шіндевольф, 
І. С. Шкловський); зіткнення Землі з великим 
космічним тілом (пошук імпактних кратерів і 
всебічного вивчення речовинного складу 
останніх до пошуку скляних та металевих ку-
льок космічного походження в донних відкла-
дах Світового океану (Є. П. Гуров та ін.)), то-
що. 

Геродот розвиває думки Фалеса і Ксено-
фана через спробу відтворити минуле та прос-
тежити природні зміни в часі. Він вірно пояс-
нив деякі природні процеси (дельта Нілу утво-
рена відкладами цієї ріки в Середземному морі 
(все утворилося з води – думка Фалеса)). Ви-
користовуючи розроблені ним методи дослі-
джень, Геродот реконструював древню бере-
гову лінію і показав, що багато міст, які були 
колись портами, знаходяться нині далеко від 
узбережжя. 

Висновки. Викладене дає підставу зро-
бити узагальнення, що натурфілософи іонійсь-
кої школи на повістку дня поставили одну з 
центральних проблем – про первинну матерію 
з якої походять Земля та Космос (Всесвіт), яка 
в подальшому відбилися на розвитку природ-
ничих наук, а саме: на куті зору утворення на-
шої планети та її оболонок (літосфери, гідрос-
фери, атмосфери та біосфери), який і нині се-
ред вчених не має одностайності та підштовх-
нули до постановки питання взаємодії Людини 
з оточуючою природою, яке нині є недостат-
ньо вивченим і вельми актуальним. 
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Половка С. Г., Половка Е. А. Исторический срез реализации научных идей ионической натур-
философской школы в естественных науках (на примере первоначала). Осуществлен историче-
ский срез реализации в различные этапы становления естественных наук основных идей первичных 
стихий (Фалес – вода, Анаксимен с Милета – огонь, Анаксимандр Милетский – воздух и т. п.), кото-
рые были выдвинуты исследователями природы ионийской школы в Древней Греции. Освещены 
научные наработки, которые были осуществлены на основе развития этих идей древних натурфило-
софов и как они развиваются и воплощаются в современных естественных науках для познания кар-
тины мира. 
Ключевые слова: вода, огонь, воздух, айперон, нептунизмом, плутонизмом, катастрофизм, унифор-
мизм, фиксизма, мобилизм. 
 
Polovka S. G., Polovka E. A. Cut the implementation of historical science ideas ionian natural fhiloso-
phy school in natural sciences (for example, the first elements). The appearance of natural philosophy 
encourages people watching the natural processes on the earth's surface (atmosphere, hydrosphere, and so on. 
P.) to ask themselves how they proceed? These processes are explained in different ways. The ancient sages 
stated: «In every chaos is a unity and every unity is chaos». Among this «chaos» have in common, namely: 
«mankind has sought the only driving force to form a general theory of the development of the world pic-
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ture». This idea is now present in the minds of scientists, but none of the natural sciences is currently not 
able to explain the complete picture of the planet Earth. 
The article presents the historical section of the implementation of the different stages of Natural Sciences of 
the basic ideas of the primary elements (Thales - water, Anaximenes from Miletus - fire, Anaximander of 
Miletus - air, etc...), Which have been put forward by researchers nature Ionian school in ancient Greece. 
When covering scientific achievements that have been made on the basis of the ideas of the ancient natural 
philosophers and how they evolve and are embodied in the modern natural sciences for knowledge of the 
world picture. Filed a chronological chain of the formation of our modern views on the course of natural pro-
cesses and phenomena in the geographical envelope, it shows how these views are reflected in the angle of 
view of the formation of the components of the shell of our planet (the lithosphere, hydrosphere, atmosphere 
and biosphere) on the basis of hypotheses, concepts and theories, namely: neptunizma (A. Werner et al.) and 
plutonism (D. Hutton et al.); catastrophism (Cuvier et al.) and uniformitarianism; fiksizm (V. V. Bilous et 
al.) and mobilism (F. Taylor, A. Wegener et al.). Next we will see how from different points of view, that is, 
ideas about the world are displayed on the scientific developments in the natural sciences. 
Key words: water, fire, air, ayperon, neptunizma, plutonism, catastrophism, uniformitarianism, fiksizma, 
mobilism. 
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УДК 550.7 
ОСНОВНІ БІОСТРАТИГРАФІЧНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ ЗЕМЛІ.  

СЦЕНАРІЇ ТЕХНОГЕНУ 
Рудько Г.І. 

Державна комісія України по запасах корисних копалин 
 
Розглянута біогеологічна історія Землі як процес безперервної трансформації і постійної адаптації від 
первинних форм життя до її сучасного стану. Розвиток життя на Землі відбувався за умови змін гео-
логічних процесів, хімічного складу атмосфери і водного середовища, в періоди між глобальними 
катастрофами. В результаті більш ніж за 3,8 млрд років сформувалася антропогенна система «людина 
– геологічне і суміжне середовище», яка трансформувала біосферу згідно потреб людини, створивши 
прецедент невідповідності потреб людства і ресурсів біосфери. 
Визначено основні сценарії розвитку людини і біосфери внаслідок техногену. Досліджено сценарії 
ходу техногену і роль людини в умовах інтенсивної трансформації біосфери за рахунок техногенної 
діяльності. 
Ключові слова: біосфера; біота; геодинаміка; геологічне середовище; екологічна безпека; екологічна 
катастрофа; стратиграфічний підрозділ. 

 
Вступ. Сьогодні людство опинилося в 

ситуації, коли протиріччя між його потребами 
та наявними ресурсами біосфери досягнули 
критичної межі. Виходячи з результатів остан-
ніх досліджень необхідні нові підходи до вихо-
ду з цього стану. Автором розглянуто сучасну 
теорію зародження й розвитку життя на Землі, 
формування атмосфери і водного балансу пла-
нети. 

Виклад основного матеріалу. Донедав-
на вважали, що виникненню життя на Землі 
передувала дуже тривала (мільярди років) 
хімічна еволюція, що включала спонтанний 
синтез і полімеризацію органічних молекул, 
сполучення їх у складні системи – попередники 
клітин, поступове становлення обміну речовин 
тощо. Основною гіпотезою походження життя 
на Землі була гіпотеза абіогенезу: перші 
біологічні системи утворилися з неорганічної 
матерії, з’явились перші клітини (прокаріоти) і 
лише після їх появи почався інтенсивний про-
цес біологічної еволюції. Шлях від простих ор-
ганічних молекул до найпростіших живих 
клітин, здатних до розмноження і з апаратом 
спадковості, вважали дуже довгим.  

Із розвитком нових методів дослідження 
органічних решток, що містяться в архейських і 
протерозойських породах, а також решток мік-
роскопічних клітинних структур ця думка кар-
динально змінилася. Одним із найдивовижні-
ших палеонтологічних відкриттів останніх де-
сятиліть є реєстрація слідів життя навіть у най-
древніших породах земної кори. Отже, поява 
протожиття на Землі була майже миттєвою по-
дією, еволюція від органічних сполук до живих 
клітин відбулася в дуже стислі терміни, на са-
мому початку історії Землі. Нині висунуто при-

пущення, що життя на Землі існує стільки ж ча-
су, скільки й сама наша планета. 

На сьогодні теорія панспермії є однією з 
найбільш обговорюваних теорій походження 
життя на Землі. Згідно з нею, розсіяні в космосі 
зародки життя (наприклад, спори мікроор-
ганізмів) переносяться з одного небесного тіла 
на інше метеоритами або під дією тиску світла, 
тобто первинна жива матерія має космічне по-
ходження. Про це свідчать виявлені в метеори-
тах органічні сполуки фосилізованих примітив-
них організмів. Російські дослідники знайшли у 
вуглистих хондритах (метеоритах) фосилізовані 
ціанобактерії і, можливо, недосконалі гриби, 
американські фахівці – сліди бактерій в улам-
ках порід із Марса, а група вчених з Універси-
тету Кардіффу нещодавно ідентифікувала в 
уламках метеорита, що впав наприкінці 2012 р. 
на територію Шрі-Ланки, фосилізовані рештки 
діатомових водоростей [4, 8]. 

У докембрійських породах виявлено без-
ліч одноклітинних організмів; найдавніші з них 
знайдені в місцезнаходженнях Варравуна (Ав-
стралія) та Онфервахт (Південна Африка), їх 
вік відповідно 3,5 і 3,4 млрд років. Це кілька 
видів ціанобактерій (синьозелених водоростей), 
які практично не відрізняються від сучасних. 
Отже, в ранньому докембрії існував особливий 
світ, що формувався прокаріотними організма-
ми – бактеріями і ціанобактеріями. 

Найдавніші прокаріоти швидше за все 
були хемоавтотрофами. Вони прилаштовува-
лись до якої-небудь хімічної реакції, яка відбу-
валася з виділенням енергії і без їх участі, сама 
по собі, тільки повільно. За допомогою 
відповідного ферменту вони починали ка-
талізувати цю реакцію, багаторазово при-
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швидшуючи її. Наприклад, найдавніші про-
каріоти за механізмом аноксигенного фото-
синтезу відновлювали вуглекислий газ до ме-
тану воднем. 

Пізніше (близько 2,9 млрд років тому) 
з’явилися ціанобактерії сучасного вигляду, які 
містили хлорофіл і були здатними до оксиген-
ного фотосинтезу. 

Як джерело електронів вони використо-
вували воду.  

Після появи ціанобактерій прокаріоти на 
нашій планеті панували 1,5–2 млрд років. 
Мікроорганізми ставали дедалі численнішими і 
різноманітнішими. 

Древні ціанобактерії перетворили ранню 
відновлювальну атмосферу на кисневу, 
зв’язавши велику кількість СО2 в карбонати у 
вигляді шаруватих вапнякових відкладень – 
строматолітів із виділенням О2 як продукту фо-
тосинтезу, який поступово насичував атмосфе-
ру. 

Приблизно 2 млрд років тому вміст 
кисню досяг 1 % сучасного, що вважається по-
чатком атмосфери нового, аеробного типу. Са-
ме ці події уможливили розвиток еволюції у 
відомому нам напрямі. Ця теорія є процесом 
формування сучасного життя. Так почалась 
глобальна перебудова біосфери, яка ознаме-
нувала процес розвитку кисневої атмосфери.  

Для анаеробних організмів збільшення 
концентрації кисню було катастрофою, оскіль-
ки кисень дуже агресивний елемент, він швид-
ко окиснює і руйнує органічні сполуки. У новій 
аеробній атмосфері могли вижити тільки ті 
прокаріоти, які раніше в товщі строматолітів 
пристосувалися до високої концентрації кисню.  

Хемосфера боролась із цим отруєнням 
окисненням двовалентного заліза, яке безпере-
рвно надходило в океан із магматичними вили-
вами, до тривалентного, яке майже не розчиня-
лось у воді й тому випадало в осад разом із 
карбонатами у формі кременисто-залізистих 
сезоннострічкових (океан був холодним) мулів. 
Після метаморфізму з цих мулів утворилась 
характерна для фотогену порода – джеспіліти. 
Відклади джеспілітів (залізистих кварцитів) є 
на території України у Криворізькому 
залізорудному басейні. 

Згодом сформувався озоновий шар, який 
екранував поверхню Землі від потрапляння на 
неї смертельного ультрафіолету й уможливив 
розвиток більш високоорганізованої форми 
життя – еукаріотів.  

Пік різноманітності еукаріотних ор-
ганізмів у докембрії припав на інтервал 900–
800 млн років тому. На тлі зростаючого роз-

маїття мікроорганізмів збільшувались і їх роз-
міри [5]. З’явившись майже 2 млрд років тому, 
вони протягом майже мільярда років не 
відігравали помітної ролі в екосистемах, а все 
розмаїття цих організмів обмежувалось фіто-
планктонними формами – акритархами.  

Близько 1 млрд років тому, наприкінці 
протерозойської ери, в еволюції еукаріотів 
стався “великий вибух”: склалися умови, спри-
ятливі для появи більших і різноманітніших 
організмів. З’явились багатоклітинні, здатні до 
статевого розмноження. Раніше вважали, що 
саме розвиток функції статевого розмноження з 
обміном генетичного матеріалу спричинив таке 
розмаїття. Однак нині це припущення спросто-
ване, оскільки бактерії теж обмінюються гене-
тичним матеріалом. Можливо, причиною була 
здатність багатоклітинних до зростання, хоча 
деякі їх клітини вже виконували певні функції. 

З появою клітинного ядра еукаріоти от-
римали здатність розвивати складні механізми 
модифікаційної мінливості. Саме це дало од-
ноклітинним еукаріотам можливість розвинути, 
по-перше, складні життєві цикли і статеве роз-
множення, по-друге – багатоклітинність [2]. 

У венді сталася ще одна радикальна пе-
ребудова життя на Землі: швидке підвищення 
парціального тиску кисню спричинило вибух 
виникнення нових форм життя на Землі. 
Відмінною ознакою всієї вендської біоти є від-
сутність скелета. У тих організмів не міг сфор-
муватись потужний мінеральний скелет з двох 
причин: низька ефективність ферментів, 
відповідальних за біомінералізацію, через 
низькі температури; висока розчинність карбо-
нату (в холодних водах він складніше кон-
центрується і зберігається). 

На початку кембрійського періоду – 
близько 542 млн років тому – у великої групи 
тварин майже одночасно з’явився твердий 
мінералізований скелет. Оскільки у викопному 
стані зазвичай зберігаються саме такі скелети, а 
м’які частини безслідно зникають, ця подія в 
палеонтологічному літописі виглядає як рапто-
ва поява багатьох груп тварин, названа вченими 
кембрійським вибухом. 

Протягом фанерозою відбувались значні 
перебудови (біотичні події), що зафіксовано 
змінами розмаїття організмів. Масово 
з’являлись нові групи організмів високого так-
сономічного рангу та вимирали старі.  

Тривалий час глобальні катастрофи, які 
могли впливати на еволюцію земного життя, 
мало цікавили вчених. Геологам і палеонтоло-
гам важливіше було зрозуміти поступальну і 
безперервну зміну видів. Лише нещодавно, в 
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середині минулого століття, коли встановили, 
що масові вимирання за часом збігаються з ка-
тастрофічними подіями, такими як спалахи 
вулканізму і падіння метеоритів, їх почали вив-
чати цілеспрямовано. 

Вперше про катастрофи, які відбувалися 
на Землі в минулому, заговорив на початку XIX 
ст. французький натураліст Жорж Кюв’є. Уче-
ний звернув увагу на те, що в землі горизонти, 
багаті на рештки доісторичних тварин, чергу-
ються з горизонтами, бідними на ці знахідки. 
При цьому Ж. Кюв’є виявив, що в кожному но-
вому багатому на кістки шарі рештки належали 
тваринам інших різновидів, а не тим, що були 
знайдені в попередньому і наступному шарах, 
тобто не тим, які мешкали на Землі раніше чи 
пізніше, звісно, в геологічному масштабі часу. 

Киснева катастрофа – одна з найваж-
ливіших подій в історії Землі, саме внаслідок 
неї в атмосфері нашої планети з’явився кисень, 
без якого ми не можемо жити. Ця важлива еко-
логічна подія сталась приблизно 2,5 млрд років 
тому.  

Формування кисневої атмосфери є визна-
чальною подією, яка пояснює механізм транс-
формації біосфери від прокаріотів, які дихали 
азотом, метаном тощо, а виділяли кисень, до 
вищих, більш організованих форм життя, які 
використовують кисень для життєзабезпечення. 

Хід подальшого розвитку життя значною 
мірою залежав від геологічних процесів, які 
коригували напрям розвитку біоти. Не слід 
відкидати й поступального руху з удосконален-
ня умов самоорганізації живої матерії. 

З часом людина з відповідними засобами 
виробництва стала головною геологічною силою 
і споживачем енергетичних ресурсів планети. 
Розвиток патріархального суспільства, обравши 
природопідкорювальну ідеологію, забезпечило 
власний швидкий прогрес через збільшення екс-
пансії в природу і деградацію останньої. Це за-
кономірно призвело до другої глобальної еко-
логічної кризи (перша – киснева катастрофа), в 
результаті якої біосферу почала витісняти тех-
носфера, яка формує третій ноокібернетичний 
стовбур життя, адаптований до будь-яких не-
кисневих середовищ, у тому числі й до косміч-
ного. 

Вже сьогодні людство споживає природ-
них ресурсів на порядок більше, ніж можна ви-
лучати з біосфери без шкоди її біохімічним 
циклам і без порушення процесу самовіднов-
лення. Інакше кажучи, людство з XX ст. живе 
за рахунок своїх нащадків. Більше того, воно 
поставило біосферу, а отже й себе як 
невід’ємну її частину, на грань повної дегра-

дації. 
Були запропоновані “сценарії” розвитку 

Землі, які частіше ґрунтувались на викладенні 
особистих уявлень авторів про можливий ро-
звиток, і рідше – на науковому прогнозуванні 
наслідків існуючих тенденцій (неконтрольоване 
зростання чисельності населення, інтен-
сифікація економіки без урахування фізичних 
можливостей Землі тощо) з використанням по-
тужних комп’ютерних моделей. На сьогодні 
розроблено різноманітні сценарії, які істотно 
відрізняються за ступенями наукової обґрунто-
ваності та об’єктивності. Деякі з них носять 
відверто емоційний апокаліптичний характер і 
попереджують про швидку катастрофу; інші 
об’єктивніші і дають конкретні рекомендації 
щодо дій [3, 6, 7]. Розглянемо основні сценарії 
розвитку людства в техногені. 

Екологічний волюнтаризм (лат. voluntas – 
воля), в основі якого лежить антропоцентрич-
ний принцип про призначення Природи для 
задоволення потреб не тільки людства, а й 
кожного індивідуума, хибні уявлення про неви-
черпність природних ресурсів і безмежні мож-
ливості людини. Характеризується відсутністю 
екологічного мислення, повним ігноруванням 
законів екології, нерозумінням неминучості 
переходу до нових технологій, які б за підви-
щення соціально-економічного ефекту були 
одночасно екологічно раціональними, а потім і 
переходу до розвитку в межах господарської 
місткості екосистеми. [1]. 

Сценарій управління природою базується 
на необхідності збереження біосфери як основи 
існування людства. Передбачає використання 
природних ресурсів з урахуванням “еко-
логічних імперативів” – обмежень, спрямова-
них на збереження ресурсного потенціалу пла-
нети шляхом “екологізації виробництва” і 
сприяння відновним процесам на основі 
пізнання й дотримання законів Природи. 

Технократичний сценарій ґрунтується на 
визнанні можливості повної заміни біосфери як 
джерела необхідних для людства ресурсів на 
технічні засоби. Допускається й заміна самої 
людини на “штучний інтелект” і “кіборги” – 
біокібернетичні організми з людським мозком і 
механічним тілом; роль людини зводиться до 
виробництва необхідних частин кіборгів. 

Космічний сценарій передбачає викори-
стання космосу для розселення людей, отри-
мання ресурсів, розміщення відходів та 
вирішення будь-яких проблем, що постануть 
перед людством. Вийшовши за межі гео-
графічних рубежів і біологічних обмежень, во-
но обумовило подальший розвиток цивілізації, 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 775-776. Географія 

98 
 

що призвело до технологічних, соціальних, 
політичних та економічних змін у суспільстві. 

“Повернення до природи” – людство не 
повинно робити крок уперед (як припускає 
більшість футуристів), а має здійснити 
гігантський стрибок назад, тобто має взяти курс 
на свідомий регрес (з еволюційного погляду) до 
стану, коли людина не завдає шкоди планеті.  

“Вперед до природи” – створення шля-
хом генної інженерії організмів із новими вла-
стивостями, які, будучи впроваджені в екоси-
стеми, контролюватимуть їх у заданому 
напрямі. Проте наслідки втручання новітніх 
біотехнологій поки що непередбачувані, а тим 
більше зміни екосистем при їх впровадженні. 

Катастрофічний сценарій припускає за-
гибель людства в результаті однієї з антропо-
генних катастроф: ядерної війни, вичерпання 
ресурсів, забруднення середовища тощо. 

Екологічна катастрофа в результаті гос-
подарської діяльності буде закономірним фіна-
лом прогресу цивілізації, заміни природи на 
техносферу – систему, яка саморозвивається, 
керувати якою, внаслідок її складності, людина 
неспроможна. 

Сьогодні жорстка конкурентна боротьба 
за основні ресурси планети “Земля” між 
провідними державами світу стає ареною най-
запеклішої боротьби геополітичних інтересів, 
нерівність у світі безумовно зростає, збіль-
шується поляризація суспільства. 

Згідно з цим варіантом розвитку подій, 
світ може розділитись на протекціоністські 
блоки, країни вестимуть жорстокі війни за жит-
тєво важливі ресурси, наприклад за воду та 
джерела енергії – нафту, газ. 

Розвинені країни, зберігаючи для свого 
населення високий рівень споживання, 
політичними, військовими та економічними 
заходами триматимуть решту світу в проми-
слово нерозвиненому стані як сировинний при-
даток, зони скидання шкідливих відходів і дже-
рела дешевої робочої сили. 

В умовах такої боротьби між транснаціо-
нальними корпораціями за сфери впливу на 
різних континентах для запобігання знищенню 
біосфери планети ядерною зброєю єдиним 
рішенням залишається модернізація системи 
міжнародних відносин: перехід від відкритого 
протистояння до партнерства і взаємовигідного 
співіснування.  

З одного боку, більшість сценаріїв ро-
звитку Землі доволі песимістичні, кризовий 
стан планети передбачається в середині XXI 
ст., з іншого – є ціла низка безумовних досяг-
нень людства, які залишають надію на подо-

лання основних кризових явищ і поступове до-
сягнення стійкішого (екологічного) стану пла-
нети і всіх країн.  

Висновок. Людство поставило біосферу, 
а отже, і себе як невід’ємну частину біосфери 
на межу повної деградації. Швидке зростання 
чисельності населення на Землі, стрімке збіль-
шення обсягів використання природних ресур-
сів ставлять перед людством нові завдання, які 
полягають в освоєнні космічного простору, 
пошуках життя на сусідніх планетах та їх осво-
єння в майбутньому. Шлях еволюції, який 
пройшла планета Земля від початку формуван-
ня, тривалий процес зародження і розвитку 
життя, недостатня вивченість Всесвіту дають 
підставу припускати, що аналогічні фізико-
хімічні процеси можуть відбуватись і на інших 
планетах. Постають запитання: “Чи можливе 
позаземне життя у Всесвіті? Чи може бути по-
вторений шлях еволюції, який пройшла Земля, 
на інших планетах?” Криза біосфери порушує 
питання необхідності використання науково-
технічного потенціалу людства для пошуків 
виходу з цієї ситуації. 

На основі знань, якими володіє людство 
сьогодні, одним із варіантів вирішення цієї 
проблеми є пошук планет, придатних для осво-
єння людиною. В основу наших прогнозів пок-
ладено модель формування життя на Землі від 
прокаріотів до людини, тобто від простого до 
складного за період понад 3,8 млрд років.  
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Рудько Г.И. Основные биостратиграфические этапы истории Земли. Сценарии техногенна. Рас-
смотрено биогеологическую историю Земли как процесс непрерывной трансформации и постоянной 
адаптации от первичных форм жизни к ее современному состоянию. Развитие жизни на Земле проис-
ходило при условии изменений геологических процессов, химического состава атмосферы и водной 
среды, в периоды между глобальными катастрофами. В результате более чем за 3,8 млрд лет сформи-
ровалась антропогенная система «человек – геологическая и смежная среда», которая трансформиро-
вала биосферу согласно потребностям человека, создав прецедент несоответствия потребностей че-
ловечества и ресурсов биосферы. 
Определены основные сценарии развития человека и биосферы вследствие техногена. Исследованы 
сценарии техногена и роль человека в условиях интенсивной трансформации биосферы за счет тех-
ногенной деятельности. 
Ключевые слова: биосфера; биота; геодинамика; геологическая среда; экологическая безопасность; 
экологическая катастрофа; стратиграфический подраздел. 
 
G.I. Rudko. Main biostratigraphic stages of the earth history. Technogenic scenarios. One of the main 
goals of current theoretical geology is to create a global geodynamic model of the Earth evolution and to 
forecast its future development. The aim of study is a biogeological history of Earth as a model of life devel-
opment in the Universe and on the planets of Solar system.  
Age of the Earth as a planetary body is about 4.8 billion years, ancient rocks, in which the carbon of organic 
origin was found, have an age of about 3.8 billion years.  
Nowadays, one of the most debated theories of life origin on the Earth is the theory of panspermia, which is 
a cosmic origin of primary living matter. This is evidenced by presence of organic compounds in meteorites 
and fossilized primitive organisms.  
Ancient single-celled organisms (cyanobacteria) were found in ancient rock formations of Varravuna (Aus-
tralia) with an age of about 3.5 billion years and deposits of Onfervaht (South Africa), which age is around 
3.4 billion years. Later on (about 2.9 billion years ago) there emerged cyanobacteria, which have a modern 
look, contain chlorophyll and were suitable for oxygenic photosynthesis.  
After the emergence of cyanobacteria domination of prokaryotes lasted 1.5–2 billion years. Microorganisms 
are becoming more numerous and varied. The more oxygen was accumulated in the atmosphere, the more 
preconditions were created for prokaryotes dying away.  
Changeover from renewable atmosphere into an oxidative one emerged in the early Proterozoic. Formation 
of oxidative atmosphere stimulated rapid development of eukaryotic organisms, energetic of which is based 
on the respiration process. Obviously, eukaryotic life-form is closely related to an aerobic environment, pre-
pared by prokaryotes. 
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The last Proterozoic phase, which lasted about 100 million years (Vendian), demonstrated the explosion of 
multicellular diversity. 
Formation of conscious existence of living organisms due to the emergence of the Homo genus and society, 
which approximately coincides with the boundary of the Neogenic and Quaternary chronostratigraphic scale. 
Technogene is a present stage of geological history that is characterized by intense human activity and its 
increasing impact on the geological environment. It is characterized by rapid increase of technogenic trans-
formation within the geological environment as affected by human. As a result, the environmental state of 
the biosphere is getting worse, environmental pollution increases, conditions of human existence are chang-
ing, as also the climate mode of exogenous geological processes; i.e. processes without a global tectonic re-
structuring of the planet and due to these changes of climatic zones, according to their pace and scale, do not 
have analogues in the past. 
Humanity is the carrier of information and technology within multinational states or international structures 
and acts today as a geological force that by the scale of its activities reaches (in some cases dominates) the 
scales of natural processes.  
Today there are such scenarios of development between human and the biosphere as a result of technogene: 
• the path of technogenic strengthening, overpopulation of the planet and a fight for resources; 
• the path of civilized space colonization and development of its resources; 
• an approach to regulate the Earth's population according to the biosphere resources. 
Basing on the knowledge, which mankind has today, one of the solutions to this problem is to search for 
planets suitable for human exploration. The basis of our prognoses is a model of life formation on Earth from 
prokaryotes to human, i.e. from simple to complicated in a period over 3.8 billion years.  
Keywords: biosphere; biota; geodynamics; geological environment; environmental safety; environmental 
disaster; stratigraphic unit. 
 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 775-776. Географія 

101 
 

УДК 913(477.4) 
ЗАСЕЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ  

НА ТЕРИТОРІЇ МІЖЗОНАЛЬНОГО ГЕОЕКОТОНУ 
«ЛІСОСТЕП-СТЕП» ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

Ситник Олексій, Безлатня Любов 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

 
Детальне вивчення історії заселення та господарського освоєння окремих територій дає можливість 
визначити їх роль в минулому України, конкретизувати особливості їх освоєння у порівнянні з інши-
ми територіями. З геоекотонами найтісніше пов’язані історичні долі людства, що визначається особ-
ливостями географічного середовища, в надрах якого народжувались нові народи, нові культури, нові 
держави. Міжзональний геоекотон Правобережної України «лісостеп-степ» відноситься до тих тери-
торій, які відповідно концепції Л.М. Гумільова, є сприятливими для етногенетичних процесів. Ця пе-
рехідна смуга між лісостепом і степом, що із заходу і сходу оконтурена двома значними водними ар-
теріями, якими є річки Дністер і Дніпро разом з притоками. Центральну її частину займає середня 
частина річки Південний Буг, яка з найдавніших часів приваблива для людини. Виділено 7 етапів 
освоєння геоекотону: доскіфський (до VІІ ст. до н.е.), скіфський (VІ ст. до н.е.-VІІ ст. н.е.), Київської 
Русі (VІІІ-ХІІІ ст.), народної колонізації (ХІV-ХVІІІ ст.), початкового промислового освоєння (ХІХ-
поч. ХХ ст.), радянський (20-80-ті рр. ХХ ст.) та сучасний етап (90-ті роки ХХ-поч. ХХІ ст.). Беручи 
за основу запропоновану періодизацію, реконструйовано історичне минуле міжзонального геоекото-
ну «лісостеп-степ» Правобережної України, прослідковано процес заселення та розвитку форм гос-
подарювання. 
Ключові слова: міжзональний геоекотон; «лісостеп-степ»; Правобережна Україна; заселення; осво-
єння території; форми господарювання; антропогенні ландшафти. 

 
 

Актуальність. Детальне вивчення істо-
рії заселення та господарського освоєння ок-
ремих територій дає можливість визначити їх 
роль в минулому України, конкретизувати 
особливості їх освоєння у порівнянні з іншими 
територіями. З геоекотонами найтісніше 
пов’язані історичні долі людства, що визнача-
ється особливостями географічного середови-
ща, в надрах якого народжувались нові наро-
ди, нові культури, нові держави [9, 21]. Для 
таких цивілізаційних осередків П.М. Савиць-
ким ще на початку ХХ ст. був запропонований 
термін «місце розвитку», під яким розумілась 
«єдність соціально-історичного середовища і 
зайнятою нею території» [9]. 

Метою є деталізація процесів заселення 
та розвитку форм господарювання у межах 
міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» 
Правобережної України. 

Аналіз попередніх досліджень. Зазна-
чимо, що спеціальних досліджень, окрім пуб-
лікацій Денисика Г.І., Ситника О.І. [8, 9, 24], 
які б безпосередньо висвітлювали процес засе-
лення геоекотону немає. Завдяки використання 
низки студій загальноісторичного характеру, 
до яких відносимо праці М. Грушевського [7], 
І. Крип’якевича [17], Н. Яковенко [27], В. Лит-
вина [19], стало можливим відтворити склад-

ний процес заселення та розвитку форм госпо-
дарювання на території міжзонального геоеко-
тону «лісостеп-степ» Правобережної України. 
Це фундаментальні студії української історії, 
які формують уявлення про основні етапи за-
селення та розвиток історичних процесів на 
території України. Значно доповнюють знання 
про життя народу на тій чи іншій території ре-
гіональні дослідження. Якщо відкинути ідео-
логічні нашарування, то великий масив інфор-
мації про заселення міжзонального геоекотону 
можна отримати з енциклопедичного видання 
«Історія міст і сіл Української РСР» [11-16]. 

Результати дослідження. Межі, що 
оконтурювали міжзональний геоекотон право-
бережного лісостепу і степу України в його 
натуральному стані, тепер виокремити немож-
ливо із-за їх повної антропогенізації. Імовірно, 
і у натуральному стані вони неодноразово змі-
нювали своє просторове розташування, що 
частково підтверджують палеоландшафтозна-
вчі доробки [18]. Сучасні умовно-природні 
межі (північна і південна) визначені у відпо-
відності з фізико-географічним районуванням 
України [22]. Згідно з цим районуванням геое-
котон між лісостеповою і степовою смугами 
Правобережної України включає в себе пів-
денну частину лісостепу і північний степ зага-
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льною площею 80,4 тис. км2. Північна межа 
геоекотону проходить поблизу пунктів Ямпіль 
– Бершадь – Умань – Тальне – Новомиргород – 
Олександрівка – Світловодськ, південна межа 
– по лінії Болград – Татарбунари – Білгород-
Дністровський – Баштанка – Северинівка – 
Березівка (в Одеській області) – Весели Нове – 
Нова Одеса – Баштанка (Миколаївська об-
ласть) – Апостолове (Дніпропетровська об-
ласть) – Нікополь. 

Проаналізувавши численні історичні та 
археологічні джерела, а також картографічні 
матеріали, виділено 7 етапів освоєння геоеко-
тону: доскіфський (до VІІ ст. до н.е.), скіфсь-
кий (VІ ст. до н.е.-VІІ ст. н.е.), Київської Русі 
(VІІІ-ХІІІ ст.), народної колонізації (ХІV-ХVІІІ 
ст.), початкового промислового освоєння 
(ХІХ-поч. ХХ ст.), радянський (20-80-ті рр. ХХ 
ст.) та сучасний етап (90-ті роки ХХ-поч. ХХІ 
ст.) [9]. Беручи за основу запропоновану пері-
одизацію, реконструйовано історичне минуле 
міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» 
Правобережної України, прослідковано процес 
заселення та розвитку форм господарювання. 

Територія геоекотону була заселена 
людьми ще за первісного ладу. Вчені вважа-
ють, що давня людина – архантроп – з’явилася 
на території України близько 1 млн. р. тому в 
добу раннього палеоліту. Найдавніший ком-
плекс знахідок цієї доби виявлено поблизу се-
лища Королеве на Закарпатті. На території ге-
оекотону перші поселення починають 
з’являтися приблизно 40-15 тис. р. тому. На 
Дніпропетровщині, поблизу с. Старі Кодаки 
розкопана стоянка первісної людини доби се-
реднього палеоліту, що датується 40-15 тис. р. 
тому [11]. Відкриття цієї та інших пам’яток 
Надпоріжжя дало змогу реконструювати особ-
ливості «степового» палеоліту, культуру, тех-
ніку та особливості життя мисливців на мамо-
нта і бізона. Однією з найбільш досліджених 
стоянок доби пізнього палеоліту є Володимир-
ська на території сучасного Новоархангельсь-
кого району Кіровоградської області. Під час 
розкопок було виявлено типову багатошарову 
пам’ятку, характерну для сезонних поселень 
мисливців на берегах річок. Археологами 
знайдено залишки мамонта, північного оленя, 
зубра, коня та керамічні знаряддя праці: скре-
бки, різець тощо [2]. 

Пам’ятки палеоліту (наконечник стріли 
та інші вироби з кременю) виявлено на р. Си-
нюха та поблизу смт. Завалля Кіровоградської 
області, а також на території стоянок Волоське 
і Василівка, що на Дніпропетровщині [5]. 

Сутність господарської діяльності лю-

дини в період палеоліту та мезоліту полягала, 
насамперед, в освоєнні природних багатств. 
Основними заняттями були збиральництво, 
полювання, рибальство. Знаряддя праці виго-
товлялися з каменю, переважно – з кременю, 
оброблялися шляхом простого оббивання. В 
період мезоліту людство пережило одну з пе-
рших криз – кризу мисливського господарства. 
Вона спонукала до винайдення зброї дальньої 
дії – лука і стріл та до приручення перших тва-
рин [2]. 

В епоху неоліту (7-5 тис. р. тому) людст-
во переходить до осілого способу життя, тому 
кількість стоянок первісної людини значно 
зростає. Рання неолітична пам’ятка виявлена в 
урочищі Мельнича Круча поблизу 
с. Сабатинівка Ульянівського району Кірово-
градської області знайдено крем’яні і кістяні 
знаряддя, залишки керамічного посуду. Ще 
одне неолітичне поселення виявлено вздовж 
течії р. Південний Буг неподалік від м. Гайво-
рон, де переважали кремнієві знаряддя і відхо-
ди від їхнього виробництва, кістки тварин та 
уламки посуду. Є й культове поховання фраг-
ментованих черепів, хребців і кісток благород-
них оленів [8]. 

В межах геоекотону розвивались неолі-
тичні археологічні культури. Серед них найві-
домішими є буго-дністровська, яка була поши-
рена на території вздовж середніх течій Дніст-
ра і Південного Бугу. Знайдена кераміка носіїв 
цієї культури госто- і плоскодонна з лінійно-
меандровим орнаментом. У вжитку викорис-
товувалися кістяні рибальські гачки, мотики з 
рогу оленя, кам’яні зернотертки тощо. Культу-
ра розвивалась під значним впливом балкансь-
кої археологічної культури Кріш-Старчево [1]. 

У Надпоріжжі поширювалась сурсько-
дніпровська культура, яка датується V-IV тис. 
до н. е. Характерним для цієї культури є 
кам’яний посуд, гостродонний або у вигляді 
корита, зрідка прикрашений врізним орнамен-
том. У інших культурах України кам’яний по-
суд не зустрічається. Згодом племена сурсько-
дніпровської культури були витіснені дніпро-
донецькою культурою. 

Дніпро-донецька культура переважно 
репрезентована на сході геоекотону. Племена, 
віднесені до цієї культури займалися переваж-
но мисливством і рибальством, але знали і 
свійських тварин. Для поселень характерні ко-
лективні могильники, в яких знайдені прикра-
си, вирізьблені з ікла кабана, кісток, крем’яні 
ножі і скребки. Також зустрічаються прикраси 
з міді [1]. 

Матеріальна і духовна культура та сус-
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пільний устрій населення геоекотону в добу 
кам’яного віку характеризується спрямуван-
ням на добування засобів існування, в першу 
чергу, їжі, і, відповідно, переважало полюван-
ня, яке носило загінний характер. Основними 
промисловими звірами були мамонти, бізони, 
дикі коні, вовки та інші дрібні тварини. Також 
первісні люди займалися збиральництвом, щоб 
поповнити та урізноманітнити харчовий раці-
он. Розвивалось виготовлення знарядь праці, 
матеріалом для яких слугували кремінь, кварц, 
кістки тварин. 

В епоху неоліту відбувся перехід до від-
творюючого господарства – неолітична рево-
люція. Полювання і збиральництво зберіга-
ються, але починають відігравати допоміжну 
роль. Людина привласнює домашніх тварин та 
переходить до землеробства. У зв’язку з цим 
поселення стають постійними, вдосконалюєть-
ся житлобудування [7]. 

В епоху енеоліту (4-3 тис. р. тому) на ве-
ликій території від Південного Бугу до Дніпра 
формується буго-дніпровський локальний ва-
ріант східнотрипільської культури, яка відзна-
чалася високим рівнем матеріального і духов-
ного розвитку. Носіями трипільської культури 
були створені великі і складні за організацією 
поселення-гіганти (протоміста) [23]. Трипільці 
надавали перевагу землеробству, про що свід-
чать знахідки знарядь праці і викопні рештки 
культурних рослин (обвуглені зернівки, насін-
ня, а також їх відбитки на фрагментах керамі-
ки). За даними палеоботанічних досліджень 
носії трипільської культури вирощували пере-
важно плівчасті пшениці, спельту, ячмінь плі-
вчастий і голозерний, просо звичайне, горох 
посівний, чину. На думку С. Бібікова трипіль-
ське землеробство могло бути орним, польо-
вим, з перелоговою системою. Вчений виходив 
з того, що великі площі, необхідні для виро-
щування зерна, можна було обробляти за до-
помогою простого рала (без лемеша), яке тяг-
нули бики [5]. На одну з провідних галузей 
господарства трипільців перетворювалося ско-
тарство, завдяки якому вони забезпечували 
себе м’ясом, молоком, шкірою, сировиною. З 
плином часу скотарство забезпечувало до 90% 
споживчого раціону (10% ‒ дикі тварини). Пе-
ревага надавалась великій рогатій худобі, яка 
також використовувалася і як тяглова сила, 
про що свідчать малюнки на кераміці [3].  

Особливу майстерність виявили носії 
трипільської культури в керамічному вироб-
ництві. Трипільці виготовляли кухонний, сто-
ловий і тарний посуд. Також з глини виготов-
ляли різноманітні антропо- та зооморфні ста-

туетки, які, на думку дослідників, виконували 
роль фігурок божеств, і їм поклонялося насе-
лення. З глини випалювалися і моделі трипіль-
ського житла. Мали трипільці складні уявлен-
ня про світобудову, про що свідчить розташу-
вання орнаментальних композицій на великих 
горщиках-зерновиках, які передають трьохмі-
рну структуру світу (небо, земля, підземний 
світ) [27]. 

Далі на шляху прогресу давнього насе-
лення геоекотону, як і всієї України, був пері-
од бронзового віку (ІІІ-І тис. до н. е.). Це час 
широкого розповсюдження знарядь праці, ви-
готовлених зі сплаву міді і олова – бронзи. По-
ява значної кількості металевих знарядь праці 
сприяла подальшому розвитку всього госпо-
дарського комплексу. В цю епоху відбувся пе-
рехід від матріархату до патріархату. Доказами 
посилення влади чоловіка в сім’ї є парні похо-
вання чоловіка і жінки, де засвідчено сліди 
насильницького умертвіння жінки [1]. 

Доба бронзи характеризується великою 
кількістю археологічних культур. В межах ге-
оекотону в цей час проживали племена білог-
рудівської культури. Для неї характерні неук-
ріплені поселення поблизу водойм. Зольники 
(шари золи, котрі утворилися внаслідок бага-
торазового зсипання в одне місце попелу з до-
машніх вогнищ, залишків жертвоприношень та 
їжі, домашнього сміття і битого посуду) іноді 
знаходять на поселеннях, іноді поблизу них, 
іноді на великій відстані від них. Основні зна-
хідки – керамічний посуд. З металевих виробів 
трапляються бронзові прикраси, зброя та зна-
ряддя праці. У невеликій кількості виявлено 
глиняну пластику – фігурки тварин. З глини 
ліпили також прясла, модельки хлібців і «кор-
жики» [23]. 

Провідною галуззю господарства білог-
рудівських племен було орне землеробство. 
Для обробітку землі використовувалися рала, 
сохи. Білогрудівці розводили велику і дрібну 
рогату худобу, свиней, коней, домашню пти-
цю. Певну роль у господарстві відігравали і 
промисли – полювання, рибальство, каменері-
зна і косторізна справи. Значного розвитку до-
сягли ремесла, насамперед, бронзоливарне. В 
цей же час значно ускладнилася соціальна 
структура суспільства, посилюється майнове 
розшарування [5]. 

На зміну племенам бронзового віку при-
ходять степовики, які вміли не тільки обробля-
ти залізо, а й виготовляти з нього міцну зброю. 
У них набуло розквіту кочове скотарство. Чис-
ленні кочові племена починають заселяти те-
риторію геоекотону. Про одне з них – кімме-
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рійців – дізнаємося з «Одіссеї» Гомера. Це бу-
ло іракомовне населення, провідне місце у ко-
човому скотарстві якого займало конярство, 
що забезпечувало верховими кіньми воїнів та 
чабанів і давало значну частину продуктів ха-
рчування. Кіммерійці згодом були витіснені 
навалою скіфів.  

З приходом скіфів в історії заселення ге-
оекотону розпочинається другий – скіфівський 
період, який тривав з VІІ ст. до н. е. до VІІ ст. 
н. е. Скіфи підкорили осілих землеробів і ство-
рили велике об’єднання племен під назвою 
Скіфія. Про походження та спосіб життя скіфів 
детально розповідає давньогрецький історик 
Геродот, який особисто перебував у місті Оль-
вія та описав скіфське суспільство [4]. Ці свід-
чення доповнюються археологічними знахід-
ками зі скіфських курганів. Скіфські племена 
були не однорідними і поділялися на кілька 
категорій: царські скіфи, скіфи-воїни, скіфи-
орачі. В межах геоекотону проживали здебі-
льшого скіфи-орачі, котрі займалися землероб-
ством. Ще в 1763 р. на сучасній Кіровоград-
щині було досліджено перший ранньоскіфсь-
кий курган – т. зв. Литу Могилу, де знайдено 
меч із золотим окуттям, золоту діадему та інші 
коштовні речі [14]. Для суспільного життя скі-
фів характерні риси військової демократії, ко-
ли війна і підготовка до війни були регуляр-
ними функціями народного життя. Скіфська 
спільнота являла собою багатий світ, у якому 
народи постійно зазнавали взаємовпливів. На 
думку дослідників, кінець VI-поч. V ст. до н. е. 
ознаменувався утворенням Скіфської держави, 
яку ще називають Велика Скіфія. Найбільшої 
могутності це державне утворення зазнало за 
часів царя Атея у IV ст. до н. е.  

Держава стала централізованою, розпо-
чалося карбування власної монети, розширю-
вались кордони країни, зміцнювались торгіве-
льні стосунки скіфів з грецьким світом. У кур-
ганах і на поселеннях різних частин Скіфії 
знайдено грецькі посудини (цілі й уламки) ро-
досько-мілетського походження, імпортовані 
ще у доколоніальний період. Заснування гре-
цьких колоній на північному узбережжі Чор-
ного моря сприяло подальшому розширенню 
зв’язків з грецьким світом. Із Скіфії вивозили-
ся худоба, хліб, мед, віск, риба, шкіра, а також 
раби, захоплені скіфами у походах. Скіфи до-
возили вино та оливкову олію в амфорах, тка-
нини, різні вироби грецького ремесла, зокрема 
посуд, предмети туалету, прикраси тощо. У 
майстернях грецьких колоній, особливо в Оль-
вії і на Боспорі, досить рано заповзятливі май-
стри почали виготовляти предмети скіфського 

вжитку, призначені для збуту в місцевому се-
редовищі. Великого поширення набуло виго-
товлення різних прикрас та виробів золотарст-
ва: золотих бляшок на одяг, намиста, брасле-
тів, каблучок, золотих і срібних чаш, а також 
оздоблення зброї [7]. 

Згодом, на заміну скіфам приходять ко-
чові племена сарматів. Поступово кочовики 
почали займатися землеробством і певна їх 
частина асимілювалась з племенами черняхів-
ської культури. 

Племена черняхівської культури зали-
шили цілі серії неукріплених поселень, розмі-
щених, зазвичай, на південно-східних схилах 
перших надзаплавних терас річок та їхніх при-
ток. У побуті черняхівців використовувались 
кістяні вироби, а також пірамідальні підвіски, 
часто прикрашені вічковим орнаментом. Та-
кож виявлено прямі свідчення існування орно-
го землеробства: залізні наральники, лемеші та 
різаки-чересла, тобто частини плуга. Економі-
чні й культурні зв’язки черняхівців з провін-
ційно-римським світом підтверджуються чис-
ленними знахідками римських монет на тери-
торії черняхівських поселень [1]. Таким чином, 
артефакти віднесені до поселень черняхівської 
культури вказують, що вже у перших століттях 
нашої ери існували певні зв’язки з півднем. 
Територія геоекотону продовжувалась залиша-
тись територією пересічення і взаємопроник-
нення різних культур.  

Отже, у стародавню добу територію між-
зонального геоекотону «лісостеп-степ» Право-
бережної України населяло різномаїття наро-
дів і племен, які залишили численні пам’ятки 
матеріальної культури, що дозволяє реконс-
труювати події минулого. Починаючи з епохи 
бронзи на Правобережжі зароджується пра-
слов’янський етнічний масив, що з часом посів 
провідне місце на українських землях. З пер-
ших століть нової ери інформація про слов’ян 
починає з’являтися в працях античних істори-
ків Плінія Старшого, Тацита, Птоломея. Уна-
слідок оформлення феодального базису напри-
кінці VІІІ-поч. ІХ ст. виникають східнос-
лов’янські державні утворення. В історії засе-
лення геоекотону розпочинається третій пері-
од – період Київської Русі. У IX ст., з утворен-
ням Давньоруської держави, північна частина 
геоекотону входить до її складу. Сліди посе-
лень періоду Київської Русі (IX-XII ст.) вияв-
лені на території Світловодська, Новоарханге-
льська, а також Деріївки Онуфріївського райо-
ну на Кіровоградщині. Тут же проходила най-
південніша смуга давньоруських укріплень 
проти кочовиків ‒ печенігів. Вважається, що з 
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поширенням впливу печенігів південні 
слов’янські поселення припиняють існування, 
або потрапляють у залежність від кочовиків. 
Печенізька доба на території геоекотону про-
довжувалася до ХІ ст., коли їм на зміну прий-
шли половці, свідченням чого є монументаль-
на скульптура ‒ т. зв. кам’яні баби, велика ко-
лекція яких зібрана в Дніпропетровському му-
зеї ім. Д. І. Яворницького.  

Між Тясьмином, Виссю і верхів'ям Інгу-
льця у ці часи виникають укріплення Купіль, 
Чюрнаїв як опорні пункти Русі для боротьби з 
кочовиками. Величезні земляні вали простяга-
лися від впадіння Гнилого Тікичу в Синюху і 
далі йшли поблизу сіл Свердликового, Неру-
байки, Підвисокого (Новоархангельський рай-
он) аж до берегів Південного Бугу. 

Не раз на території геоекотону відбува-
лися битви руських дружин з половецькими 
ордами. Частина кочових племен, т. зв. чорні 
клобуки, визнавши владу київських князів, 
осіла в XII ст. на Тясьмині, Синюсі та у Верх-
ньому Побужжі [14]. 

Просторі південні землі Київської Русі, 
зокрема й землі міжзонального геоекотону «лі-
состеп-степ», придатні для землеробства, ви-
магали плужної обробки землі з використан-
ням тяглової сили худоби, що було прогресив-
нішим порівняно з підсічною системою земле-
робства. Літописи та інші джерела не випадко-
во підкреслюють наявність значних стад вели-
кої рогатої худоби і коней у феодальних гос-
подарствах півдня Київської Русі. Разом з тим, 
навіть за часів Київської Русі міжзональний 
геоекотон «лісостеп-степ» залишався своєрід-
ною межею, розподільною лінією між осілим 
населенням та кочівниками [9]. 

В середині XIII ст. цією територією 
пройшли монгольські полчища, які спустоши-
ли Придніпров'я і більшу частину геоекотону. 
На тривалий час ця територія перетворилася у 
безлюдне Дике поле, яке стало кордоном між 
землеробським населенням колишньої Київсь-
кої Русі та монгольськими кочовиками, а зго-
дом і татарськими. Влітку 1362 р. литовські 
війська князя Ольгерда після перемоги на р. 
Синюха примусили татар відступити в Крим і 
до берегів Чорного й Азовського морів. Вод-
ночас литовські феодали посилюють свою 
експансію на руські землі, захоплюючи великі 
території на Тясьмині, Побужжі, середньому 
Подніпров'ї. Із встановленням влади Великого 
Князівства Литовського поступово починає 
відроджуватися господарське життя території, 
але на заваді його цілковитому відновленню 
стояли часті татарські грабіжницькі набіги на 

українські землі. 
У XIV ст. розпочинається четвертий пе-

ріод заселення території – період народної ко-
лонізації, який тривав до XVІІІ ст. і характери-
зується, перш за все, виникненням нового со-
ціального стану – українського козацтва, що 
сформувалося в XV-XVI ст. Просуваючись на 
південь, козаки в 40-х рр. XVI ст. заснували в 
пониззі Дніпра, за порогами, укріплення ‒ За-
порізьку Січ. Відтоді історія геоекотону упро-
довж майже чверті тисячоліття фактично є іс-
торією Запорізької Січі. Сьогодні існує багато 
теорій походження козацтва, серед яких «хо-
зарська», «чорно-клобуцька», «черкаська», 
«татарська», «автохтонна», «болохівська», 
«бродницька», «угодницька», «захисна», «со-
ціальна». Незалежно від того, яка з цих теорій 
мала більший вплив на формування козацтва, 
кожна з них має право на існування. 

Степове життя вимагало великого за-
взяття, мужності, а подекуди й відваги. Про-
мислами займалися найбільш підприємливі та 
енергійні люди, готові переборювати будь-яку 
небезпеку, зокрема – боронитися від набігів 
кримських татар. Це змушувало козаків 
об’єднувати зусилля, створювати укріплення, 
т. зв. засіки, і зі зброєю в руках захищати свою 
свободу, відбиватися від татарської навали. 
Сама назва «січ» походить від слова «сікти», 
тобто зводити укріплення з порубаного дерева. 
З часом розрізнені січі об'єднувалися в єдину 
військово-політичну організацію, що назива-
лася Запорозькою Січчю. Запорозька Січ ста-
ла, незважаючи на національність чи соціальне 
походження, притулком для всіх, хто протес-
тував проти соціального і національного гніту,.  

Через територію геоекотону проходили 
шляхи татарських походів на українські землі. 
Один з них – Чорний шлях, починався з Пере-
копу, через запорозькі степи перетинав пів-
денно-східні райони Кіровоградщини і на вер-
хів'ях річок Інгула, Інгульця і Тясмину, повер-
тав на захід та розгалужувався у декількох на-
прямках. Населені пункти, що розташовували-
ся неподалік від шляху завойовників, першими 
на себе приймали удар і найчастіше зазнавали 
руйнувань. Запорізьке козацтво, спираючись 
на Січ, вело активну боротьбу проти завойов-
ників.  

З посиленням ролі та кількісним зрос-
танням українського козацтва польська влада 
почала вбачати в ньому загрозу. Починаючи з 
XVII ст. козаки неодноразово, спільно з селя-
нами, піднімаються на повстання. Ареною 
збройної боротьби стали райони Інгулу й Інгу-
льця [14]. Територія геоекотону не залишилася 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 775-776. Географія 

106 
 

осторонь і подій Національно-визвольної війни 
українського народу під проводом Богдана 
Хмельницького.  

Внаслідок військових дій, голоду, епіде-
мій, захоплення в ясир, переселень населення 
значних територій скоротилось на 85-90%. 
Ледь не повні три десятиліття воєн вщент ро-
зорили господарство краю, були зруйновані 
майже всі міста. Значна частина геоекотону 
знову перетворилася на пустку. 

У час, коли не було військових конфлік-
тів та повстань, українське козацтво займалося 
господарством. Детальний опис його госпо-
дарської діяльності подано у праці Д. Яворни-
цького «Історія запорозьких козаків» [26]. Ав-
тор зазначає, що незважаючи на велику кіль-
кість багатих земель, козаки порівняно мало 
займалися землеробством. Через часте перебу-
вання у військових походах козаки надавали 
перевагу рибній та овочевій їжі. Але це не 
означає, що козаки займались тільки «крива-
вим промислом», тобто війною. На Запоріжжі 
існував цілий клас козаків, яких називали «си-
днями» або «гречкосіями», що проживали в 
зимівниках, селах і бурдюгах та займались різ-
номанітними господарськими справами. Вони 
засівали поля різними хлібами, займались ско-
тарством та рибальством. Щодо характеру го-
сподарювання, то козаки-гречкосії, зазвичай, 
обирали для посівів землі переважно на бере-
гах річок чи на схилах балок і долин. Землю 
засівали до того часу, допоки вона давала вро-
жаї, а коли ж вона виснажувалася, то козаки 
переносили свій зимівник до іншої долини чи 
балки і там починали обробляти ще не висна-
жену землю. Найпопулярнішими сільськогос-
подарськими культурами були гречка, ячмінь, 
овес і горох, в значно менших обсягах виро-
щувалася пшениця. Проживаючи на прикор-
донній території козаки першими зустрічали 
татарські набіги. Аби вберегти своє збіжжя від 
грабунків вони облаштовували спеціальні ями, 
на зразок погребів, стіни і підлогу яких вима-
щували глиною, куди засипали зерно. Із смер-
тю господаря «зернові склади» переходили 
церкві або ж комусь із його робітників [26]. 

Більш суттєву роль в козацькому госпо-
дарстві відігравало тваринництво. Степи Запо-
ріжжя, вкриті влітку високою і густою травою, 
самі спонукали козаків до цього заняття: «Там 
сіна по коліна, свіжого пойла по стойло» ‒ го-
ворив народ. Безсумнівну, перевагу надавали 
розведенню коней, адже справжнім козаком 
вважався тільки той, хто мав власного коня. 
Більшість коней козаки розводили на власних 
кінних заводах поблизу Інгульця, Південного 

Бугу і Великого Лугу. Значну кількість коней 
купували, обмінювали або ж просто виводили 
з татарських володінь [17, 26].  

Кількість коней у козацьких степах була 
досить значною. Підтвердженням цьому може 
слугувати той факт, що під час набігу татари 
вивели до 7000 коней полковника Афанасія 
Ковпака [26]. Козацькі коні славилися у всій 
Східній і навіть Західній Європі. В архівах 
зберігаються документи, в яких іноземці звер-
талися за дозволом до російського уряду аби 
придбати коня із запорозьких степів [17]. 

Також козаки розводили і велику рогату 
худобу. Як зазначає Д. Яворницький, кожен 
козак-зимівчанин мав кілька сотень, а іноді і 
кілька тисяч, голів великої рогатої худоби. 
Траплялися випадки, коли козак сплачував 
штраф не грошима, а худобою. Значного по-
ширення набуло також розведення овець, вов-
ну з яких продавали до Польщі [26]. 

Бурхливого розвитку набуло рибальство. 
Завдяки йому козаки себе і одягали, і взували, і 
зброю добували. Виловлену рибу січовики за-
готовляли в запаси у Очаків українським чу-
макам, грецьким, турецьким та вірменським 
торгівцям [7].  

Значну роль у господарському житті за-
порозьких козаків відігравало бджільництво. 
«Пчола – божа мушка, а пасічник – угодний 
Богові чоловік» ‒ і донині говорять пасічники 
в Україні. Це прислів’я зародилося ще в коза-
цькі часи. Пасічниками, переважно ставали 
козаки у віці, які вже не могли ходити у війсь-
кові походи або займатися важкою фізичною 
працею. Як правило, старі козаки йшли «до-
живати віку» або в монастир, або на пасіку. З 
бджільництва козаки мали потрійну вигоду: 
соти вживали в їжу, з меду робили напої, а з 
воску – свічки для церков [17].  

Д. Яворницький зазначав, що «не буде 
перебільшенням сказати, що вся торгівля 
Польщі, Литви, України і Південної Росії пе-
ребувала в руках запорозьких козаків» [26]. 
Цьому сприяло й географічне розташування (у 
межах міжзонального геоекотону «лісостеп-
степ» Правобережної України) козацьких во-
льностей: на перетині шляхів між Україною, 
Литвою, Польщею, Росією з одного боку, 
Кримом та Туреччиною з іншого. Та ще й 
краща частина знаменитого торгівельного 
шляху «з варяг у греки» перебувала у козаць-
ких володіннях. Товарами, які «експортували» 
козаки до Туреччини були хутра, шкіри, залізо, 
яловичина, живі вівці, коров’яче масло, коноп-
ляна олія, риба, ікра, пшениця тощо. Частина 
продукції виготовлялася безпосередньо коза-
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ками, а частина переправлялася через Січ з 
України, Польщі, Росії. Турецькі купці «імпор-
тували» до козаків рушниці, пістолі, порох, 
свинець, китайчасті кафтани, сап’янові чоботи, 
шовкові матерії, вино, сир, лимонний сік, ро-
дзинки, каву, горіхи. Сухопутна торгівля вела-
ся з Кримом, Польщею, Литвою, Україною, 
Росією, Новосербією. До Польщі козаки про-
давали коней, велику рогату худобу, рибу, 
сіль, віск. З Українських земель до Січі поста-
чалися продукти харчування, рибацькі сітки, 
полотно, смола, деревина для будівництва чо-
внів [26]. 

В межах геоекотону у 1752 р. було за-
кладено військове поселення сербів, яке отри-
мало назву Нова Сербія, або Новосербія і 
займало простір із заходу на схід від Синюхи 
до Дніпра, а з півночі на південь від Великої 
Висі до верхів’їв Інгулу та Інгульця (сучасна 
Кіровоградська область). Для захисту ново-
сербських поселень з півдня у 1754-1757 рр. 
також була збудована фортеця Святої Єлиса-
вети, поблизу якої згодом виникло місто, що з 
1784 р., після офіційного набуття міського ста-
тусу, отримало назву Єлисаветград (сучасне м. 
Кропивницький). На переселенців покладалася 
функція оборони південних кордонів Російсь-
кої імперії від набігів кримських татар [14]. 
Запорожці вороже сприйняли появу нових пе-
реселенців на своїх вольностях і скаржилися 
на них до столиці. Через це регулярно виника-
ли суперечки, збройні сутички та взаємні 
вбивства. «Новосерби» натомість, отримавши 
значні посади та маючи доступ до імператриці, 
також постійно скаржилися на запорожців, що, 
на думку Д.Яворницького, стало одним з при-
водів ліквідації Запорозької Січі у 1775 р. [26]. 

Окрім козаків та сербів у межах півден-
ної частини геоекотону в зазначений період 
розташовувалася Буджацька та Єдисанська 
(Очаківська) орди, які перебували у васальній 
залежності від Кримського ханства та Осман-
ської імперії. Населення орд кочувало між 
Дніпром, Південним Бугом та Дністром від 
узбережжя Чорного моря до р. Кодима. Очо-
лювали ці державні утворення сераскери. 

Місцеве татарське населення займалося 
скотарством, торгівлею і, частково, землеробс-
твом. Торгували переважно зерном і сіллю, 
нерідко здійснювали набіги на осіле землероб-
ське населення території сучасної України 
[20]. 

Не дивлячись на постійні напади кочів-
ників та кримських татар, потужні козацькі 
війни, сільськогосподарське освоєння терито-
рії продовжувалось, збільшувались площі 

польових ландшафтів, які поступово стали пе-
реважати над лучно-пасовищними, також збі-
льшувалися площі сільських та містечкових 
селитебних ландшафтів.  

З ліквідацією Катериною ІІ у 1775 р. За-
порозької Січі розпочинається промислове 
освоєння території геоекотону. В історії осво-
єння території розпочинається наступний етап 
– період початкового промислового освоєння 
(ХІХ-поч. ХХ ст.). 

Вирішальним чинником соціально-
економічного життя міжзонального геоекотону 
кін. XVIII-поч. XIX ст. був процес подальшої 
колонізації, тобто господарського і культурно-
го освоєння краю, який мав цілеспрямований 
державно-адміністративний характер. Загалом 
колонізаційний процес розвивався кількома 
напрямами: поміщицька, іноземна та народна 
колонізація. 

Ще у 1764 р. царський уряд уклав план 
роздачі земель в Новоросійській губернії, за 
яким передбачалося виділення поміщикам на-
ділів від 1,5 тис. до 12 тис. дес. землі. Найбі-
льші земельні наділи за цим планом одержали 
впливові царські вельможі, фаворити, високі 
посадові особи ‒ Безбородько, Румянцев, По-
тоцький, Панін, Ганнібал. Землі отримували 
також вищі і середні офіцерські чини, козацькі 
старшини, іноземці, які несли службу в росій-
ському війську. 

На заселення територій іноземними ко-
лоністами спрямовувались спеціальні програ-
ми російського уряду. У європейських країнах 
створювалися представництва, які рекрутували 
місцеве населення переселитися на нові землі. 
Як заохочення їм пропонувались певні пільги: 
кожній родині надавалося по 60 дес. землі з 
відтермінуванням на 5-10 років сплати подат-
ків та можливість отримати державну позику. 
Також колоністам гарантувалася релігійна те-
рпимість. Внаслідок такої політики в межах 
геоекотону починають з’являтися поселення 
данців, швейцарців, корсиканців, які займали-
ся переважно ремеслом. Серед переселенців 
були й греки, молдавани, вірмени, болгари, які 
в такий спосіб позбувалися релігійного гніту 
[19]. 

Але найпотужніший потік колонізації 
випадав на народну колонізацію. Першими 
поселенцями з цієї соціальної групи стали ря-
дові козаки, котрі осідали на вільних землях на 
правах займанщини, згодом стали прибувати 
ветерани та інваліди російсько-турецьких 
воєн, дрібні торговці, ремісники, міщани, се-
ляни. Селянська колонізація була найчисель-
ніша і водночас найбільш строката. Швидкими 
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темпами протікали в межах геоекотону урбані-
заційні процеси. Причому на відміну від аме-
риканського Заходу, де міста виникали стихій-
но, на Півдні Російської імперії їх розбудова 
перебувала під пильним наглядом. Реконстру-
кція існуючих та виникнення нових міст ста-
новили одну з головних особливостей еконо-
мічного освоєння південноукраїнських земель. 
На місцях колишніх фортець і оборонних 
укріплень виникли Єлисаветград, Олександрі-
вськ, Нікополь, Бахмут, а, закладений у 1776 
р., Катеринослав Г. Потьомкін планував зро-
бити адміністративним центром Новоросії. 
Місто розвивалось як важливий річковий порт 
в середній течії Дніпра, центр дрібної промис-
ловості та ярмаркової торгівлі [6].  

Основним видом господарської діяльно-
сті в межах геоекотону у зазначений період 
було землеробство. Успіхи хліборобства зумо-
влювалися сприятливими природними умова-
ми та родючими чорноземами. Вирощений на 
землях надлишок пшениці давав можливість 
експортувати її до Англії, Франції, Іспанії, кра-
їн Північної Європи, Туреччини. Важливе міс-
це в економіці посідало також тваринництво, 
особливо вівчарство. Високоякісна вовна стала 
важливим товаром і займала друге місце за 
обсягом експорту [6]. У західній частині геое-
котону вирощувалися цукрові буряки, а цукор 
надходив не лише до Російської імперії, а й 
експортувався за кордон.  

Поширювалась традиційна галузь укра-
їнської промисловості як винокурна (горілча-
на), що теж зазнала модернізації. Виробництво 
з 60-х рр. ХІХ ст. набуває форм великої капі-
талістичної промисловості. Цим змінам сприя-
ла нова акцизна політика уряду, внаслідок якої 
у горілчаному виробництві розпочався процес 
концентрації виробництва і капіталів. 

Відбувалися зміни і у виробництві олії та 
тютюновій промисловості. Історично склалося 
так, що постачальниками тютюну були Черні-
гівська та Полтавська губернії, а центрами йо-
го переробки – Південь і Правобережжя. Зага-
лом же в Україні виготовлялося 20-40% тютю-
нової продукції імперії. 

Ще однією особливістю геоеотону було 
те, що у його межах сформувалася дещо від-
мінна модель соціально-економічних відносин. 
Вона ґрунтувалася не на примусовій, кріпаць-
кій праці, а на вільнонайманій. Напередодні 
селянської реформи 1861 р. лише 10% помі-
щицьких земель оброблялася кріпаками, а 90% 
‒ найманими робітниками. 

У господарському житті період початко-
вого промислового освоєння характеризується 

промисловим переворотом та відкриттям низ-
ки нових підприємств. На території геоекотону 
активно розвивається сільськогосподарське 
машинобудування, яке було самодостатнім і 
стимулювалося постійно зростаючим капіта-
лом. Місцеві машинобудівники виграли у кон-
курентній боротьбі з європейськими виробни-
ками, українська техніка була дешевша і не 
поступалася за якістю привізній, що сприяло 
модернізації сільського господарства. У вели-
ких економіях і фермах чільне місце займають 
сіялки, жатки-лобогрійки, молотарки, різні 
плуги, використовувалися парові машини [19]. 

Таким чином у зазначений період відбу-
вається активна колонізація (як внутрішня, так 
і переселенцями-іноземцями) території міжзо-
нального геоекотону «лісостеп-степ» Правобе-
режної України, освоєння земель та початок і 
завершення промислового перевороту в про-
мисловості. Перехід від ручної праці до паро-
вої енергетики упродовж 2-3-х десятиліть став 
можливим завдяки використанню європейсь-
кого досвіду індустріалізації, а також завдяки 
впровадженню сучасних технологій і техніки 
[19]. Зростаючі потреби капіталістичного ви-
робництва, введення нових систем землеробс-
тва та знарядь праці, будівництво цукрових 
заводів, залізниць тощо призвели до інтенсив-
ного розорювання земель, вирубуванням лісів. 
Різко прискорились процеси антропогенізації 
ландшафтів.  

20-80 рр. ХХ ст. ввійшли в історію геое-
котону як радянський період. Цей період хара-
ктеризується надзвичайно активним, інтенсив-
ним і, часто, нераціональним освоєнням тери-
торії, особливо в сільськогосподарському та 
промисловому відношеннях, розподілом його 
території спочатку між Південно-Західним, 
Донецько-Придніпровським та Південним, а 
пізніше Подільським, Центральним, Придніп-
ровським та Південним економічними района-
ми [9]. У цей період, після запровадження кур-
су на форсовану індустріалізацію, змінилося 
обличчя країни. Максимально можлива кіль-
кість ресурсів і засобів залучалась на капіталь-
не будівництво, головним чином – у промис-
ловості. Зводяться численні об’єкти важкої 
індустрії. Селяни, які втікали з розорюваного 
індустріалізацією села, за короткий час ство-
рили в країні нову індустріальну базу. Перше 
місце за кількістю капіталовкладень займала 
металургійна промисловість, майже заново 
створювалася хімічна промисловість. Зростан-
ня валової продукції великої промисловості 
відбувалося непропорційно до зростання лег-
кої промисловості. Поступово починає форму-
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ватися дефіцит товарів легкої промисловості, 
який невдовзі став одним з «символів» радян-
ської влади. 

У сільському господарстві здійснення 
політики колективізації супроводжувалося 
страшною трагедією – голодомором-
геноцидом 1932-1933 рр., внаслідок якого в 
межах геоекотону від голодної смерті загину-
ли до 25% населення. Після завершення полі-
тики суцільної колективізації, майже всі обро-
блювані землі опинилися у складі колгоспів. За 
роки другої п’ятирічки технічна база сільсько-
го господарства істотно зміцнилась, зростала 
кількість МТС. 

Під час Другої Світової війни промисло-
ві об’єкти та сільське господарство геоекотону 
зазнали значних руйнувань. Відбудова зруйно-
ваних об’єктів лягла на плечі населення краю, 
проте у 1951 р. у більшість галузей промисло-
вості досягнули довоєнних показників вироб-
ництва продукції [14]. 

З кінця 1960-х років індустріальні галузі 
розвивалися переважно екстенсивним шляхом: 
створювалися нові потужності, залучалася до-
даткова сировина і робоча сила. Новітню тех-
ніку й прогресивні технології доводилося 
«впроваджувати» вольовими зусиллями. Від-
сутність конкуренції призводила до стагнації 
виробництва. З 1960-х років основою промис-
ловості стають паливно-енергетичні галузі та 
ВПК. Планово-фінансові органи нав’язували 
підприємствам більш жорсткі нормативи щодо 
продуктивності праці, собівартості продукції 
тощо. Проте вони не виконувалися через від-
сутність матеріальної зацікавленості. Криза 
охопила господарський механізм держави, на-
прикінці 1980-х рр. розпочався процес розпаду 
командної економіки, що позначилось на гос-
подарстві у межах геоекотону [19]. Інтенсивне 
збільшення площ орних земель, розвиток галу-
зей гірничодобувної промисловості, будівниц-
тво ГЕС, розбудова міст, призвело до доміну-
вання антропогенних ландшафтів. Поступово 
розвивались ерозійні процеси, з’явились «зіп-
совані землі» тощо, які до цього часу залиша-
ються пам’яткою недбалого природокористу-
вання.  

 З 90-х років ХХ ст. і до сьогодні в істо-
рії міжзонального геоекотону триває «сучас-
ний період». Західна його частина відноситься 
до сфери впливу Вінниці, північна та центра-
льна тяжіє переважно до Києва, східна – до. 
Дніпропетровська, південна – до Одеси. Тери-
торія міжзонального геоекотону охоплює 23 
міста і 82 селища міського типу. Орні землі 
становлять понад 70% території, що свідчить 

про переважання екстенсивних методів госпо-
дарювання [10]. 

Наростаюча антропогенна деградація 
ландшафтів геоекотону, перш за все, пов’язана 
з «допінговою наркотизацією» виснажених 
лісостепових та степових ґрунтів мінеральни-
ми добривами та пестицидами з наступною їх 
низхідною водно-літодинамічною міграцією, а 
в результаті – до біохімічних техногенних за-
бруднень земельних, водних і рослинних ресу-
рсів, до формування численних локальних еко-
тонно-геохімічних аномалій і бар’єрів, надзви-
чайно небезпечних для людини. В екологічно-
му відношенні особливо небезпечними у ме-
жах міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» 
є райони: Середнє Придніпров’я, Кривбас та, 
частково, Середнє Побужжя [9]. 

На початку ХХІ ст. фоновими у структу-
рі антропогенних ландшафтів стають сільсько-
господарські (польові та лучно-пасовищні), 
селитебні і промислові, міські, дорожні й ло-
кально-рекреаційні. 

Висновки. Міжзональний геоекотон 
«лісостеп-степ» людина освоювала впродовж 
тривалого історичного періоду. Його географі-
чне розташування (на межі кочового степу та 
прадавньої осілості) значною мірою визначало 
розвиток історичних подій, котрі віддзеркалю-
валися на долі народів, що заселяли цю тери-
торію. Також, варто зазначити, що міжзональ-
ний геоекотон «лісостеп-степ» відрізняється з-
поміж інших територій високим рекреаційно-
естетичним потенціалом ландшафтних ком-
плексів. Археологічні культури, племена та 
народи, що освоювали міжзональний геоеко-
тон «лісостеп-степ» Правобережної України 
вказують, що регіон належить до стародавньо-
го і тривалого заселення. Найбільш інтенсивно 
антропогенізація геоекотону «лісостеп-степ», 
що призвела до корінних змін його структури, 
проходила з другої половини ХІХ ст. 

Наявність зазначених ознак доводить, 
що міжзональні геоекотони мають не лише 
підвищений речовинно-енергетичний потенці-
ал, але й духовний, естетичний та психотера-
певтичний [9, 24]. 
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Ситник А.И., Безлатняя Л.А. Заселение и развитие форм хозяйствования на территории межзо-
нального геоэкотона «лесостепь-степь» Правобережной Украины. Детальное изучение истории 
заселения и хозяйственного освоения отдельных территорий дает возможность определить их роль в 
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прошлом Украины, конкретизировать особенности их освоения по сравнению с другими территория-
ми. С геоэкотонами очень тесно связана историческая судьба человечества, что определяется особен-
ностями географической среды, в недрах которой рождались новые народы, новые культуры, новые 
государства. Межзональный геоэкотон «лесостепь-степь» Правобережной Украины относится к тем 
территориям, которые в соответствии концепции Л.Н. Гумилева, есть благоприятными для этногене-
тических процессов. Эта переходная полоса между лесостепью и степью с запада и востока ограни-
чена двумя значительными водными артериями, которыми являются Днестр и Днепр вместе с прито-
ками. Центральную ее часть занимает средняя часть реки Южный Буг, привлекающая с древнейших 
времен человека. Выделено 7 этапов освоения геоекотона: доскифский (до VII в. до н.э.), скифский 
(VI в. до н.э.-VII в. н.э.), Киевской Руси (VIII-XIII вв.), народной колонизации (XIV-XVIII вв.), нача-
льного промышленного освоения (ХIХ-нач. ХХ в.), советский (20-80-е гг. ХХ в.) и современный этап 
(90-е годы ХХ-нач. XXI в.). Основываясь на предложенной периодизации, реконструировано истори-
ческое прошлое межзонального геоэкотона «лесостепь-степь» Правобережной Украины, прослежен 
процесс заселения и развития форм хозяйствования. 
Ключевые слова: межзональный геоэкотон; «лесостепь-степь»; Правобережная Украина; заселение; 
освоения территории; формы хозяйствования; антропогенные ландшафты. 
 
Sytnyk O.I., Bezlatnia L.O. Settlement and development of forms of management on territory of interzonal 
geoecoton «forest-steppe – steppe» of Right-bank Ukraine. Studying of history of settlement and economical 
mastering separate territories in details gives possibility to determine its role in the past of Ukraine, to concretize 
peculiarities its mastering compared with other territories. Geoecotons are narrowly connected with historical 
fates, that are fixed with peculiarities of geographical environment, in which bowels it was born new nations, new 
cultures, new states. Interzonal geoecoton «forest-steppe – steppe» of Right-bank Ukraine refers to that territories, 
which according to L.M.Gumilova’s concept, is friendly for ethnographical processes. This transition zone be-
tween forest-steppe and steppe is traced a line round from West to East by two considerable waterways Dnipro 
and Dnister together with tributaries. The middle part of river Southern Bug, which is attractive for people for a 
long time, occupies its central part. There are seven stages of mastering of geoecoton: Pre-Scythian ( to VII c. B. 
C. E.), Scythian (VI c. B. C. E. – VII c. C. E.), Kyiv Rus (VIII-XIII c.), national colonization (XIV-XVIII c.), 
primary industrial mastering (XIX- beginning XX c.), soviet (20s-80s of XX c.) and modern stage (1990s – be-
ginning XI c.). Taking as a basis this periodization, historical past of interzonal geoecoton «forest-steppe – steppe 
of Right-bank Ukraine was reconstructed, process of settlement and development of forms of management.  
Nature conditions and landscapes of interzonal geoecoton «forest-steppe – steppe» Right-bank Ukraine assisted 
dwelling and people’s vital activity: resources of forest-steppe allowed to provide them with nutrition products 
and clothes, and forest guarded from danger; meadow-steppe and steppe plots were for settlement of fields and 
stock farming. 
Only list of archaeological cultures of nations and tribes, that familiarized geoecoton «forest-steppe – steppe», 
gives possibility to draw a conclusion, that it is taken to regions of ancient and protracted settling and many-sided 
economical familiarization. 
All the same time, historical and political processes assisted not always uniform settlement and economical famil-
iarization interzonal geoecoton «forest-steppe – steppe» Right-bank Ukraine. The most strongly familiarization 
nature resources pasted at scythian time, periods of nation colonization, primary industrial using and soviet period. 
Territory, economical familiarization interzonal geoecoton was also irregular: more strongly in the East 
(Prydniprovia) and partly in the West (Prydnisteria) and more poorly in the central part, even on Pobuzzia. In the 
latitudinal aspect the North forest-steppe part of geoecoton was more strongly mastered than the South steppe one. 
In individual periods social and economical development on the territory of geoecoton was essentially contained 
its borders between two cultures: nomadic one which was militant, devastating with its results and settled culture, 
which was farming, faintly protected. It resulted into that modern structure of anthropogenic landscapes interzonal 
geoecoton «forest-steppe – steppe» Right-bank Ukraine started forming from second part of XIX c.. 
In the beginning of XXI c. background in the structure of anthropogenic landscapes interzonal geoecoton «forest-
steppe – steppe» is agricultural (field and meadow-pasture) – it occupies 80-85% of territory; urban, road and lo-
cal-reactionary landscapes have prospects of developing. In connection with full mastering interzonal geoecoton 
«forest-steppe – steppe». H. I. Denysyktcei takes geoecoton to forest-field Ukraine to two its subarea – central and 
the south. 
Key words: interzonal geoecoton; «forest-steppe – steppe»; Right-bank Ukraine; settlement; mastering territories; 
forms of management, anthropogenic landscapes. 
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УДК [504.5:614.78](477.83-25) 
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ 

ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ  
УРБОСИСТЕМИ ЛЬВОВА 

Стрілець Ірина, Петровська Мирослава 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Вивчено санітарно-епідеміологічну ситуацію; простежено демографічні показники дитячого 
населення міста Львова; з'ясовано причини смертності; проаналізовано структуру захворювань дітей; 
виявлено зв’язки між санітарно-епідеміологічною ситуацією і захворюваністю дітей; за допомогою 
анкетування, серед випадково обраних у Львові домогосподарств з дітьми у віці 0–14 років, з'ясовано 
стан здоров'я дитячого населення та окремі чинники його формування. 
Ключові слова: діти; населення; захворюваність; санітарно-епідеміологічна ситуація; Львів.  

 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Соціально-економічна перебудова 
суспільства, незадовільні умови життя значної 
частки населення, екологічно несприятливий 
стан довкілля сприяли погіршенню здоров'я 
дитячого населення. Експерти Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров'я (ВООЗ) виявили, що 
стан здоров'я людини на 18–20 % залежить від 
стану довкілля [8].   

Мета нашої публікації – вивчити саніта-
рно-епідеміологічну ситуацію (стан 
середовища життєдіяльності та обумовлений 
ним стан здоров'я населення на певній 
території в конкретно визначений час [1]); 
простежити демографічні показники дитячого 
населення м. Львова; визначити причини 
смертності; з'ясувати стан здоров’я дитячого 
населення; проаналізувати структуру 
захворювань дітей; виявити зв’язки між сані-
тарно-епідеміологічною ситуацією і 
захворюваністю дітей; за допомогою 
анкетування, серед випадково обраних у Льво-
ві домогосподарств з дітьми у віці 0–14 років, 
з'ясувати стан здоров'я дитячого населення та 
окремі чинники його формування. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Сьогодні відомо чимало спроб 
оцінити просторову зумовленість суспільного 
здоров'я та окремих хвороб. Значну кількість 
праць присвячено пошуку інтегральних 
показників здоров'я населення загалом, 
розробці оптимальних методичних прийомів 
його оцінки. Вагомий внесок у цьому напрямі 
зробили О. Авцин, В. Барановський, М. 
Будико, Б. Вершинський, О. Воронов, В. 
Гуцуляк, І. Даценко, А. Келлер, В. 
Ковальський, В. Пащенко, А. Попов, Б. 
Прохоров, С. Ряшенко, О. Шаблій, В. 
Шевченко, Л. Шевчук та ін. [3]. 

Серед актуальних напрямів медико-
географічних досліджень виокремлено [7]: де-
мографічний – досліджує вплив демо-
графічних чинників на стан суспільного здо-
ров’я населення; соціально-економічний – 
аналізує вплив соціально-економічних чин-
ників (у тому числі, рівня заможності населен-
ня, безробіття і т. д.); екологічний – вивчає 
вплив забруднення навколишнього середови-
ща; математично-статистичний – простежує 
інтегральні показники стану здоров’я населен-
ня; соціально-психологічний – вивчає валео-
логічну культуру населення, сприйняття свого 
власного стану здоров’я/хвороби, а також 
існуючого стану охорони здоров’я; інтеграль-
ний – досліджує стан здоров’я населення у 
зв’язку з якістю і рівнем життя населення. 

Виклад основного матеріалу. 
Санітарно-епідеміологічну ситуацію 
урбосистеми Львова зумовлено специфічним, 
тісно переплетеним комплексом природних, 
містобудівних, інженерних, соціально-
економічних та інших умов. Місто потерпає 
від забрудненого атмосферного повітря, 
недосконалості транспортних розв'язок, 
високої щільності забудови; стану 
поверхневих водних об'єктів і якості води в 
них; стану питного водопостачання; скупчення 
великої кількості пестицидів на 
Грибовицькому сміттєзвалищі; електро-
магнітних полів та інших фізичних чинників. 

У 2014 р. в атмосферне повітря Львова 
викинуто 39 419,1 т забруднюючих речовин, з 
них 35 284 т від автотранспорту. Стаціонарни-
ми джерелами забруднення у 2014 р. викинуто 
1,6 тис. т забруднюючих речовин; у розрахун-
ку на 1 км2 – 9,5 т, в розрахунку на одну особу 
– 2,1 кг; для порівняння, у Львівській обл. 
відповідно, 4,6 т і 39,5 кг.   
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Серед стаціонарних джерел забруднення 
міста найвищий відсоток припадає на 
підприємства теплоенергетичного комплексу 
(близько 40 %), що є загальнодержавною тен-
денцією [14]. У 2014 р. санітарно-гігієнічною 
лабораторією Львова відібрано 4 691 пробу, з 
них у 838 пробах (18 %) перевищено ГДК. Се-
ред викидів стаціонарних джерел на Шевчен-
ківський район припадає 24,0 %, на Залізнич-
ний – 23,5 %, Галицький – 19,7 %, Личаківсь-
кий – 16,6 %, Франківський – 16,2 % [2].  

З викидами від пересувних джерел 
повʼязане перевищення середньорічної кон-
центрації пилу (1,23 ГДК), діоксиду нітрогену 
(1,18 ГДК), формальдегіду (1,3 ГДК) в атмо-
сферному повітрі. Питома вага проб з переви-
щенням ГДК сягає 37 % (найвищий показник у 
Львівській обл.) [4]. Найбільше забрудненими 
є центр Львова (Галицький район, перехрестя 
вулиць І. Франка – К. Левицького – Кн. Романа 
та І. Франка – пл. Соборна – Винниченка), 
північна (Шевченківський район, перехрестя 
вулиць Чорновола – Під Дубом) і південна 
(Сихівський район, перехрестя вулиць 
Стрийська – Наукова – Хуторівка) частини 
міста, чому сприяє найінтенсивніший рух ав-
тотранспорту, що підтверджено нашими до-
слідженнями, оскільки вони є основними 
вʼїздами у місто з траси Київ–Чоп. В цілому, 
на перехрестях вулиць Львова переважає слаб-
ко небезпечний ступінь забруднення, де крат-
ність перевищення ГДЗ сумішшю речовин ко-
ливається в межах 1,16–1,94 [12]. 

Водопровідна вода Львова не відповідає 
нормативам фізико-хімічних показників, а са-
ме нормативам фізіологічної повноцінності 
мінерального складу питної води, до яких 
належать кальцій, магній, загальна лужність, 
калій, натрій і мінералізація. Найвищі показ-
ники перевищень нормативів простежено в 
Личаківському, Сихівському і Шевченківсь-
кому районах [15]. Найбільш близькими до 
нормативів є показники у Франківському рай-
оні. За результатами досліджень лабораторії 
ВАТ "Геотехнічний інститут", найгірші води 
приурочено до східної і північно-східної ча-
стини Львова, в північно-західній та західній 
частинах водопровідна вода має дещо кращу 
якість, а найкраща вода зустрічається на тери-
торії південніше від центра міста між ву-
лицями Кульпарківською і Зеленою, Лугансь-
кою і Стрийською.  

Результати проведених досліджень 
ґрунтів у межах санітарно-захисних зон і в 
місцях накопичення відходів підприємств 
Львова, дозволяють стверджувати, що забруд-

нювачами є, в основному, накопичувачі побу-
тових відходів (сміттєзвалища, мулові майдан-
чики) та промислові відходи, які, у свою чергу, 
спричинюють захворювання населення. Про-
блемою, яка непокоїть місто, є зміна морфо-
логічного складу сміттєзвалища ТПВ. Зокрема, 
збільшилось використання пакувальних ма-
теріалів і напівфабрикатів у повсякденному 
житті більшості мешканців. Це призвело до 
зростання вмісту пластмаси і полімерів, тек-
стилю та деревних залишків у ТПВ. Для 
порівняння, у 2004 р. основною складовою 
ТПВ були харчові відходи (40 %), а в 2014 р. 
їхня частка становла лише 26 %. На пластмаси 
та ПЕТ у 2004 р. припадало 3 %, а у 2014 р. – 
13 %, що зумовлено зміною рівня життя насе-
лення. У морфологічному складі промислових 
ТПВ простежено зменшення будівельних від-
ходів: з 25 % у 2004 р. до 19 % у 2014 р. [5; 
11]. 

Станом на 1 січня 2014 р. кількість 
постійного населення м. Львова становила 
750,5 тис. осіб, з них 14,4 % – діти у віці 0–14 
років, для порівняння, у Львівській обл. на цю 
вікову категорію припадає 15,8 %. 

Коефіцієнт народжуваності в м. Львові у 
2014 р. становив 10,8 ‰. Для порівняння, у 
Львівській обл. – 11,9 ‰, м. Києві – 11, 2 ‰. 
Порівняно з 2004 р. коефіцієнт народжуваності 
зріс на 13 % (1,2 ‰). Згідно з критеріями 
оцінки основних демографічних показників, 
показник народжуваності є "низьким" (менше 
15 на 1 000 населення) [9; 10] 

У 2014 р. народилось 8 185 дітей, із них 
4 199 – хлопчики та 3 986 – дівчатка. За період 
2004–2014 рр. спостерігається підвищення 
народжуваності в обох статях, проте переваж-
аючою залишаються хлопчики. 

У 2014 р. у Львові померло 8 397 осіб, у 
порівнянні із 2004 р. смертність скоротилась 
на 217 осіб. Коефіцієнт смертності становив 
11,1 ‰ (для порівняння, в Україні – 14,5; 
Львівській обл. – 12,3, м. Києві – 10,4 ‰). 

Особливе занепокоєння викликають по-
казники дитячої смертності, які є не тільки 
значно вищими, ніж у розвинених країнах 
світу, але й, окрім того, останніми роками ма-
ють тенденцію до зростання, що не є харак-
терним для Львова, де простежено тенденцію 
до зменшення коефіцієнта смертності дітей до 
1 року, а саме: 2012 р. – 9,1 ‰; 2013 р – 8,6; 
2014 р. – 8,4 ‰. 

Смертність дітей віком до 1 року викли-
кана переважно станами, що виникають у пе-
ринатальному періоді, а також природжені ва-
ди розвитку, деформації та хромосомні анома-
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лії. У 2014 р. померло 99 дітей, із них 49 у віці 
0–6 днів, 50 дітей – мертвонароджені. Коефіці-
єнт смертності дітей становив 8,4 ‰, зокрема, 
хлопчиків – 8,1 ‰ і дівчаток – 8,8 ‰ (для по-
рівняння, у Львівській обл. – 8,5; 9,4; 7,5 ‰ 
відповідно). 

У 2014 р. кількість померлих (8 397 осіб) 
перевищила кількість живонароджених (8 185 
осіб), що зумовило скорочення населення – –
212. Коефіцієнт природного приросту насе-
лення становив – 0,3 ‰ (для порівняння, у 
Львівській обл. – –0,9, м. Києві – 1,7 ‰). 
Від’ємний приріст населення простежено в 
Галицькому районі (–355 осіб), Залізничному 
(–15), Личаківському (–282) та Франківському 
(–356) районах, у Сихівському та Шевчен-
ківському – додатний (відповідно, 542 та 226 
осіб) [9; 10]. 

Серед дітей до 14 років переважаючими 
є хвороби органів дихання –115 237 осіб (59,8 
%), друге місце – хвороби ока та придаткового 
апарату –8 164 особи (4,2 %), на третьому 
місці – хвороби ендокринної системи –8 049 
осіб (4.2 %) [13]. 

Поряд із показниками захворюваності, 
фізичного розвитку, групою медико-
демографічних критеріїв важливим 
індикатором стану здоров’я є інвалідність 
дітей. Причини, що формують дитячу 
інвалідність, докорінно відрізняються від 
таких у дорослого населення. Сучасний рівень 
розвитку медицини дозволяє зберегти життя 
недоношеним, травмованим у пологах дітям і 
дітям з уродженими вадами розвитку, які 
згодом і стають основним контингентом, що 
формує дитячу інвалідність. Провідними 
причинами, які визначають інвалідність у 
дитинстві, є тяжкість патології, характер 
перебігу захворювання, відсутність медичної 
реабілітації та ранній вік виникнення хвороби. 
Різниця між захворюваністю та інвалідністю 
полягає в тому, що інвалідність відображає не 
тільки стан здоров’я, але й дає уявлення про 
необхідні обсяги соціального захисту 
державою осіб з ускладненням хронічних 
захворювань, наслідками травм, уродженими 
вадами. У м. Львові 2014 р. зафіксовано 45,2 
тис. осіб інвалідів, у тому числі діти-інваліди 
до 18 років – 0,1 тис. осіб (0,2 %), I група – 3,8 
тис. осіб (8,4 %), II група – 15,2 тис. осіб (33,6 
%), III група – 26,1 тис. осіб (57,8 %). 

Проведено аналіз формування здоров’я 
дитячого населення Львова на основі коре-
ляційних моделей, які уможливили встанов-
лення ймовірності його змін залежно від 
напруженості санітарно-епідеміологічної ситу-

ації. Середній зв'язок простежено між обсяга-
ми скидів зворотних вод та хворобами органів 
травлення (коефіцієнт кореляції 0,452) та між 
обсягами викидів шкідливих речовин в атмо-
сферу від стаціонарних джерел (0,302), значно 
менший зв'язок простежено між обсягами ви-
кидів шкідливих речовин в атмосферу від усіх 
джерел забруднення та поширеністю хвороб 
органів дихання (0,214); між обсягами скидів 
зворотних вод та хворобами ендокринної си-
стеми (0,207); між обсягами викидів шкідли-
вих речовин в атмосферу від пересувних дже-
рел (0,184); слабкий зв'язок існує між обсягами 
скидів зворотних вод і хворобами органів се-
чостатевої системи – 0,062; між обсягами від-
ходів у спеціально відведених місцях та хво-
робами системи кровообігу (коефіцієнт коре-
ляції 0,025). 

З метою глибшого дослідження 
взаємозв'язку між здоров'ям дитячого населен-
ня і чинниками, які його формують, нами ро-
зроблено спеціальну анкету. Вона містить 3 
частини: у першій подано загальні характери-
стики домогосподарства (16 запитань); друга 
частина містить характеристику стану здоров’я 
та чинників формування потенціалу дітей у 
домогосподарстві (20 питань); а третя – сус-
пільно-демографічні характеристики респон-
дента домогосподарства (6 питань). Опитуван-
ня проведено у м. Львові методом випадкової 
вибірки.  

Серед респондентів, жінки становили 
більшість (86 %). Переважна кількість опита-
них осіб була у віці 20–35 років (48 %) і 35–45 
років (48 %). 36 % опитаних людей працюють 
у державному секторі і 34 % – у приватному.  

Розмір фактичних доходів на одну особу 
в домогосподарстві у 34 % респондентів ста-
новить 900–1 400 грн, у 32 % – 400–900 грн. 
Переважаюча кількість респондентів оцінюють 
рівень добробуту свого домогосподарства (48 
%) і рівень задоволеності життям (56 %) як 
середній. У 46 % опитаних середня житлова 
площа на особу в домогосподарстві становить 
до 15 м2. 

Доросле населення (батьки) практично 
більшу частину дня проводять на роботі: в се-
редньому щоденно з дитиною 2–4 години зай-
няті 46 %. У вільний час активно відпочивають 
з дитиною 72 % опитаних, 96 % з яких нада-
ють перевагу прогулянці на свіжому повітрі. 
Раз на рік у відпустку з дитиною виїжджають 
64 % опитаних.  

48 % опитаних не планують мати більше 
дітей. Серед причин найпоширенішою є 
задоволеність тією кількістю дітей, яка є в 
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родині – 40 %. 
56 % батьків вважають, що стан здоров’я 

їхньої дитини – добрий, 50 % стверджують, що 
їхня дитина практично не хворіє. 
Переважаючими причинами серед вад зі 
здоров’ям у 26 % опитаних є хвороби органів 
зору.  

48 % опитаних відповіли, що звертають-
ся до лікаря лише при терміновій потребі, а 50 
% – що їхні фінансові засоби цілковито дозво-
ляють користуватися медичними послугами 
для потреб своєї дитини. 48 % опитаних ствер-
джують, що доступність медичних послуг для 
дітей у їхній місцевості є доброю. У 90 % 
випадків дитина при необхідності отримувала 
консультації лікаря. Серед причин, через які 
дитина не отримала її, незважаючи на реальну 
необхідність, переважають сподівання на те, 
що проблеми зі здоров’ям у дитини минуть без 
лікування (8 %). 98 % опитаних віддають пе-
ревагу традиційній медицині. 

Крім занять з фізичної культури, дитина 
є активною (регулярно займається спортом) 
досить часто у 38 %. опитаних.  

У 52 % опитаних дитина цілковито не 
зазнавала, перебуваючи вдома, впливу шуму, у 
76 % – цілковито не зазнавала впливу 
неприємних запахів, у 82 % ніколи не піддава-
лася дії тютюнового диму вдома. У 64 % опи-
таних дитина 2–4 години проводить із ввімк-
неними електричними приладами (телевізором 
чи комп’ютером). 56 % респондентів зазначи-
ли, що ризик, що дитина може мати погані 
звички (паління тютюну, вживання алкоголю, 
наркотиків) є низький. 

Висновки. Проаналізовано санітарно-
епідеміологічну ситуацію і здоров'я дитячого 
населення у м. Львові у світлі статистичних 
показників і власних соціологічних обстежень. 
Результати обох досліджень вказують на по-
тенційну кризу потенціалу здоров'я дитячого 
населення в умовах медико-демографічної 
кризи (через депопуляцію і за рахунок збіль-
шення захворюваності та поширеності захво-
рювань серед дітей). Спроба з'ясувати 
взаємозв'язки між чинниками, що впливають 
на потенціал здоров'я дітей (санітарно-
епідеміологічна ситуація в регіоні) і захво-
рюваністю дітей не принесла очікуваних ре-
зультатів. Це відображає більш складні, а іноді 
і невловимі статистичні взаємозв’язки між 
чинниками і потенціалом здоров'я дитячого 
населення. Матеріали власних соціологічних 
досліджень показують, що криза соціально-
економічного та політичного розвитку в країні 
має найбільший вплив на рішення батьків 

народити більше дітей. Обмежені можливості 
батьків у плані задоволення основних потреб 
домашніх господарств, а також повна від-
сутність або обмеження часу, який батьки про-
водять з дітьми, безумовно, відбивається де-
структивним способом на потенціалі здоров'я 
дитячого населення. 

 
Список літератури 
1. Про забезпечення санітарного та епідемі-
чного благополуччя населення : Закон України 
№ 4004–XII від 24.02.1994 р. // 
zakon.rada.gov.ua. – 33 с. 
2. Васькін Р. А. Аналіз динаміки забруднен-
ня атмосферного повітря України викидами 
автотранспорту / Р. А. Васькін, І. В. Васькіна // 
Вісник Кременчуцького політехн. ун-ту. – 
2009. – Вип. 5 (58), ч. 1. – С. 109–112. 
3. Гуцуляк В. М. Історія розвитку та сучас-
ний стан медико-географічних досліджень / В. 
М. Гуцуляк, К. П. Муха // Вісник Львів. ун-ту. 
‒ 2009. ‒ Серія геогр. ‒ Вип. 36. – С. 115–121. 
4. Екологія Львівщини. – Львів: ЗУКЦ, 2006. 
– 100 с.; Львів, 2008. – 115 с.; Львів, 2009. – 
100 с.; Львів, 2010. – 126 с. 
5. Звітні матеріали по Львівському полігону 
ТПВ. МПК "Збиранка", 2004. 
6. Кількість населення Львівської області: 
статистичний збірник / Відп. за випуск Л. О. 
Івасіва. – Львів, 2009. – 83 с. 
7. Пантилей В. Актуальні напрямки медико-
географічних досліджень в Україні та Польщі 
// Львівська суспільно-географічна школа: іс-
торія, теорія, українознавчі студії / за ред. О. І. 
Шаблія. – Львів: Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка, 2015. – С. 223–
233. 
8. Пелех М. Регіональні особливості суспі-
льного здоров'я в Україні / М. Пелех // Вісник 
Львів. ун-ту. Серія географ. – Львів, 1999. – 
Вип. 24. – С. 56–59. 
9. Соціальні індикатори рівня життя насе-
лення Львівської області: статистичний збір-
ник / За ред. С. І. Зимовіної. – Львів, 2007 р. – 
155 с.; 2008 р. – 155 с.; 2009 р. – 170 с.; 2010 р. 
– 171 с.; 2011 р. – 169 с.; 2012 р. – 169 с.; 2013 
р. – 170 с.; 2015. – 163 с. 
10. Статистичний щорічник Львівської облас-
ті / Відп. за випуск І. Мельник. – Львів, 2006. – 
358 с.; 2007 р. – 358 с.; 2008 р. – 275 с.; 2009 р. 
– 276 с.; 2010 р. – 275 с.; 2011 р. – 260 с.; 2013 
р. – 262 с.; 2014 р. – 260 с. 
11. Ухвала № 4132 Львівської міської ради 
від 18.12.2014 р. "Про Програму поводження з 
твердими побутовими відходами у м. Львові 
на 2014–2018 роки". 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 775-776. Географія 

117 
 

12. Фондові матеріали Львівської міської ра-
ди. 
13. Фондові матеріали Управління охорони 
здоров'я Львівської міської ради. 
14. http://city-adm.lviv.ua/portal/for-
citizen/ecology 
15. http://lvivvodokanal.com.ua 
 
References 
1. Pro zabezpechennya sanitarnoho ta epi-
demichnoho blahopoluchchya naselennya : Zakon 
Ukrayiny № 4004–XII vid 24.02.1994 r. // za-
kon.rada.gov.ua. – 33 s. 
2. Vas'kin R. A. Analiz dynamiky za-
brudnennya atmosfernoho povitrya Ukrayiny 
vykydamy avtotransportu / R. A. Vas'kin, I. V. 
Vas'kina // Visnyk Kremenchuts'koho politekhn. 
un-tu. – 2009. – Vyp. 5 (58), ch. 1. – S. 109–112. 
3. Hutsulyak V. M. Istoriya rozvytku ta 
suchasnyy stan medyko-heohrafichnykh 
doslidzhen' / V. M. Hutsulyak, K. P. Mukha // 
Visnyk L'viv. un-tu. ‒ 2009. ‒ Seriya heohr. ‒ 
Vyp. 36. – S. 115–121. 
4. Ekolohiya L'vivshchyny. – L'viv: ZUKTs, 
2006. – 100 s.; L'viv, 2008. – 115 s.; L'viv, 2009. 
– 100 s.; L'viv, 2010. – 126 s. 
5. Zvitni materialy po L'vivs'komu polihonu 
TPV. MPK "Zbyranka", 2004. 
6. Kil'kist' naselennya L'vivs'koyi oblasti: 
statystychnyy zbirnyk / Vidp. za vypusk L. O. 
Ivasiva. – L'viv, 2009. – 83 s. 
7. Pantyley V. Aktual'ni napryamky medy-
ko-heohrafichnykh doslidzhen' v Ukrayini ta 

Pol'shchi // L'vivs'ka suspil'no-heohrafichna shko-
la: istoriya, teoriya, ukrayinoznavchi studiyi / za 
red. O. I. Shabliya. – L'viv: L'vivs'kyy natsion-
al'nyy universytet imeni Ivana Franka, 2015. – S. 
223–233. 
8. Pelekh M. Rehional'ni osoblyvosti 
suspil'noho zdorov"ya v Ukrayini / M. Pelekh // 
Visnyk L'viv. un-tu. Seriya heohraf. – L'viv, 1999. 
– Vyp. 24. – S. 56–59. 
9. Sotsial'ni indykatory rivnya zhyttya nase-
lennya L'vivs'koyi oblasti: statystychnyy zbirnyk / 
Za red. S. I. Zymovinoyi. – L'viv, 2007 r. – 155 s.; 
2008 r. – 155 s.; 2009 r. – 170 s.; 2010 r. – 171 s.; 
2011 r. – 169 s.; 2012 r. – 169 s.; 2013 r. – 170 s.; 
2015. – 163 s. 
10. Statystychnyy shchorichnyk L'vivs'koyi 
oblasti / Vidp. za vypusk I. Mel'nyk. – L'viv, 
2006. – 358 s.; 2007 r. – 358 s.; 2008 r. – 275 s.; 
2009 r. – 276 s.; 2010 r. – 275 s.; 2011 r. – 260 s.; 
2013 r. – 262 s.; 2014 r. – 260 s. 
11. Ukhvala # 4132 L'vivs'koyi mis'koyi rady 
vid 18.12.2014 r. "Pro Prohramu povodzhennya z 
tverdymy pobutovymy vidkhodamy u m. L'vovi 
na 2014–2018 roky". 
12. Fondovi materialy L'vivs'koyi mis'koyi 
rady. 
13. Fondovi materialy Upravlinnya okhorony 
zdorov"ya L'vivs'koyi mis'koyi rady. 
14. http://city-adm.lviv.ua/portal/for-
citizen/ecology 
15. http://lvivvodokanal.com.ua 

 
 

 
Стрилец И., Петровская М. Санитарно-эпидемиологическая ситуация как фактор формирова-
ния здоровья детского населения урбосистемы Львова. Изучено санитарно-эпидемиологическую 
ситуацию, отслежены демографические показатели детского населения города Львова; выяснены 
причины смертности; проанализирована структура заболеваний детей; выявлены связи между сани-
тарно-эпидемиологической ситуацией и заболеваемостью детей; с помощью опроса, среди случайно 
выбранных во Львове домохозяйств с детьми в возрасте 0–14 лет, выяснено состояние здоровья дет-
ского населения и отдельные факторы его формирования. 
Ключевые слова: дети; население; заболеваемость; санитарно-эпидемиологическая ситуация; Львов. 
 
I. Strilets, M. Petrovska. The sanitary-epidemiological situation as a factor of formation children’s 
health of the urbosystem of the city of Lviv. The sanitary-epidemiological situation of the urbosystem of 
Lviv, which is caused by specific, closely interwoven complex of natural, urban planning, engineering, so-
cio-economic and other conditions was studied. The city suffers from polluted air, imperfection of transport 
interchanges, high-density development; of surface water bodies and water quality in them; the state of 
drinking water; large amounts of pesticides in garbage dump in Hrybovychi; electro-magnetic fields and oth-
er physical factors. 
The demographic indexes of child population in Lviv were traced. In 2014 the number of permanent popula-
tion was 750.5 thousand people, among them – 14,4% is children, aged 0-14 years, for comparison, in Lviv 
region this age group accounts for 15,8%. The birth rate was 10,8 ‰, for comparison, in Lviv region – 11,9 
‰, Kyiv - 11,2 ‰. The tendency of reducing of children’s mortality under 1 year was found. Mortality of 
children under 1 year is mainly due to conditions arising in the perinatal period and congenital malfor-
mations, deformations and chromosomal anomalies. The mortality rate of children was 8,4 ‰, particularly 
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boys – 8,1 ‰ and girls – 8,8 ‰ (for comparison, in Lviv region. – 8,5; 9,4; 7,5 ‰, respectively). 
The structure of children’s diseases was analysis. Among children under 14 years respiratory diseases – 115 
237 persons (59,8 %) are predominant, the second place - diseases of the eye and adnexa – 8,164 per-
sons (4,2 %), in the third place - diseases of the endocrine system – 8,049 persons (4,2 %). 
Disability is an important indicator of the children’s health along with morbidity physical development, med-
ical and demographic criteria. The leading causes of disability in childhood is the severity of disease, the na-
ture of the disease, lack of medical rehabilitation and early age of disease. 
The formation of children's health in Lviv, which based on correlation models and depends on the intensi-
ty of sanitary-epidemiological situation was analysed. After analyzing the dependence of the prevalence of 
the children’s diseases (0-14 years) from pollutants into the atmosphere, the volume of return water dis-
charges, waste volumes in the designated areas, we note the following: the average connection was 
traced between the amount of return water discharges and diseases of the digestive system (correlation coef-
ficient 0,452) and between the amount of harmful emissions into the atmosphere from stationary sources 
(0,302), significantly lower link was traced between the amount of harmful emissions into the atmosphere 
from all sources of pollution and the prevalence of breathing diseases (0,214); between the amount of return 
water discharges and diseases of the endocrine system (0,207); between the amount of harmful emissions 
into the atmosphere from mobile sources (0,184); a weak link exists between the amount of return water dis-
charges and diseases of the genitourinary system – 0,062; between the amount of waste in designated areas 
and diseases of the circulatory system (correlation coefficient 0,025). 
In order to deeper investigation of the relationship between children's health and the factors that shape it, we 
have developed a special form. It contains three parts: the first part presents general characteristics of house-
holds (16 questions); the second part contains a description of the health and factors of the formation of chil-
dren’s potential in the household (20 issues); and the third - socio-demographic characteristics of the house-
hold (6 issues). The survey was conducted in the city of Lviv randomly. 
The sanitary-epidemiological situation and the health of the child population in Lviv in the light of statistical 
indicators and their sociological surveys was analyzed.The analysis of statistical indicators and their socio-
logical surveys indicate a potential crisis in the potential health of the children’s population in terms of health 
and demographic crisis (by depopulation and by increasing the incidence and prevalence of diseases among 
children). The efforts to figure out the links between factors affecting potential child health (sanitary-
epidemiological situation in the region) and the incidence of children didn’t bring the expected results. This 
reflects the more complex and sometimes elusive statistical links between the factors and potential of chil-
dren's health. 
Key words: children; population; morbidity; sanitary-epidemiological situation; Lviv. 
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ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ 

НА РІЧКАХ КАРПАТСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ ДНІСТРА 
Тимуляк Любов, Цвелих Євгеній 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

Висвітлено історичні аспекти зародження малої гідроенергетики, викладено загальні принципи робо-
ти малих ГЕС, подано їх класифікації. Відтворено особливості створення та розташування малих ГЕС 
у карпатській частині Дністра. 
Ключові слова: міні ГЕС; гідроенергетика; потужність ГЕС; Карпатський регіон; річковий басейн. 
 

Постановка проблеми. Посилення 
енергозабезпечення регіонів України стало 
нагальною проблемою у зв’язку з політичними 
подіями на Сході країни, що розпочалися у 
2014 році, та енергетичною війною Росії проти 
України й Європи. Минули часи, коли 
російський газ був дешевим задоволенням, а 
відсутність стратегічного мислення в україн-
ських керівників різного рангу і небажання 
розглядати шляхи диверсифікації паливних 
ресурсів призвели до сучасного катастрофіч-
ного стану в тепло- та енергозабезпеченні 
країни. 

У Карпатському регіоні це питання та-
кож стоїть гостро. Внаслідок тиску на Україну 
з боку ЄС, МВФ та інших донорів зросла 
вартість газу для українських споживачів, три-
вають політичні ігри навколо газової пробле-
ми. Одним з основних завдань щодо підви-
щення енергонезалежності країни є зменшення 
питомої ваги природного газу в структурі спо-
живання паливно-енергетичних ресурсів за 
рахунок збільшення використання місцевих 
видів палива та відновлювальних джерел 
енергії. І чи не найголовніше місце тут відво-
диться використанню водних ресурсів 
України, перш за все річок Карпатського 
регіону. Саме тому останніми роками віднови-
ла свою актуальність проблема використання 
малих гідроелектростанцій для енергозабезпе-
чення країни. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. У наукових працях, присвячених 
проблематиці створення та функціонування 
малих ГЕС, чітко відображаються два етапи 
активного нагромадження й аналізу знань 
(1940-60-ті рр.; 1990-2000-ні рр.) та етап, про-
тягом якого кількість наукових праць на цю 
тематику значно зменшується (1970-90-ті рр.). 
Згадані етапи в цілому відповідають історич-
ним аспектам розвитку малої гідроенергетики 
на теренах України. На сьогодні накопичилась 
велика кількість досліджень, у яких висвітлені 
ті чи інші проблеми, перспективи або реальні 

здобутки малої гідроенергетики. Такі наукові 
публікації, як правило, розпочинаються з ко-
роткого історичного огляду, в якому відобра-
жаються етапи її становлення на теренах 
України [5, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24 та ін.]. 
У більшості з цих праць зазначено загальну 
кількість малих ГЕС та їх встановлену потуж-
ність станом на певний час, однак дані по 
окремих роках дещо відрізняються. Значно 
рідше в літературних джерелах з'являється ін-
формація про кількість та характеристики ма-
лих ГЕС по окремих регіонах, особливо по ба-
сейнах річок. Для Карпатського регіону 
України такі дані подано в працях [1, 11, 12, 21 
тощо]. 

Історичні аспекти розвитку і становлен-
ня малих ГЕС у межах басейнів Тиси, Прута, 
Сірета і карпатської частини Дністра розгляда-
лись авторами статті у межах наукових до-
сліджень Науково-дослідного сектору гідрое-
кології і гідрохімії Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка «Гідрое-
кологічна оцінка та прогноз гідроенергетично-
го потенціалу річок Українських Карпат» 
(2014-2015 рр.) під керівництвом 
проф. О. Г. Ободовського [4].  

Метою статті є висвітлення загальних 
принципів роботи ГЕС малої потужності, кла-
сифікації таких ГЕС, а також з’ясування особ-
ливостей розвитку малої гідроенергетики на 
річках карпатської частини басейну Дністра. 

Виклад основного матеріалу. Принцип 
роботи будь-якої ГЕС полягає у використанні 
енергії падаючого потоку води і перетворенні 
її спочатку в механічну енергію обертового 
руху (завдяки обертанню турбін), а потім в 
електричну енергію. За встановленою потуж-
ністю ГЕС поділяють на потужні – більше 
1000 МВт, середньої потужності – від 30 до 
1000 МВт, малої потужності (малі ГЕС) – 
менше 30 МВт [6]. 

На сьогодні існує чимало класифікацій 
малих ГЕС: за способом створення напору, 
схемою основних споруд, конструкцією 
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будівлі ГЕС, потужністю, напором, розмірами 
робочого колеса турбіни і т.д. [3, 6, 14, 18]. 
Важливою характеристикою малих ГЕС є мак-
симальна потужність, яку може розвинути 
електростанція. В Україні, згідно Закону 
України «Про внесення змін до Закону 
України «Про електроенергетику» щодо сти-
мулювання виробництва електроенергії з аль-
тернативних джерел енергії» [8], встановлена 
потужність мікро ГЕС не перевищує 200 кВт, 
міні ГЕС – 200 кВт – 1 МВт, малої ГЕС – 1 –
10 МВт. Однак серед науковців вже давно 
обґрунтовується необхідність зниження мак-
симальної потужності малих ГЕС у Карпатсь-
кому регіоні до 5 МВт на головних річках та 
до 1–2 МВт – на їх притоках [12]. 

Мікро ГЕС доцільні для використання у 
регіонах, ізольованих від енергосистеми, і ви-
користовуються для електропостачання 
сільських населених пунктів, невеликих про-
мислових підприємств тощо. Вони роз-
міщуються безпосередньо у водотоці або у 
створі із зосередженим напором [15]. Міні ГЕС 
може забезпечити електроенергією село се-
редніх розмірів, а потужності малої ГЕС 
(10 МВт) вистачає для повного енергозабезпе-
чення великого селища. 

За способом створення напору малі гід-
роелектростанції поділяють на гребельні, де-
риваційні та змішані [6, 15]. На гребельних 
ГЕС напір створюється підпором рівня ріки 
греблею із утворенням водосховища. Такі ГЕС 
споруджуються як на рівнинних, так і на гірсь-
ких річках. Дериваційними називаються ГЕС, 
напір на яких забезпечується створенням пе-
репаду шляхом відведення води водоводом 
(трубопроводом, каналом або тунелем) до 
гідротурбіни. Як правило, такі ГЕС будують на 
гірських річках, які характеризуються велики-
ми нахилами і малими витратами води, оскіль-
ки в таких умовах відносно невелика довжина 
дериваційного водоводу забезпечує великий 
напір. На змішаних (гребельно-дериваційних) 
ГЕС напір утворюється за рахунок підпору 
рівня ріки греблею і створення водосховища, з 
якого вода відводиться у дериваційний канал. 

Перевагами малої гідроенергетики вва-
жається те, що вона характеризується прогно-
зованим відновлюваним енергоресурсом, 
низькою вартістю виробництва електроенергії 
порівняно з іншими джерелами, тривалим 
періодом експлуатації обладнання і споруд 
ГЕС (експлуатаційний ресурс обладнання 
складає 40 років, гідроспоруд – 100 років [7]), 
унікальними маневровими й мобільними вла-
стивостями [2]. Позитивними аспектами є та-

кож незалежність від палива, відсутність від-
ходів виробництва, зменшення обсягів викидів 
шкідливих речовин у атмосферу (оскільки гід-
роенергетика заміщує використання викопного 
органічного палива), невеликі терміни проек-
тування, зведення та монтажу малих ГЕС, не-
значні капіталовкладення для їх спорудження 
та невеликий об’єм будівельних і монтажних 
робіт при зведенні, застосування спрощених 
схем виконання робіт і конструктивних 
рішень, низькі експлуатаційні витрати, розши-
рення можливостей рекреації, риборозведення, 
виконання функцій протипаводкового захисту 
територій тощо. 

Ідея використання енергії води для гос-
подарських потреб зародилась ще у Стародав-
ньому світі. Відомо, що перші водяні колеса 
(найпростіші гідравлічні двигуни) застосо-
вувались у Єгипті, Китаї, Індії ще понад 3000 
років до н.е. З початку першого тисячоліття 
нашої ери древні греки почали активно вико-
ристовувати водяні млини, які згодом перей-
няли римляни.  

У період феодалізму водяні млини знач-
но поширилися у Центральній Європі. Розви-
ток мануфактурного виробництва (XVI – 
XVIII ст.) стимулював удосконалення кон-
струкції водяного колеса. Справжній «прорив» 
у цьому напрямі асоціюється із XVIII ст. Пе-
редумовою стали: 1) відкриття у 1738 р. 
рівняння Д. Бернуллі (визначає зв’язок між 
швидкістю рідини, тиском в ній та висотою 
частинок над площиною відліку); 2) винайден-
ня у 1750 р. Я. Сегнером однієї з перших реак-
тивних гідравлічних турбін (так зване «сегне-
рове колесо»); 3) напрацювання Л. Ейлера, 
який, проаналізувавши недоліки винаходу 
Я. Сегнера (зокрема, ККД не більше 50%), за-
пропонував власний проект реактивної 
гідравлічної турбіни з робочим колесом і 
направляючим апаратом. 

В подальшому значний вплив на розви-
ток гідроенергетики мали Дж. Френсіс, 
Л. Пелтон, О. Рейнолдз, С. Чаплигін, 
І. Куколевський, В. Каплан, українські вчені – 
Г. Проскура, М. Малишевський та ін. [7]. 

Перші гідроелектричні установки було 
споруджено протягом 1876 – 1881 рр. у Німеч-
чині й Англії. Їх потужність становила всього 
декілька сотень Вт. У 1890 р. на території су-
часної України передовий європейський досвід 
із перетворення енергії потоку води в елек-
тричну енергію вперше впровадив граф 
Ф. Шенборн у межах власної броварні в селі 
Фрідешово (зараз с. Кольчино Мукачівського 
району Закарпатської області) [17]. Для цього 
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від р. Визниці тунелем було прокладено дери-
ваційний канал до ГЕС, потужністю 200 кВт.  

На території центральної України перша 
мала ГЕС була побудована в 1912 р. на р. 
Південний Буг у містечку Тиврів (сьогодні – 
районний центр на Вінниччині) з потужністю 
50 кВт [13]. 

Отже, історія розвитку української гід-
роенергетики розпочалася саме зі спорудження 
малих ГЕС. 

Перші гідроелектростанції, побудовані у 
Карпатському регіоні наприкінці ХІХ століття, 
стали поштовхом до подальшого розвитку гід-
роенергетики в Карпатах. Етап активного ро-
звитку малих ГЕС у Карпатському регіоні 
пов’язується з 1950-ми роками. Загалом сама 
ідея спорудження малих ГЕС в Українських 
Карпатах протягом ХХ – початку ХХІ ст. 
змінювалась від тотального захоплення (пана-
цеї) – до повного заперечення будь-яких пере-
ваг цього виду використання гідроенергетич-
ного потенціалу. 

Дані про кількість, розташування, ос-
новні характеристики малих ГЕС у Карпатсь-
кому регіоні станом до 1939–1946 років досить 
розрізнені і на сьогодні ще слабо систематизо-
вані. Пояснюється це історичними особливо-
стями розвитку території, адже дослідження та 
використання гідроенергетичного потенціалу 
карпатських річок протягом цього часу було 
завданням інженерів різних країн – Чехосло-
ваччини, Угорщини, Австро-Угорщини, По-
льщі, Австрії, Румунії. 

У літературних джерелах [7, 13] наво-
диться інформація про те, що на початку 
ХХ ст. у Карпатському регіоні дуже пошире-
ними були водяні млини, оснащені малими 
генераторами потужністю 5–15 кВт, які за 
польськими проектами згодом планувалось 
перетворити у мікро ГЕС. Малих ГЕС в той 
час на цій території налічувалось кілька со-
тень. Г. А. Василевський, характеризуючи стан 
електроенергетики Карпатського регіону, вка-
зує, що станом на 1939 р. «... найдрібніших 
електростанцій ... було понад 800 потужністю 
менше 100 кВт. В тому числі майже три чверті 
їх становили «карликові» електростанції пот-
ужністю до 15 кВт» [1 – с. 13]. 

Загалом, вся система малої гідроенерге-
тики того часу, хоч і забезпечувала лише авто-
номне місцеве навантаження, все ж таки від-
значалась врахуванням естетичних та еко-
логічних критеріїв, зокрема обладнання водя-
них двигунів, їх розташування по водотоках, 
загати та греблі органічно вписувались у 
ландшафт, вирішувались задачі регулювання і 

підтримування оптимального рівня ґрунтових 
вод, зрошення луків у засушливі періоди, збе-
реження чистоти води, сприяння рибному гос-
подарству тощо [7]. 

Розглянемо особливості розвитку малої 
гідроенергетики у Карпатському регіоні, зо-
крема у басейні Дністра. 

Дослідження польських інженерів, що 
проводилися протягом 1920–1930-х рр. стосу-
вались, перш за все, можливостей використан-
ня р. Дністер як водної магістралі, принагідно 
ж розглядалося і питання будівництва гідро-
електростанцій на річці. Створення напору пе-
редбачалось не методом будівництва водосхо-
вищ, а шляхом випрямлення меандр Дністра. 
При цьому повинна була використовуватися 
типова схема зі спорудженням водонапірних 
гребель, прорізів-каналів, шлюзів і будівель 
ГЕС. Станом на 1930 р. було виконано проекти 
4-х таких ГЕС загальною потужністю 49 МВт 
[12]. Щодо існуючих на той час ГЕС інфор-
мації збереглось недостатньо. Відомо, що у 
1935 р. на території Львівського воєводства 
працювало 67 ГЕС загальною потужністю 
57,4 тис. кВт, Станіславського – 43 потуж-
ністю 12,4 тис. кВт. [6], однак не зрозуміло, чи 
всі вони розташовувались у басейні Дністра. 
Однією з перших малих ГЕС на р. Дністер бу-
ла Старосамбірська, потужність якої становила 
250 кВт. 

Починаючи з 1940-х рр. радянські нау-
кові, науково-дослідні і проектні організації 
неодноразово вивчали можливості викори-
стання гідроенергетичного потенціалу річок 
басейну Дністра з метою електропостачання 
сільських населених пунктів відповідно до Ге-
неральної схеми розвитку сільської електри-
фікації УРСР. Зокрема, існували схеми гідрое-
нергетичного використання річок Стрий, Лім-
ниця, Дністер. 

З середини 1950-х рр. піднімаються пи-
тання про комплексне використання ресурсів 
річок – як з метою виробництва електроенергії, 
так і для врегулювання паводкового стоку. Зо-
крема, інститутом «Укрдіпроводгосп» у 
1956 р. було намічено будівництво 19 водос-
ховищ загальним об’ємом 355 млн м3, на ос-
нові яких пропонувалось спорудження 16 гід-
роенергетичних вузлів загальною потужністю 
48 МВт [12]. 

У 1959 р. Чернівецький держуніверситет 
розробив Схему використання енергетичних 
ресурсів річок Станіславського раднаргоспу, 
передбачивши два варіанти будівництва ГЕС у 
басейні Дністра. Першим варіантом передба-
чалося побудувати 98 ГЕС потужністю 
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95,1 тис. кВт і виробництвом електроенергії 
598 млн. кВт∙год в рік, а другим – 102 ГЕС по-
тужністю 88,3 тис. кВт і виробництвом 
електроенергії 513 млн кВт∙год на рік [20]. 

Починаючи з 1960-х рр. розробляються 
масштабні проекти з використання гідроенер-
гетичного потенціалу р. Дністер, оскільки за 
розрахунками лише на цій річці були можли-
вості для будівництва великих ГЕС. Напри-
клад, на притоках Дністра – Стрия і Лімниці, 
де відмічено сприятливі умови для енергетич-
ного використання, потужність ГЕС не могла б 
перевищувати 20–30 МВт, а такі потужності на 
той час вже не були актуальними. У 1962 р. 
Українським відділенням ПВНДІ «Гідрое-
нергопроект» було розроблено Схему енерге-
тичного використання водних ресурсів басей-
ну р. Дністер, у якій відображались ГЕС, по-
будовані і запроектовані на р. Дністер. 
Найбільші ГЕС розташовувались за межами 
Карпатського регіону – на подільській частині 
русла р. Дністер та деяких його лівих притоках 
(зокрема, Унізька, Могилів-Подільська, 
Ямпільська, Жванчицька, Каменьківська). 

У 1970-х рр. піднімається питання про 
можливість використання вод Дністра для 
зрошення земель на півдні України і Молдавії. 
У планах з’являється створення на основній 
течії р. Дністер каскаду з двох гідростанцій з 
великими водоймищами – Могилів-
Подільської та Унізької. Передбачалось, що 
Могилів-Подільська ГЕС матиме водосховище 
місткістю 3,3 млрд м3 (з них – 2 млрд м3 – на 
зрошення 425 га засушливих земель), довжина 
якого становитиме понад 200 км. Потужність 
запланованої ГЕС – 600 МВт, в рік вона по-
винна була виробляти 830 млн кВт∙год 
електроенергії. Потужність Унізької ГЕС, що 
мала бути розташована у межах Городенківсь-
кого району Івано-Франківської області, ста-
новила б 500 МВт; об’єм водосховища – понад 
1 млрд м3, його довжина – близько 120 км [1]. 

У 1973 р. за проектом інституту 
«Укргідропроект» розпочалось будівництво 
Дністровської ГЕС на р. Дністер, яка була вве-
дена в експлуатацію протягом 1981–1983 рр. 
[6]. 

З приток Дністра чи не найбільше ро-
зробок щодо використання енергії води було 
присвячено річці Стрий. Зокрема, біля 
с. Рибник планувалось будівництво водосхо-
вища об’ємом 160 млн м3, а вище по руслу річ-
ки – ще 3-х водосховищ загальною місткістю 
90 млн м3. На притоках Стрия було запланова-
но спорудження 6 водосховищ об’ємом близь-
ко 70 млн м3. Хоч основним призначенням всіх 

цих водосховищ був протипаводковий захист 
території, при кожному з них можна було по-
будувати ГЕС, загальна потужність яких ста-
новила б 20 МВт. Планувалось також викори-
стання води р. Стрий для водопостачання Дро-
гобицького промислового району, для чого 
вода з Рибницького водосховища на р. Стрий 
повинна була перекидатись по долині Тисме-
ниці – притоки р. Бистриці. При цьому в про-
екті було передбачено будівництво 2 ГЕС пот-
ужністю близько 30 МВт. Існував також про-
ект, згідно якого на р. Стрий планувалось 
створити 11 ГЕС загальною потужністю 
27,5 МВт. Ще одна розробка передбачала 
будівництво 13 ГЕС загальною потужністю 
46,4 МВт із затопленням 3 тис. га земель [12]. 

Загальну кількість малих ГЕС, які були 
споруджені протягом 40 – 60-х рр. ХХ ст. у 
карпатській частині басейну Дністра визначи-
ти важко, оскільки в літературі дані наводяться 
переважно по областях [7]. Проаналізувавши 
літературні джерела вдалося встановити, що 
станом на початок 1960-х рр. у басейні Дністра 
налічувалось не менше 12 малих ГЕС, з яких 8 
були розташовані у межах карпатської частини 
басейну. До них належали: Завадівська ГЕС на 
р. Стрий (потужністю 450 кВт), Фітьківська 
ГЕС на р. Бистриця Надвірнянська (320 кВт), 
Новошицька ГЕС на р. Бистриця (Тисмениць-
ка) (270 кВт), Старосамбірська ГЕС на 
р. Дністер (250 кВт), Опірська ГЕС на р. Опір 
(200 кВт), Тершівська ГЕС на р. Лининка або 
на р. Дністер (150 кВт), Орявська ГЕС на 
р. Орява (100 кВт), Явірська ГЕС на р. Стрий 
(дані про потужність не збереглися). 

У 2000-х рр. Львівською обласною ра-
дою піднімалося питання про відновлення 
кількох малих ГЕС, зокрема Старосамбірської 
(м. Старий Самбір), Опірської (с. Демня 
Сколівського району), Новошицької 
(с. Новошичі Дрогобицького району), а також 
будівництво Бориславської ГЕС (м. Борислав) 
потужністю 500 кВт на водогоні питної води, 
однак ці плани (за винятком Новошицької 
ГЕС) залишились нереалізованими. Планува-
лось також спорудження п’яти малих ГЕС на 
р. Стрий (у смт Верхнє Синьовидне, с. Нижнє 
Синьовидне, с. Нижня Стинава, с. Довге, 
с. Крушельниця) і однієї малої ГЕС на р. Опір 
(смт Верхнє Синьовидне). Загалом у басейні 
р. Стрий було виявлено 14 місць, придатних 
для зведення гідроелектростанцій загальною 
потужністю близько 20 МВт [10]. 

На сьогодні у карпатській частині басей-
ну Дністра відновлено дію двох малих ГЕС: 
Явірської ГЕС потужністю 450 кВт (2008 р.) у 
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с. Явора Турківського району Львівської об-
ласті та Новошицької ГЕС потужністю 165 кВт 
у с. Новошичі Дрогобицького району Львівсь-
кої області (2013 р.). Для порівняння: у басейні 
Тиси нині експлуатується 6 малих ГЕС, у ба-
сейні Прута – 4, на річках басейну Сірета дію-
чих станцій не залишилося [4, 20, 21, 23]. 

Висновки. Отже, мала гідроенергетика у 
Карпатському регіоні має тривалу історію. Ро-
звиток її у ХХ – на початку ХХІ ст. характери-
зують кілька етапів:  

- етап зародження малої гідроенергетики 
(до 1940-х рр.); 

- етап інтенсивного будівництва малих 
ГЕС (1940-60-ті рр., коли в Українських Кар-
патах діяло 39 малих ГЕС сумарною потуж-
ністю 31,5 МВт); 

- етап занепаду малої гідроенергетики 
(1970-90-ті рр.); 

- етап «зацікавлення у відновленні малих 
ГЕС» (від середини 1990-х рр. – до сьогодні). 

Перші два етапи досить детально описа-
но вище. Занепад малої гідроенергетики у 
Карпатському регіоні, як і в СРСР в цілому, 
був спричинений будівництвом потужних теп-
лових електростанцій та розвитком атомної 
енергетики. Певну роль відіграло також те, що 
на більшості малих ГЕС, споруджених у 40-60-
ті рр., використовувалось спрощене обладнан-
ня, яке згодом не могло працювати паралельно 
з централізованою електромережею. З середи-
ни 90-х рр. ХХ ст. з’явилось певне зацікавлен-
ня у використанні гідроенергетичного потен-
ціалу карпатських річок з боку приватних 
підприємств. Зокрема, сьогодні діють 2 малі 
ГЕС у карпатській частині басейну Дністра.  
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Тимуляк Л. Н., Цвелых Е. Н. Зарождение и развитие малой гидроэнергетики на реках карпат-
ской части бассейна Днестра. В статье освещены исторические аспекты зарождения малой гидро-
энергетики, изложены общие принципы работы малых ГЭС, представлены их классификации. Вос-
произведены особенности создания и размещения малых ГЭС в карпатской части Днестра. 
Ключевые слова: мини ГЭС; гидроэнергетика; мощность ГЭС; Карпатский регион; речной бассейн. 
 
Tymuliak L. M., Tsvelyh E. M. The origin and development of small hydropower industry on the Car-
pathian basin of the Dniester river. This article highlights the historical aspects of the developing of small 
hydropower plants. Shows general principles and gives classification of the small hydropower plants. Repro-
duce features of the establishment and location of small hydropower plants on the Carpathian basin of the 
Dnister river. 
Small hydropower industry in the Carpathian region has a long history. Its development in XX- and in XXI 
centuries is described by several stages, namely: 1) nucleation stage of small hydropower (up to the 1940s.) 
2) intensive phase of construction of small hydropower plants (1940-60-ies., when there were 39 small hy-
dropower plants with total capacity of 31.5 MW in the Ukrainian Carpathians); 3) small hydro decline phase 
(1970-90-ies.); 4) Stage of reappearing of the interest to the restoration of small hydropower plants (mid 
1990s. – Present time). The article describes in detail the first two steps. The first set of hydropower plants in 
the Carpathian region was built in the late nineteenth century. Since1940 year the soviet research and design 
organizations repeatedly studied the possibility of using the potential of the hydropower of the Dniester river 
basin for the purpose of power supply for the villages and towns under the General Scheme for rural electri-
fication of the USSR. At the beginning of 1960 year there were 12 small hydro power plants on the Dnister 
river, 8 of which were located within the Carpathian part of the basin:  
 Zavadivska – on the Striy river (450 kW);  
 Fitkivska – on the Bystrica river, Nadvirnianska (320 kW);  
 Novoshytska – on the Bystrica river (Tysmenytska) (270 kW);  
 Starosambirska – on the Dniester river (250 kW);  
 Opirska – on the Opir river (200 kW); 
 Tershivska – on the Lynynka or Dniester river (150 kW); 
 Oryavska – on the Oriava river (100 kW); 
 Yavirska – on the Striy river (power is unknown). 
The degradation of the small hydropower industry in the Carpathian region as well as in the whole Soviet 
Union, was caused by the construction of more powerful thermal power plants and nuclear energy develop-
ment. Another reason for declination was the fact that majority of the small hydropower plants built in 40-60 
years consisted of a simplified equipment, which were unable to work in parallel with the central electricity 
grid. Since the mid 90's. XX century there have been specific interest to use hydropower potential of the 
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Carpathian rivers by private companies. In particular, in the basins of the Prut and Dniester Carpathian there 
was restored 4 and built 2 new small hydropower plants. In general, today there are 4 small hydropower 
plants in the basin of the Prut, and 2 small hydropower plants in the Carpathian basin of Dniester. 
Today in the Carpathian basin of the Dniester river the two small hydropower plants have been run into the 
action all over again, that are: Yavirskoyi hydropower plant - 450 kW power in the village Jawor of the Tur-
ka district of the Lviv region and Novoshytskoyi hydropower plant with capacity 165 kW in the village. No-
voshychi of the Drohobych district of the Lviv region.  
The advantages of the mini hydropower pants are considered to be that ones are characterized by the predict-
able renewable energy resources, low cost of electricity compared with other sources, a prolonged period of 
operation of hydroelectric equipment and facilities, flexibility and unique mobile properties. The positive 
aspects also include independent of the fuel, low level of waste, reduction of harmful emissions into the at-
mosphere (as hydropower replaces the use of fossil fuels), small terms of design, construction and installa-
tion of small hydropower, minor investment for their construction and a small amount of building and instal-
lation works in the construction, the use of simplified schemes of work and design solutions, low mainte-
nance, empowering recreation, fish farming, the functions of flood protection of the territories. 
Key words: mini HPP; hydropower; hydroelectric power; Carpathian region; river basin. 
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УДК 541.46 : 574.583 (247.7.05) 
ПРО СЕЗОННІ КОЛИВАННЯ СОЛОНОСТІ ВОДИ 

В ТИЛІГУЛЬСЬКОМУ ЛИМАНІ 
(ПІВНІЧНЕ УЗБЕРЕЖЖЯ ЧОРНОГО МОРЯ) 

Шуйський Ю.Д., Синюк Г.М. 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

 
Протягом останніх 250 років в Тилігульському лимані солоність води змінювалася від 0,5‰ до 
76,1‰, пересічне значення 11,5‰. Для співставлень і деталізації, в період окремих сезонів 2015-2016 
рр. (осінь, зима, весна та літо) автори відібрали 76 взірців (по 19 кожного сезону) та визначили їх со-
лоність. Максимальне значення було взимку (23,79‰), а мінімальне — влітку (20,61‰). Пересічне 
значення за весь рік 2015-2016 р. становило 21,96‰. З підвищенням глибини солоність зростає, в ін-
тервалі 0-21 м інтенсивність підвищення дорівнює 0,045‰ на 1 м глибини. Протягом 60 років, що 
минули, (1956-2016 гг.) річні значення солоності Тилігульського лиману підвищуються від 11,4‰ до 
21,96‰, а пересічні нарощування дорівнюють 0,176‰ /рік.  
Ключові слова: узбережжя, лиман, вода, солоність, глибини, температура, сезон року, водообмін, 
зміни клімату. 

 
Вступ. Поточного часу викликає занепо-

коєння природний стан приморських озер та 
заток, зокрема на території України. Перш за 
все мова точиться навколо причорноморських 
лиманів, які ще не зазнали сильного впливу 
антропогенного фактору, зокрема — Тилігуль-
ського лиману [1, c.13; 9, с.89]. Протягом 
останніх років лиманні береги Чорного моря 
зазнали сильного антропогенного тиску. Щоби 
оцінити наслідки цього явища, треба викону-
вати більш детальні дослідження. Якщо рані-
ше достатні були пересічні за рік, то сьогодні 
треба виконувати сезонні роботи. Саме це за-
безпечить необхідну детальність динаміки со-
лоності — одного з важливіших покажчиків 
загального становища природної системи Ти-
лігульського лиману. Відтак, тема статті треба 
вважати актуальною. 

Оскільки солоність води суттєво впливає 

на харчову продуктивність та на рекреаційні 
властивості лиману, то тема роботи має велике 
практичне значення. Об’єкт досліджень — це 
Тилігульський лиман на північному узбережжі 
Чорного моря (рис. 1). Предметом досліджень 
є закономірності сезонних коливань солоності 
води даного лиману. Стаття побудована на 
аналізі взірців води, які бралися кожного сезо-
ну 2015-2016 року. 

Лиман розташований в найпівнічнішому 
березі Чорного моря, на межі між Одеською та 
Миколаївському областями України. Він запо-
внює гирлову частину р.Тилігул, а від моря 
відокремлений широким пересипом. Він має 
площу 129 млн м2, а об’єм води 693 млн м3. 
Довжина становить ≈ 52 км, ширина 0,2-5,4 км, 
глибина ≥ 23 м, пересічна 5,4 м. 

 

 

Рис. 1. Схема географічного стану Тилігульського лиману (помічено чорною стрілкою) на північному 
узбережжі Чорного моря. 

Fig. 1. Geographycal location of Tiligul liman (noted by black narrow) on the Northern Black Sea coast. 
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Матеріали та методи досліджень. Гід-
рохімічні дослідження Тилігульського лиману 
нараховують вже майже 150 років [1, с.5; , 4, 
с.185; 6, с.488]. Спочатку виконувалися топо-
графічні зйомки берегів та рибальство. Напри-
кінці XVIII ст. були перші взірцювання, що 
показали значення солоності 

води. З початку середини ХХ ст. викону-
валися більш-менш регулярні хімічні аналізи 
води в лимані, але дуже мало було матеріалів 
сезонних досліджень. Тому в 2015 р. нами бу-
ли започатковані роботи протягом окремих 
сезонів року.  

В жовтні 2015 р., в лютому 2016 р., в 
травні 2016 р. і в липні 2016 р. нами були узяті 
взірці води в лимані кожного сезону по 19. 
Вони були проаналізовані в аналітичній лабо-
раторії кафедри фізичної географії та природо-
користування Одеського національного уніве-
рситету імені І.І. Мечникова. Всього протягом 
4 сезонів було взято 76 проб за допомогою 
пляшки-батометра БВО-02, об'ємом 1 літр 
(вантаж-крапля ГР-15). Більша кількість проб 
(≈ 60%) розташувалася південніше Чалової 
коси, в межах більш глибокої частини лиману 
(рис. 2). 

Камеральна обробка виконувалася в ана-
літичній лабораторії кафедри фізичної геогра-
фії та природокористування Одеського націо-
нального університету ім. І.І. Мечникова. Кі-
лькісне визначення солоності виконувалося 
через вимірювання щільності за допомогою 
ареометра АОН-2 ГОСТ 184-81 при 20°С 
(кГ/м3) № 2. Межі вимірювань допускалися 
такими, що дорівнюють 1,000-1,080 кг/м3, із 
наступним використанням поправки на темпе-
ратуру дослідженої води. Значення, що були 
отримані, були систематизовані та співставлені 
з рядом пересічних річних значень температу-
ри приземного шару атмосфери на північному 
узбережжі Чорного моря. Точки взірцювання 
фіксувалися приладом GPS, щоби мати змогу 
робити повторні заміри в тих же точках аква-
торії. 

Під час відбору взірців складалося доку-
ментування напряму дії та швидкості вітру, 
експозиції берегів лиману по відношенню до 
проміню вітрового потоку, температура повіт-
ря та води, наявність/відсутність атмосферних 
опадів тощо. Аналізувався розподіл темпера-
тури та солоності на вертикалі, з підвищенням 
глибини. Використовувалася велика інформа-
ція з наукових досліджень інших авторів.  

Теоретична інтерпретація материалів та 
польових і камеральних досліджень виконува-
лася за допомогою кількох методів. Перш за 

все застосовувалися методи систематизації 
даних, їх аналізу/синтезу, також застосовував-
ся порівняльно-географічний, ретроспектив-
ний, картографічний, кількісний, методи ком-
п'ютерних технологій. Особливе значення на-
давалося методам аналітичним та синтетич-
ним, що найчасто використовуються в теоре-
тичній географії та в інших природних науках. 

Провідні результати вимірювань се-
зонної солоності. Роботи показали, що макси-
мальною солоність води була взимку, у січні 
та лютому 2016 р. Протягом того сезону вона 
склала пересічно Sзим = 23,79‰, т.є. на 1,32‰ 
більше, аніж восени в жовтні 2015 р. (Sосн = 
22,47‰). Навесні 2016 р. Sв = 22,32‰, а протя-
гом відносно вологого літа — Sл = 20,61‰. Як 
можна бачити, влітку, коли по каналу (рис. 2, 
1) опріснена вода до 8-11‰ стоком з Дніпра та 
Південного Буга, додатково також вода злив, 
опиняються в Тилігульському лимані, то зна-
чення солоності може помітно знижуватися. 
Взимку на підвищення солоності звичайно 
впливає процес змерзання води у зв’язку із 
втратою льодом солі. Стан сезонних значень 
солоності води також можна характеризувати 
значеннями максимальними і мінімальними. 
Нами було виявлено, що протягом року 2015-
2016 рр. вони відповідно дорівнюють: восени 
ΔSосн = 18,6-24,2‰; взимку ΔSзим = 21,1-25,0‰; 
навесні ΔSв = 19,9-24,0‰; влітку ΔSл = 13,2-
23,0‰. Отримані нами максимальні, мінімаль-
ні та пересічні значення солоності дозволяють 
оцінити відхилення від пересічного та виявити 
провідні тенденції змін солоності в лимані, 
який був досліджений.  

Вперше в 2015-2016 рр. отримане нами 
пересічне значення солоності води за даними 
сезонних взірцювань в Тилігульському лимані 
дорівнювало 21,96‰. Його можна використо-
вувати для співставлень з річними значеннями 
минулих років. [1, c.46; 3, 8, с.11]. Ця величина 
(21,96‰) є меншою за осіннє пересічне (жов-
тень 2015 р.), причому на 0,51‰. Зимове зна-
чення більше за пересічне річне на 1,83‰, а 
ось отримане весною відрізнялося мінімально, 
всього на 0,36‰. Щодо літа, то влітку різниця 
була дещо більшою — вона склала 1,35‰. Не 
виключається, що натупні сезонні значення 
солоності та пересічні за рік будуть мати таку 
чи дуже схожу різницю, як і отриману нами в 
2015-2016 рр., у відповідності до існуючих і 
змінених навколишніх фізико-географічних 
умов. На такій закономірністі також зупиня-
ються й інші автори [6, 7, 10]: солоність по-
винна змінюватися рік від року у подальшому.  
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Рис. 2. Схема акваторії Тилигульського ли-
ману на північному узбережжі Чорного моря 

(сірий фон). Чорні точки — точки взір-
цювання води в лимані. 1 — місцерозташу-

вання каналу «лиман-море». 
Fig. 2. Scheme in Tiligul liman aquatory within 

the Northern Black Sea coast (gray phone). 
Black points are hydrological stations for sam-

pling of limanic water. 
1 — location of canal from the sea to the liman.  

 

Вертикальний розподіл солоності. Для 
нас інтерес викликає графік розподілу солоно-
сті та температури води по вертикалі, від по-
верхні майже до дна [2, 13] під час літнього 
сезону року (рис. 3). Можемо бачити на лівій 
епюрі а влітку розподіл температури по гли-
бині виявилося нормальним, без інверсій, — 
від максимальних 28-30°С на поверхні до 17-
18°С в придонному горизонті на глибинах 13-
20 м під час довготермінових спекотних погод. 
Це дуже великий перепад, який обумовлений 
досить великими глибинами в лимані (≥ 23 м). 
Він призводить до різкої вертикальної зміни 
щільності води, а під час згонових вітрів із су-
ходолу закономірним є надходження глибин-
ної прохолодної води впритул до берегів. Від-
так, біля берегів відбувається помітне зростан-
ня щільності, а це впливає на гідрохімічний 
стан води. Протягом дії вітрів з боку акваторії 
у напрямку берегу маємо концентрацію теплої 
води біля берегу, відповідне підвищення тем-
ператури, зниження щільності, а це явище та-
кож впливає на гідрохімічну ситуацію. Синх-
ронні з температурою виміри солоності на ве-
ликих глибинах лиману також показали нор-
мальний розподіл S‰ (рис. 3 б). Якщо в пове-
рхневих горизонтах води солоність дорівню-
вала 18,1-18,5‰, то поблизу дна на глибинах 
18-20 м — вже 18,8-19,1‰. Такий порядок пе-
репадів Т і S виявився взагалі характерним для 
лиману в цілому.  

Отже, виходить, що на вертикалі до гли-
бини 18-20 м солоність знижується на величи-
ну від 0,3 до 1,0‰, або з питомою інтенсивніс-
тю пересічно від 0,015‰ до 0,056‰ на 1 м 
глибини (‰/м). Це майже на порядок величи-
ни менше, ніж в обмілинних лиманах на півні-
чно-західному узбережжі Чорного моря [9, 
с.90]. Таке явище вказує на загальну відсут-
ність чіткого шару стрибка солоності в Тилі-
гульському лимані, в якому умови більш спри-
ятливі для галінної стратифікації за причиною 
більших глибин. На відміну, в Дністровському, 
Будацькому, Бурнаському лиманах глибини 
суттєво менші (1,5-2,5 м), що веде до більш 
інтенсивного перемішування води та руйнації 
стратифікованого шару води. На такий вплив 
глибин на вертикальний розподіл солоності 
звернув увагу Ю.Д. Шуйський ще в 1966 р. на 
прикладах лиманів Сухий (природна глибина 
2,5 м) і Донузлав (глибина 27 м). Дослідження 
першого десятиріччя XXI ст. підтвердили на-
звану закономірність.  

В работе [2, с.] приведен график измене-
ния солености воды в Тилигульском лимане за 
период с 1956 по 2012 гг. В течение 2013, 2015 
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и 2016 гг. измерения выполнялись авторами. В 
1956 г. годовое значение солености было рав-
ным 11,4‰, а в 2016 г., т.е. через 60 лет, состо-
ялся постепенный рост солености и она, со-
гласно нашим измерениям, составила в сред-
нем 21,96‰. Получается, что средняя интен-
сивность положительного приращения солено-
сти воды была равной +0,176‰ в год. Авторы 
[2, с.; 8, с.17] объясняют это явление снижени-
ем поверхностного стока малых рек в бассейне 
Тилигульского лимана, особенно — р. Тили-
гул. Уменьшение поверхностного пресного 
стока привело к постепенному росту солено-
сти, однако, следует учитывать и то, что 
названные реки характеризуется суттєвим роз-
чинним стоком. Тому вони докладають певну 
частину розчинів солей протягом довгочасного 
терміну, а це, за Д.І. Скляруком [5, с.; 6, с.], 
помітно підвищує солоність води.  

Звертаємо увагу також на вплив випаро-
вування лиманної води та поповнення лиману 
розчинами морської води по каналу (рис. 2, 1). 
Цей канал регулярно поповнює лиманну водну 
масу хімічними елементами та їх розчинами, 
що підвищує масу солей в лиманній депресії. 
Солоність води зростає з пересічною швидкіс-
тю 0,185‰ в год (рис. 4). Тому засвоєння со-

лей живими істотами, особливо молюсками, і 
формування порових вод безперервно компен-
сується розчиненими речовинами з моря та в 
невеликій кількості з річок. А протягом часу 
випаровування підсилюється під впливом су-
часного потепління клімату і підвищення при-
земних температур [8, с.].  

Відомо [2, 8], що протягом минулих 50-
60 років пересічна температура приземного 
повітря на широті Тилігульського лиману сут-
тєво зросла. В 1956-1958 рр. Вона сягнула бли-
зько +10,0°С, а в 2014-2015 рр. — вже +11,5°С. 
Відтак, пересічна температура зросла на 1,5°С, 
а це істотна величина, що спроможна помітно 
вплинути на водний баланс лиману, який дос-
ліджений. Пересічна питома прибавка темпе-
ратури склала +0,025°С кожнорічно. Для вияв-
лення зв'язку між підвищенням пересічних те-
мператур протягом року t°С і пересічних за рік 
значень солоності лиманної води S‰ був по-
будований графік їх синхронних коливань в 
часі (рис. 4). На вертикальній вісі були відкла-
дені значення t°С и S‰, а на горизонтальній — 
час, роки.  

 
 

 

Рис. 3. Характерні для літнього сезону року графіки вертикального розподілу температури (а — Т, °С) і 
солоності (б — S, ‰) води по вертикалі на глибинах Н (м) в Тилігульському лимані, північне узбережжя 

Чорного моря (за даними Ю.С. Тучковенка, В.В. Адобовського, О.А. Тучковенко). 
Fig. 3. Vertical distribution graphs of water temperature (а — Т, °С) and salinity (б — S ‰) in Tiligul liman in 

depths H during summer season within the Northern Black Sea coast (by datum of Yu.Tuchkovenko, 
V.Adobovsky, O.Tuchkovenko). 

 
Як можна бачити, розташування значень 

на графіку рис. 4 дозволяє визначити провідні 
тенденції змін явищ, що досліджені. Взагалі 
вони зростають, але солоність — швидше: во-
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на випереджає температуру, як минає час, на-
віть незважаючи на зростання річни сум атмо-
сферних опадів [5, с.; 8, с.]. При цьому можна 
стверджувати, що Тилігульський лиман та йо-
го природна система, в умовах дії суттєвої го-
сподарської діяльності, підлягає більшому 
впливу. Його природна система в умовах си-
льного антропогенного тискувідчуває більший 
вплив процесів солеутворення та соленакопи-
чення. При явній перевазі впливу поверхнево-
го стоку річкових вод явно сильніше є вплив 

розчиненного стоку солей, аніж сток води. Не 
виключаємо, що немалий внесок надають і 
підземні, сильно мінералізовані води, як і в 
інших лиманах на узбережжі Чорного та Азов-
ського морівВидимо, значительный вклад вно-
сит и подземный сток сильно минерализован-
ных вод. Отримані рівняння регресії показали, 
що зміни солоності води в Тилігульському ли-
мані є більш достовірними та надійними про-
тягом періоду наших досліджень.  

 

 

Рис. 4. Графіки синхронних змін солоності води (S‰) в Тилігульському лимані та температури 
повітря (t°С) в районі розташування лиману за період минулих 60 років: с 1956 до 2016 рр. 

Fig. 4. Sinchronic changes Graphs of salinity (S‰) of Tiligul liman water and air temperature (t°С) in 
the region (where liman is located) within the period of 60 years, from 1956 to 2016.  

 
Висновки. 1. Сьогодні викликає суттє-

вий інтерес засвоєння та використання приро-
дних ресурсів причорноморських лиманів та 
приморських озер (заток) взагалі. Оскільки 
північне узбережжя Чорного моря визнане 
класичним лиманним, то найбільш точну і до-
стовірну інформацію маємо саме в процесі їх 
дослідження. Один з найтиповіших лиманів є 
Тилігульський, як за площею, так і за глиби-
нами, за властивостями води і за ресурсною 
цінністю.  

2. Одним із найважливих компонентів 
природної системи Тилігульського лиману та 
лиманів узагалі є солоність води. Рівень дослі-
дження цього компоненту в лимані є набагато 
нижчим, ніж в інших, наприклад в Хаджибей-
ському, Куяльницькому, Дністровському, Ма-
лому Аджалицькому. Особливо мало інформа-
ції про солоність води в періоди окремих сезо-

нів року.  
3. Сезонні вимірювання солоності води 

Тилігульського лиману були виконані восени 
2015 р., взимку, восени і влітку 2016 р. на 19 
станціях. Зимове значення становило 23,79‰, 
т.є. на 1,32‰ більше, аніж восени, в жовтні 
(22,47‰). Весняна солоність 2016 г. Sв = 
22,32‰, а протягом відносно вологого літа — 
Sл = 20,61‰. Навіть тоді влітку, коли по каналу 
опріснена морська вода (до 8-11‰) стоком з 
Південного Буга та Дніпра (разом з водою 
злив) опиняється в Тилігульському лимані, все 
одно солоність може сильно знижуваться.  

4. Пересічна солоність води в Тилігуль-
ському лимані в 2016 р. дорівнювала 21,96‰. 
Це майже стільки, скільки визначали інші ав-
тори в 2001-2014 гг. (20,8-24,2‰) на фоні дов-
готермінового повільного зростання останні 60 
років из пересічним нарощуванням 0,185‰ на 
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рік. Одна з провідних причин динаміки соло-
ності води — це вплив суттєвого підвищення 
пересічних температур приземного повітря.  
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Шуйский Ю.Д., Синюк Г.М. О сезонных изменениях солености воды в Тилигульском лимане 
(северное побережье Черного моря). Северное побережье Черного моря является классическим ли-
манным. Одним из крупнейших лиманов здесь является Тилигульский лиман. Меньше других ком-
понентов его природы изучена соленость воды, но особенно мало информации о солености в течение 
отдельных сезонов года. Авторами было отобрано 76 образцов воды, по 19 каждый сезон. Оказалось, 
что осенью соленость ΔSосн = 18,6-24,2‰; зимой ΔSзим = 21,1-25,0‰; весной ΔSв = 19,9-24,0‰; летом 
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ΔSл = 13,2-23,0‰, в среднем за год — 21,96‰. За последние десятилетия соленость воды в лимане 
постепенно растет, в среднем на +0,176‰ в год. 
Ключевые слова: Черное море, лиманное побережье, лиман, вода, соленость, сезон, глубина, измене-
ния климата. 
 
Shuisky, Y.D., Sуniuk, A.N. Season changing of water salinity in Tiligul Liman (Northern Black Sea 
coast). Northern coast of the Black Sea is classic limanic type in Geography Sciences. All of coastal limans 
contain important natural resources, for instance, medicine mud and conditions of recreation. In the limans 
fishermen rises sea-food products of valuable kinds. What is why salinity limanic water diagnose is very im-
portant for analytic accomplishment in Northern coasts of the Black Sea.  
Purpose. The aim of the article is discovering and analysis of the limanic water salinity during separate year 
seasons, by example of Tiligul liman in 2015-2016. 
Data & Methods. According to sampling 76 water examples during the every year season (by 19 examples 
every season) elaboration and its analysis were carried out by the field expedition and laboratory methods. 
Elaboration was made in analytical laboratory of Geography Department of Odessa Mechnikov's University 
by standard geochemical methods. This work is part of research project by program of the Education and 
Sciences Ministry of Ukraine.  
The Northern Black Sea coast is classic limanic, with location typical 25 limans. One of them is Sukhoy, 
which completely transformed now by impact anthropogenous factor; his limanic depression as occupied 
sea-port Ill'ichevsk as the Small Adjalyk liman was occupied by sea-port Yuzhniy. Other limans are almost 
natural with very many influence of anthropogenous factor and with conservation of main natural features. 
The researching liman located on Northern coast of the Black Sea, along border between two administrative 
oblast's of Ukraine (Odesskaya and Nikolaevskaya). Along this coast 25 limans located with different sizes 
and forms. One of biggest and deepest is Tiligul liman. Limanic water did fill up erosive depression in mouth 
part of Tiligul river during Holocene time. Limanic aquatory was separated from the Black Sea by sand 
beach-barrier, that have Holocene age also. This barrier very wide, aproximally up to 4 km, with many small 
lakes and ancient wave ridges. The Sea and the Liman united narrow canal for active water-exchange. The 
liman squire is 129 mln m2 and water volume up to 693 mln m3. The long is ≈ 52 km, width is from 0,2 to 
5,4 km, maximal depth is ≥ 23 m and average is 5,4 m. 
During 2015-2016 the water salinity of the limanic water by year seasons were from 13,2‰ to 24,2‰, in 
average in the Liman 21,96‰ in general. At the same period, according to climate seasons salinity water of 
Tiligul liman were: in autumn ΔSосн = 18,6-24,2‰ (average 22,47‰); in winter ΔSзим = 21,1-25,0‰ (average 
23,79‰); in spring ΔSв = 19,9-24,0‰ (average 22,32‰); in summer ΔSл = 13,2-23,0‰ (average 20,61‰). 
The general water salinity distribution is depending from quantity of fresh water that directing to the liman 
from water-collecting basin, by water exchanges between the Sea and the Liman, from direction, velocities 
and duration of wind, and depth of liman.  
At the same time, scientific significance have vertical distribution of water temperature and salinity in Tiligul 
liman on maximal depth which is ≥ 23 m. During summer time, the temperature of the water top layer is up 
to 28-30°C in connection with bigger depth than in other shallow limans (2-3 m). On 13-20 m depth it was 
17-18°C, and thermo-gradients are from 0,5°C per 1 m of depth to 1,0°C per 1 m of depth. The difference 
note on free water vertical exchange, though between top and bottom layers, we not observe equal meaning 
of temperature.  
Synchronically, salinity is changing also. In upper water layer we observed quantities 18,1-18,5‰, and near-
est of the bottom its were 18,8-19,1‰ of salinity on depth 18-20 m. As we can see, by vertical quantity dif-
ferences equal from 0,3‰ to 1,0‰. What is why specific increase of salinity per 1 m depth equal from 
0,015‰ to 0,056‰ within area of maximal depths of Tiligul liman. 
Depended matherials of natural measurements are continuation of easy research during past decades from 
middle of XX century. Hard correlation was disclosed between dynamics of water salinity and air tempera-
ture in last of 60 year. 
Key Words: Black Sea, limanic coast, liman, water, salinity, season, depth, climate changing.  
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PROVISIONS OF IN RECREATIONAL SERVICES 

AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 
(THE CASE OF REGIONAL LANDSCAPE PARK "ZNESINNYA", LVIV) 

Tetiana Bozhuk 
National Univercity «Lviv polytechnic», Department of Tourism 

 
Introduction. Regional landscape parks be-

long to the protected areas of local importance, 
contributing to the preservation of biotic and land-
scape diversity of Ukraine. Particularly specific is 
the organization of recreation activities in urban 
areas, aimed at healing and meeting the spiritual 
needs of people in their free time. 

Regional Landscape Park (RLP) 
"Znesinnya" is located in the northeastern part of 
the Lviv, which has preserved many landmarks of 
nature, history and culture. RLP "Znesinnya" - the 
only one landscape park in Ukraine, which is lo-
cated in the city, so the research problems of its 
functioning and development is an important and 
topical issue, especially in view of the establish-
ment of ecological networks, recreational and 
tourism activities and determine environmental 
relationships between tourists and the environ-
ment. 

The regional landscape park "Znesinnia" is 
attractive for different research, particularly on the 
tasks of urban green areas worked A. Zavadovych 
[4]; issues of environmental management nature 
monument "Mountain Lion" studied Y. Zinko [4], 
project Geo-Skansena "Stone and sand" suggested 
A. Zavadovych, Y. Zinko, Y. Chornobay [4]; M. 
Elbakidze, A. Zavadovych, T. Yamelynets devel-
oped methodology and completed an inventory of 
natural territorial complexes RLP "Znesinnya" 
[3]; I. Koynova, A. Zavadovych considered pecu-
liarities of opportunities and balanced develop-
ment of the park [5]; Attempts formation ecologi-
cal tourist trails and tourist routes cognitive health 
in the territory RLP "Znesinnya" [4]; published a 
special issue "Galician gate"; published infor-
mation and educational calendar and mapped 
schemes; it issues raised repeatedly in scientific 
conferences of various ranks, including published 
materials of the international conference "Green 
urban areas - from problems to solutions" [4]. 

Carried expertise fitness area RLP "Znesin-
nia" (Lviv) for recreational and tourism purposes 
in our previous studies [1, 2]. 

Basic statement. The aim of this work is to 
evaluation using of recreational and tourism re-
source potential RLP "Znesinnya." 

To achieve the aim were as follows: 
 describe the theoretical and methodologi-

cal foundations of the use of natural reserve fund 
for the development of tourism and recreational 
activities; 

 identify the main problems of develop-
ment and RLP "Znesinnya"; 

 delineate prospective areas of RLP 
"Znesinnya." 

RLP "Znesinnya" is an important recrea-
tional facility thanks to its unique natural, cultural 
and historic resources, and convenient location 
within walking distance of downtown. It performs 
environmental, recreational, scientific, recreation-
al, historical, cultural and cognitive functions. The 
RLP "Znesinnya" is divided into four functional 
areas: protected, regulated recreation, stationary 
recreation and economic zone [4]. Particularly 
important for the purposes of tourism and recrea-
tion opportunities to define the resource potential 
in areas regulated and stationery recreation. 

The object of study are regulated and sta-
tionery recreation RLP "Znesinnya" areas. Regu-
lated recreation zone covers an area of 47.4 hec-
tares (15.2%) and forested territory covers the 
northern slopes Znesinsinnya ridges, local areas of 
the northern slopes of the valley stream Homets 
mountain slopes and Leo. The zone of stationary 
recreation (76,6ha - (24.6%)) includes the Muse-
um of Architecture and Life "Shevchenko Hai", 
sports center "Dynamo" with ski slopes and ski 
jumping, mountain Stephen, mountain Stara Stril-
nytsya, a pond in the small quarry, large quarry 
and historical core of the Old Znesinnia and the 
Old Kryvchytsi. 

The conceptual plan RLP "Znesinnia" is re-
garded as an area with the development of a wide 
range of recreational classes: cognitive Natural, 
informative, cultural, recreational, and qualified 
local history. Should provide cognitive develop-
ment of new tourist attractions, providing visitors 
access to existing facilities and development of 
information and education, recreation, specialized 
and supporting infrastructure to ensure the devel-
opment of priority forms of recreation. 

As for the proposed improvement of exist-
ing and potential tourism products and services, 
they will be presented Ecoeducational rounds, 
geo-touristic and local history trails, tourist ser-
vices, and the provision of rental equipment, rent-
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al of educational facilities, transport provision. 
Promising proposals forming system of ser-

vices for the development of recreational and 
tourist activity in RLP "Znesinnya" include: 

1) "Train Znesinnya" – railway tourist route 
in RLP at the current historic railway. Background 
of the idea of rail travel route in the park were: 
preserved in the current state of historical railway; 
picturesque landscape of the park, through which 
laid the railroad; romantic and environmentally 
friendly rail transport; the use of the railway as a 
means of communication between interesting ob-
jects in the park and for intercity transport; good 
availability of terminals to public transport (tram, 
bus), which creates an additional chance circular 
journey around historical city; high positive as-
sessment of experts prospect use of railway in 
tourist, recreational, educational and professional 
internship ends. 

2) "Flying through landscape" – demi sea-
son monorail toboggan runs in RLP "Znesinnia" 
locally damaged objects winter sports (former 
bobsleds route), where was only destroyed band 
with progressive soil erosion. It is not appropriate 
to restore the road to the former view, since the 
establishment of concrete structures, maintenance 
of artificial snow and ice cover in terms of short 
or warm winter, cause the jewel of the project, 
and most importantly - will lead to the complete 
destruction of the natural landscape. Instead, the 
opportunity to examine current demi season to-
boggan rail track in Przemysl (Poland) and also 
search online counterparts prompted to think 
about the possibility of implementing similar pro-
jects in the park, which would make it possible to 
transform an area of destroyed interesting object 
recreation. 

3) "It is home hospitality" – is a visit center 
in RLP with infrastructure of tourist services for 
residents and visitors to the expansion of features 
and functions of existing information and educa-
tional center of the park. The existence of a small 
informational and educational center in the park, 
along with its usefulness and popularity, have 
shown limited capacity to provide services (lack 
of conditions to settle for a short period, food and 
parking, transport, small area study room, a lack 
of space for the library, a video hall, museum). 
Centers for visitors in protected areas was the be-
ginning of a building project visit processing cen-
ter in the park with the infrastructure of tourist 
services. 

On the basis of the material studied also be 
possible to develop new programs and improve 
existing centers, which provides for cooperation 
with the local population and interested business 

entities that provide services to the service park 
visitors in the following areas: 

 providing recreational and gastronomic 
services of nature, rental equipment and means of 
transport for bicycle and equestrian tourism; 

 providing lodging services in hotels mini 
park protection zone and equipped homes and vil-
lages Znesinnia and Kryvchytsi; 

 creation a network of art, souvenirs, and 
park design, eco-engineering institutions of 
demonstration and marketing. 

Another interesting suggestion could be to 
developing bike trails little-known places (Fig. 1). 

In the plan of the tour includes: the oldest 
area of the city, churches princely Lviv, Park High 
Castle, artificial cave, the oldest in Ukraine chest-
nut alley, a memorial in honor of Maxim Kryvo-
nos, a memorial stone in honor of King Jan III 
Sobieski, park "Znesinnia" , solar meadow, Kai-
serwald, church of Our Lady of Chelm, the church 
of St. Wojciech et al. 

During the walk will be able to see a num-
ber of the oldest churches in the city, along the 
ancient road Volyn. Spinning pedals will be to 
overcome the way to the High Castle, one of the 
oldest municipal parks and picturesque park ride 
that called Kaiserwald, that imperial forest. The 
route will pass near forest tracks. 

Kaiserwald can go to at least five different 
places: from the top of the Krivonosa street from 
the Piskova and Krypyakevych streets, Chernecha 
Mount street, from the railway that separates the 
park from the so-called Professors Colony (upper 
part of the Lychakivska street and Kryvchytskoyi 
road) and from the 3aklynskyh and Starozne-
senskoyi streets, former toboggan runs or despite 
Znesinskyy cemetery and lake, (in this case, how-
ever, the rise of earthen stairs have to carry the 
bike). 

The route will pass central Kaiserwald not 
paved alley-ways, which extends from the area at 
the entrance to the Shevchenko grove to the east, 
although the intersection with the Chernecha 
Mount street, electrical substation, ski base "Dy-
namo" even to the western slope toward the 
mountain Leo. Therefore, they can be part of a 
larger route that runs, say, a park Lichakivskyi 
through Professors colony (with the transition 
through the track), all Kaiserwald (with drain 
slopes toward the top of the Kharkov street, de-
spite playground for paintball and with difficulties 
almost the opposite side of the slope), through the 
playground, despite Znesinnia office park and 
mount Lion - the high castle. You can also pay 
towards Znesinnia referred station has been dis-
mantled toboggan runs, but this way requires the 
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rider skill and good physical shape. The descent 
toboggan runs gives another option: paying with 
her left approximately 150-200 m after the obser-
vation deck with benches (immediately after the 
first, the coolest area), you can get on quite well, 
though running imperial way, and in this way to 
get Besides the playground at the western foot of 
Kaiserwald. 

The duration of this tour may last from 2 to 
4 hours, depending on the number of tourists. The 
price includes: support professional bike guide 
and bike rental. Calculated the cost of the journey, 
which for 1-2 persons is 330 UAH., 6-10 persons 
- 690 UAH etc. 

To date, the question of the possibility of 
placing fields tent in the park example., the festi-
val "EkoLito" (May 30, 2015) demonstrated the 
seminars and sessions cognitive a lot of infor-
mation as to alternative methods of treatment and 
prevention of many diseases; provided an oppor-
tunity to communicate with interesting people 
who successfully embody the philosophy of health 
in their lives. It was also an opportunity to learn 
how to deal with Nordic (Scandinavian) proces-
sion, which today is gaining more and more popu-
lar in the world and Ukraine in particular. Such a 
festival could become a tradition that will attract 
more attention of residents and visitors to the RLP 
"Znesinnya." 

Conclusions. In this manner, as a result of 
the study can be argued that only one in Ukraine 
RLP "Znesinnia", which is in the city, has a posi-
tive effect (excellent recreational opportunities for 
residents) and want the best (because the submis-
sion and funding from the local city budget does 

not allow it powerfully function) in terms of crea-
tion of new recreational services, namely: 

 Creation of the tourism route based on 
historical railways RLP "Znesinnya" will help 
solve problems such as decay technical heritage 
sites and items of historical and cultural environ-
ment of the park; 

 mane seasonal monorail project (including 
sleds) trails will eliminate the unmet demand for 
programs and active leisure facilities in the park; 

 the project to create center for visitors in 
the park "Znesinnya" with administrative and 
tourist infrastructure will decide the issue of the 
absence of a modern fleet of logistics to meet the 
recreational and educational needs of residents 
and visitors of the city. 

There is also a need to increase the number 
of places equipped for rest, providing gazebo with 
table and benches, places for dumping garbage or 
the possibility of kindling fire at the RLP 
"Znesinnia". 

It would like to establish a recreational area 
providing food services; there is a demand for the 
creation and provision of fixed infrastructure of 
recreation facilities. 

These proposals funding alone is not 
enough to implement, because in a very short 
time, the green area will turn into another district 
of the city of elite buildings. It is important strate-
gically and tactically wisely to create recreational 
services to meet the needs of tourists, mindful of 
the protection and preservation of the environ-
ment. 

 

 
Fig. 1. Map of tour 
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Божук Т.І. Надання рекреаційних послуг і охорона довкілля (на прикладі регіонального ланд-
шафтного парку «Знесіння», Львів). Проаналізовано сучасний стан рекреаційних ресурсів, існую-
чої інфраструктури та послуг, що надаються на території одного із міських парків Львова, який одно-
часно належить і до об’єктів природо-заповідного фонду України. Охарактеризовано основні про-
блеми його функціонування та розвитку. Визначено перспективні напрями діяльності РЛП “Знесін-
ня”. 
Ключові слова: довкілля, регіональний ландшафтний парк, рекреаційні послуги, туристична діяль-
ність. 
 
Божук Татьяна. Оказание рекреационных услуг и охрана окружающей среды (на примере ре-
гионального ландшафтного парка «Знесиння», Львов). Проанализировано современное состояние 
рекреационных ресурсов, существующей инфраструктуры и услуг, которые оказывают на территории 
одного из городских парков, который одновременно принадлежит и к природо-заповедному фонду 
Украины. Приведена характеристика главных проблем его функционирования и развития. Определе-
ны перспективные направления деятельности РЛП «Знесиння».  
Ключевые слова: окружающая среда, региональный ландшафтный парк, рекреационные услуги, ту-
ристическая деятельность. 
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THE NEOLIBERAL URBANISM IN POLAND– REASONS,  
MANIFESTATIONS, AND CONSEQUENCES 

Rudewicz J. 
Faculty of Geosciences, University of Szczecin, Poland 

 
Jacek Rudewicz. The neoliberal urbanism in poland – reasons, manifestations, and conse-
quences. The main goal of the article isto describethe current problems of spatial planning in Po-
land and to clarify the concept of neoliberal urbanism. Political transformation and the economic 
growth changed the Polish cityin an insufficient way. Mistakes, problems and urban planning form 
the era of socialism, the weakness of the centrally planned economy merged with the new.The prob-
lems associated with the neo-liberal approach to space management and the existence of a relation-
ship based on the market mechanism between the inhabitants of the cities, private investors and city 
authorities. The article outlines the reasons for this state, shown vivid examples of adverse changes 
resulting from neoliberal urbanism. Despite a number of undeniable successes in urban develop-
ment in Poland, there is still a lot to do in the field of a better spatial and social cohesion, aesthetics 
of the city, public transport and environmental pollution. After many years of transformation ne-
oliberal approach has been criticized in Poland in the circles of urban planners, architects, and urban 
geographers. 
Key words: neoliberalism, neoliberal urbanism, spatial planning, urban geography 

 

The problems of the current level of devel-
opment and landscapes of cities in Poland should 
be considered in the context of their historical, 
social and cultural conditions. They result from 
the relics left by the history in the city structures 
and in the mentality of their inhabitants and also 
in observed methods of managing the urban de-
velopment. The historical conditions, like the fight 
of Independence, First and Second World War, 
the epoch of communism and socialism, made 
specific marks in the landscape of these cities. 
The concept of the socialist city is, according to 
Polish geographer G. Węcławowicz et al. [14], 
correlated with the concept of the industrial city. 
The cities destroyed during the war were subject-
ed to remodeling or complement of new housing 
estates – large multifamily residential complexes 
and traditional urban patterns were often replaced 
by new style blocks of flats. In the landscapes of 
the major cities there were frequently encountered 
heavy industry facilities and rapidly undergoing 
decapitalization. Cities were characterized by the 
extensive and centrally-controlled approach (lack 
of market competition) into urban space and 
lands. The economic system inefficiency affected 
the deficiencies in the technical and social infra-
structure and poor quality of constructions and 
energy losses. The imposition of the modernist 
urban planning doctrine in a socialist version was 
serving ideological purposes to impoverish the 
landscapes of Polish cities. The landscape was 
characterized by monotonous architecture and 
unification of residential zones and excessive 

functionalization of spatial development. 
The political changes started in 1989 have 

launched, in the former Eastern Bloc Countries, 
the processes of transition. This period is some-
times called post-socialism. According to K. 
Stanilov,it is similar to the concepts of post-
modernism and post-industrialismthat have been 
taking placeat the same time. This expression 
(post-socialism) meant a condition that has been 
defined mainly by the disintegration properties of 
the former condition. It should be created a coher-
ent vision of what should happen after post-
socialism [10]. 

The general objective of the processes tak-
ing place at this time was to establish democracy 
in the Western style.From thatmoment, until to-
day,there wasn’t any theoryof the transition from 
a totalitarian system to a democratic society, into 
the economy based on the market rules. Restora-
tion of private property rights, market economy, 
and a pluralistic political system was a difficult 
task. It was a challengeto find a balance between 
economic and social objectives in a relatively 
short time facing the absence of democratic insti-
tutions.It led tolegitimate concern that some coun-
tries may fall into commercial characteristic for 
the economies,like in the Third World Coun-
tries(bazaar economies) [1]. 

The political system transformation has 
made a number of changes, painful changes, caus-
ing the positive and negative effects. The author, 
K. Stanilov,has divided the political transfor-
mation processes in cities into three levels: urban 
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management, urban space and their impact on the 
functioning of cities. This division has been made 
thanks to the observation of cities around the 
whole area of the Central and Eastern Eu-
rope(CEECs). To the positive effects in the area 
of urban management,there must be included the 
return of subjectivity andthe private ownership of 
real estate and urban land. It has been released, by 
the market principles, entrepreneurship of inhabit-
ants.On the other hand,there also increased an ac-
tivity of inhabitants and their participation in the 
direct democracy within the field of territorial 
self-governments. This process is reflected not 
only in the number of small and medium-sized 
private enterprises but also in a greater level of 
participation in civic organizations and NGOs. 

Among the mentioned disadvantages there 
is asignificant retreat of the local authorities from 
the urban planning and also their relishing in free-
dom. Central planning ran out of the credit of pub-
lic trust during communist government, especially 
in the initial phase of the transition period, similar 
activities did not have sufficient support in socie-
ty. Society was suspicious about all the initiatives 
that could restore a centralized control. This situa-
tion has imposed insufficient funding to support 
the activities of spatial planning and urban design. 
Moreover, the lack of horizontal and vertical co-
ordination between different government planning 
agencies and undergoing the painful process of 
their reorganizing. Under these conditions, the 
effectiveness of the regulations governing urban 
development has been seriously weakened. The 
post-communist planning of development was 
replaced by a neo-liberal approach. 

Recentlyin Poland, has arisen a public de-
bate about the impact of neoliberalism on the lives 
of Poles, especially for manifestations of this doc-
trine impact on the structures, functions, and ap-
pearance of the cities. 

The encyclopedic definition provides that 
"neoliberalism is a general name of the set of eco-
nomic, social, political, ethical and moral ideas 
and the views related directly to the assumptions 
of the ideology of «classical» economic and polit-
ical liberalism, especially in the version formulat-
ed by representatives of the Anglo-Scottish En-
lightenment [1]. 

The technical definition does not reflect to-
tally the essence of the problem and identifies ne-
oliberalism only as a concept and excludes inclu-
sion of this term in the public debate. It seems that 
the better definition gives P. Treanor: "Neoliberal-
ism is a philosophy in which the existence and 
operation of a market are valued in themselves, 
separately from any previous relationship with the 

production of goods and services, and without any 
attempt to justify them in terms of their effect on 
the production of goods and services; and where 
the operation of a market or market-like structure 
is seen as an ethic in itself, capable of acting as a 
guide for all human action, and substituting for all 
previously existing ethical beliefs" [7,13]This def-
inition highlights the power of the market mecha-
nism, the mechanism regulating aspects of supply 
and demand often understood uncritically. This 
mechanism acts indirectly on relationships, di-
vides societies, and impacts on urban shape and 
space by a hyper-individual and commodity ap-
proach.Urban space, which,according tocritics of 
the current neo-liberal condition,should be com-
mon and connect people. 

Professor N. Theodore analyzed themulti-
dimensional effects of the ideology of 
neoliberalismon cities.He divided its impact on 
inhabitants, government, regulations, public fi-
nance and urban space (mechanism of neoliberal 
urbanization). The following tablecompletes the 
abovestatements regarding neoliberalism. The 
action of the neoliberal ideology (philosophy or 
doctrine) [7, 13] transforms existing structures in 
cities in creative or destructive ways (Tab.1). 

The impact of the transformation of the ur-
ban space management system reflects in chaotic 
shapes of the post-socialist urban development in 
Poland. It manifests itself in a spread of suburban 
areas and urban sprawl as a result of real estate 
developers and individual investors activities. 

In the Polish cities also appeared some 
positive changes including the rising standards of 
buildings, revitalization of deprived neighbor-
hoods and buildings (partly). In the cities emerged 
new functional areas, breaking previous mono-
functional structures, where residents can do 
shopping, enjoy of economic freedom, find em-
ployment in services. The increase in the wealth 
of some part of the residents caused in one hand 
creation of new housing estates and deprived on 
the other hand. The increase in wealth and mobili-
ty together with the lack of infrastructure and with 
urban sprawl has generated congestion in urban 
traffic, air pollution, and noise increase. Free mar-
ket diversified individual choices in relation to the 
available types of housing, workplaces, shops and 
leisure facilities. Many districts have experienced 
the closure of public facilities and limitation of the 
access to open spaces. In many of the rapidly con-
structed suburban housing estates, there are no 
basic public services. Rental rates increased rapid-
ly at the expense of a drastic reduction of the so-
cial housing. 
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Table.1. 

The mechanism of neoliberalurbanization 
Mechanism of 
neoliberalurbanization 

Moment of „destruction” Moment of „creation” 

Recalibration of intergov-
ernmental relations 

Dismantling of earlier systems of cen-
tral government support for municipal 
activities. 

Devolution responsibilities to municipalities. 
Creation of new incentives to reward local entre-
preneurialism and catalyze endogenous growth. 

Retrenchment of public 
finance 
  

Imposition fiscal austerity measures 
upon municipal governments. 
  

Creation of new revenue collection districts and 
increased reliance on local revenues. User fees 
and other instruments of private finance.  

Privatization of the local 
public sector and collec-
tive infrastructures 

Elimination of public monopolies for 
the provision of municipal services (e.g. 
utilities, sanitation, mass transit). 

Privatization of municipal services. 
Creation of new markets for service delivery ant 
infrastructure maintenance.  

Restructuring urban hous-
ing markets 
  

Razing public housing and other low-
rent accommodation. 
Elimination of rent controls and pro-
ject-based construction subsides.  

Creation of new opportunities for speculative 
investment in central-city real estate markets. The 
introduction of markets rents in low-rent niches 
of urban housing markets. 

Reworking labor market 
regulations 
  

Dismantling of traditional publicity, 
publicity funded education, skills train-
ing and apprenticeship programs for 
disadvantaged workers. 

Creation of new regulatory environments to en-
courage contingent employment. 
Expansion of informal economies.  

Transformations of the 
built environment and 
urban form 
  

Destruction of working class neighbor-
hoods to make way for speculative 
redevelopment. 
  
Retreat from community-oriented plan-
ning initiatives. 
  

Creation of privatized spaces of elite consump-
tion. 
Construction of mega-projects to attract corporate 
investment. 
„Rolling forward” of the frontier of gentrifica-
tion. 
Adherence to the principle of „highest and best 
use” as the basis for major land use planning 
decisions.  

Regulations of urban civil 
society 

Destruction of the „liberal city” in 
which all inhabitants are entitled to 
basic civil liberties, social services and 
political rights. 

New forms of surveillance and social control. 
Introduction of policies to combat social „exclu-
sion” by reinserting individuals into the low wage 
labour-market. 

Re-representing the city Performative discourses of urban disor-
der “dangerous classes” and economic 
decline. 

“Entrepreneurial discourses and representations 
focused on urban revitalization, investment and 
rejuvenation” .  

Source: https://youtu.be/POQ4IlE9fDQ(2016) Lecture by Professor Nik Theodore University of Illinois at 
Chicago. 

The graph showed (fig.1.) the problem of the lack of local spatial development plans coveragein the ma-
jor Polish cities. 

 
Fig.1. Coverage of local spatial development plans in major Polish cities [11]. 
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The analysis of the percentage of local spa-
tial development plans (LSDP) coverage showsall 
aspects of the problems of urban planning. More-
over, the local authorities are not required to cover 
the entire area by the plans. Therefore, thecharthas 
beencomplemented by selected opinions appear-
ing in the publications describing or monitoring 
system of spatial planning from the point of view 
of practice and problems observed in Poland (in-
cluding cities). 

In relation to theplanning system and rea-
sons for negative phenomena in the cities,there are 
mentioned opinions of spatial planning experts 
and urban planners. The most common are the 
following problems: 

 LSDPs are prepared for relatively small 
areas or parts of terrain, often for the needs of 
individual investor, neighboring areas may be 
different significantly in terms of planning 
decisions, public interest seems to have smaller 
importance than private sector; 

 LSDPsin practice are not associated with 
any development programs and strategies, 
although they should be; 

 LSDPsare notcorresponded to the needs – 
too many zonesare dedicated to residential 
housing (for this moment they allow the 
colonization of Poland at the level of about 62 
million inhabitants); 

 LSDPs’arrangements, although there 
existsan obligation of forecasting their financial 
implications and defining rules of the financing of 
public utilities,are not legally or financially 
binding; 

 Administrative decisions(procedure when 
there is no anLSDP;municipalities must issue a 
decision) is out of public control and more 
corruption-generating than the use of LSDPs; 

 Above mentioned administrative deci-
sions (decision of building conditions and land 
management)generate spatial chaos eg. spatial 
conflicts, neoliberal urbanism, lack of synergies 
and coordination; 

 An investor locating its investments in ar-
ea not covered by any LSDP depends only on the 
regulations from other legal acts (on the protec-
tion of nature, about the monuments, on public 
roads); 

 Non-compliance between spatial planning 
and strategic planning; 

 The study of spatial development condi-
tions and directions (preliminary development 
planning document) does not include the obligato-
ry forecasts and socio-economic analysis resulting 
in the voluntarism of local authorities; 

 Legal requirements of LSDPstreat equally 

villages and big cities. They are too detailed for 
the firsts and too generalfor the seconds. This 
situation generates high costs of the LSDPs 
creation; 

 There are no arrangements about legal 
norms and standards of urban planning; 

 It’s too easy way to change anLSDP 
onlyby a single resolution of the municipality 
council. 

The condition of spatial management and 
the current level of "spatial arrangement" in Polish 
cities are a result of theoverlap of many layers 
from historical past and, in particular, of their de-
velopment in the communist period, and further 
27-year of the transformation period. On those 
weaknesses overlap current errors – on the mod-
ernist and industrial city has not been imposed a 
clear, new urban doctrine. On the basis the above 
studies, the major symptoms of the lack of a sys-
tem of spatial planning are: 

 Chaotic build-up, especially in suburbs; 
some experts call this phenomenon as a spatial 
anarchy [8]. There are epithets talking about trou-
blemaking, inefficient, dangerous, corrupting 
space. 

 Regarding the cities, there are given ex-
amples of gated estates and fenced areas (spatial 
segregation), problems of revitalization, decapital-
ization of city centers, anurban landscape littered 
with shop signs and advertisements. 

 Uncontrolled suburbanizationwith its con-
sequences, including the decrease of public open 
spaces,is the most common problem highlighted 
in the specialized analysis. 

 Lack of respect for the natural and cultural 
heritage. 

 Appropriation of public spaces. 
 Residential areas have deficits of invest-

ments in the municipal infrastructure. 
 Lack of mechanism for balancing the ef-

fects of the market mechanism and public needs. 
 Lack of mechanism for balancing public 

and business that would allow the local communi-
ties to participate in the creation of a city devel-
opment policy. 

The above presented critical views of urban 
planners, architects and geographers [2,3,6,8,9] 
about the Polish system of spatial planning re-
garding challenges and needs of spatial develop-
ment and are still valid. Despite improvements in 
the coverage of local plans, many problems still 
remain unsolved. These effects of the spatial 
planning system, numerous manifestations of ne-
oliberal urbanism are not stopped, and there are 
no signals of a rapid improvement. Short-term 
gains and benefits for local authorities arising 
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from the spatial planning shortages began to cre-
ate additional costs. 

One of the symptoms of the neo-liberal ap-
proach inPolish housing construction is the loss of 
construction based on the collective accumulation 
of common funds.Cooperative societies have dis-
appeared as well as any form of municipal or so-
cial building projects. They have beenalmost to-
tally replaced by housing developers and private 
constructions. Government programs for building 
support like "Family on their own home", or 
"Apartment for the young" supported buyers of 
apartments and, at the same time,housing devel-

opers (fig.2). 
The common phenomenon of the Polish ur-

ban landscape became fenced estate and areas that 
gave its residents a false sense of safety. Separat-
ing themselves from the rest the residents of that 
areas have a sense of belonging to the middle 
class. In the modern approach to urban planning, 
this phenomenon should not exist [5]. The scale of 
this phenomenon is, fortunately, smaller than it is 
in the cities of South America but still it contrib-
utes to isolation, social polarization and the reduc-
tion of social ties. 

 

 
Fig.2. The number of apartments released for use in Poland 

 

 
Fig.3. An example of fenced areas and gated communities 

Source: Gazeta Wyborcza 
Another negative exampleof the neoliberal 

urbanism in Poland is the widespread prevalence 
of advertisements and shop signs. This phenome-
non is mastering many places in the cities in an 
uncontrolled manner. The lack of regulation and 
the desire for profit by building owners has led to 
the phenomenon of decline in the quality of the 
urban landscape. Currently, the problem of the 

phenomenon called "szyldoza" is regulated by 
law. But the effects of this law are still bare-
lynoticeable. 

The greatest problem of cities in Poland, 
not only in the major ones, is suburbanization. 
This is a result of deficiencies in a proper plan-
ning and the excess of legal freedom in the pur-
chase and settlementin the rural areas around cit-
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ies. The following figure shows the trends of the 
changes of population in suburban areas and cores 

of metropolitan areas (agglomerations). 
 

 
Fig.4. An example of omnipresent advertisements. Most common and omnipresent forms of visual 

rhetoric. The Centre of Szczecin Source: Jacek Rudewicz 

 
Fig.5. Population changes in Poland, proportion in urban zones [12]. 
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Fig.6, 7. The comparison the results of spatial planning in Poland and Denmark 

The best illustration of the problem is the 
comparison of aerial imagery of selected suburban 
areas in Poland and in other European countries. 
The higher level of spatial arrangement is clear. 
The same is with compact build-up areas, plan-
ning of the streets directions, and the line of build-
ings. In Poland, the shape of suburban areas is a 

result of their previous rural character. 
The consequence of suburbanization is 

growing congestion in urban traffic and problems 
with the spaces occupied by cars. Dynamics of 
changes in the number of cars per capita in Poland 
has been presented in figure 8. 

 
Fig.8. Motorization rate in EU in 2005 and 2015. 

Source: ACEA 2016 
 

Polish cities throughout 27 years of system 
transformation have changed their own image. 
There are new high-quality public spaces. In the 
cities, there are investments in new buildings of 
public infrastructure: philharmonics, concert 
houses, theaters, museums. There are also created 
new public utility buildings, many parts of the 
cities areduring revitalization.Many buildings in 
the Polish cities are designed by world’s famous 

architectural studios.However, not all changes 
should be considered as positive. Briefly men-
tioned examples are only some of the problems. 
Neo-liberal approach to urbanism and the excess 
of freedom makes the inhabitants suffering from 
the consequences. Even local and central authori-
ties are not aware of that social, environmental 
and economic consequences. 

Environmental costs:excessive land con-

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 775-776. Географія 

145 
 

sumption,environmental losses, re-naturalization, 
spatial chaos,energy losses,pollutions. 

Social costs: decrease in the quality of life, 
impact on wellbeing, levels of trust and satisfac-
tion with different aspects of everyday life,the 
problem of interpersonal relationships and social 
cohesion,spatial segregation. 

The economic costs: recently there were no 
estimates of how much an uncontrolled suburban-
ization or a neoliberal urbanization costs. 
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УДК 911.3  

ТЕРМІНОСИСТЕМА „ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА”: 
СТАНОВЛЕННЯ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

Влах М. Р.  
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Висвітлено синонімію терміна «територіальна організація суспільства», зокрема встановлено викори-
стання для означення геопросторових проявів суспільно-географічних явищ і процесів таких понять: 
“територіальні (просторові, геопросторові, регіональні) відмінності”, “територіальна диференціація”, 
“територіальні (просторовий, геопросторовий, регіональний) розвиток”, “територіальна структура 
господарства і розселення населення”, “гепросторова організація суспільства”, “просторові системи”, 
“територіальна ідентичність”; розкрито наукові підходи до сучасного розуміння обсягу та змісту по-
няття «територіальна організація суспільства»; виділено етапи і періоди розвитку терміносистеми 
«територіальна організація суспільства»: досистемний (до середини ХХ ст.) з переважанням терміно-
логії щодо конкретного розміщення суспільно-географічних об’єктів, системний (зі середини ХХ ст.); 
встановлено домінування територіальної економіко-географічної термінології та її вплив на означен-
ня інших видів життєдіяльності людини, недостатній розвиток термінології на означення функціону-
вання територіальних суспільно-географічних систем; визначено напрямки упорядкування й устален-
ня терміносистеми “територіальна організація суспільства”. 
Ключові слова: суспільство; територія; терміносистема; територіальна організація суспільства. 
 

Постановка проблеми та її актуаль-
ність. На переломних етапах історичного роз-
витку суспільної географії завжди виникає 
проблема її головної категорії. Якщо в радян-
ські часи такою категорією був географічний 
поділ і (трохи пізніше) інтеграція праці, то в 
умовах соціологізації, гуманізації суспільства 
поділ праці вже не відображає об’єктно-
предметної сутності географічної науки. Голо-
вна категорія суспільної географії має стосува-
тися предмету її дослідження. Більшість су-
часних суспільно-географів предметом науки 
вважають територіальну організацію суспільс-
тва [10, с. 148].  

Поняття „територіальна організація суспі-
льства” як предмет суспільної географії в умовах 
динамічної трансформації суспільства зазнає істо-
тних змін і потребує сучасного трактування. Крім 
того, зміст категорії територіальна організація 
суспільства в останнє десятиріччя втратив свою 
чіткість і однозначність. Поняття територіальна 
організація тепер довільно застосовують щодо 
геопросторових проявів будь-яких явищ і проце-
сів. Близькими за суттю до терміна „територіаль-
на організація суспільства” можна вважати такі: 
„територіальні (просторові, геопросторові, регіо-
нальні) відмінності”, „територіальна диференціа-
ція”, “територіальний (просторовий, геопросторо-
вий, регіональний) розвиток” [8], „територіальна 
структура господарства і розселення населення” 
[9], „геопросторова організація суспільства” [10; 
11; 13], „просторові системи” [6], „територіальна 
(регіональна, просторова, географічна) ідентич-

ність”. Синонімія термінів територіальний (прос-
торовий, геопросторовий, геоторіальний, геогра-
фічний, регіональний, національний) і організація 
(структура, розвиток, диференціація, управління) 
призводить до виникнення небажаних наукових 
діалектів, що, однак є неминучим виявом процесу 
розвитку науки. Слід відзначити також полісем-
ний характер терміна територіальний, оскільки 
його використовують щодо конкретної території, 
щодо національної території держави; як антонім 
терміна компонентний або галузевий [1, с. 51]. 

Термінологічний аналіз наукової літерату-
ри з даної проблематики дав змогу встановити, 
що поняття „територіальна організація суспільст-
ва” фіксує як локалізацію у просторі, так і терито-
ріально-структурні процеси (диференціювання, 
нівелювання, концентрування, деконцентрування, 
стягування, дифузію, агломерування, дегломеру-
вання, поляризацію, вирівнювання), які зумов-
люють територіальні зсуви, структурні зрушення, 
форми організації географічних явищ і процесів, 
поєднуючи їхні просторові та часові аспекти.  

На актуальність дослідження даної про-
блеми вказувала тематика суспільно-
географічного семінару при Інституті географії 
НАН України „Територіальна організація сус-
пільства: сучасне розуміння категорії” за учас-
тю близько 50 науковців (березень, 2009) [2]. 
Унормування і усталення наукової терміноло-
гії учасниками семінару розглядається як одна 
із ключових проблем географічної науки.  

Виклад головного матеріалу. Не ревізу-
ючи сучасного предметного поля суспільної 
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географії, котре більшість учених власне трак-
тує як територіальну організацію суспільства 
(зумовлене об’єктивними закономірностями та 
суб’єктивними чинниками упорядкування 
життєдіяльності суспільства в межах певної 
території, що проявляється у формуванні сус-
пільно-територіальних комплексів і систем 
різного ієрархічного рівня), ми робимо спробу 
розкрити цей суспільно-географічний феномен 
через аналіз наукової термінології. На нашу 
думку, “зворотний” науковий підхід, на проти-
вагу загальноприйнятому (об’єктивна, концеп-
туальна, віртуальна реальність → термін), у 
методичному плані цілком прийнятний. Аналіз 
наявних терміноелементів у контексті розвит-
ку об’єктно-предметного поля науки допома-
гає розкрити її системну сутність, виявити 
проблеми, що неминучі у процесі історичного 
розвитку пізнання. 

Термінологічна складність сучасної сус-
пільної географії випливає з трактування сус-
пільства як загального об’єкта суспільно-
географічної науки. Запропоновані О. Шаблієм 
підходи до розуміння загального об’єкта сус-
пільної географії [10, с. 7–16] – формаційний, 
геосферний, цивілізаційний, діяльнісний, еко-
логічний, ноосферний – різнобічно розкрива-
ють сутність суспільства як соціальної систе-
ми, однак не розгорнені чи опосередковані у 
відповідних терміносистемах територіальних 
(геопросторових) форм буття людини.  

На думку М, Дністрянського, суспільст-
во як загальний об’єкт суспільної географії є 
занадто широким і неконкретизованим понят-
тям. Оскільки реальним творцем геопростору є 
людські спільноти (етнічні, поселенські, соціа-
льно-культурні, соціально-економічні, політи-
чні), то власне вони й повинні бути загальним 
об’єктом суспільної географії [3, с. 26]. 

Критикуючи формаційне трактування 
суспільства як єдності економічної бази і від-
повідної надбудови, що орієнтує суспільну 
географію на вивчення продуктивних сил, 
слід, однак, відзначити, що термінологія, сфо-
рмована у період домінування економічної ге-
ографії (для прикладу, пункти, центри, кущі, 
вузли, комплекси, райони тощо), використову-
ється й для аналізу територіальної організації 
соціальних видів діяльності людини. Про не-
достатній розвиток суспільно-географічної 
терміносистеми свідчить і те, що компонент-
но-функціональна структура територіальної 
організації конкретних об’єктів дослідження 
термінологічно відображена переважно за ра-
хунок використання прикметникових форм 
лексем (економічний, у т. ч. промисловий, 

транспортний, агропромисловий вузол; соціа-
льно-економічний вузол; суспільно-
географічний вузол тощо). 

Нові терміни, що з’явились у суспільній 
географії на означення територіальної організації 
життєдіяльності людини (транспортні коридори, 
технопарки, індустріальні парки, парки високих 
технологій, технополіси, інноваційні центри, 
території пріоритетного розвитку, єврорегіони, 
спеціальні (вільні) економічні зони тощо) теж 
переважно стосуються виробничих видів діяль-
ності, для яких властива чітка просторова 
прив’язка. Недостатня термінованість територіа-
льних форм соціальних, політичних, культурни-
цьких видів діяльності людини зумовлена, з од-
ного боку, ще недостатнім розвитком нових на-
прямків суспільно-географічної науки, а з іншо-
го – об’єктивним послабленням залежності жит-
тєдіяльності людини від конкретних умов тери-
торії за розвитку інформаційних технологій, но-
вих видів інфраструктури тощо.  

Аналіз розмістницької термінології су-
часної суспільної географії відображає пода-
льше панування хорологічної парадигми з ува-
гою до питань взаєморозташування об’єктів у 
двовимірному просторі земної поверхні, наяв-
ності зв’язків між цими об’єктами й існування 
геопросторових формувань. Слід відзначити 
недостатній розвиток термінології, що відо-
бражає функціонування територіальних суспі-
льно-географічних утворень, – зміну станів 
унаслідок взаємодії з природним і суспільним 
довкіллям. Власне розуміння системного хара-
ктеру суспільного розвитку, що передбачає 
наявність у суспільно-територіальних систе-
мах синергетичних ознак (емерджентності, 
незрівноваженості, чергування стійких і не-
стійких станів), а також стадійно-еволюційний 
характер розвитку суспільства, актуалізують 
питання функціональної організації територіа-
льних суспільних систем, що закономірно має 
відображатись у відповідній термінології 
(природнича географія у цьому аспекті має 
більші терміноздобутки). 

На часі географічне вивчення і відповідне 
наукове називництво процесів незрівноваженос-
ті, самоорганізації, локальної упорядкованості й 
зовнішньої організації, впливу флуктацій на 
процеси біфуркацій суспільно-географічного 
системо-, комплексоутворення, тобто тих пи-
тань, що характерні для складних, відкритих, 
нелінійних, еволюціонуючих систем, до яких і 
належить суспільство.  

Як стверджує О. Шаблій, питання функці-
онування геопросторових утворень особливо по-
силюються в умовах інформаційного суспільства 
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[11, с. 26]. На часі подальший розвиток концепції 
гнучкої геопросторової організації суспільства, 
для обґрунтування якої учений наводить сучасні 
приклади розвитку адитивного, або 3D виробниц-
тва та функціонування Grid-інфраструктури 
[12, с. 27−28]. Нові реалії суспільно-
територіального функціонування докорінно змі-
нюють закони і закономірності суспільно-
географічної науки, що сформувалися на стадії 
індустріального та постіндустріального розвитку 
суспільства, акцентуючи увагу на їхньому адап-
тивному характері. 

Простежуючи історичний розвиток геогра-
фії від античності, коли природничо- і суспільно-
географічні питання розглядались у нерозривному 
зв’язкові в рамках єдиної нерозчленованої натур-
філософії, й по сьогодення, слід відзначити розши-
рення обсягу понять стосовно територіальної орга-
нізації життя людини (граничними поняттями мо-
жна вважати античну Ойкумену (заселену люди-
ною частину Землі), сучасну Цивілізацію та Ноо-
сферу (суспільство, засноване на засадах розуму і 
справедливості)) та відповідне звуження змісту. 

У розвиткові терміносистеми “територіа-
льна організація суспільства” умовно можна виді-
лити два історичних етапи: так званий “досистем-
ний” (до середини XX ст.) з переважанням термі-
нології щодо конкретного розміщення суспільно-
географічних об’єктів (центри, смуги, округи то-
що); системний (зі середини XX ст.). Еволюція 
системно-термінологічного напрямку пройшла 
шлях від територіально-виробничих комплексів і 
територіально-виробничих систем до регіональ-
них систем, сучасних концепцій локальних (регі-
ональних) цивілізацій. 

Концепція територіальних виробничих 
комплексів і територіальних виробничих сис-
тем була панівною у науці до 60-х років XX ст. 
(перший період розвитку системної суспільно-
географічної термінології). У цьому аспекті 
слід відзначити наукові здобутки 
М. Колосовського, Ю. Саушкіна, О. Ващенка, 
М. Паламарчука. 

Протягом другого періоду (1960–1980) від-
значаємо домінування концепції територіальних 
соціально-економічних систем. Під соціально-
економічною системою розуміли економічно та 
соціально ефективне взаємопов’язане поєднання 
виробничих і соціальних елементів, що залучені у 
регіональні процеси суспільного відтворення та 
характеризуються ієрархічною упорядкованістю, 
територіальною соціально-економічною цілісніс-
тю розвитку, складністю, полікомпонентністю, 
відкритістю, динамізмом і рівновагою з до-
вкіллям, керованістю соціально-економічними 
процесами тощо (напрацювання М. Паламарчука, 

М. Пістуна, О. Шаблія, М. Долішнього, 
О. Топчієва та ін.).  

Третій період розвитку системної суспі-
льно-географічної термінології (1980–2000) 
пов’язаний зі становленням концепції терито-
ріальних суспільних систем. Територіальна 
суспільна система – це форма просторово-
часової організації суспільства, яка включає, крім 
виробничої та соціальної, екологічну, духовну, 
психологічну й інші складові людського буття 
(М. Пістун, О. Шаблій, О. Топчієв, Я. Олійник, 
Л. Шевчук та ін.). 

З 2000 р. (четвертий період становлення 
системної термінології) відбувається поши-
рення загальногеографічної теорії територіа-
льних систем на інші сфери наукового пізнан-
ня – економіку, геопросторовий розвиток, іс-
торіософію, теософію, культурологію та ін.  

Наприклад, в економіці використовують 
поняття етноекономічних систем як відтворюва-
льних цілісностей, що формуються у процесі роз-
гортання господарського існування етносу і ма-
ють ендогенний (внутрішньосистемні умови реа-
лізації виробничого потенціалу етносу) та екзо-
генний (взаємодія з іншими етносами) характер.  

Головною категорією наукового напрямку 
“регіонально-просторовий розвиток і просторове 
планування” є регіональна система, що розгляда-
ється як форма територіальної організації соціа-
льних, економічних і екологічних підсистем, яка 
формується шляхом локалізації та взаємозв’язку 
певних видів діяльності.  

В історіософії та філософії частини 
світового цивілізаційного простору позна-
чають як локальні (регіональні) цивілізації, 
що включають групу етносів (держав), які 
відрізняються спільністю духовних ціннос-
тей, історичної долі, економічних і геопо-
літичних інтересів. Системоформуючим 
чинником локальної цивілізації є люди, їх-
ній творчий потенціал, духовні цінності, 
соціокультурні відмінності.  

Територіальну сутність фрагмента люд-
ського геопростору найвищого рангу відобра-
жає поняття землесвіти, у формуванні якого 
задіяні ландшафтно-етнічні, етноісторичні, 
лінгвістичні, сакральні й інші чинники [4].  

У суспільній географії і суміжних науках 
(етнологія, культурологія, політологія, соціологія, 
історіософія) останніми роками широко викорис-
товується поняття „територіальної (просторової, 
локальної, регіональної) ідентичності”, що трактує 
простір як соціальну категорію (сприйняття інди-
відом себе як представника певної спільноти, яка 
ґрунтується на єдності території проживання, істо-
рії та традицій, соціокультурного досвіду, цінніс-
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них орієнтацій та способу життя). 
Загалом аналіз терміносистеми „терито-

ріальна організація суспільства” вказує на пе-
реважання в ній понять, які стосуються ком-
понентних форм – окремих частин суспільства 
(населення, виробнича, соціальна, політична, 
духовна чи природно-ресурсна сфери), що 
значно розширює обсяг досліджуваного по-
няття (рис. 1). 

Терміносистема щодо форм територіа-
льної концентрації та зосередження як окре-
мих компонентних, так й інтегральних суспі-
льно-географічних об’єктів на загальнонаціо-
нальному рівні представлена синтезом точко-
вих, локальних, лінійних, ареальних, зональ-
них і регіональних форм буття людини. Точко-
ві (первинні, елементарні) об’єкти є найпрос-
тіші, неподільні на дрібніші самостійні части-
ни географічних об’єктів (симплекси, опера-
ційні територіальні одиниці, локалітети тощо); 
лінійні – центри соціально-економічної актив-
ності, що з’єднані транспортно-
комунікаційними коридорами і магістралями); 
локальні форми – поселення; ареальні – міські 
агломерації, метрополітарні райони, ареали 
суцільного сільського розселення; зональні 
форми – території, що виділяються за зміною 
інтенсивності соціально-економічних проце-
сів; – зони розселення, сільськогосподарські 
зони тощо; регіональні форми – території, ос-
нову яких становлять суспільно-територіальні 
комплекси [7, с. 41]. 

Перехід від нижчих до вищих форм те-
риторіальної організації суспільства, що 
пов’язаний із прогресивними структурними 

зрушеннями, зростанням суспільної ефектив-
ності господарства, підвищенням якості життя 
населення, термінологічно наразі не зафіксо-
ваний.  

Як окремий приклад можна навести по-
няття “мережева структура”, яку формують 
точкові та лінійні об’єкти із розвиненими го-
ризонтальними зв’язками (рис. 2).На світосис-
темному (наднаціональному) рівні територіа-
льні форми організації життєдіяльності люди-
ни фіксують такі сучасні поняття “транскор-
донні регіони”, “єврорегіони”, “транснаціона-
льні мережі”, “субмакрорегіони”, “макрорегіо-
ни”, “меґарегіони” тощо [5].  

Терміноелементи на означення геопрос-
торових форм територіальної організації сус-
пільства не відзначаються усталеністю, стро-
гим дотриманням кваліфікаційних ознак, що 
використовуються при їхньому означенні (на-
приклад, зона вільної торгівлі, зона євро, мак-
рорайони України тощо). Масштабні рівні те-
риторіальних форм організації суспільства не 
завжди відображають обсяг та інтенсивність 
виконуваних функцій, підтверджуючи прин-
цип нестрогого входження субсистем у систе-
му. Як на загальнонаціональному, так і на сві-
тосистемному рівнях важлива роль у територі-
альній організації суспільного життя належить 
центрам соціально-економічного розвитку, 
якими є міста (насамперед ті, що мають статус 
глобальних), а також центри інноваційного 
розвитку, “полюси економічного зростання”, 
що формують відповідний інноваційний прос-
тір тощо. 
 

 

 

Рис. 1. Структурна декомпозиція поняття “територіальна організація суспільства” 
Pic. 1. Structural Decomposition of the Concept "Territorial Organization of Society" 
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Рис. 2. Ієрархічні рівні територіальних форм організації суспільства 
Pic. 2. Hierarchical levels of territorial forms of social organization 

 
Висновки. Терміносистема територіальної 

організації суспільства як головної категорії сус-
пільної географії потребує упорядкування й уста-
лення відповідно до сучасного розуміння 
об’єктно-предметного поля науки, а також вико-
ристовуваних методів дослідження; необхідно 
подолати термінологічний консерватизм, зумов-
лений поширенням економіко-географічної тер-
мінології на всі сфери територіального буття сус-
пільства; потребує розвитку термінологія на озна-
чення процесів функціонування як компонентних, 
так і інтегральних форм територіальної організа-
ції суспільства; на часі термінологічне представ-
лення окремих морфологічних типів територіаль-
ної організації суспільства на загальнонаціональ-
ному (внутрішньонаціональному) чи наднаціона-
льному рівнях, наприклад, за аналогією з типами 
територіальної організації господарства (матрич-
на, зіркувата, лінійна, деревувата, ортогональна 
тощо).  

Для вирішення проблеми унормування й 
усталення суспільно-географічної термінології 
слід організовувати термінологічні конференції, 
створити термінологічну комісію у структурі 
Українського Географічного Товариства. 
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М. Р. Влах. Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Терминосистема «терри-
ториальная организация общества»: становление и направления развития.  
Освещены синонимия термина «территориальная организация общества», в частности установлено ис-
пользование для определения геопространственных проявлений общественно-географических явлений и 
процессов таких понятий: "территориальные (пространственные, геопространственные, региональные) 
различия", "территориальная дифференциация", "территориальное (пространственное, геопространствен-
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ное, региональное) развитие", "территориальная структура хозяйства и расселения населения ", “геопро-
странственная организация общества”,"пространственные системы", "территориальная идентичность"; 
выделены этапы и периоды развития терминосистемы «территориальная организация общества»: досис-
темный (до середины ХХ в.) с преобладанием терминологии по конкретному размещеннию общественно-
географических объектов, системный (с середины ХХ в.); установлено доминирование территориальной 
экономико-географической терминологии и ее влияние на определение других видов жизнедеятельности 
человека, недостаточное развитие терминологии для обозначения функционирования территориальных 
общественно-географических систем; определены направления упорядочивания и упрочения терминоси-
стемы «территориальная организация общества». 
Ключевые слова: общество; территория; терминосистема; территориальная организация общества. 
 
M. R. Vlakh. Terminological system “territorial organization of society”: setting-up and directions of devel-
opment. It has been determined that territorial organization of society is the main category of human geography re-
lated to the subject of its research. 
Territorial organization of society factors is the caused by objective laws and subjective ordering of the life activity 
of society within a certain territory, which and is manifested in the forming of human-geographical complexes and 
systems of different hierarchical levels. It was established that analysis of the category “territorial organization of 
society” in the context of development of the object-subject field of science allows to reveal its systemic essence, to 
identify the problems, and to determine the ways of their solution. 
The synonymy of the term “territorial organization of society” has been elucidated, in particular, to designate geospa-
tial manifestations of human- geographical phenomena and processes it was established the usage of such concepts 
as “territorial (spatial, geospatial, regional) differences”, “territorial differentiation”, “territorial (spatial, geospatial, 
regional) development”, “territorial structure of the economy and population settlement”, “geospatial organization of 
society”, “spatial systems”, “territorial identity”. 
The approaches were revealed to the modern understanding of the scope and content of the concept “territorial or-
ganization of society”: the extension of the scope of the concept from the antique Oykumena to the modern Civiliza-
tion and the Noosphere and the corresponding narrowing of the content has been found. 
Two historical phases in the development of terminology system “territorial organization of society” were singled 
out: pre-systemic (until the middle of XX century) with domination of terminology of specific placement of human-
geographic objects; systemic (since the middle of XX century). 
At the systemic stage of the development of human-geographical terminology four periods were singled out: the 
domination of the concept of territorial production complexes and territorial production systems (until 60th years of 
XX century); domination of the concept of territorial socio-economic systems (1960-1980); development of the con-
cept of territorial social systems (1980-2000); spreading of the theory of territorial systems in other areas of scientific 
cognition – economy, geospatial development, historiosophy, geosophy, cultorology and others (since 2000), leading 
to the emergence of such concepts as regional system, zemlesvit, territorial identity, local (regional) identity. 
Were established the domination of territorial economic-geographical terminology and its influence on the definition 
of other types of human activity with prevalence of concepts concerning mainly component forms of territorial or-
ganization of society (population, production sphere, social sphere, political sphere, spiritual sphere, natural-resource 
sphere); insufficient development of terminology concerning integrated territorial forms of social life; insufficient 
development of terminology to define the functioning of territorial human-geographical systems have been stated. It 
was emphasized that insufficient the term signification of territorial forms of social, political and cultural types of 
human activity is caused as the insufficient development of new areas of geography and by objective weakening of 
human dependence on specific conditions of territory – within in postindustrial and information society. 
The hierarchy of territorial forms of human organization at the national level (point forms, linear forms, local forms, 
network structures, zones, areas, regions) and at the world-systemic level (Euroregions, cross-border regions, trans-
national networks, global cities, regions (submacroregions, macroregions, megaregions)) was established. The de-
tected an absence of terminological fixation of forms of territorial organization of society at the transition from lower 
to higher levels of the hierarchy has been found. 
The directions of the ordering and establishing of terminological system “territorial organization of society” by over-
coming the terminology conservatism caused by the spread of economic-geographical terminology to all areas of the 
territorial entity of society; as well as by the development of terminology and definition of the processes of function-
ing of both component and integral forms of territorial organization of society and by the terminological definition of 
morphological types of territorial organization of society at the national and supranational levels have been defined. 
Key words: society; territory, territorial organization of society; terminological system. 
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УДК 911.9 (477.84) 
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

ЗЕМЕЛЬ ЛІСОВОГО ФОНДУ ГУСЯТИНСЬКОГО РАЙОНУ  
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Гавришок Богдан1, Брелюс Неля2 

1Тернопільський національний педагогічний унверситет ім. В. Гнатюка 
2Відділ освіти Васильковецької територіальної громади 

 
Дослідження присвячене вивченню лісогосподарського використання земель Гусятинського району. 
У статті проаналізовано геопросторові особливості розміщення лісових масивів території досліджен-
ня та їх господарську приналежність. Особливу увагу приділено лісовим масивам, що знаходяться в 
межах заповідника «Медобори», адже саме в цих лісах зосереджено найбільший запас деревини та 
найбільші площі стиглих деревостанів цінних порід. Розкрито поділ лісів Гусятинського району на 
категорії. Звернено увагу на відмінності цієї диференціації у окремих лісництвах. Досліджено пород-
ний склад та вікову структуру деревостанів району у розрізі лісництв. Встановлено, що ліси району є 
переважно середньовіковими і зростають у них дуб, граб та інші твердолистяні породи. Подано низку 
рекомендацій щодо шляхів оптимізації лісогосподарського землекористування досліджуваної тери-
торії. 
Ключові слова: ліс; лісистість території; лісгосп; лісництво; категорії лісів; лісове урочище; бонітет; 
видовий склад; вікова структура лісу; твердолистяні породи. 
 

Постановка проблеми. Ліси є могутнім 
природним фактором, який в значній мірі чи-
нить вплив на всі компоненти навколишнього 
середовища. Вони впливають на гідрологічний 
та кліматичний режим місцевості, ґрунтоутво-
рення, флору і фауну. Лісовий покрив є важли-
вим компонентом ландшафту, який сприяє 
збереженню інших його складових - рельєфу, 
ґрунтів, поверхневих і підземних вод, фауни 
тощо. Важливі екологічно-стабілізаційні та 
господарські функції лісу, актуалізують потре-
бу вивчення процесів пов’язаних зі зменшен-
ням площ та погіршенням якості насаджень.  

Попри розташування у межах зони ши-
роколистяних лісів, Гусятинський район хара-
ктеризується низькими показниками лісистості 
території. Це стало закономірним результатом 
активного антропогенного впливу на ліси цієї 
території починаючи із Середньовіччя. В добу 
Київської Русі в межах сучасного заповідника 
«Медобори» функціонували величезні горо-
дища-святилища Бохід та Дзвенигород і низка 
супутніх ремісничих селищ. В епоху зростаю-
чого антропогенного пресингу на навколишнє 
середовище проблема збереження лісів, їх ра-
ціонального використання та відновлення на-
буває першочергового значення і повинна ви-
рішуватись на державному рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченню лісогосподарського землекори-
стування та екологічної ролі лісу присвячені 
дослідження багатьох вітчизняних та зарубіж-
них науковців. Зокрема, гідрологічна роль лі-

сів розглядається у працях А. Оліферова 
(2003), А. Антипова (1989) та ін. Згадані авто-
ри математично й експериментально довели 
вплив лісів на гідрологічні та геоморфологічні 
процеси й обґрунтували оптимальні показники 
залісненості для різних регіонів нашої держа-
ви. Вивченню лісокористування на теренах 
Тернопільщини присвячені публікації Г. Оліяр 
(2001, 2003), М. Музики (2003), В. Онищенка 
(2000), Ю. Гайди, І. Попадинця (2008), К. Мо-
скалюк (2009), В. Бондаренка [1], Б. Гавришка 
[2] та ін. Проте, вони стосуються переважно 
території природного заповідника (далі ПЗ) 
«Медобори» або Товтрового пасма в цілому і 
розкривають один аспект – можливість відтво-
рення і збереження корінних деревостанів на 
заповідних територіях, де раніше проходила 
інтенсивна господарська діяльність. Сучасний 
стан та перспективи розвитку лісогосподар-
ського землекористування окремих адмініст-
ративних районів, і зокрема Гусятинського 
залишаються мало вивченими. 

Метою є виявлення геопросторових за-
кономірностей лісогосподарського землекори-
стування в межах Гусятинського району.  

Виклад основного матеріалу. Землі лі-
согосподарського призначення досліджуваної 
території займають 16693,19 га, що становить 
16,4 % площі району. Лісові масиви Гусятин-
ського району входять до складу Копичинець-
кого (2847,2 га), Гусятинського (2348,6 га), 
Колиндянського (572,5 га), Білецького (517 га) 
лісництв Чортківського лісгоспу та ПЗ «Медо-
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бори».  
Максимальна концентрація лісів приу-

рочена до Товтрового пасма та басейну ріки 
Нічлава. Відносно великі, компактно розміще-
ні лісові урочища бачимо у ПЗ «Медобори» та 
Копичинецькому лісництві. Більшість лісових 
масивів району невеликі за площею і розкидані 
на значних відстанях один від одного. Особли-
во добре це видно у Гусятинському лісництві, 
де численні лісові урочища малої площі мають 
переважно захисне значення. Білецьке і Копи-
чинецьке лісництва на територію Гусятинсько-
го району заходять лише частково. Окрім того 
є певні площі лісів, що належать сільським 
радам, а також захисні лісопосадки залізнич-
них та автомобільних шляхів. Їх розподіл не-
має якихось закономірностей. Найбільшими із 
лісів, що належать сільрадам є урочища «Хо-
ростківська дубина» та «Увислянська дубина». 

На досліджуваній території найбільш по-
ширені дубово-грабові ліси. Ділянки лісу на схі-
дних схилах товтрового пасма представлені су-
хими дібровами. Суха грабова діброва сформу-
валася на підвищених вододільних плато. Харак-
терні особливості ділянок: сухість лісорослин-
них умов, скелетність грунтів, вихід на поверх-
ню ґрунтоутворювальних порід. Корінні дерево-
стани збереглися невеликими ділянками [2]. 

Лісистість території Гусятинського району 
розподілена нерівномірно (рис 1). Найбільша 
частка лісовкритих територій (40-58%) спостері-
гається у Вікнянській, Саджівецькій, Калагарів-
ській та Федорівській сільських радах. Менш 
залісненими (20-40%) є землі Раштовецької, По-
столівської, Городницької, Личковецької, Яблу-
нівської, Гадинківської сільських рад. Найменша 
частка лісовкритих земель (до 2%) є на території 
Пізнанської, Глібівської, Зеленівської, Товстен-
ської, Хлопівської, Увислівської, Вільхівчицької, 
Сухоставської сільських рад. Таким чином, в 
межах досліджуваного регіону чітко простежу-
ється висока залісненість східної (Товтрове пас-
мо) та південно-західної (басейн р. Нічлава) 
окраїн. Центральна частина району представлена 
вирівняним погано дренованим плато і має не-
значну лісистість. 

Відповідно до поділу лісів за екологіч-
ним і господарським значенням у Гусятинсь-
кому районі виділяємо на такі категорії: ліси 
природоохоронного, наукового та історико-
культурного призначення; рекреаційно-
оздоровчі ліси: лісогосподарська частина лісів 
зелених зон та лісопаркова частина лісів зеле-
них зон; захисні ліси; експлуатаційні ліси. 

Найбільші площі у межах території до-
слідження займають ліси природоохоронного, 

наукового та історико-культурного призначен-
ня. Зокрема, до цієї категорії належить вся те-
риторія ПЗ «Медобори». Досить значна площа 
таких лісів представлена у Копичинецькому 
лісництві (понад 50%), значно менша у Гуся-
тинському і зовсім відсутня у Колиндянському 
та Білецькому лісництвах. 

Захисні лісові насадження представлені 
лише у Гусятинському та Білецькому лісницт-
вах (близько 50% та близько 25% відповідно). 
Лісогосподарська частина лісів зелених зон 
займає всю площу Колиндянського, та значну 
частину (понад 25%) Гусятинського, Білецько-
го та Копичинецького лісництв. Лісопаркова 
частина лісів зелених зон займає незначну 
площу (до 5%) лише у Копичинецькому та Гу-
сятинському лісництвах. 

Невелику частку площі Копичинецького 
лісництва (17%) та значно більшу Білецького 
лісництва (38%) займають експлуатаційні ліси. 
Це категорія лісів, що призначені для задово-
лення господарських потреб у деревині. 

На сучасному етапі можемо констатува-
ти дві тенденції: подальше зниження лісистос-
ті території дослідження, погіршення якості 
деревостанів та фрагментація площ насаджень 
(поява дрібних фрагментів лісів і чагарників на 
місці колишніх хуторів та кладовищ). 

У результаті опрацювання планів лісона-
саджень [5, 6], таксаційних описів лісництв [4, 
7, 8] та на основі власних польових спостере-
жень бачимо, що найбільшу площу у кожному 
із лісництв та у ПЗ «Медобори» займають де-
ревостани дуба високостовбурного, а наймен-
шу – бука та акації.  

У структурі ПЗ «Медобори» із деревос-
танів найбільшу частку займає дуб (45,62 %), 
дещо меншу - граб (20,13 %), ще меншу ‒ ясен, 
клен, в’яз (17,58 %) і зовсім невелику - хвойні 
(9,00 %) та м’яколистяні (5,91 %). 

Майже вся територія Копичинецького 
лісництва зайнята дубом високостовбурним 
(81,13%), лише незначну частку становлять: 
ясен, клен, в’яз (6,24 %) та граб (8,09 %), дуже 
мало хвойних (3,74 %) та м’яколистяних (0,69 
%), а бук та акація займають (0,04 % та 0,06% ) 
відповідно. Структура Гусятинського лісницт-
ва також характеризується пануванням дуба, 
дещо більшу площу тут займають хвойні дере-
ва, площі м’яколистяних, бука та акації тут 
мізерні. У Білецькому та Колиндянському ліс-
ництвах також значну площу займає дуб, але 
на відміну від Колиндянського, у Білецькому 
лісництві значно поширеніший граб, а хвойні і 
м’яколистяні великих площ не займають. 

У видовому складі деревостанів ПЗ «Медо-
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бори» є дещо підвищена частка бука, граба та 
ясена. Бук у цих лісових масивах зростає на край-
ній східній межі ареалу поширення. Підвищена 
частка граба ознака нераціонального ведення гос-
подарства у попередній період. Хвойні деревос-
тани та деревостани дуба червоного у заповідни-
ку створюють певні проблеми. Так, ялина у ПЗ 
«Медобори» часто хворіє і засихає, а сосна і дуб 
червоний є породами-агресорами, що витісняють 
автохтонні види. 

В. Шафер [9], аналізуючи флору регіону, 
ділив Медобори на північну і південну части-
ни, проводячи межу між ними орієнтовно між 
Вікнянським і Краснянським масивами запо-
відника. Він кваліфікував ліси північної части-
ни як подільські діброви, а південної – як ліси 
середньоєвропейського типу.  

Загалом по району бачимо домінування 
високобонітетних деревостанів цінних порід, 
зокрема дуба високостовбурного. Незначна 
частка хвойних зумовлена умовами лісозрос-
тання. Невеликі площі м’яколистяних і граба 
свідчать про якість роботи лісників. 

Найбільшу частку у віковій структурі дере-
вних порід ПЗ «Медобори» займають середньові-
кові дерева (44,7 %), молодняки (25,79 %), стиглі і 
перестійні (16,12 % ) та пристигаючі із най-
меншою часткою (13,38 %). Ліси ПЗ «Медобо-
ри» характеризуються нерівномірним розподі-
лом лісонасаджень за віковими групами. Пере-
важають дерева віком від 40-60 р., дещо під-
вищеною є частка стиглих в перестійних 

деревостанів, віком понад 80 р. Це є ре-
зультатом відсутності рубок головного користу-
вання протягом останніх 25 років У Копичине-
цькому лісництві спостерігається такий розподіл 
між основними групами віку деревних порід: 
середньовікові дерева (64,58 %), молодняки 
(22,17 %), стиглі і перестійні (7,41 %), пристига-
ючі (7,21 %). Таким чином на території лісницт-
ва найменша кількість деревостанів, які сповіль-
нили свій ріст та знаходяться на межі стиглості, 
майже таку саму частку становлять стиглі і пере-
стійні насадження, які придатні для вирубки. 

У Гусятинському лісництві найбільшу ча-
стку займають середньовікові деревостани (81,70 
%). Значно менші площі молодняків (16,47 %), 
пристигаючих (7,17 %) та стиглих і перестійних 
(5,58 %) деревостанів. Незначна частка стиглих і 
перестійних дерев, є свідченням інтенсивності 
ведення лісового господарства. 

Частка основних вікових груп деревних 
порід у Білецькому лісництві приблизно одна-
кова: стиглі і перестійні (30,20 %), молодняки 
(30,17 %), пристигаючі (22,46 %) та найменша 
частка припадає на середньовікові (16,66 %). 

Така ситуація у найближчому майбутньому 
може призвести до інтенсифікації ведення лі-
сового господарства на території лісництва.  

Висновки. У результаті проведених до-
сліджень встановлено, що ліси в межах Гуся-
тинського району розподілені вкрай нерів-
номірно. Деревостани в лісах району є пере-
важно середньовіковими. У породному складі 
лісів району провідне місце належить дубу, 
який займає майже 59 % лісовкритих площ. На 
другому місці (16,3%) грабові деревостани. 
Хвойні та м’яколистяні значного поширення 
не мають. 

Для оптимізації лісогосподарського зем-
лекористування досліджуваної території необ-
хідно збільшити лісовкриті площі шляхом на-
садження лісокультур на силових землях та 
формування захисних насаджень (прирусло-
вих, пришляхових, полезахисних); покращити 
якісний склад деревостанів за допомогою ру-
бок догляду та насадження цінних порід на 
місці суцільних санітарних вирубок. 

В межах існуючих лісових урочищ доці-
льним є відтворення корінних дубових, дубо-
во-букових та ясенових деревостанів з тради-
ційними домішками граба, черешні, липи. На 
землях з обмеженим лісівничим потенціалом 
(кам’янисті розсипи, яружно-балкові системи, 
крутосхили) лісництва регіону успішно виро-
щують сосну та білу акацію. Такий досвід вар-
то використати для освоєння техногенно по-
рушених земель. 

Першочерговим завданням є доведення 
лісистості регіону до мінімально необхідних 
20 %, а для цього необхідна розробка проектів 
землевідведення для потреб лісового госпо-
дарства. З метою підвищення атрактивності й 
туристичної привабливості ландшафтів району 
доцільним є, створення невеликих перелісків 
на місці закинутих хуторів, схилах невеликих 
балок, а також на бокових товтрах, що заросли 
чагарниками й розкидані островами поміж 
ріллею.  

На підставі власних спостережень реко-
мендуємо заліснити перелоги західніше лісо-
вого урочища «Стінка» та включити до складу 
лісового фонду пасовища, що розміщені пів-
денніше згаданого лісу. Сільськогосподарське 
виробництво на цих землях не ведеться і спо-
стерігається поступова лісова експансія за ра-
хунок піонерних порід. Можливість передачі 
їх лісгоспу існує, адже вони не розпайовані і 
ненадані у користування. 

Окрім лісорозведення, важливою є про-
блема догляду за лісом. Особливо гострою во-
на є у лісових масивах, що належать сільським 
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радам. Як уже згадувалось, найбільшими з-
поміж них є лісові урочища «Увислянська ду-
бина» та «Хоростківська дубина». В умовах 
зростаючої потреби в дровах ці ліси потребу-
ють охорони і догляду. Для цього необхідна їх 
передача до складу державного підприємства 
«Чортківський лісгосп». 

З метою гармонізації екологічних, еко-
номічних та соціальних функцій лісу необхід-
ним є плантаційне лісорозведення. До складу 

лісових плантацій доцільно вводити кілька ви-
дів рослин. Під час вибору порід дерев необхі-
дно враховувати їх відповідність до місцевих 
умов та регіональних вимог до ведення лісово-
го господарства. Так, у межах регіону дослі-
дження можливе плантаційне вирощування 
модрини, сосни, ясена, тополі, липи тощо.  

 
 

 

Рис.1. Залісненість території адміністративних утворень Гусятинського району (побудо-

вано авторами за даними [3]).
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Гаврышок Б., Брелюс Н. Территориальные закономерности использования земель лесного 
фонда Гусятинского района Тернопольской области. Исследование посвящено изучению лесохо-
зяйственного использования земель Гусятинского района. В статье проанализированы геопростран-
ственные особенности распространение лесных массивов территории исследования и их хозяйствен-
ную принадлежность. Особое внимание уделено лесным массивам, которые находятся в пределах 
заповедника «Медоборы», ведь именно в этих лесах сосредоточено наибольший запас древесины и 
наибольшие площади спелых древостоев ценных пород. Раскрыто разделение лесов Гусятинского 
района на категории. Обращено внимание на отличия этой дифференциации в отдельных лесниче-
ствах. Исследовано породный состав и возрастная структура древостоев района в разрезе лесничеств. 
Установлено, что леса района являются преимущественно средневековыми и растут у них дуб, граб и 
другие твердолиственные породы. Представлен ряд рекомендаций относительно путей оптимизации 
лесохозяйственного землепользования исследуемой территории. 
Ключевые слова: лес; лесистость территории; лесхоз; лесничество; категории лесов; лесное урочи-
ще; бонитет; видовой состав; возрастная структура леса; твердолиственные породы. 
 
Havryshok B. B. , Brelus N. M. Territorial patterns of use of Husyatyn district Ternopil region's forest 
land. This research is devoted to the study of Husyatyn district’s forestry land use. Its relevance is due to the 
importance of eco-stabilization and economic functions of forests and the need to study the processes associ-
ated with the decrease in area and quality of plants. 
The article analyzes the geospatial features of the forest area accommodation research and business affilia-
tion. The distribution of land among individual woodlands of the forestry is studied. It is established that the 
maximum concentration is confined to forests and ridges of Tovtry and the Nichlava basin. Relatively large, 
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compact forest tracts are observed in the reserve "Medobory" Kopychynets forestry. Most of the forest area 
is small in size and scattered at considerable distances from each other. 
The following trends of Husyatyn district modern forest development are established: further reducing of 
forest cover of the area under research, quality deterioration and fragmentation of stand space (appearance of 
small fragments of forest and scrub in the former farms and cemeteries). 
Particular attention is paid to the forests that are within the reserve "Medobory" because it is in these forests 
that the largest stock of wood and largest areas of mature stands of species are being concentrated. The 
division of forest area in Husyatyn category is revealed. According to the division of forests, ecological and 
economic importance in the region the following categories were identified in the study: forest conservation, 
scientific, historical and cultural; recreation and recreational forests, forests of green zones and forest park 
forest of green areas; protecting forests; exploitation forests. Attention is paid to the differences in the 
differentiation of certain forestry. It was established that the largest area of study within the territory is 
covered by forests of environmental, scientific, historical and cultural destination. In particular, this category 
belongs to the entire territory of the "Medobory." Quite a large area of forests is represented by Kopychynets 
forestry, much less in Husyatyn completely absent in Kolyndyany and Biletskiy forestry. 
Species composition and age structure of stands in terms of forest area were investigated. It was revealed that 
in general in the area the dominance of the high bonitet stands of species is observed, including oak build. A 
small proportion of coniferous conditions are caused by the forest growth. Small areas of the softwood and 
beech indicate the quality of the wardens. It was established that the forest area is mainly middle-aged where 
oak and other hardwood species grow. 
The article contains a number of recommendations on the ways of optimization of forest land use of the area 
under research. It is proposed to increase the forested area by planting forest cultures on power lands and the 
formation of protective plantations; improve the quality of the stands using thinning and planting valuable 
species. It is proposed to grow white pine and acacia on man-disturbed land and forestry areas with limited 
potential. In order to increase attractiveness of landscapes and tourist attractiveness of the area the possibility 
was proved to create small woods in place of abandoned farms, small slopes of ravines and on the sides of 
tovtry, overgrown with shrubs and scattered among the islands of arable land.  
It is proposed to forest the fallowing tracts to the west of the tract "The Wall" and to include the grazing of 
the forest fund of the valley that is located south of the above mentioned forest. The ability to transfer these 
lands into the forestry exists, because they are not distributed and given to use. The possibility of the 
plantation afforestation with fast-growing trees such as: larch, pine, ash, poplar, linden is grounded. 
Key words: wood; forested area; forestry; forestry; categories of forests; forest tract; thinness; species 
composition; the age structure of forests; hard-leaved species. 
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УДК 911.37(477.83)  
ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 

ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ 
Гудзеляк Ірина, Горовий Олег 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 

Проаналізовано динаміку рівня зайнятості та міжрегіональні відмінності сучасного рівня зайнятості в 
Україні та Львівській області. Виявлено гендерні, вікові та просторові особливості зайнятості насе-
лення Львівської області. Досліджено внутрішньообласні риси зайнятості у головних сферах еконо-
міки області. Виконано авторські картосхеми, які відображають просторові аспекти зайнятості в Ук-
раїні та регіоні. Львівська область належить до областей з рівнем зайнятості нижче від середньо укра-
їнського рівня. Рівень зайнятості скоротився порівняно до 2000 р. Особливо різке скорочення прос-
тежується з 2014 р. Посилюються гендерні відмінності, наростають відмінності між зайнятістю місь-
кого та сільського населення. У сільській місцевості помітно вищий рівень самозайнятості при зага-
лом низькому рівні зайнятості працездатного населення. На сучасному етапі домінує зайнятість у 
сільському господарстві, промисловості та в бюджетних галузях сфери послуг. Суттєвих просторових 
зрушень у рівні зайнятості в промисловості за останні 15 років не виявлено: промисловими продов-
жують залишатися ті райони, де з радянських часів збереглася виробнича інфраструктура. Структура 
зайнятості в індустріальній сфері змінюється швидкими темпами. 
Ключові слова: зайнятість населення; рівень зайнятості; структура зайнятості; економічна актив-
ність населення. 
 

Постановка проблеми у. Політична та 
соціально-економічна ситуація в Україні про-
тягом останніх двох-трьох років суттєво впли-
нула на ринок праці та чинники, які обумов-
люють тенденції формування рівня, структури 
зайнятості та рівня безробіття. Зміни рівня та 
структури економічної активності відбувають-
ся також внаслідок демографічних процесів, 
які протягом останніх десятиліть відзначають-
ся вкрай негативними рисами. Отже, представ-
лене дослідження є актуальним, оскільки вра-
ховує сучасні особливості зайнятості населен-
ня Львівської області у порівнянні з загально-
державними тенденціями.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблеми зайнятості населення 
України та регіонів є предметом дослідження 
переважно учених-економістів. Зокрема ці пи-
тання висвітлено у працях фахівців Інституту 
демографії і соціальних досліджень імені М. В. 
Птухи НАН України (Е. М. Лібанова, 
Л. С. Лісогор, Т. А. Заяць), Інституту регіо-
нальних досліджень НАН України 
(В. С. Кравців, У. Я. Садова та ін.) [2], 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка (О. В. Стефанишин, 
Р. В. Михайлишин) [7] та інших освітніх і нау-
кових установ. 

Мета дослідження полягає у встанов-
ленні динамічних та просторових особливо-
стей рівня і структури зайнятості населення 

Львівської області, здійсненні регіональних 
порівнянь та визначенні головних заходів що-
до оптимізації зайнятості населення.  

Виклад основного матеріалу. Рівень 
зайнятості населення є важливими соціально-
економічним індикатором регіонального ро-
звитку, впливає на рівень життя людей, визна-
чає можливості забезпечувати необхідні пов-
сякденні потреби людини та здатність для ро-
звитку особи і суспільства. 

Згідно методики, яку використовує Дер-
жавна служба статистики України, зайнятими 
вважаються особи у віці 15‒70 років, які впро-
довж обстежуваного тижня працювали хоча б 
одну годину за наймом чи на сімейному 
підприємстві, або в приватному селянському 
господарстві [6]. Найвищий рівень зайнятості 
населення (частка зайнятих у загальній кіль-
кості населення у віці 15‒70 років) у тих 
регіонах України, центрами яких є крупні ба-
гатофункціональні міста Київ, Дніпро, Харків 
(рис. 1). Аграрні регіони, попри методичні 
тонкощі зарахування працездатного населення 
до категорії зайнятого, відзначаються низьким 
рівнем зайнятості (Тернопільська та Івано-
Франківська області). В окремих центральних 
та північно-східних регіонах рівень зайнятості 
досить високий внаслідок дуже постарілої 
вікової структури.  
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Рис. 1. Зайнятість населення України у 2014 р. 

Figure 1. Employment of the population of Ukraine in 2014 
 

 
Рис. 2. Рівень зайнятості населення України та Львівської області, % [6] 

Figure 2. Employment rate of the population of Ukraine and Lviv region, % [6] 
 

Західні прикордонні області України ха-
рактеризуються невисокою зайнятістю, 
оскільки значна частина населення тимчасово 
працює в європейських країнах. Рівень зайня-
тості населення Львівської області у 2014 р. 

був нижчим від середньо українського і стано-
вив 55,3 %, це 18-те місце серед адміністра-
тивно-територіальних одиниць країни.  

Динаміка рівня зайнятості населення 
чітко відображає періоди економічних криз 
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2008‒2009 рр. і з 2014 (рис. 2). Сучасне зни-
ження зайнятості спричинене складною 
політичною ситуацією, уповільненням про-
цесів інвестування та капіталовкладень у ро-
звиток економіки, посиленням відтоку працез-
датного населення, передусім молоді, за кор-
дон. Так, кількість зайнятого населення 
Львівської області у 2014 р. зменшилась на 
66,5 тис. осіб, або на 6 % порівняно з 2013 р. і 
становила 1038,2 тис. осіб, з них 
1044,4 тис. осіб (96,7 %) – особи працездатно-
го віку. 

Структура зайнятого населення Львівсь-
кої області загалом характеризується такими 
ознаками: домінують чоловіки (52,8% від усіх 
зайнятих), 25,7 % зайнятих ‒ у віці 40–
49 років, більшість зайнятого населення стано-
влять міські мешканці ‒ 63,7%, при тому, що 
рівень урбанізації складає 61%. Внаслідок по-
гіршення економічної ситуації в країні, зайня-
тість як сільського так і міського населення 
Львівщини скоротилась (52,9 та 56,8 % відпо-
відно) і зайнятість міського населення вперше 
від часів незалежності перевищила зайнятість 
сільського (у 2000 р. в сільській місцевості бу-
ло зайнято 60,5% працездатного населення, у 
містах – 53,9%). 

Аналіз динаміки зайнятості населення 
Львівщини за статтю виявив, що кількість 
зайнятого жіночого населення скоротилась 
порівняно із показником 2000 р. з 541,2 тис. 
осіб до 490,0 тис. осіб, а кількість чоловічого – 
зросла з 514,5 тис. до 548,2 тис. Гендерні 

відмінності у рівні зайнятості стають більш 
помітними (рис. 3). 

У 2014 р. третина зайнятого населення 
(33,6%) мають повну вищу освіту. Та й зага-
лом рівень зайнятості серед людей з вищою 
освітою є найбільший – 73,8%. Частка зайня-
тих осіб з професійно-технічною освітою ста-
новила 34,9%, а рівень зайнятості серед цієї 
категорії був 62,9%, 17,6% зайнятого населен-
ня мають неповну вищу освіту, рівень зайня-
тості серед них 65,9%. Решту (19,9 %) стано-
вили особи з базовою загальною середньою та 
повною загальною освітами. 

Найвищий рівень зайнятості серед лю-
дей у віці 35–49 років (77,7 %) та 30–34 років 
(76,0 %), зайнятість серед молоді дещо нижча. 
Особливою відмінністю Львівської області від 
середньо українських тенденцій є дуже висока 
зайнятість населення старше від працездатного 
віку – 12 % проти 4,9% в Україні. Причому в 
сільській місцевості Львівської області зайня-
тість населення у віці понад 70 років становить 
16 %.  

З початку 1990-их років відбувається пе-
рерозподіл зайнятих між кількістю найманих 
та самостійно зайнятих. Так, частка найманих 
скоротилася від 75,5 % у 2000 р. до 67 % у 
2008 р. У 2014 р. серед зайнятого населення у 
віці 15–70 років більше половини (56 %) пра-
цювали за наймом, 44 % в секторі самостійної 
зайнятості.  

 
 

 
Рис. 3. Гендерна динаміка рівня зайнятості населення Львівської області [1, 4] 

Figure 3. Gender dynamics of employment of the population of Lviv region 
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Рис. 4. Динаміка зайнятості населення Львівської області за видами економічної діяльності 

Figure 4. The dynamics of employment of the population of Lviv region by economic activity 
 

В економіці Львівської області спостеріга-
ється перерозподіл найманої робочої сили між 
галузями сфери послуг та виробництва (рис. 4): у 
промисловості, сільському господарстві та буді-
вництві у 2000 р. було зайнято 49,5 %, у 2014 р. – 
38 % усіх найманих працівників. За останні чо-
тирнадцять років скоротилася частка найманих 
працівників підприємств сільського господар-
ства, промисловості. На противагу, збільшилась 
частка найманих працівників організацій 
будівельної галузі, торгівлі, транспорту, установ 
освіти та охорони здоров’я.  

Просторовий аналіз рівня зайнятості ви-
явив, що найбільша частка зайнятого населен-
ня характерна для промислово розвинутих 
районів – Дрогобицького, Стрийського, Со-
кальського (рис. 5). Однак тут в останні роки 
спостерігається скорочення обсягів промисло-
вого виробництва, натомість почали розвива-
тись різноманітні галузі сфери послуг. Варто 
врахувати, що у межах цих районів знаходять-
ся міста обласного підпорядкування – Дрого-
бич, Борислав, Трускавець, Стрий, Моршин, 
Червоноград, у яких найкращі інфраструктурні 
передумови та наявний працересурсний поте-
нціал для створення нових робочих місць. Ви-
сокий рівень зайнятості характерний для Пус-
томитівського району, який розташований у 
межах Львівської агломерації. Тут відбувають-
ся динамічні субурбанізаційні процеси, які ви-
являються в інтенсивному житловому будів-
ництві, розвитку у ньому оптової та роздрібної 
торгівлі, сервісної інфраструктури тощо. Сере-
дній рівень зайнятості характерний для райо-
нів, які знаходяться в зоні впливу Львівської 
агломерації – Городоцького, Жовківського, 
Яворівського, а також Миколаївського та Ра-

дехівського. Порівняно високу зайнятість в 
останніх двох можна пояснити розвитком у 
них промисловості та аграрного сектору. 

Найнижчий рівень зайнятості характер-
ний для прикордонних (Старосамбірський, 
Мостиський), гірських (Сколівський, Турків-
ський) районів та районів аграрної спеціаліза-
ції (Бродівський, Буський, Жидачівський, 
Кам’янка-Бузький, Золочівський, Перемишля-
нський). Чинниками, що сприятимуть збіль-
шенню зайнятості населення в цих районах 
можуть стати розвиток прикордонної та відпо-
чинкової інфраструктури, розширення аграр-
ного сектору, а також створення нових підпри-
ємств зі зберігання чи переробки сільськогос-
подарської продукції. 

На підставі офіційних статистичних по-
казників проаналізовано просторові аспекти 
зайнятості в розрізі головних секторів еко-
номіки Львівської області. Протягом 2000–
2014 рр. кількість зайнятих в аграрній сфері 
щорічно зменшувалась. У 2014 р. цей показник 
становив 10,2 тис. осіб, що в 6 разів менше, 
ніж у 2000 р. Найбільш різка тенденція змен-
шення кількості зайнятих була зафіксована 
протягом 2001-2004 рр. Ускладнюють сучасну 
ситуацію на селі ще й демографічні чинники: 
зниження народжуваності, підвищення смерт-
ності, міграційний відтік. Це головні причини 
депопуляції та демографічного старіння, ско-
рочення кількості робочої сили. В розрізі рай-
онів ми спостерігаємо наступну ситуацію (рис. 
6): найвищий рівень зайнятості в аграрній 
сфері зафіксований у Пустомитівському 
(12,7 %), Дрогобицькому (12,0 %), Золочівсь-
кому (11,6 %), Буському (13,2 %), Бродівсько-
му (15,3 %). 
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Рис. 5. Зайнятість населення Львівської області [1, 4, 6] 

Figure 5. Employment of the population of Lviv region [1, 4, 6] 
 

До районів з найнижчою часткою най-
маних працівників у сільському господарстві 
належать Яворівський (2,2 %), Городоцький 
(1,3 %), Перемишлянський (3,7 %), натомість 
самозайнятість сільського населення досить 
висока. Така ситуація спричинена тим, що 
окремі райони області суттєво відрізняються 
природно-кліматичними умовами, 
спеціалізацією сільськогосподарського вироб-
ництва, рівнем розвитку промисловості, демо-
графічними показниками тощо.  

У Львівській області кількість зайнятих 
в промисловості за період 2000-2014 рр. змен-
шилась на 50,7 тис. осіб, тобто в 1,5 рази. У 
структурі зайнятості тривають зміни, пов’язані 
з іноземним інвестуванням у розвиток нових 
виробництв і галузей. Так, станом на 
1. 07. 2016 р. 36,7% загального обсягу інозем-
них інвестицій було внесено у промисловість, 
ще 36% у фінансовий і страховий сектор. В 

області з’явилися нові підприємства з виготов-
лення товарів повсякденного вжитку, а також 
електротехнічної галузі. Перше місце за част-
кою зайнятих у промисловості займає Сокаль-
ський район (48,8 %), де домінує видобувна 
промисловість. Нижча зайнятість у промисло-
вості в Кам’янка-Бузькому (36,2 %) та 
Стрийському районах (35,6 %) (рис. 7). 

Аналізуючи динаміку кількості найма-
них працівників у сфері послуг, варто відзна-
чити, що з 2001 р. до 2004 р. простежувалась 
тенденція до зменшення цього показника. За 
цей період кількість працівників у сфері по-
слуг скоротилась на 6,8 тис. осіб. Проте, з 
2004 р. роль сфери послуг в економіці 
Львівської області щорічно збільшується і ста-
ном на 2014 р. кількість зайнятих становила 
505,9 тис. осіб, що на 58,8 тис. осіб більше 
порівняно з 2004 р. 
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Рис. 6. Рівень зайнятості населення в аграрній сфері Львівської області [1, 4] 

Figure 6. Employment rate of the population in the agriculture of Lviv region [1, 4] 

 
Рис. 7. Рівень зайнятості населення у промисловості Львівської області[1, 4] 
Figure 7. Employment rate of the population in the industry of Lviv region [1, 4] 
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Рис. 8. Рівень зайнятості населення у сфері послуг Львівської області[1, 4] 
Figure 8. Employment rate of the population in the services of Lviv region [1, 4] 

 
Найбільша частка зайнятого населення у 

сфері послуг зафіксована у гірських районах – 
Турківському (88%) і Старосамбірському 
(81%), найнижча в Сокальському – 39,6% 
(рис. 8). У середньому в регіоні у 2014 р. част-
ка найманих працівників у сфері послуг стано-
вила 67,3% від їх загальної кількості. Однак 
враховуючи рівень самозайнятості (а це пере-
важно сільське населення) та структуру зайня-
тості у сфері послуг (бюджетні галузі – освіта, 
медицина, управління), ознак постіндустріаль-
ного, чи інформаційного суспільства вкрай 
недостатньо. 

Висновки. Львівська область належить 
до областей з рівнем зайнятості нижче від се-
редньо українського. Рівень зайнятості скоро-
тився порівняно до 2000 р. Особливо різке 
скорочення простежується з 2014 р. Посилю-
ються гендерні відмінності – зростає частка 
зайнятих чоловіків, жінок – навпаки скоро-
чується. Наростають відмінності між зай-
нятістю міського та сільського населення. У 
сільській місцевості помітно вищий рівень са-
мозайнятості при загалом низькому рівні зай-
нятості працездатного населення. На сучасно-
му етапі домінує зайнятість у бюджетних галу-

зях сфери послуг. Суттєвих просторових зру-
шень у рівні зайнятості в промисловості за 
останні 15 років не виявлено: промисловими 
продовжують залишатися ті райони, де з ра-
дянських часів збереглася виробнича інфра-
структура. Однак в області з’явилися іноземні 
інвестиції у реальний сектор економіки, зо-
крема в промисловість, а це позитивно впливає 
на ринок праці, зайнятість населення. Суттєво 
зросла роль ІТ сектора, особливо у м. Львові. 
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Гудзеляк И. И., Горовый О. В. Занятость населения Львовской области: пространственный 
анализ. Проанализирована динамика уровня занятости и межрегиональные различия современного 
уровня занятости в Украине и Львовской области. Выявлено гендерные, возрастные и пространст-
венные особенности занятости населения Львовской области. Исследованы внутренне областные 
черты занятости в главных сферах экономики области. Выполнено авторские картосхемы, отражаю-
щие пространственные аспекты занятости в Украине и регионе. Львовская область относится к обла-
стям с уровнем занятости ниже средне украинского уровня. Уровень занятости сократился по сравне-
нию с 2000 г. Особенно резкое сокращение прослеживается с 2014 г. Усиливаются гендерные разли-
чия, нарастают различия между занятостью городского и сельского населения. В сельской местности 
заметно выше уровень самозанятости при общем низком уровне занятости трудоспособного населе-
ния. На современном этапе доминирует занятость в сельском хозяйстве, промышленности и в бюдже-
тных отраслях сферы услуг. Существенных пространственных сдвигов в уровне занятости в 
промышленности за последние 15 лет не выявлено: промышленными продолжают оставаться те 
районы, где с советских времен сохранилась производственная инфраструктура. Структура занятости 
в индустриальной сфере меняется быстрыми темпами. 
Ключевые слова: занятость населения; уровень занятости; структура занятости; экономическая ак-
тивность населения. 
 
Hudzelyak I.I., Horovyi O.V. Employment of the population of Lviv region: a spatial analysis. The em-
ployment rate of Lviv region in 2014 was lower than the average in Ukraine and resulted in 55.3%. The 
analysis of the employment rate revealed its decline versus 2000 year. Sharp decline particularly was ob-
served since 2014 year. The most recent decline in employment caused by the complex political situation, 
underinvestments in the economy and outflow increase of the working population abroad, especially young 
people. 
The structure of the employed population of Lviv region is characterized by the following features: dominat-
ed by men, most of the employed population are urban residents. Employment of the urban population for 
the first time since the crisis in the 1990s exceeded rural employment. 
The gender analysis of the Lviv region revealed that the number of employed female population decreased 
compared to the 2000 year, while the number of employed men has increased. Gender differences in em-
ployment are becoming more visible. 
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In 2014 a third of the employed population has higher education. The employment rate among graduates is 
73.8%. The share of employed with a college education was 34.9% and the employment rate among this cat-
egory was 62.9%. 17.6% of the employed population are undergraduates, the employment rate among them 
is 65.9%. The rest (19.9%) were those with basic school and complete school education. 
The highest employment rate is among people aged 35-49 years and 30-34 years, employment among young 
people is slightly lower. A distinctive feature of Lviv region from average Ukrainian trends is comparably 
high employment of people above working age - 12% versus 4.9% in Ukraine, in rural areas - 16%. 
Since the early 1990s redistribution between the number of employed and self-employed has occurred. The 
share of employed decreased from 75.5% in 2000 to 67% in 2008. In 2014 among the employed population 
aged 15 - 70 years more than half were employed and 44% were self-employed. 
There is a redistribution of hired labor force between service sector and production in the economy of Lviv 
region: the industry, agriculture, and construction totaled 49.5% in 2000 and 38% in 2014 of all employed. 
Over the past fourteen years, the share of employees of agriculture and industry enterprises had decreased. 
At the same time, the share of employees in the construction, trade, transportation, educational institutions 
and health care increased. The role of the IT sector in Lviv is rising and around 15 thousand IT specialists 
work there. 
Spatial analysis of employment level determined that the largest share of employed is typical for industrial-
ized areas, such as Drohobych, Stryi, Sokal. However, during recent years a decline in industrial production 
is observed and a variety of service industries began to develop. We need to take into account that within 
these regions there are the cities of regional subordination, such as Drohobych, Boryslav, Truskavets, Stryi, 
Morshyn, Chervonograd, where there are the best infrastructural preconditions and available labor potential 
to create new jobs. The high level of employment is typical for Pustomiti, which is located within the metro-
politan area of Lviv. The suburban dynamic processes taking place there and they are accompanied with the 
intensive construction of living premises with wholesale and retail trade spots, service infrastructure and so 
on. The average employment rate is typical for areas that are in the zone of the metropolitan area of Lviv, 
which are Gorodok, Zhovkva, Yavoriv, Mykolayiv and Radekhiv regions. The relatively high employment in 
Mykolaiv and radekhiv can be explained by the development of their own industry and agriculture. The low-
est employment rate is typical near the borderline (Staryi Sambir, Mostyska), in the mountain areas (Skole, 
Turka) and agricultural areas of specialization (Brody, Busk, Zhydachiv, Kam'yanka- Bug, Zolochiv, Pere-
myshlyany). 
The factors that could contribute to upshift in the employment rate in these areas are the development of bor-
derline and recreational infrastructure, expansion of the agricultural sector and creation of new storage or 
processing enterprises of agricultural products. 
Key words: employment; the level of employment; employment structure; economic activity of the popula-
tion. 
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УДК 911.3:338.483.13(477.85-25) 
ФОРМУВАННЯ ПОЛІЕТНІЧНОГО ПРОСТОРУ ВЕЛИКОГО МІСТА 

ЯК ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕТНОТУРИЗМУ  
(НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЦІВ) 

Джаман Я.В. 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 
Розглянуто ретроспективні та хорологічні особливості формування етнічної структури населення 
міста Чернівці. Детальний аналіз динаміки етнічної структури проведений з кінця ХІХ ст., коли уряд 
Австро-Угорщини провів досить детальні переписи населення. Розкрито суттєві зміни етнічного 
складу населення Чернівців впродовж ХХ ст., що було зумовлено двома світовими війнами і частими 
змінами політичних режимів. Етногеографічне розташування, урбанізаційні процеси і складна істо-
рична доля краю зумовили: з одного боку – формування поліетнічної та багатоконфесійної структури 
населення, а з другого – кожний етнос зберігав і розвивав свою культуру, що стало передумовою ро-
звитку етнотуризму. 
Ключові слова: етнос; етнічні групи; етнічна структура; поліетнічний простір; етнотуризм. 
 

Постановка проблеми. Поліетнічні 
міста потенційно виступають найприваб-
ливішими центрами розвитку етнотуризму. 
Прикладом перспективного розвитку етнічно-
го туризму є місто Чернівці. Географічно й 
історично склалося так, що тут тісно перепле-
лися різні культури. Етногеографічне поло-
ження на межі розселення кількох етносів, пе-
риферійне розміщення у складі різних великих 
держав, урбанізаційні процеси, а також 
політичні обставини зумовили значні мігра-
ційні та колонізаційні процеси на цій тери-
торії. Тому етнічний склад населення 
Чернівців неодноразово зазнавав суттєвих 
змін, при цьому змінювалися не тільки кіль-
кісні співвідношення між людністю окремих 
етнічних груп, але й, власне, самі етнічні групи 
(у тому числі, переважаючі). 

Огляд попередніх результатів науко-
вих досліджень. За період перебування в 
складі СРСР грунтовних досліджень як з про-
блематики національної структури населення, 
так і етнічного туризму в Чернівцях практично 
не проводилося. Тільки проголошення України 
незалежною державою дало можливість ро-
звивати цю тематику, яка має міждисци-
плінарний характер. Праці сучасних до-
слідників (істориків А.Жуковського, 
В.Ботушанського, О.Добржанського, 
Г.Скорейко та інших, географів 
Я.Жупанського, В.Джамана, В.Круля, 
І.Костащука, Н.Заблотовської та інших [1, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10]) присвячені вивченню регіональ-
них особливостей етнічної структури населен-
ня Буковини, Чернівецької області. Спеціаль-
ного комплексного суспільно-географічного 
дослідження формування поліетнічного сере-
довища міста Чернівці ще не проводилось. 

Постановка мети й завдання до-
слідження. Мета статті – дослідити ретро-
спективні та хорологічні особливості фор-
мування поліетнічної структури населення 
міста Чернівці як передумови розвитку етно-
туризму. Завдання цього дослідження: про-
аналізувати географічні та історичні особли-
вості формування етнічної структури населен-
ня Чернівців; визначити рівень етнічної різно-
манітності населення та його динаміку; роз-
крити вплив урбанізаційних процесів на ди-
наміку людності міста і його етнічну структу-
ру. 

Виклад основного матеріалу. За дани-
ми археологічних досліджень, заселення тери-
торій міста розпочалося ще в період раннього 
палеоліту [3, с. 66-67]. У різні часи територію 
краю заселяли різні племена [7, Ч. 1, с. 10-19] і 
етнокультурна ситуація ускладнилася в І – ІІ 
ст. н. е., коли тут мешкало змішане населення, 
серед якого простежуються слов’янські, 
дакійські, сарматські та германські елементи. 
У ІІІ – ІV ст. н. е. спостерігається стабілізація 
етнічних процесів у регіоні – чітко виділяють-
ся дві археологічні культури: черняхівська та 
карпатських курганів [2, с. 20]. Пам’ятки чер-
няхівської культури дають підстави твердити, 
що одним з етнічних компонентів культури 
був слов’янський. З появою у VІ ст. перших 
писемних згадок про слов’ян, територія 
Чернівців входила до ареалу їх розселення [2, 
с. 21]. Слов’янський період ознаменувався 
поширенням в краї празької культури (V – VII 
ст.) та східнослов’янської культури типу Луки 
Райковецької (VII – Х ст.). У Х – ХІІ ст. тери-
торія сучасної Чернівецької області входила до 
складу Київської Русі [2, с. 21-24].  

Місто Чернівці виникло в другій поло-
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вині ХІІ ст. і входило спочатку в Галицьке 
князівство, а з 1199 р. до середини ХІV ст. – до 
Галицько-Волинської держави. Первинна 
функція міста – оборонна: тут була побудована 
фортеця “Черн” з метою захисту південно-
західних кордонів Галицького князівства і 
контролю над важливим Берладським торго-
вельним шляхом, що проходив долиною Пру-
ту, вів із Галицького князівства до Берладсько-
го на нижньому Дунаї [2, с. 24], і переправи 
через р. Прут. Після розпаду Галицько-
Волинської держави Чернівці на короткий час 
були загарбані Угорським королівством. З се-
редини ХІV ст. місто перебувало у складі 
Молдавського князівства (1359 – 1774 рр.), 
Османської імперії (1538 – 1774 рр.), Ав-
стрійської та Австро-Угорської імперії (1774 – 
1918 рр.), королівської Румунії (1918-1940, 
1941 – 1944 рр.), Української РСР у межах 
СРСР (1940 – 1941, 1944-1991 рр.), з 1991 р. – 
України. Кожна держава, до складу якої вхо-
дили Чернівці, суттєво впливала на зміни 
етнічної структури населення. 

Період перебування у складі Молдавсь-
кого князівства і Османської імперії характе-
ризувався економічною, політичною й демо-
графічною нестабільністю, важким іноземним 
гнітом. Буковина, як прикордонна територія, 
страждала від міждержавних конфліктів у цій 
частині Європи (польсько-турецьких, мол-
давсько-польських, російсько-турецьких). 
Уповільнений розвиток Чернівців, які в період 
пізнього середньовіччя були аграрним містеч-
ком, пояснюється у першу чергу тим, що вони 
неодноразово знищувалися або піддавалися 
нещадним пограбуванням під час частих во-
рожих нападів [2, с. 26-35]. Після цих великих 
спустошень до 1762 р. в Чернівцях нарахо-
вувалося приблизно 200 дерев’яних будинків і 
близько тисячі людей [9, с. 42].  

За часів панування Молдавського 
князівства і Султанської Туреччини відбулися 
значні зміни в етнічному складі населення 
краю, проте детально з’ясувати його структуру 
досить важко через значний відтинок часу та 
відсутність переписів населення. Деякі уза-
гальнення можна зробити виходячи з літера-
турних історичних джерел. Відомо, що в цей 
час продовжувалася міграція на Буковину 
молдавського населення. Молдавські господарі 
запрошували вірменських купців і ремісників з 
Галичини, Семигороду, Поділля й Валахії для 
пожвавлення торгівлі й піднесення ремесел, 
гарантуючи при цьому свободу віровизнання. 
В свою чергу, Буковина приваблювала вір-
менів релігійними свободами та податковими 

пільгами [4, с. 109]. Відомий воєвода –
правитель Молдови Александру чел Бун 
(Олександр Добрий) дав право торгівлі євреям, 
що сприяло їх значному переселенню з тери-
торії Німеччини та Польщі. У цей період до 
краю переселялися німці й поляки. Етно-
соціальна політика молдавських господарів 
сприяла збільшенню етнічного розмаїття насе-
лення, проте основним етносом залишався 
український. Уявлення про етнічний склад 
населення дають топонімічні матеріали: із 124 
топонімів, зафіксованих актами XV ст., 118 
належать до слов’янських, тобто українських; 
3 топоніми мають молдавське походження і ще 
3 назви не мають відповідників ні в 
слов’янських, ні в романських мовах [2, с. 28]. 
Щодо етнічного складу жителів Буковини, 
окрім даних топоніміки, існують прямі 
вказівки видатного державного й культурного 
діяча Молдавського князівства М. Костіна: 
“Волості Чернівецька, Хотинська, половина 
Ясської, половина Сучавської є цілком руські”, 
тобто українські, а населення міст відзначало-
ся національною неоднорідністю [2, с. 36-37]. 

Після того, як Буковина потрапила під 
панування Османської імперії, почали пере-
слідувати вірменів, частка яких помітно змен-
шилася. Натомість посади в урядових структу-
рах почали заповнятися вихідцями з Валахії та 
греками, яким протегували стамбульські мож-
новладці [2, с. 43]. Зростання питомої ваги 
греків відбувалося також завдяки розвитку 
торгівлі і витіснення з неї вірменів. 

Проживали на Буковині в якості кріпаків 
(холопів) татари й цигани. Вони належали бо-
ярам і монастирям на правах приватної влас-
ності, їх купували й продавали, обмінювали й 
заповідали як сім’ями, так і поодинці. Ці се-
редньовічні раби використовувалися як дво-
рові слуги, ремісники та пастухи [2, с. 30-31]. 

У 1762 р. більшість населення Чернівців 
(за повідомленнями Й. Босковича) складали 
“схизматичні греки”, під якими Р. Кайндль 
розумів румунів і русинів (українців). У той 
час більше уваги приділялося вірі ніж націо-
нальності, тому відрізнити румунське і русин-
ське населення вкрай важко. Серед них про-
живало також багато євреїв, які займалися 
прикордонною торгівлею [9, с. 51]. Разом з 
румунами, русинами і євреями, які у XVIII ст. 
складали переважну більшість населення міста 
Чернівців, проживали й інші етнічні групи, 
проте вони були малочисельними (німці, поля-
ки, греки, турки, французи) [9, с. 52-55]. 

Внаслідок чергової російсько-турецької 
війни 1768-1774 рр. Буковина перейшла до 
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Австрійської монархії Габсбургів. З цього 
періоду розпочався швидкий розвиток 
Чернівців (цьому сприяло й те, що 140 років не 
було війни). Про темпи розвитку Чернівців у 
австрійський період свідчить динаміка люд-

ності міста: 2,7 тис. осіб у 1787 р., 9,1 тис. – у 
1830 р., 20,5 тис. – у 1850 р., 33,9 тис. – у 1869 
р., 54,2 тис. – у 1890 р. і майже 100 тисяч осіб 
у 1914 році [2, с. 161] (див. рис. 1). 

 
Рис. 1.Динаміка людності Чернівців у австрійський період 

Fig. 1. Chernivtsi population number dynamics in Austrian period 
Швидкий ріст чисельності чернівецьких 

жителів був викликаний появою ряду промис-
лових підприємств, розширенням ремісничо-
мануфактурного виробництва, внутрішньої і 
зовнішньої торгівлі, ростом сітки залізниць, 
зростанням мережі навчальних закладів, різ-
номанітних державних установ, що не тільки 
притягувало місцевих селян, але й зумовило 
інтенсивне прибуття населення з інших прові-
нцій імперії. Саме в місті, в першу чергу, осе-
лялися чиновники та службовці, прислані вла-
дою, і переселенці – ремісники, торговці, 
робітники та інші. Населення Чернівців зрос-
тало не стільки за рахунок природного приро-
сту, скільки за рахунок прибулих. Місцева 
преса відзначала факт зростання населення 
міста за ХІХ ст. на третину за рахунок природ-
ного приросту і на дві третини – за рахунок 
міграцій з інших країв. У той же час, як насе-
лення Буковини зросло за 50 років (1857 – 
1910 рр.) в 1,9 рази, населення Чернівців – у 4 
рази [10, с. 57]. Загалом населення Чернівців 
збільшилося з 1775 р. до 1900 р. у 30 разів, за 
цей же період людність Буковини зросла лише 
у 10 разів [9, с. 233]. 

Урбанізаційні процеси, які характерні 
при інтенсивному зростанні центральних (го-
ловних) міст регіону, відобразилися і на 
Чернівцях. Якщо обширна міська територія до 
кінця молдавського панування була ще доволі 
малозаселеною (найкраще були забудовані: 
невелика центральна частина міста, Руська ву-
лиця до мосту над залізницею і Кушнірська 
вулиця – дорога на Горечу; інші частини міста 
були дуже рідко заселені, у середмісті були 
вільні земельні ділянки, які охоче роздавалися 
під забудову, місто було відокремлене від сіл 

значними незабудованими просторами, Го-
рецький ліс поширювався до самого міста, 
пасма Цецинського лісу через Клокучку сягали 
Габсбурзької височини, на Горечі і Клокучці 
були розкорчовані орні землі, на яких розта-
шовувались окремі господарі [9, с. 40-43], ста-
тистика відзначала, що на 4/5 міської площі 
вирощувалися сільськогосподарські культури 
[10, с. 57]), то в австрійський період заселення 
міської території ущільнювалося, освоювалися 
нові прилеглі території (виникло передмістя 
Монастириська), до складу міста у 1847 р. бу-
ли включені приміські села Роша, Клокучка, 
Гореча, Калічанка, Монастириська. У радянсь-
кий період (у середині 60-их років ХХ ст.) до 
Чернівців була приєднана лівобережна частина 
міста (Садгірський район) у складі: м. Садгора, 
смт Ленківці, села Рогізна, Стара Жучка, Нова 
Жучка, Долішні Шерівці. Пізніше до Чернівців 
включили частини приміських сіл Коровія, 
Чагор і Годилів. 

Щодо національного складу, населення 
Чернівців на початку австрійського правління 
було дуже строкатим. У перші роки поряд з 
румунами і русинами виступали, передусім, 
євреї. Вони складали приблизно третину всьо-
го населення (112 сімей із 290). Генерал 
Сплені відмічав, що у Чернівцях кращі будин-
ки належали євреям, “яких у всьому дистрикті 
ніде не нараховується більше, ніж у цьому 
містечку”. Було в той час багато греків. До 
цього населення з 1774 р. додалися спочатку 
численні німецькі солдати і чиновники, свя-
щеники, вчителі, передусім німецькі ремісники 
і купці [9, с. 233]. Приєднання Буковини до 
Австрії мало для євреїв спочатку негативні 
наслідки – усунення “жебрущих євреїв” при-
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пало на 1782 р. З Чернівців до кінця квітня 
1782 р. було вислано 30 єврейських сімей, або 
108 душ. Найперше ознайомлення з націо-
нальним складом жителів Чернівців пропонує 
протокол Пітцеллі за 1787 р. Перепис населен-
ня того року виявив у Чернівцях 2686 жителів 
(без Роші і Горечі), які вже тоді були найбільш 
населеним поселенням краю [9, с. 232]. З 414 
будинків, які тоді нараховувалися у місті, 34 
були “казенними”, 153 належали румунським і 
русинським (українським) домовласникам, 84 
– німецьким, 76 – єврейським, а решта 67 при-
падали на вірменів, арнаутів, чехів, греків, по-
ляків та угорців. Оскільки, для цих ро-
зрахунків вирішальним було “звучання” 
прізвищ, тому їх не можна вважати цілком до-
стовірними [9, с. 234]. 

Детально про етнічну структуру насе-
лення міста Чернівці можна говорити з кінця 
ХІХ ст., коли уряд Австро-Угорщини провів 
детальні переписи населення. Відповідно до 
Указу про проведення чергового загально-
австрійського перепису населення від 
6.VIII.1880 р., за основу визначення націо-
нальності була взята “розмовна мова”. По всій 
Австро-Угорщині фіксувалися 10 розмовних 
мов: німецька, чеська, словацька, польська, 
рутенська (русинська), словенська, сербохо-
рватська, італійська, румунська, угорська [5, с. 
66-67]. Крім того обліковувалося віро-
сповідання, що дало можливість визначити 
кількість євреїв (юдеї) та вірменів (вірмено-
католики і вірмено-православні). За даними 
перепису 1880 р. приблизно 70% населення 
проживало в центральній частині міста, яка 
займала шосту частину Чернівців, решта – на 
околицях: Роші, Клокучці, Каличанці, Горечі, 
Монастириській. Ці приміські села уже були 
включені до складу Чернівців, але фактично 
залишалися селами і під час Австро-Угорських 
переписів облік населення здійснювався у ро-
зрізі цих поселень. Переважаючою етнічною 
групою в центральній частині Чернівців були 
євреї – 13409 осіб, що становили 42,7% всього 
населення; другою етнічною групою були по-
ляки – 5983 особи (19,0%), третьою – українці 
(5469 осіб, 17,4%), четвертою – німці (4499 
осіб, 14,3%), п’ятою – румуни (1615 осіб, 
5,1%). Помітними були етнічні громади чехів 
(431 особа), вірменів (276 осіб), а також угор-
ців, словаків, словенців. 

Строкатим в етнічному відношенні було 
й населення передмість Чернівців: національну 
основу Роші складали німці (38,5%), румуни 
(37,5%), українці (15,2%) і євреї (5,4%); Кло-
кучки – румуни (32,7%), українці (29,1%), 

євреї (15,6%), німці (12,3%) і поляки (10,2%); 
Каличанки – українці (36,8%), німці (24,7%), 
румуни (22,4%), поляки (9,5%) і євреї (5,2%); 
Горечої – румуни (80,3%), українці (10,0%), 
євреї (5,0%) і німці (4,1%). 

Загалом етнічна структура населення 
Чернівців становила: євреї – 32,4%, німці та 
українці – по 18,5%, поляки – 15,0%, румуни – 
14,4%, інші – 1,2% [10, с. 204-205]. За націо-
нальною структурою населення Чернівці були 
одним із найстрокатіших міст Австро-
Угорщини, а населення Буковини другої поло-
вини ХІХ – початку ХХ ст. було настільки 
різноманітним у національному відношенні, 
що цей край називали “Маленькою Австрією”: 
на території порівняно невеликої (10 тис. кв. 
км) провінції проживали представники понад 
10 національностей. Це дало підставу ав-
стрійським історикам стверджувати, що, як 
ніякий інший коронний край, Буковина 
відповідає моделі багатонаціональної держави 
на регіональному рівні [10, с. 133]. 

Оскільки територія Чернівців зростала, 
приєднуючи навколишні поселення, то доціль-
но розглянути динаміку національної структу-
ри населення у розрізі всіх поселень, які стали 
частиною Чернівців у сучасних їх межах (див. 
рис. 2). На лівобережжі етнічна структура по-
селень була відмінною від правобережжя: і 
якщо у торгівельному містечку Садагура в 
1880 р. чисельно домінували євреї (81,3%), 
проживали також українці (14,6%), поляки 
(3,6%), німці (0,5%), то у селах домінували 
українці, а їх частка становила від 93,5% у 
Старій Жучці до 67,6% у Рогізні. Євреї були 
помітними у Рогізні (30,5%) і Новій Жучці 
(23,7%), в інших селах їх частка становила від 
4,5% до 8,8%, найбільша частка німців була у 
Ленківцях Камеральних (8,1%), поляків – у 
Новій Жучці (4,0%) і Ленківцях Камеральних 
(3,3%). Загалом етнічна структура лівобереж-
жя була такою: українці – 60,0%, євреї – 
37,0%, поляки – 2,2%, німці – 0,6%, румуни – 
0,2%. 

До 1910 р. населення Чернівців збільши-
лося майже вдвічі, але значних змін у етнічній 
структурі населення не відбулося – дещо 
збільшилася частка поляків (на 2,4%), румунів 
(на 1,3%) і євреїв (на 1,1%), при незначному 
зменшенні частки німців (на 3,6%) та українців 
(на 0,7%) [10, с. 205]. 

Значно відчутніші зміни етнічної струк-
тури населення відбулися впродовж ХХ ст. Це 
зумовили як перша і друга світові війни, так і 
зміна політичних режимів.  
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Так, перепис населення (через 20 років) 

у 1930 р., за часів панування Румунії, зафіксу-
вав приріст населення Чернівців на 31,6%, тоді 
як кількість румунів збільшилася у 2,3 рази, 
євреїв – на 48,9%, німців – на 28,3%, а чисель-
ність українців зменшилася на 27,0%, поляків 
– на 39,7%. Румунський перепис населення 
засвідчив, що в Чернівцях проживали також 
росіяни (1521 особа), угорці (568), чехи і сло-
ваки (226), болгари (78), вірмени (59), турки 
(30), серби, хорвати і словенці (29), гагаузи 
(19), цигани (15), греки (11); 103 особи іденти-
фікували себе до групи “інші” національності, 
а 334 особи не вказали своєї національності 
[14, с. 120-121] 

Початок радянського періоду ознаме-
нувався репресіями. Згідно з пактом Молото-
ва-Ріббентропа за 1940-1941 роки з Чернівців 
було репатрійовано майже все етнічне німець-
ке населення. З ними виїжджали люди різних 
національностей, хто не сприйняв радянської 
влади. За приблизними даними, з Чернівців до 
кінця 1940 р. виїхало до 20 тис. мешканців. 
Натомість у місто завезли тисячі людей зі схо-
ду – насамперед зі східних областей України. 
Приїжджих поселяли у вільні квартири, яких 
після виїзду німців та втікачів від нової влади 
було достатньо [13, с. 6]. Хвиля масових аре-
штів прокотилася на початку 1941 р. Людей 
садили у вагони – “телятники” і відправляли 
на схід СРСР. Значна частина висланих заги-
нула [13, с. 6]. У травні – червні 1941 р. у 
Чернівцях відбулися три масові депортації 

“зрадників батьківщини” [11, с. 70-71]. Дані 
1941 р. відображають великі зміни, що відбу-
лися на початку німецько-румунської окупації: 
переселення німців, частково українців і по-
ляків до Німеччини та Румунії; єврейські по-
громи, утворення єврейського гетто і вивезен-
ня в табори. Одразу після відновлення радян-
ської влади (1944р.) відбулася чергова хвиля 
еміграції. Багато чернівчан було мобілізовано 
до армії, а також на роботи на Урал і Донбас. 
Місто було напівпорожнім [11, с. 77]. За дани-
ми обстеження, проведеного після звільнення 
Чернівців від тимчасової окупації німецько-
румунськими загарбниками, у місті, станом на 
квітень 1944 р., проживало тільки 40,5 тис. 
осіб [12, с. 16], тоді як за переписом 1930 р. – 
112,4 тис. осіб [14, с. 120-121]. Ще одна хвиля 
еміграції чернівчан відбулася в 1945-1946 ро-
ках. З міста виїхала більшість євреїв, які не 
сприйняли радянської влади. Виїхало чимало й 
городян румунської національності. Водночас 
до Чернівців переїжджали євреї з інших 
регіонів СРСР. Після війни єврейська громада 
міста була однією з найбільших в СРСР. Якщо 
в інших містах євреї переважно втратили мову 
та відійшли від релігії свого народу, то в 
Чернівцях зберігалася культура ідиш, 
функціонували синагоги [13, с. 6]. 

У післявоєнні роки кількість населення в 
Чернівцях збільшувалася як за рахунок при-
родного приросту, так і, особливо, міграцій 
(див. рис. 3).  

 
Рис. 3. Динаміка природного і міграційного приросту (скорочення) 

 населення Чернівців (1950-2015рр.) 
Fig. 3. Dynamics of natural and migration growth (reduction) of Chernivtsi population (1950 – 2015) 

Міграційна політика в цей час призвела 
до значного збільшення росіян: якщо в 1930 р. 
їх було 1521 особа або 1,4% населення міста 
(старообрядці), то у 1959 р. – 32279 осіб 
(22,7%), або у 21,2 рази більше. У 1965 р. до 

Чернівців була приєднана лівобережна частина 
міста, в якій етнічно домінували українці (див. 
рис. 2). Значне зростання населення міста 
відбулося в 60-80-их роках ХХ ст., що зумов-
лено будівництвом великих промислових 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 775-776. Географія 

174 
 

об’єктів. Це викликало притік робочої сили з 
навколишніх населених пунктів, сусідніх та 
східних областей України. Зростання людності 
Чернівців в 1960-1990 роках становило від 2,5 
тис. до 5,7 тис. осіб за рік, у тому числі при-
родний приріст складав 1,0-1,9 тис. осіб, а 
міграційний – 1,3-3,9 тис. осіб щорічно. У 90-
их роках для Чернівців характерною була де-
популяція і міграційний відтік населення. Де-
популяція змінилася природним приростом 
населення з 2010 р. 

Джерелом інформації про національний 
склад населення міста Чернівці у другій поло-
вині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. є матеріалами 
Всесоюзних переписів населення 1959, 1970, 
1979, 1989 років та першого Всеукраїнського 

перепису 2001 р. Переважаючі етнічні групи та 
їх співвідношення відображені на рис. 2 і 4. 
Кількість українців за 1970-2001 роки в 
Чернівцях майже подвоїлася, а їх частка зросла 
з 52,0% до 79,9%. Другою національною гру-
пою виступають росіяни (11,3%), абсолютна 
кількість яких зростала до 1989 р., а за період 
1989-2001 роки – різко зменшилася на 41,7%. 
Чисельність румунів і молдован в Чернівцях 
зростала в абсолютних і відносних показниках 
за період 1970-1989 роки і зменшилася за 
1989-2001 роки. Кількість поляків зменшува-
лася постійно і за 1970-2001 роки це зменшен-
ня склало 43,7%. За цей період кількість євреїв 
скоротилася в 26,4 рази, а за часткою – з 18,5% 
до 0,6%. 

 
Рис. 4 Національна структура населення міста Чернівці 

Fig. 4. Ethnic structure of Chernivtsi population 
За даними останнього перепису населен-

ня (2001 р.) в Чернівцях проживало 236691 
особи, які є представниками 65 націй і народ-
ностей (1111 осіб не ідентифікували свою 
етнічну приналежність). Найчисельніші з них: 
українці (189021 особа), росіяни (26733), ру-
муни (10553), молдовани (3829), поляки 
(1408), євреї (1308), білоруси (971), азербай-
джанці (250), німці (235), вірмени (194), болга-
ри (153), татари (137), грузини (134 особи); 12 
етнічних груп нараховують від 20 до 62 осіб, 7 
груп – від 10 до 18 осіб, 8 груп – від 5 до 9 
осіб, представники 25 народів мають чисель-
ність менше 5 осіб. 

Для визначення рівня етнічної різно-
манітності населення та його динаміки нами 
використана формула індексу етнічної різно-
манітності (Ер), у якій враховується не тільки 
кількість етнічних груп, які проживають у 
місті, та їх чисельність, але й ступінь їх 
спорідненості (генетичної близькості) з пере-
важаючим етносом [3, с. 25]. Враховуючи, що 

для буковинського краю характерною була 
така модель заселення, за якою корінний етнос 
(українці) в межах своєї етнічної території в 
умовах бездержавності становив більшість 
лише в сільській місцевості, а водночас міське 
населення мало етнічно змішаний (у т. ч. 
іноетнічний) характер, то для розрахунків 
розглядався переважаючий етнос в регіоні 
(українці), а не переважаюча етнічна група 
окремого міста. 

Рівень етнічної різноманітності населен-
ня Чернівців був дуже високим і за роками пе-
реписів, коли фіксувалася національна прина-
лежність, індекс Ер характеризував її як 
поліетнічну (див. табл. 1). Так, для центральної 
частини Чернівців у 1880 р. Ер=0,935, у пе-
редмістях: Роша – 0,947, Гореча – 0,935, Кло-
кучка – 0,897, Каличанка – 0,850. І тільки 
останній перепис зареєстрував національну 
структуру населення міста Чернівці як пере-
хідну. 
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Таблиця 1 
Динаміка індексу етнічної різноманітності населення Чернівців 

Роки 1880 1910 1930 1959 1970 1979 1989 2001 
Ер 0,941 0,940 0,964 0,805 0,705 0,607 0,541 0,355 

Кожна етнічна група намагалася зберег-
ти свою мову і культуру, традиції та звичаї. 
Тому етно-туристичний потенціал Чернівців 
дуже багатий. Він зумовлений, насамперед, 
наявністю великої кількості пам’яток різних 
історичних епох і етнічних культур. Історія 
кожної національної громади є цікавою і непо-
вторною, кожна створила пам’ятки матеріаль-
ної і духовної культури. Найпомітніший слід у 
культурному минулому міста залишили націо-
нальні громади: українська, німецька (і ав-
стрійська), румунська (і молдавська), єврейсь-
ка, польська, вірменська, російська та інші. 

Висновки. 1. У різні часи (з раннього 
палеоліту) територію краю (і міста) заселяли 
різні племена, а етнокультурна ситуація 
ускладнилася уже в І – ІІ ст. н.е., коли тут 
мешкало змішане населення, серед якого про-
стежуються слов’янські, дакійські, сарматські 
та германські елементи. 

2. Місто Чернівці виникло в другій по-
ловині ХІІ ст. і входило до складу Галицького 
князівства і Галицько-Волинської держави, 
після розпаду якої на короткий час було загар-
бане Угорським королівством. З середини ХІV 
ст. Чернівці перебували у складі Молдавського 
князівства, Османської імперії, Австрії та Ав-
стро-Угорщини, королівської Румунії, Україн-
ської РСР у межах СРСР, України. Кожна 
держава, до складу якої входили Чернівці, сут-
тєво впливала на зміни етнічної структури 
населення. 

3. Урбанізаційні процеси, які характерні 
при інтенсивному зростанні головних міст 
регіону, відобразилися і на Чернівцях. Люд-
ність міста зростала, головним чином, за раху-
нок міграційного сальдо і приєднання 
приміських поселень. Це вплинуло не тільки 
на динаміку кількості населення, але й на його 
етнічну структуру. 

4. Рівень етнічної різноманітності насе-
лення Чернівців був дуже високим, індекс Ер 
характеризував його як поліетнічне. При 
цьому населення міста мало не тільки етнічно 
змішаний, але й іноетнічний характер. Цьому 
сприяла колоніальна політика правлячих дер-
жав. Етнічний склад населення Чернівців не-
одноразово зазнавав суттєвих змін. 

5. Історія кожної національної громади 
Чернівців є цікавою і неповторною, кожна 
намагалася зберегти свою мову, традиції і зви-
чаї, створила пам’ятки матеріальної і духовної 

культури. Тому етно-туристичний потенціал 
міста представлений великою кількістю тури-
стичних об’єктів різних етнічних культур, ба-
гатою палітрою культурних звичаїв і традицій. 
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Джаман Я. В. Формирование полиэтнического пространства большого города как предпосылки 
развития этнотуризма (на примере Черновцов).  
Рассмотрены ретроспективные и хорологические особенности формирования этнической структуры 
населения города Черновцы. Детальный анализ динамики этнической структуры проведен с конца 
ХІХ в., когда правительство Австро-Венгрии провело достаточно детальные переписи населения. 
Раскрыто существенные изменения этнического состава населения Черновцов на протяжении ХХ в., 
что было вызвано двумя мировыми войнами и частыми изменениями политических режимов. Этно-
географическое расположение, урбанизационные процессы и сложная историческая судьба края 
предопределили: с одной стороны – формирование полиэтнической и поликонфесийной структуры 
населения, а с другой – каждый этнос сохранял и развивал свою культуру, что стало предпосылкой 
развития этнотуризма. 
Ключевые слова: этнос; этнические группы; этническая структура; полиэтническое пространство; 
этнотуризм. 
Dzhaman Yaroslav . Formation of Big Town’s Poly-Ethnic Space as a Precondition for Development 
of Ethnic Tourism (Case Study of Chernivtsi) 
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Retrospective and chorologic particularities of ethnic culture formation in Chernivtsi has been considered. In 
different epochs (beginning from the early Paleolithic Age), the territory of these lands (and the town) was 
inhabited by different tribes, and the ethnic-cultural situation became complex as far back as the I-II centu-
ries A.D. when the mixture of people living there had shown traces of Slavic, Dacian, Sarmatian and German 
origin. At the time of first records of Slavs in the VI century, the territory of Chernivtsi was the area of their 
settlement.  
Chernivtsi appeared in the 2nd half of the XII century and at that time belonged to Galician Princedom of the 
Kingdom of Galicia–Volhynia. After the latter’s disintegration, the town was for a short period occupied by 
the Magyar Kingdom. Beginning from the mid-XIV century, Chernivtsi was part of the Moldavian Prince-
dom, the Ottoman Empire, Austria and Austro-Hungary, Royal Rumania, Ukrainian Soviet Socialist Repub-
lic within the USSR, and Ukraine, and each state had significantly effected on changes in population’s ethnic 
structure. 
Ethno-geographic location on the borderline of settlement of several ethnic groups, peripheral disposition 
within big states, urbanization processes and political circumstances had caused essential migration and col-
onization processes, and that was why the ethnic composition of population of Chernivtsi repeatedly under-
went huge transformations. The detailed analysis of the dynamics of ethnic structure on these lands was 
available since the end of the XIX century when the Government of Austro-Hungary had initiated and con-
ducted a thorough population count. Essential changes in the ethnic structure of the citizens of Chernivtsi had 
also took place throughout the XX century, these being caused by two world wars and repeated changes of 
political regimes. 
The degree of Chernivtsi population’s ethnic variety was very high, and the index of the same (Ev) character-
ized the town as poly-ethnic settlement: 1880 – 0,941, 1930 – 0,964, 1970 – 0,705, 1989 – 0,541. With that, 
the population of Chernivtsi was not only of ethnically mixed, but also of non-ethnic nature, which was 
caused by the colonial policy of ruling states. 
The history of each national community of Chernivtsi is interesting and unique. Each of them tried to pre-
serve its language, customs and traditions, and each town’s community had left signs of its material and spir-
itual culture. The ethnic tourism potential of the town is represented by a great number of tourism objects of 
different ethnic cultures, and a rich palette of widest customs and traditions. This is why Chernivtsi stay to be 
potentially powerful center of development of ethnic tourism. 
Key words: ethnos; ethnic groups; ethnic structure; poly-ethnic space; ethnic tourism. 
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УДК 911.3: 339.3 (477.54) 
АНАЛІЗ ПРОСТОРОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Кобилін Павло 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
 

Висвітлена сутність методики моделювання інтегральної функції впливу суспільно-географічних 
об’єктів. Побудовані просторові моделі інтегральної функції впливу населеності з різними базовими 
радіусами та проаналізовано їх. Створено та проаналізовано моделі для торговельних об’єктів різни-
ми базовими радіусами. Для визначення надлишку або дефіциту торговельних об’єктів було здійсне-
но віднімання поверхонь взаємодії торговельних об’єктів та населеності та здійснено їх аналіз.  
Ключові слова: торговельні об’єкти; населеність; інтегральна функція впливу; ізометричний розпо-
діл; ізолінія; базовий радіус; зона впливу; місто; селище міського типу. 

 
 

Вступ. Важливою складовою соціальної 
інфраструктури будь-якої території виступає 
торгівля, яка задовольняє потреби населення у 
необхідних товарах, стимулює попит населен-
ня на певні товари, спрямовує підприємців до 
нарощування обсягів виробництва цих товарів, 
сприяє зайнятості населення та визначає рівень 
соціально-економічного розвитку держави, її 
регіонів, якість та рівень життя населення.  

З отриманням незалежності України, 
становленням ринкових відносин спостеріга-
ються певні трансформації у розвитку сфери 
торгівлі, зокрема зміни у системі власності 
торговельних об’єктів (у радянські часи торго-
вельні підприємства мали державну форму 
власності, наразі практично усі приватні), ро-
зширюється асортимент товарів, з’являються 
нові форми торгівлі (інтернет-торгівля, посил-
кова торгівля тощо). Але у той же час залиша-
ється актуальною проблема просторового роз-
міщення торговельних підприємств у сільській 
місцевості. Тому це питання потребує деталь-
ного дослідження.  

Попередні дослідження. Проблеми те-
риторіальних особливостей розвитку торгівлі 
досліджувалися у роботах вчених у галузях 
суспільної географії, регіональної економіки, 
зокрема: А.П. Голікова, Н.А. Казакової, М.В. 
Шуби [1], М.А. Григорьевої [2], В.І. Дорошен-
ко [3], С.М. Жовнір [4], Е.І. Калмуської [5], 
О.Г. Корнус [6], М.П. Мальської [7], І.О. Осіп-
чук [9], І.І. Уколової [13], Л.Н. Шенцевої [15] 
та інших. Ці науковці вивчали різні регіони 
України, Росії в аспекті розвитку торгівлі, со-
ціальної інфраструктури, проте у більшості 
робіт практично відсутні дослідження із вико-
ристанням методів просторового аналізу, які 
підсилюють географічність дослідження та 
дозволяють виявити просторові проблеми роз-
витку торгівлі і на основі цього розробити ре-

комендації з вирішення цих проблем. Усунен-
ню цієї прогалини присвячена покликана дана 
публікація.  

Методика дослідження. Ефективною 
методикою дослідження просторової взаємодії 
суспільно-географічних об’єктів є моделюван-
ня поля інтегральної функції впливу (ІФВ-
моделювання), що було розроблено на кафедрі 
соціально-економічної географії і регіонознав-
ства Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна. Вона базується на визна-
ченні зони впливу суспільно-географічного 
об’єкту, яка оцінюється радіусом впливу (R) – 
відстанню від об’єкта, в межах якої споживач 
отримує послуги даного об’єкту (магазину, 
кіоску тощо). Радіус впливу оцінюється гіпо-
тетично: чим більше потужність об’єкта (зна-
чення будь-якого показника), тим більше його 
радіус впливу. Суспільно-географічний об’єкт 
з найменшою потужністю має мінімальний 
(базовий) радіус (R0). Радіуси інших об’єктів 
розраховуються за формулою (1.1):  

0 min* ln( / )i iR R k Z Z  , (1.1)  
де Ri – радіус впливу і – того суспільно – 

географічного об’єкту; R0 – базовий радіус 
впливу; Zi i Zmin – відповідно величина параме-
тру Z і – того і базового суспільно – географіч-
ного об’єкту; k – масштабний коефіцієнт [11].  

Зона впливу об’єкту характеризується 
функцією впливу, яка зменшується у напрямку 
від центру до периферії: максимальне значен-
ня функції (F=1) характерне центру зони впли-
ву, а найменше значення (F=0) на межі зони 
впливу. При перехресті декількох зон впливу 
накладаються одна на одну, тому визначається 
ІФВ (1.2):  

n (1.2) 

де L – поточна відстань до центру зони 
впливу суспільно – географічного об’єкту; R – 
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радіус впливу, m – кількість об’єктів, n – пока-
зник ступеня, який визначається довільно [11]. 

При збільшенні базового радіусу, зрос-
тає ступінь узагальнення поверхні, чітко про-
являються закономірності зменшення явищ від 
центру до периферії та стають менш помітни-
ми стають локальні особливості – аномалії.  

У дослідженні використовуються моделі 
ІФВ та торговельних об’єктів та населених 
пунктів (населеності). Населеність визначає 
попит на торговельні заклади у населення, а 
торговельні об’єкти визначають безпосередньо 
їх пропозицію. Для порівняння цих двох пове-
рхонь за допомогою програми Surfer нами бу-
ло здійснено їх віднімання. У формалізовано-
му вигляді це можна представити наступним 
чином (1.3):  

F = Fторг. – Fнас. (1.3) 

де F – різниця між ІФВ закладів ресто-
ранного господарства та населеності; 

Fторг. – значення ІФВ закладів ресторан-
ного господарства; 

Fнас. – значення ІФВ населених пунктів 
(населеність) 

Якщо F>0, можна стверджувати про 
переважання пропозиції торговельної мережі у 
даному населені пункті, при F<0 – її дефіцит. 
Відповідно, значення 0 є критерієм оптималь-
ного співвідношення попиту і пропозиції тор-
говельної мережі.  

Дане дослідження базується на матеріа-
лах відділів економічного розвитку та торгівлі 
районних державних адміністрацій, виконав-
чих комітетів міських рад та Головного управ-
ління статистики у Харківській області.  

Виклад основного матеріалу. Характе-
ризуючи розподіл значень ІФВ населеності, 
можна виявити наступні тенденції. При базо-
вому радіусі впливу R=10 км (рис. 1) можна 
виділити суттєві локальні особливості, зокрема 
виділяється вплив смт Печеніги, Кегичівки, 
міст Краснограда, Лозової. Слід зауважити на 
зміщення більших значень ІФВ на захід та пів-
день від м. Харкова, що обумовлено значною 
кількістю міст та селищ міського типу, які 
входять до Харківської міської агломерації (м. 
Мерефа, Південне, Люботин, смт Пісочин, Ко-
ротич тощо) та мають свої зони впливу. Різке 

зменшення значень цього параметру спостері-
гається на північ, північний захід від обласно-
го центру, що пояснюється переважанням 
сільського населення у Золочівському, Крас-
нокутському, Богодухівському, Коломацько-
му, Валківському районах і значним впливом 
обласного центру. З просуванням на південь, 
південний схід і схід спостерігається уповіль-
нення зменшення значень ІФВ, що пояснюєть-
ся наявністю значних за чисельністю населен-
ня населених пунктів (такі як м. Красноград, 
Первомайський, Балаклія, Куп’янськ тощо), до 
яких тяжіють населені пункти з меншою чисе-
льністю населення. 

Із збільшенням базового радіусу (R=30 
км) найбільші значення ІФВ також зміщені на 
захід та південний захід від обласного центру, 
проте ІФВ м. Харкова збільшується (рис. 2). 
Розподіл ізоліній приймають ізометричну фо-
рму, спостерігається різке зменшення ІФВ на-
селених пунктів від обласного центру до пе-
риферії, як і в попередніх випадках, проте роль 
міст Балаклії, Первомайського, Чугуїва, 
Куп’янська все ще суттєва. Особливо це стосу-
ється Балаклійського, Первомайського, Лозів-
ського, Шевченківського, Печенізького райо-
нів.  

При базовому радіусі R=50 км розподіл 
ізоліній все більше згладжується, продовжу-
ється тенденція до збільшення ІФВ м. Харкова, 
більш помітним стає уповільнене зменшення 
ІФВ на південь, південний схід та схід від об-
ласного центру, локальні аномалії вже не про-
стежуються, поверхня стає більш узагальне-
ною, простежується чіткий вплив м. Харкова 
на інші населені пункти області (рис. 3).  

ІФВ-моделювання було здійснено і для 
торговельних об’єктів. Як і для населеності, 
при базовому радіусі R=10 км спостерігається 
порушення ізометричного розподілу ізоліній, 
відбувається зміщення максимального значен-
ня ІФВ на захід, проявляються локальні ано-
малії (у Кегичівському, Лозівському, Купян-
ському, Великобурлуцькому районах) (рис. 4). 
Загальний розподіл ізоліній дуже подібний до 
населеності. 
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Рис. 1. Просторова модель ІФВ населеності з базовим радіусом 10 км (R0=10 км) 

 (складено автором за даними [10, 12, 14]) 
Fig. 1. Spatial model of IFU of settlements with basic radius 10 km (R0=10 km) 

 (compiled by the author according to data [10, 12, 14]) 
 

 

 
Рис. 2. Просторова модель ІФВ населеності з базовим радіусом 30 км (R0=30 км) (складено авто-

ром за даними [10, 12, 14]) 
Fig. 2. Spatial model of IFU of settlements with basic radius 30 km (R0=30 km) (compiled by the au-

thor according to data [10, 12, 14]) 
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Рис. 3. Просторова модель ІФВ населеності з базовим радіусом 50 км (R0=50 км) 

 (складено автором за даними [10, 12, 14]) 
Fig. 3. Spatial model of IFU of settlements with basic radius 50 km (R0=50 km)  

(compiled by the author according to data [10, 12, 14]) 
 

 
Рис. 4. Просторова модель ІФВ торговельних об’єктів з базовим радіусом 10 км (R0=10 

км) (складено автором за даними [10, 12, 14]) 
Fig. 4. Spatial model of IFU of trade objects with basic radius 10 km (R0=10 
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Ізолінії при базовому радіусі R=30 км 

згладжуються, локальні аномалії зникають, 
проте чітко простежується нерівномірне зме-
ншення ІФВ торговельних об’єктів у півден-
ному, південно-східному, східному напрямках, 

де знаходяться великі населені пункти (Зміїв, 
Слобожанське, Андріївка, Ізюм, Первомайсь-
кий, Лозова, Куп’янcьк тощо); максимальні 
значення функції тепер характеризуються і для 
обласного центру (рис. 5).  

 
 

 
Рис. 5. Просторова модель ІФВ торговельних об’єктів з базовим радіусом 30 км (R0=30 

км) (складено автором за даними [10, 12, 14]) 
Fig. 5. Spatial model of IFU of trade objects with basic radius 30 km (R0=30 km) (compiled by 

the author according to data [10, 12, 14]) 
Така ж тенденція характерна і для базо-

вого радіусу R=50 км, на цій картосхемі ізолі-
нії стають більш загладженими, відбувається 
зміщення максимального значення інтеграль-
ної функції впливу у південно-західному на-
прямку від обласного центру (через значну 
кількість торговельних об’єктів у м. Мерефа, 
Південне, смт Високий, Хорошеве тощо), ло-
кальні аномалії відсутні; спостерігається чіт-
кий вплив обласного центру на інші населені 
пункти області – все це свідчить про узагаль-
нення поверхні поля взаємодії торговельних 
закладів, вплив невеликих торговельних цент-
рів стає менше. Моделювання різниці ІФВ то-
рговельних об’єктів та населених пунктів при 
базовому радіусі R=10 км відображає наступні 
результати (рис. 7). Дефіцит пропозиції торго-
вельної мережі на території Харківської облас-
ті не простежується. При цьому спостерігаєть-
ся надлишок пропозиції торговельної мережі, 
ступінь якого по території регіону відрізняєть-
ся. З картосхеми видно, що найліпше забезпе-

чені торговельною мережею мешканці півден-
ної частини Золочівського, Богодухівського та 
північної частини Валківського районів. Від-
даляючись від обласного центру, значення різ-
ниці ІФВ зменшуються. Особливо це чітко 
проявляється у периферійних районах області. 
Проте у центральній частині Харківської обла-
сті проявляються локальні аномалії – це стосу-
ється частини Лозівського (м. Лозова можна 
вважати вузлом торговельного обслуговування 
населення), Сахновщинського, Первомайсько-
го, Балаклійського, Чугуївського, Шевченків-
ського, Великобурлуцького районів. Навколо 
районних центрів спостерігається підвищення 
значені різниці ІФВ. Дана тенденція демонст-
рує той факт, що у містах та селищах міського 
типу наявна висока концентрація торговельних 
об’єктів, чисельність, яка суттєво превалює 
над попитом населення на них; у сільській мі-
сцевості надлишок набагато менший, особливо 
зменшується від центру до периферії 
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Рис. 6. Просторова модель ІФВ торговельних об’єктів з базовим радіусом 50 км  

(R0=50 км) (складено автором за даними [10, 12, 14]) 
Fig. 6. Spatial model of IFU of trade objects with basic radius 50 km (R0=50 km)  

(compiled by the author according to data [10, 12, 14]) 
 
 

Розглядаючи картосхему із базовим ра-
діусом R=30 км, максимальні значення різниці 
ІФВ характерні вже не для Богодухівського, 
Валківського районів, а навколо м. Люботина, 
залишаються аномалії та зміщуються у напря-
мку м. Зміїва, у Великобурлуцького, Печенізь-
коого районів; нерівномірність зменшення різ-
ниці ІФВ спостерігаються у Нововодолазько-
му, Первомайському, Балаклійському, Шевче-
нківському, Чугуївському районах, що свід-
чить про значне переважання пропозиції тор-
говельних закладів до попиту на них у район-
них центрах (рис. 8). Як і в попередніх випад-
ках, в периферійних районах надлишок торго-
вельних закладів менший, навколо обласного 
центру – найбільший.  

При базовому радіусі R=50 км розподіл 
ізоліній стає більш згладженим, спостерігаєть-
ся чітка закономірність зменшення надлишку 

торговельних об’єктів від обласного центру до 
периферійних районів, проте максимальний 
надлишок торговельних об’єктів на цьому рів-
ні спостерігається на території Нововодолазь-
кого, Зміївського районів (рис. 9). Порушення 
закономірності зменшення надлишку торгове-
льних закладів відбувається на території Пе-
вомайського, Зміївського, Балаклійського, Чу-
гуївського районів, про які вже згадувалося 
вище. Із збільшенням базового радіусу відбу-
вається генералізація поля поверхні різниці 
ІФВ, зменшується прояв локальних аномалій, 
які формуються при малому базовому радіусі, 
оскільки такий радіус дозволяє визначити бі-
льшу кількість населених пунктів, які мають 
значний вплив на інші.  
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Рис. 7. Просторова модель різниці ІФВ торговельних об’єктів та населеності з базовим радіусом 

10 км (R0=10 км) (складено автором за даними [10, 12, 14]) 
Fig. 7. Spatial model of IFU difference between trade objects and settlements with basic radius 10 km (R0=10 

km) (compiled by the author according to data [10, 12, 14]) 
 

 
Рис. 8. Просторова модель різниці ІФВ торговельних об’єктів та населеності з базовим радіусом 

30 км (R0=30 км) (складено автором за даними [10, 12, 14]) 
Fig. 8. Spatial model of IFU difference between trade objects and settlements with basic radius 30 km (R0=30 

km) (compiled by the author according to data [10, 12, 14]) 
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Рис. 9. Просторова модель різниці ІФВ торговельних об’єктів та населеності з базовим радіусом 

50 км (R0=50 км) (складено автором за даними [10, 12, 14]) 
Fig. 9. Spatial model of IFU difference between trade objects and settlements with basic radius 50 km  

(R0=50 km) (compiled by the author according to data [10, 12, 14]) 
 

Висновки. Таким чином, можна зробити 
висновки, що ефективною методикою просто-
рового аналізу виступає ІФВ-моделювання 
суспільно-географічних об’єктів. Ця методика 
заснована на визначенні радіусів та зон впливу 
цих об’єктів в залежності від їх потужності. За 
результатами ІФВ моделювання населеності з 
базовими радіусами 10, 30, 50 км було виявле-
но: зміщення максимальних значень на захід, 
південний захід від обласного центру, локальні 
аномалій у розподілі значень функції (причому 
із збільшенням радіусів локальні аномалії сти-
раються, розподіл ізоліній стає більш згладже-
ним), порушення ізометричного розподілу ізо-
ліній значень ІФВ у південному, південно-
східному та східному напрямках. Такі ж тен-
денції було виділено і для поверхні полів взає-
модії торговельних об’єктів. Результати відні-
мання поверхонь торговельних об’єктів та на-
селеності показали надлишок пропозиції на 
всій території Харківської області та його зме-
ншення від обласного центру до периферії. 
Отримані результати дозволяють судити про 
добру забезпеченість населення регіону торго-
вельними закладами. 
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П.А. Кобылин. Анализ пространственного взаимодействия торговых объектов Харьковской 
области. Освещена сущность методики моделирования интегральной функции влияния обществен-
но-географических объектов. Построены пространственные модели интегральной функции влияния 
населенности с различными базовыми радиусами и проанализированы. Созданы и проанализированы 
модели для торговых объектов различными базовыми радиусами. Для определения избытка или де-
фицита торговых объектов было осуществлено вычитание поверхностей взаимодействия торговых 
объектов и населенности и осуществлен их анализ. 
Ключевые слова: торговые объекты; населенность; интегральная функция влияния; изометрическое 
распределение; изолиния; базовый радиус; зона влияния; город; поселок городского типа. 
 
P.O.Kobylin. Spatial interaction analysis of trade objects in Kharkiv region. The article deals with anal-
ysis of spatial interaction of trade objects in Kharkiv region. The method essence of the integral function in-
fluence modelling of human-geographical objects developed by experts of the department of human geogra-
phy and regional studies, V.N. Karazin Kharkiv National Univesity has been described. This method is based 
on identifying influence zones of human-geographical objects (in this case, trade, restaurant business institu-
tions) to be characterized by influence radiuses, i.e. distance which a consumer is willing to overcome for 
getting services from these institutions. The more the object power – the more his radius. The object with the 
smallest power (for example, the smallest population, number of trade institutions) has the smallest influence 
radius (basic radius). Each influence zone has influence function decreasing from the center to periphery. If 
the distance from the center, where a trade object is located, is more than influence radius of the object, the 
function is absent. Overlaying several influence zones integral influence function is calculated. The spatial 
models of integral function influence of settlements with basic radiuses 10, 30, 50 km. Basic radius R=10 km 
for integral function influence of settlements is characterized by local anomalies around Pechenigy, Kegu-
chivka, Krasnograd etc. Displacement of the maximum value of the integral function influence is observed in 
the west, promoting to the peripheral districts the integral function influence decreases, but there is an iso-
metric shape infringement of function contours distribution in the south, southeast and east directions from 
the regional center. Studying the basic radius R=30 km displacement of the maximum value of the integral 
function influence is observed both in the west and southwest, the isometric shape infringement of function 
contour distribution remains. Studying the basic radius R=50 km contours are obtaining isometric shape, lo-
cal features are absent, the integral function influence surface becomes more generalized. The next step was 
creating models of the integral function influence of trade objects for previously listed basic radiuses. The 
modelling analysis results determined the similar regularities as for settlements surfaces. For R=10 km local 
anomalies were characterized for Kegichivsky, Lozivsky, Kypuansky districts), isolines isometric distribu-
tion is broken in the south, southeast and east directions from the regional center, displacement of the maxi-
mum value of the integral function influence is observed in the west from the regional center. Increasing 
basic radiuses the surface interaction gets more isometric shape, but slow reduction the integral function in-
fluence in the listed directions remains. For determining excess or shortage of trade objects proposal subtrac-
tion of interaction surfaces of trade objects and settlements. This procedure showed proposal excess of trade 
objects within Kharkiv region, negative values of integral function influence difference aren’t observed. For 
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R=10 km citizens of Zolochivsky, Bogodukhivsky, Valkivsky districts are best provided by trade network. 
Away from the regional center, difference of integral functions influence reduces, local anomalies are shown 
in Lozivsky, Sachnovshinsky, Pervomaysky, Balaklysky, Shevchenkivsky, Velikoburlutsky districts (around 
district centers increase difference of integral functions influence is observed). For R=30 km maximum val-
ues of the integral function influence are characterized around Lubotin, anomalies remain and displace to-
wards Zmiiv, Velikoburlutsky, Pechenizsky districts, uneven reduction the difference of integral functions 
influence is observed in Novovodolaga, Pervomaysky, Balakliysky, Shevchenkivsky, Chuguivsky districts; 
in peripheral districts the trade objects excess is the lowest, around the regional center – the largest. For basic 
radius R=50 km isolines distribution becomes more downplayed, the maximum proposal excess of trade ob-
jects at this level is observed in Novovodolaga, Zmiivsky districts, the strict regularity of reduction the trade 
objects excess from regional center to peripheral districts. 
Key words: trade objects; settlements; integral function influence; isometric distribution; isoline; basic radi-
us; influence zone; city; urban-type settlement. 
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УДК 911.3 
МЕТОДИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

КОМПЛЕКСНИХ ІНДИКАТОРІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
У ВИКЛАДАННІ КУРСУ РЕГІОНАЛІСТИКИ 

Коробов В.К., Мальчикова Д.С. 
Херсонський державний університет 

 
Висвітлюються проблеми методики використання комплексних індикаторів регіонального розвитку у 
процесі викладання навчального курсу «Регіоналістика». На прикладі практичної участі викладачів і 
студентів у реалізації комплексного дослідницького проекту з розрахунку Індексу євроінтеграційного 
поступу показано пізнавальні і методичні можливості вивчення студентами проблем регулювання 
регіонального розвитку із застосуванням комплексних індикаторів. Відповідний навчальний матеріал 
розроблено на основі власних досліджень і власної практичної участі у розробці і моніторингу вико-
нання Стратегії регіонального розвитку Херсонської області до 2020 року. Виявлено пізнавальні і 
практичні можливості сконструйованого за участю авторів Індексу євроінтеграційного поступу для 
адекватної оцінки місця Херсонщини у контексті регіонального розвитку в Україні і визначення пер-
спектив і напрямків такого розвитку.  
Ключові слова: регіональний розвиток, комплексні індикатори регіонального розвитку, індекс євро-
інтеграційного поступу, стратегія регіонального розвитку, Херсонська область. 
 

Постановка проблеми.Одним із пріори-
тетних напрямків інноваційної педагогічної, 
методичної роботи у викладанні навчального 
курсу «Регіоналістика» постає компетентніс-
ний підхід. На кафедрі соціально-економічної 
географії Херсонського університету перед 
викладачами поставлене завдання: перейти від 
традиційної парадигми викладання (орієнтова-
ної переважно на отримання знань і набуття 
навичок у студентів) до впровадження особис-
тісно орієнтованого діяльністно-
компетентнісного підходу. Мета викладача – 
не просте накопичення знань у студентів, а 
«становлення цілісної і цілеспрямованої осо-
бистості, готової до вільного гуманістично 
орієнтованого вибору і індивідуального інте-
лектуального зусилля, до «навчання протягом 
усього життя» [1, с. 13]. 

Сучасна українська педагогічна і геог-
рафічна наука приділяє проблемам формуван-
ня фахових компетентностей у майбутніх нау-
ковців і викладачів велику увагу. «Компетент-
ність – це інтегративне утворення особистості, 
що поєднує знання, уміння, навички, досвід і 
особистісні якості, які зумовлюють прагнення, 
готовність і здатність розв’язувати проблеми і 
завдання, що виникають у реальних життєвих 
ситуаціях, усвідомлюючи при цьому значу-
щість предмета і результату діяльності. Понят-
тя «компетенція» пов’язане зі змістом сфери 
діяльності, а «компетентність» - з особистістю, 
із здатністю особи ефективно діяти в різних 
ситуаціях. Поняття «компетентність» відобра-
жає внутрішній бік діяльності суб’єкта з реалі-

зації тих цілей, які задані в понятті компетен-
ції. Компетентність виявляється в успішно ре-
алізованій у діяльності компетенції і включає 
особисте ставлення до предмета і продукту 
діяльності. Принципова, на наш погляд, від-
мінність компетенції від компетентності поля-
гає в тому, що компетенція є інституційним 
поняттям, що визначає статус якої-небудь осо-
би, а компетентність є поняттям функціональ-
ним [2, с. 231]. Для формування фахових ком-
петентностей студентів у питаннях оцінюван-
ня регіонального розвитку дуже важливим ін-
струментом постає використання комплексних 
індикаторів регіонального розвитку: індексу 
людського розвитку, індексу відтворення на-
селення, індексу рівня гідної праці, індексу 
рівня освіти та ін. 

Завдання сформувати таку компетент-
ність студентів-майбутніх географів з питань 
соціально-економічних реформ сучасного 
українського суспільства і методології вимі-
рювання (оцінювання) успішності цих реформ 
ефективно вирішується з допомогою розраху-
нків новітніх комплексних індикаторів регіо-
нального розвитку. Важливим завданням є фо-
рмування уявлень про особливості регіональ-
ного розвитку рідного краю, особливо на при-
кладі успішних історій. Компетентність при 
такому підході означає здатність студентів ви-
рішувати конкретні завдання оцінювання регі-
онального розвитку. 

У викладанні тем курсу «Регіоналістика» 
- «Стратегія регіонального розвитку», «Регіо-
нальні відміни рівнів соціально-економічного 
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розвитку» та ін. під час навчальних занять (ле-
кцій і практичних занять) розвивається ідея 
можливості і необхідності використання ком-
плексних соціально-економічних індикаторів 
для оцінювання ефективності управління регі-
онами. 

В умовах дефіциту власних ресурсів, 
яких бракує периферійним університетам на 
проведення власних наукових досліджень, які 
могли б стати дослідницькою і освітньою 
школою для студентів, надзвичайно важливе 
значення набуває участь викладачів і студентів 
у реалізації дослідницьких проектів місцевих 
громадських організацій, які деякою мірою 
компенсують цей недолік. 

Виклад матеріалу.У викладанні універ-
ситетського курсу «Регіоналістики» велике зна-
чення має ознайомлення студентів з новітніми 
методами вимірювання рівнів регіонального ро-
звитку із застосуванням комплексних індикато-
рів, розрахункових індексів. Досвід дослідження 
таких методів має міждисциплінарне походжен-
ня і сформовано в галузях регіоналістики, еко-
номічної географії, регіональної економіки, со-
ціології регіонів, соціально-економічної статис-
тики та інших галузей науки. 

У викладача, якийведе курс «Регіоналіс-
тика» існує проблема опанування студентами 
сучасними методами вимірювання рівня регіо-
нального розвитку. Таке опанування включає 
ознайомлення із новітніми методами вимірю-
вання і набуття студентами навичок констру-
ювання індексів регіонального розвитку і їх 
використання для порівняльного аналізу регіо-
нального розвитку.  

Рівень розвитку регіонів оцінюють за ба-
гатьма видами показників, які умовно можна 
поділити на економічні, соціальні й політичні, 
стандартизовані і пошукові.Особливе місце 
мають комплексні індикатори, сконструйовані 
індекси регіонального розвитку, які розрахо-
вуються на основі різнопланових показників 
економічного, соціального, культурного роз-
витку із застосуванням статистичних проце-
дур. Метод індексів оснований на тому, що 
будь-який абсолютний статистичний показник 
можна обчислити як відносний щодо аналогіч-
ного середнього показника. Ми розглядаємо 
приклад складного, інтегрального індексу, 
який визначено складанням (підсумовуванням) 
або перемноженням кількох простих індексів. 
Такий індекс дає змогу ранжувати (визначити 
місце розвитку) регіону за сукупністю важли-
вих показників. 

Мета статті – показати методичні і пі-
знавальні можливості використання індексів 

регіонального розвитку у викладанні універси-
тетського курсу «Регіоналістика» на прикладі 
розрахунку міжрегіональною дослідницькою 
групою Індексу Євроінтеграційного поступу 
регіонів України, в якому в 2015-2016 роках 
брав участь автор статті.  

Питаннями діагностики регіонального 
розвитку у різних аспектах займались такі ук-
раїнські вчені: Т. Дмитрієва, Ю. Забалдіна, Н. 
Ларинова, В. Лексін, Д. Мальчико-
ва,К. Мезенцев, А. Мельничук, І. Ніколіна, 
Я.Олійник, Г. Підгрушний, І. Пилипенко, Д. 
Стеченко, О. Топчієв, Я. Холянко, А. Шевяков, 
А. Шведов, Я. Яворськатощо. 

Одна з головних проблем регіонального 
управління – це вивчення, обговорення і кори-
гування напрямків, перспектив, очікуваних 
особливостей регіонального розвитку. В 
Херсонській області здійснена велика колек-
тивна робота з розробки і прийняття Стратегії 
розвитку Херсонської області на період до 
2020 року,Плану заходів з реалізації у 2016 – 
2017 роках Стратегії розвитку Херсонської 
області на період до 2020 року [3]. В розробці 
вказаних програмних документів регіонально-
го розвитку, експертному оцінюванні запропо-
нованих проектів регіонального розвитку у 
складі Робочої групи, створеної розпоряджен-
ням голови облдержадміністрації 25.07.2014 
року, брали участь викладачі кафедри соціаль-
но-економічної географії Херсонського держа-
вного університету. Ця практична робота, яка 
велася і ведеться протягом 2014-2016 років, 
була використана у викладанні навчального 
курсу «Регіоналістика» студентам-
магістрантам факультету біології, географії і 
екології. Студенти не тільки були ознайомлені 
з відповідними документами, але й активно 
брали участь в обговоренні їх виконання на 
семінарських заняттях, використовували при 
підготовці курсових і дипломних робіт, напи-
санні навчальних есе з проблемних питань ре-
гіонального розвитку, частина з яких опублі-
ковані в місцевих Інтернет-виданнях, на сай-
тах громадських організацій Херсона. Зокрема, 
особливо активне обговорення серед студентів 
викликав резонансний проект будівництва 
другої черги Каховської ГЕС.З цієї теми на 
сайті громадської організації Центр дослі-
джень південноукраїнського прикордоння ви-
ступив студент О. Курило [4]. 

Процес розробки Стратегії регіонально-
го розвитку в області відбувався із деяким за-
пізненням і не повною мірою відповідав затве-
рдженій Урядом «Методології планування ре-
гіонального розвитку в Україні». Робота над 
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Стратегію завершена і її було затверджено рі-
шенням Херсонської обласної ради від 
10.09.2015 року. 

За нашими оцінками, що враховують і 
оцінки студентів, які вивчають курс «Регіона-
лістика», виконаний соціально-економічний 
аналіз розвитку Херсонщини і SWOT-аналіз 
розвитку регіону відповідає новітнім досяг-
ненням регіоналістики, він є досить реалістич-
ним та методично вірно підготовленим. Стра-
тегічне фокусування, формулювання бачення 
розвитку регіону (місії) та стратегічних цілей 
здійснювалось співробітниками департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації з 
урахуванням думок експертів – вчених місце-
вих університетів, громадської думки студент-
ських колективів. Обговорення пропонованих 
варіантів розвитку було достатнім та проходи-
ло публічно. Визначені у Стратегії стратегічні 
цілі корелюються із цілями Державної страте-
гії регіонального розвитку до 2020 року. 

Викладачі кафедри соціально-
економічної географії Херсонського держав-
ного університету і студенти, які вивчають 
курс «Регіоналістика», протягом 2014-2015 рр. 
долучилися до реалізації проекту «Сприяння 
країн Вишеградської четвірки в оцінці еконо-
мічних реформ регіонів України в умовах інте-
грації до ЄС», який здійснювався Поліським 
фондом міжнародних та регіональних дослі-
джень (м. Чернігів) і Асоціацією регіональних 
аналітичних центрів за підтримки Міжнарод-
ного Вишеградського Фонду (Словаччина) у 
партнерстві з Центром досліджень словацької 
асоціації зовнішньої політики (Словаччина), 
Міжнародним центром демократичних пере-
творень ICDT (Угорщина), Фундацією україн-
сько-польської співпраці PAUCI (Польща), 
Асоціацією аналітичних центрів за відкрите 
суспільство PASOS (Чехія) та Чернігівським 
національним технологічним університетом. 
Організаційна і змістовна робота, яка забезпе-
чила участь херсонських учасників у даному 
масштабному всеукраїнському проекті і розра-
хунки Індексу по Херсонській області велась 
херсонською громадською організацією, чле-
номАсоціації регіональних аналітичних цент-
рів України (АРАЦ) – Центром досліджень 
південноукраїнського прикордоння. Така спів-
праця університетської кафедри і громадської 
організації (регіонального аналітичного цент-
ру) дала можливість викладачам і студентам 
взяти участь у дослідженні, набути досвіду 
дослідницької роботи і отримати унікальну і 
актуальну місцеву інформацію, яка використа-
на у викладанні навчального курсу «Регіоналі-

стика».  
Головна ідея включення даної темидо 

змісту курсу «Регіоналістика» – передати сту-
дентам інформацію, знання і розуміння мож-
ливості і необхідності використання комплек-
сних соціально-економічних індикаторів в 
процесі розробки стратегії і планів регіональ-
ного розвитку, при прийнятті рішень вибору 
варіантів раціонального розвитку регіону, ін-
дикаторів доцільних, адекватних і меті суспі-
льного розвитку і інтересам спільнот, громад, 
населення. Студентам необхідно сформувати 
компетентність у практичному застосуванні-
валідних індексів регіонального розвитку.  

Розрахунок Індексу здійснювався на ос-
нові положень Угоди про асоціацію між Укра-
їною та ЄС [6] і Порядку денного асоціації 
(ПДА) [7]. Індекс, як відносну величину розра-
ховували на основі блоків показників, які відо-
бражають пріоритетні напрями реформ в регі-
онах, що визначені Угодою про асоціацією між 
Україною і ЄС. Вирішення наукових і практи-
чних завдань по розрахунку Індексу забезпе-
чувалося комплексом дослідницьких і навча-
льних дій: уточнення самого поняття «регіон» 
із застосуванням методології системного ана-
лізу і визначення характеристик регіональної 
соціально-економічної системи. Студентам 
при вивченні теми наголошується важливість 
визначення характеристик регіональної соціа-
льно-економічної системи, вони застосовують 
загальнонаукові методи узагальнення, систе-
матизацію, аксіоматичний метод, дедукцію, 
індукцію, порівняльно-історичний метод тощо. 
Широко застосовувався метод SWOT-аналізу. 

Автори методології проекту визначили 
Індекс Євроінтеграційного Поступу (ІЄП) – як 
«інтегральну величину, що розрахована на ос-
нові агрегування одиничних показників, котрі 
відображають результативність досягнення 
основних цілей економічної інтеграції з ЄС у 
регіональному вимірі. 

У цілому, індекс – це відносна величина, 
яка є узагальненою мірою певного явища, утво-
реного з різнорідних елементів, що не підляга-
ють безпосередньому підсумовуванню. Складо-
вими частинами індексу можуть бути різнорідні 
величини, однак їх підбір повинен відповідати 
предмету дослідження для того, щоб можна було 
проводити обґрунтовані порівняння. 

Хоча предметом цього дослідження була 
оцінка стану та динаміки економічних реформ 
євроінтеграційного спрямування регіонів, 
об‘єктом дослідження є їх соціально-
економічне становище, що відображається ря-
дом показників, котрі відповідно до структури 
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ПДА було об‘єднано у два основні напрями: 
1)торгівля і питання, пов‘язані з торгівлею; 
2)економічне та галузеве співробітництво [5]. 

Херсонська область в загальному рейти-

нгу посідає лише 19 місце. Індекс евроінтегра-
ційного поступу по Херсонській області скла-
дає 0.01242. (рис. 1). 
 

Рис. 1. Рейтинг соціально-економічного розвитку (становища) регіонів України на основі порі-
вняння значень Індексу Євроінтеграційного Поступу. 

 
Відповідно до блоку «Сільське госпо-

дарство та розвиток сільської місцевості» у 
порівняльному рейтингу Херсонщина посідає 
1 місце. У порівнянні із сусідніми регіонами за 
цим показником Херсонщина випереджає усі 
регіони. На формування рейтингу вплинули 
такі показники: виробництво валової продукції 
сільського господарства на 1 особу (грн.), про-
дуктивність праці в сільському господарстві 
(грн. на 1 зайнятого), рівень рентабельності 
сільськогосподарського виробництва у підпри-
ємствах галузі (в %), частка малих та середніх 
підприємств у % до загальної кількості підпри-
ємств сільського господарства, частка прямих 
іноземних інвестицій у сільське господарство 
у загальному обсязі (%)[5, с. 55]. 

Матеріали проведеного дослідження і 
розрахунки Індексу Євроінтеграційного Пос-
тупу регіонів України використані у викладан-
ні таких тем курсу «Регіоналістика» як «Стру-
ктура господарства регіонів», «Регіональні 
відміни за структурою і спеціалізацією госпо-
дарських комплексів», «Регіональні відміни 
рівнів соціально-економічного розвитку» та 
ін.[8]. Вони доповнюють методику розрахунку 

Індексу Людського Розвитку, яка розроблена 
Інститутом демографії та соціальних дослі-
джень ім.М.В.Птухи НАН України. 

Висновки:Участь викладачів кафедри і 
студентів, які вивчають навчальний курс «Ре-
гіоналістика» у практичній роботі з розробки і 
моніторингу виконання Стратегії регіонально-
го розвитку Херсонської області до 2020 року 
стала важливою складовою навчання і студе-
нтської наукової роботи. Участь у проекті по 
конструюванню і розрахункам Індексу євроін-
теграційного поступу регіонів України показа-
ла пізнавальні і дослідницькі можливості ком-
плексних індикаторів регіонального розвитку, 
щоґрунтуються на нормалізації різнорідних 
величин, які характеризують основні напрямки 
економічних реформ (торгівля, економічне та 
галузеве співробітництво та ін.) 

В результаті застосування відповідного 
досвіду, студенти отримали уявлення про роль 
комплексних індикаторів регіонального розви-
тку, навчилися їх конструювати і застосовува-
ти, розширили свої знання про особливості 
регіонального розвитку Херсонщини, місце 
області у порівнянні з даними Індексу по ін-
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шим регіонам України. В подальшому плану-
ється вивчити можливість розрахунку індексу 
євроінтеграційного поступу для районного рі-
вня аналізу, і вивчення студентами наступних 
рівнів районування. 
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Коробов В.К., Мальчикова Д.С. Методические возможности использования комплексных ин-
дикаторов регионального развития в преподавании курса регионалистики. Статья посвящена 
проблемам методики преподавания учебного курса «Регионалистика». На примере практического 
участия преподавателей и студентов в реализации комплексного исследовательского проекта по рас-
чету Индекса евроинтеграционного развития показаны познавательные и методические возможности 
изучения студентами проблем регулирования регионального развития с применением комплексных 
индикаторов. Соответствующий учебный материал разработан на основе собственных исследований 
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и практического участия автора в разработке и мониторинге исполнения Стратегии регионального 
развития Херсонской области до 2020 года. Выявлены познавательные и практические возможности 
сконструированного при участии авторовИндекса евроинтеграционного развития для адекватной 
оценки места Херсонщины в контексте регионального развития Украины и определения перспектив и 
направлений такого развития.  
Ключевые слова: региональное развитие, комплексные индикаторы регионального развития, индекс 
евроинтеграционного развития, стратегия регионального развития, Херсонская область.  
KorobovV.K., Malchykova D.S. Methodical possibilities ofcomprehensive regional development indi-
cators using while teaching the course “regional science”. An article describes the using methods of inte-
grated regional development indicators problems in teaching the course "Regionalistics." One of the priori-
ties of innovative pedagogical and methodological work in teaching the course "Regionalistics" the compe-
tence approach appears.For the formation of students’ professional competence in matters of regional devel-
opment raises evaluation is very important tool – using the integrated indicators of regional development: the 
human development index, the index of reproduction, the index of decent work, education index and others. 
Competence in this approach is the ability of students to solve concrete tasks of regional development evalu-
ation. 
In teaching topics - "Regional Development Strategy", "Regional differences of socio-economic develop-
ment levels " and others during lectures and workshops the idea of the possibility and the need of compre-
hensive social and economic indicators for evaluating the effectiveness of regional management using devel-
ops. An instructor of "Regionalistics" courses has a problem – students’ mastery of modern measuring the 
level of regional development methods.This includes mastering acquaintance with the latest methods and 
measurement of students' design skills indexes of regional development and their use for comparative analy-
sis of regional development. In a shortage of own resources lacking to peripheral universities to conduct their 
own research they could be a research and educational school for students. It is extremely important to the 
teachers and students be involved in the implementation of research projects of local NGOs that can offset 
this deficiency. 
The educational and methodical possibilities of students’ researches of these problems are showed on the 
example of practical participation of teachers and students in implementing a comprehensive research project 
on the basis of the European integration progress index. Materials of the study and Eurointegration Steps of 
Ukraine's regions index calculation used in teaching such topics as " "The structure of regional economy", 
"Regional differences in structure and specialization of economic complexes", "Regional differences of so-
cio-economic development levels", etc of course "Regionalistics".. They are the supplement of calculating 
methods of the Human Development Index, developed by the Institute of Demography and Social Studies by 
the name of M.V.Ptuhy Ukrainian NAS. 
Index calculation was based on the Association Agreement between Ukraine and the EU and Association 
Agenda (AA). The index, as a relative value, was calculated based on indicators units that reflect the priority 
of reform in areas defined by the Association Agreement between Ukraine and the EU.Solving scientific and 
practical problems in calculating the Index was provided by a set of research and educational activities: clari-
fication of the concept of "region" using the methodology of a systematic analysis and the determination of 
the characteristics of regional socio-economic system.Students in the study of the topics are noted the im-
portance of determination of the characteristics of regional socio-economic system, they used general scien-
tific methods of generalization, systematization, axiomatic method, deduction, induction, comparative histor-
ical method and so on. SWOT-analysis is widely used. 
Training materials were developed based on their own research and practical participation in the develop-
ment and monitoring of the Regional Development Strategy Kherson region by 2020. Discovered cognitive 
and practical possibilities of constructed Index of European integration progress with the participation of au-
thors for adequate evaluation of Kherson region place in the context of regional development in Ukraine and 
determine the prospects and trends of such development. 
Keywords: regional development, integrated regional development indicators, the index of European inte-
gration development, regional development strategy, Kherson region. 
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УДК 911.9 (477) 
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ БРАЗИЛІЇ 

Король Олександр  
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 

 
За результатами статистичного аналізу, були охарактеризовані основні показники іноземних (в’їзних) 
і зарубіжних (виїзних) туристичних потоків Бразилії, а саме: туристичні прибуття та доходи, вибуття 
та витрати. З метою виявлення тенденцій була проаналізована динаміка туристичних прибуттів за 
період 1996–2008 рр. Також була розглянута структура міжнародних туристичних потоків Бразилії за 
країнами походження та призначення туристів. 
Ключові слова: міжнародний туризм в Бразилії; туристичні прибуття; туристичні доходи; туристич-
ні вибуття; туристичні витрати; структура туристичних прибуттів; структура туристичних вибуттів. 
 

Актуальність дослідження. За оцінка-
ми експертів Всесвітньої туристської організа-
ції (ВТО) міжнародний туризм був і залиша-
ється домінуючою і розквітаючою галуззю 
економіки у багатьох країнах. При цьому екс-
перти ВТО особливо підкреслюють, що це від-
бувається, не дивлячись на існуючу політичну 
нестабільність у світі і локальні військові кон-
флікти. Більш того, на початку XXI ст. 
міжнародний туризм опинився серед лідерів 
світової торгівлі, поступаючись лише авто-
мобільній та нафтогазовій промисловості. 

Зважаючи на великий вплив цієї галузі 
на світову економіку, надзвичайно актуальни-
ми є дослідження показників розвитку 
міжнародного туризму в провідних туристич-
них країнах світу, зокрема в Бразилії. 

Метою дослідження є оцінка основних 
показників міжнародного туризму Бразилії. 
Відповідно до мети та згідно стандартів ВТО 
були охарактеризовані іноземні (в’їзні) та за-
рубіжні (виїзні) туристичних потоки Бразилії, 
а саме: туристичні прибуття та доходи, вибут-
тя та витрати. З метою виявлення тенденцій 
була проаналізована динаміка туристичних 
прибуттів за період 1996–2008 рр. Також була 
розглянута структура міжнародних туристич-
них потоків Бразилії за країнами походження 
та призначення туристів. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Дане дослідження розглядає ту-
ризм як форму міграції населення, що визначає 
його географічну сутність. Тому, саме геогра-
фам належить значний доробок в досліджен-
нях туризму, який відображений у працях В.С. 
Преображенського, Ю.О. Вєдєніна, І.В. Зори-
на, М.А. Ананьєва, Н.П. Зачиняева, Н.С. Фаль-
ковича, Є.А. Котлярова та інших дослідників 
радянських часів, а в Україні – М.П. Крачила. 

Серед останніх робіт присвячених 
міжнародному туризму можна виділити праці 
А.Ю. Александрової (2002 р.) [1], О.О. 

Любіцевої (2003 р.) [2]. Особливо цікавою се-
ред них є робота А.Я. Александрової, яка по-
будована на стандартах та інформаційні базі 
ВТО. У ній охарактеризовані основні поняття 
міжнародного туризму, проаналізована гео-
графія туристського попиту за регіонами світу, 
відображені останні тенденції та процеси гло-
балізації в цій галузі. Проте, жодна робота не 
розглядає міжнародні туристичні потоки 
окремих країн, зокрема структуру прибуттів і 
вибуттів за країнами походження та призна-
чення туристів. 

Дане дослідження покликане заповнити 
прогалини у знаннях про міжнародний туризм 
окремих країн, зокрема Бразилії. Воно ґрун-
тується на теоретичній базі міжнародного ту-
ризму розробленій експертами ВТО. 

Виклад основних результатів до-
слідження. Міжнародний туризм поділяється 
на дві форми – іноземний (inbound) і за-
рубіжний (outbound), які різняться за напрям-
ками туристського потоку. Той самий турист 
може бути ідентифікований як іноземний і за-
рубіжний одночасно залежно від того, стосов-
но якої країни описується його поїздка. Ро-
зрізняють країну походження, де він є за-
рубіжним туристом, і країну призначення, де 
він – іноземний турист. Статистика іноземного 
туризму оцінюється кількістю туристичних 
прибуттів і величиною доходів, а зарубіжний 
туризм обраховується у туристичних вибуттях 
і витратах. 

Іноземні (в’їзні) туристичні потоки 
Бразилії 

У 2008 році до Бразилії завітало 5 млн. 
туристів. Доходи від іноземного туризму ста-
новили 6,1 млрд. US$, а прибутковість – 1209 
US$ на одне прибуття. На початку періоду, що 
досліджується, у 1998 р. у динаміці туристич-
них прибуттів спостерігалося стрімке зростан-
ня (+69%). Найімовірніше воно було пов’язане 
з Азійською фінансовою кризою, яка стала 
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найсерйознішим потрясінням світової еко-
номіки у 1990-их. Ця криза спричинила 
знецінення національної валюти (реала) щодо 
американського долара і Бразилія раптом стала 
привабливою для іноземних туристів. Цьому 
також сприяла довгоочікувана дерегуляція по-
вітряного транспорту, як наслідок кількість 
авіапасажирів у 1998 р. зросла на 25%. Крім 
того розвиток туризму отримав державну 
фінансову підтримку із бюджетів усіх рівнів. 
Починаючи із 1999 року в розвиток туристич-
ної інфраструктури було вкладено більше 1,2 
млрд. US$. Таким чином позитивна динаміка 

була закріплена, що вивело іноземний туризм у 
Бразилії на новий щабель [3]. 

Скорочення кількості іноземних туристів 
після 2000 року швидше за все було пов’язане 
з вересневими терактами у США в 2001 р., 
адже три чверті прибуттів припадає на по-
вітряний транспорт. Крім того, у США, які 
посідають другу сходинку в структурі прибут-
тів до Бразилії, у 2001–2003 рр. було зафіксо-
ване помітне скорочення виїзних туристичних 
потоків (див. рис. 1). 
 

 

 
Рис.1. Міжнародні туристичні прибуття до Бразилії 

Fig.1. International tourist arrivals to Brazil 
 

Найбільше туристів (43%) відвідують 
Бразилію з метою відпочинку та дозвілля, 24% 
прибуттів припадає на ділові та професійні 
цілі. В основному подорожуючі іноземці 
дістаються Бразилії літаком (73%), на авто-
мобільний транспорт припадає 25% туристів. 

У 2008 році найбільше іноземних ту-
ристів, які відвідували Бразилію, походило із 
Америки – 57%, причому на Південну Амери-
ку припадало більше 40% прибуттів, тобто 
частка внутрішньоконтинентального туризму 
була доволі високою. Також чимало туристів 
прибувало із Європи (36%). 

Серед країн у топ-п’ятірці опинилися 
два сусіди зі спільним кордоном суходолом: 
величезна Аргентина (17%) та маленький 
Уругвай (5,9%). Бразилія традиційно приваб-
лює аргентинських туристів своїми пляжами 
та шопінгом, адже тут або нижчі ціни, або 
можна купити товари, яких через обмеження 
імпорту не знайти в Аргентині. На США, які 
посіли другу сходинку у структурі прибуттів 

до Бразилії, припадало 15% іноземних ту-
ристів. На четвертій сходинці опинилася ще 
одна країна Південної Америки (не сусід), яка 
через холодну океанічну течію Гумбольдта не 
має сприятливих умов для відпочинку на морі, 
– Чилі (5,2%). Також у топ-п’ятірці опинилася 
одна європейська країна – Італія (5%), тури-
стичні потоки з якої пов’язані з ментальним 
чинником, адже близько 30 млн. бразильців 
мають італійське походження (див. табл. 1) [3]. 

Хоча Бразилія у Південній Америці й є 
беззаперечним лідером у галузі туризму, вона 
не перетворилася на туристичний «магніт» в 
своєму регіоні. Показовою тут є Аргентина – 
78% виїзних туристичних потоків із цієї країни 
в основному мають внутрішньо-регіональний 
характер, однак до сусідньої Бразилії прямува-
ло 22% аргентинців, що лише на 2% менше за 
частку подорожуючих до іншого сусіда – Чилі. 
Тут міг спрацювати певний чинник, вочевидь – 
мовний бар’єр та історико-культурні відмін-
ності: : Бразилія – єдина «португальська» 
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країна на континенті. 
Таблиця1 

Структура туристичних прибуттів до 
Бразилії, 2008 р. 

№ Країни % 
1 Аргентина 17,2 
2 США 15,2 
3 Уругвай 5,9 
4 Чилі 5,2 
5 Італія 5,0 
6 Решта 51,4 
Примітним також є те, що жодна сусідня 

країна, яка знаходиться на півночі чи північ-
ному заході Південної Америки, не опинилася 
у топ-п’ятірці прибуттів до Бразилії. Вочевидь 
тут спрацював чинники поганої транспортної 
доступності, що зумовлена нерівномірним 
розміщенням населення по території з великою 
площею. Населення як Південної Америки, так 
і Бразилії по території розподілене вкрай 
нерівномірно. Особливо великий контраст 
спостерігається між природною областю Ама-
зонія (займає 42% території, де проживає лише 
4% населення Бразилії) і південно-східною 
частиною країни (11% території й 43% насе-
лення). 

Найщільніше заселеною в Бразилії є 
вузька смуга Атлантичного узбережжя, де 
розташовані міста Ріо-де-Жанейро й Сан-
Паулу, у яких зосереджено 17% населення 
Бразилії. Тому основні іноземні туристичні 
потоки до цієї країни в межах Південної Аме-
рики походять із країн, що знаходяться непо-
далік від південно-східної частини Бразилії, 
тобто із Аргентини, Уругваю та Чилі. Північні 
та північно-західні країни континенту значно 
віддалені та «відрізані» Амазонією, яка майже 
не заселена, а основні шляхи сполучення тут 
пролягають річками. Отож, дістатися з півночі 
контенту бодай заселених регіонів Бразилії 
можливо лише повітряним транспортом і при 
цьому доведеться долати відстані в кілька ти-
сяч км. Тож не дивно, що серед подорожуючих 
із півночі переважають туристи зі США, а не 
«бідні» сусіди по континенту. 

Зарубіжні (виїзні) туристичні потоки 
Бразилії. У 2008 р. за межі Бразилії подоро-
жувало 5,2 млн. туристів. Всього на подорожі 
за кордон було витрачено 13,3 млрд. US$, або 
2561,1 US$ на одну поїздку. Частка видатків на 
зарубіжний туризм у споживчих витратах до-
могосподарств була однією з найнижчих у 
світі – 1,36%, а на 100 осіб населення припада-
ло лише 3 вибуття. 

Отже, бразильці подорожують за кордон 
неохоче, проте витрачають на одну поїздку 
доволі багато грошей, адже 80% вибуттів із 

Бразилії припадає на повітряний транспорт. 
70% зарубіжних бразильських туристів пере-
слідують мету відпочинку та дозвілля, решта є 
бізнес-туристами. 

Зарубіжні туристичні потоки із Бразилії 
мають широку географію. У 2008 р. із невели-
ким відривом перше місце посіла Аргентина – 
16,8% вибуттів із Бразилії, на другому місці 
опинилися США – 14,8%. Третю сходинку із 
вдвічі меншим показником утримує Франція – 
7,3%. Четверте і п’яте місця з трохи меншими 
частками були за Португалією та Уругваєм 
(див. табл. 2) [4]. 

Таблиця 2 
Структура туристичних вибуттів із Бра-

зилії, 2008 р. 
№ Країни % 
1 Аргентина 16,8 
2 США 14,8 
3 Франція 7,3 
4 Португалія 6,5 
5 Уругвай 5,8 
6 Чилі 5,0 
7 Італія 4,9 
8 Іспанія 4,4 
9 Решта 34,5 

Популярність Аргентини зумовлена її 
близькістю та відсутністю митних перешкод: 
бразильцям для поїздки до Аргентини достат-
ньо мати документ, що посвідчує особу. Хоча 
ці дві країни мають спільний кордон, столиця 
Аргентини, як основна дестинація, значно від-
далена від більшості великих міст Бразилії. 
Тому повітряний транспорт користується по-
пулярністю для поїздок у цьому напрямку. 
Другою після Буенос-Айреса дестинацією в 
Аргентині є Барилоче – популярний у бра-
зильців, насамперед у зимовий час, недорогий 
гірськолижний курорт. 

США завжди були «торговим раєм» для 
бразильців. Особливо популярна дестинація – 
Маямі, де можна купити товари значно де-
шевше аніж вдома: одяг, ювелірні вироби, тво-
ри мистецтва та ін. Шопінг-манія бразильців 
навіть призвела до того, що місцевий бізнес 
наймає персонал і обслугу зі знанням порту-
гальської, аби тільки привабити клієнта, який, 
до речі, серед іноземних туристів витрачає 
найбільше грошей – близько 5 тис. US$ на од-
ну поїздку. 

Отож, видно, що «сусідство» у випадку с 
Бразилією не виступило провідним чинником 
у формуванні виїзних туристичних потоків із 
цієї країни: з-поміж п’яти топових дестинацій 
«сусідами» виявилися лише Аргентина та 
Уругвай. Вочевидь, тут спрацював такий же 
чинник, як й у випадку із іноземним (в’їзним) 
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туризмом – нерівномірне розміщення населен-
ня по території з великою площею та транс-
портний зв’язок. Саме тому чимало за-
рубіжних туристичних вибуттів бразильців у 
межах Південної Америки припадає на країни, 
що знаходяться неподалік від густозаселеної 
південно-східної частини Бразилії, зокрема на 
Аргентину, Уругвай та Чилі (дві останні 
країни опинилися на 5-ій та 6-ій сходинках). 
Північні та північно-західні країни континенту 
значно віддалені та «відрізані» Амазонією, то-
му дістатися до них можливо лише повітряним 
сполученням. Через це, подорожуючи у цьому 
напрямку, бразильці надають перевагу США, а 
не сусідам по континенту. 

Висновок. Бразилія має протяжне 
морське узбережжя зі сприятливими для ку-
пально-пляжної рекреації типами клімату, а 
також межує суходолом майже з усіма 
країнами Південної Америки. Проте, її 
відвідує напрочуд мало туристів, зокрема із 
сусідніх країн? Наприклад, у 2008 р. до вели-
чезної Бразилії завітало трохи менше туристів, 
аніж до маленької Болгарії. Це пояснюється 
тим, що у Південній Америці не сформувалися 
масові внутрішньо-континентальні міжнародні 
туристичні потоки. На підтвердження цього 
зазначимо, що у 2008 р. загальна кількість 
прибуттів у Південній Америці становила тро-
хи більше 20 млн., тобто була такою ж, як у 
Карибському басейні. 

Країни Південної Америки мають значну 
площу території, знаходяться у сприятливих 
для купально-пляжної рекреації кліматичних 
поясах і майже усі омиваються теплими вода-
ми океанів. Такі географічні умови сприяють 
внутрішньому туризму та нівелюють мотив 
контрасту – туристи не відчувають великої 
потреби подорожувати за кордон, адже відпо-
чити за найпопулярнішою формулою «SSS» 
(море-сонце-пісок) вони можуть і «вдома». 
Наприклад, у 2007 році бразильці здійснили 
5,1 млн. зарубіжних і 63,1 млн. внутрішніх ту-

ристичних поїздок, тобто співвідношення ста-
новить 1 до 12. В середньому протягом року 
менше 3 осіб зі 100 подорожували за кордон, а 
частка видатків на зарубіжний туризм у струк-
турі споживчих витрат домогосподарств була 
однією з найнижчих у світі – 1,36%. Тобто, 
очевидним є той факт, що бразильці надають 
перевагу внутрішньому туризму. 

Також у випадку із Південною Амери-
кою не спрацьовує чинники протяжного кор-
дону суходолом, адже часто він пролягає важ-
кодоступними територіями, зокрема Амазон-
ськими лісами чи високогірними Андами. Як 
наслідок, населення тут, у т.ч. у Бразилії, роз-
міщується не біля кордонів суходолом, а по-
ближче до океанів або вглибині території. Че-
рез це більшості туристам, аби дістатися навіть 
сусідніх країн, доводиться долати великі 
відстані. Зокрема, відстань від мегалополіса 
Ріо-де-Жанейро – Сан-Паулу до найближчого 
сусіда – Аргентини – сягає майже 800 км, а 
поїздка автобусом із Сан-Паулу до Сантьяго 
(Чилі) триває аж 58 год. 
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Король Александр. Анализ международных туристических потоков Бразилии. По результатам 
статистического анализа, были охарактеризованы основные показатели иностранных (въездных) и 
зарубежных (выездных) туристических потоков Бразилии, а именно: туристические прибытия и до-
ходы, отбытия и расходы. С целью выявления тенденций была проанализирована динамика туристи-
ческих прибытий за период 1996–2008 гг. Также была рассмотрена структура международных тури-
стических потоков Бразилии по странам происхождения и назначение туристов. 
Ключевые слова: международный туризм в Бразилии; туристические прибытия; туристические до-
ходы; туристические отбытия; туристические расходы; структура туристических прибытий; структу-
ра туристических отбытий. 
 
Korol Oleksandr. Analysis of international tourist flows in Brazil. The inbound and outbound tourism 
flows in Brazil are researched in this article. The number and structure of tourist arrivals and departures in 
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Brazil in 1996–2008 are described. The tourist receipts and expenditures are estimated. The structure of in-
ternational tourist flows in Brazil by countries of origin and destination tourists was considered also. 
The international tourism depending upon whether a person is travelling to, from or within a certain country 
the following forms can be distinguished: Inbound Tourism – involving the non-residents received by a des-
tination country from the point of view of that destination; Outbound Tourism – involving residents travel-
ling to another country from the point of view of the country of origin. 
Brazil’s market potential for international tourism is closely linked to the development of the economy, now 
the largest in Latin America. Growth was particularly rapid during the 1990s as a result of currency reform 
and privatization initiatives, but was checked by the near collapse of the economy at the end of 1990s. This 
economic crisis made Brazil a cheap country to visit and inbound arrivals increased to 4.8 million. 
In an adverse global environment, international tourism continued to expand in 2008, albeit at a slower pace 
than in previous years. In 2008, just over five million foreign tourists entered Brazil (22% more than in 
2003). International tourism receipts totaled USD 6.1 billion. In recent years, Brazil has consolidated its in-
ternational competitiveness and climbed from 59th to 45th place in the tourism rating established by the 
World Economic Forum. 
Overall, a total of 5.2 million Brazilians travelled abroad in 2008. Air remained the primary mode of 
transport, accounting for 80% of departures. Due to Brazil’s massive size, travelling to other countries by 
land involves very long journeys for all but those living near the country’s borders, and can often take days. 
Hence, the easiest and often the only way of visiting other countries is by air. Although for international trips 
flying is still more expensive than bus/coach or driving, the difference in terms of the journey duration be-
tween air and land transportation is huge, and many people are now deciding to spend more money on air 
travel for a quicker journey. For example, a bus/coach trip from São Paulo to Santiago de Chile takes around 
58 hours, whilst the travel time for the same journey by air is five hours. 
Argentina remained the first most popular destination for outbound Brazilians in 2008. The popularity of 
Argentina is directly related to its proximity to Brazil. In addition, it is a destination for which Brazilians do 
not need a passport, as a national identity card is sufficient to meet immigration requirements under the Mer-
cosur agreement. Although Argentina and Brazil are neighbours, Argentina’s capital, Buenos Aires, is quite 
some distance from all the major Brazilian cities and regional capitals. In addition to Buenos Aires, Barilo-
che is also a popular destination in Argentina amongst Brazilians, mainly during the winter, as it is relatively 
inexpensive to ski at nearby resorts. 
The US is, and will always be, a shopping paradise for Brazilians. The “shopping craze” of Brazilians 
opened the eyes of local businesses in destinations such as Miami. In order to court Brazilian travellers and 
encourage them to spend on items which are less expensive than in Brazil, such as clothing, jewellery, furni-
ture and art, business are hiring Portuguese-speaking employees, offering concierge services and even help 
with visas to attract the much coveted Brazilian travellers, who rank first in per capita spending amongst the 
top 10 groups of foreign visitors to the US. 
In 2008 leisure travellers continued to dominate outbound travel in Brazil. Overall, the majority of Brazilians 
travelling abroad were residents of the country’s southeast regions, mainly the cities of São Paulo and Rio de 
Janeiro. In general they travelled alone, and spent most of their outgoing expenditure on travel accommoda-
tion. Businesses departures comprised 29% of all departures in 2008. Overall, the increased exposure of Bra-
zil in foreign markets helped to enhance the business activities of Brazilian companies overseas. 
Key words: international tourism in Brazil; tourist arrivals; tourist receipts; tourist departures; tourist ex-
penditures; structure of tourist arrivals; structure of tourist departures. 
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УДК 380.8(472.85) 
ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ  

ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  
НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 

Костащук Володимир 
Чернівецький національний університет 

 
Розкрито основні показники розвитку іноземного туризму в Чернівецькій області з 2005 по 2013 ро-
ки.Визначено, що основними чинниками які найбільше вплинули на зазначену динаміку були: соціа-
льно-економічні (економічна криза яка охопила Україну та інші країни світу у 2008 році), а також 
невдала та недостатня маркетингова політика як місцевих туристичних підприємств так і державних 
органів влади. Проведено порівняння показників розвитку іноземного туризму в регіоні із відповід-
ними значеннями для України загалом. 
Ключові слова: міжнародний туризм;іноземний туризм;динаміка іноземного туризму;тривалість ту-
ристичної поїздки; туристичний продукт. 

 
 

Актуальність теми. Іноземний туризм 
забезпечує реалізацію місцевих туристичних 
послуг за межі країни, а також може виступати 
вагомим чинником надходження в регіон іно-
земної валюти та стимулювати розвиток еко-
номіки регіону загалом. Розвиток іноземного 
туризму сприяє підвищенню якості туристич-
них послуг, їх відповідності світовим стандар-
там, вимагає розробки та впровадження у ви-
користання нових способів менеджменту та 
маркетингу. Тому орієнтація рекреаційно-
туристичного комплексу на розвиток інозем-
ного туризму є важливим напрямком економі-
чної діяльності туристичних підприємств. 

Мета і завдання.Метою дослідження є 
вивчення основних показників розвитку інозе-
много туризму та його динаміки на початку 
ХХІ століття, як вагомого чинника розвитку 
туризму в регіоні загалом. 

До основних завдань належать: 1) дос-
лідження зміни чисельності іноземних турис-
тів та виявлення основних чинників які впли-
вають на зазначений показник; 2) визначення 
тривалості туристичних подорожей іноземних 
громадян в Чернівецькій області та їх зміни 
протягом 2005-2013 років; 3) порівняльний 
аналіз основних показників розвитку інозем-
ного туризму Чернівецької області із загально-
державними значеннями. 

Рівень вивченості. Питання розвитку 
міжнародного туризму загалом та іноземного 
зокрема в Україні досліджено досить ґрунтов-
но. Д.К. Прейгер та А.І. Малярчук досліджу-
ють міжнародний туризм як форму розвитку 
інтеграційних комунікацій. [4] Формування 
попиту і пропозиції на міжнародному туристи-
чному ринку та стану його розвитку в регіоні 

розкрито в працях М.Т. Кулініч, І.Л. Шиман-
ської, К.Й. Кілінської, В.І. Костащука 
[1;2].В.Монастирський обґрунтовує перспек-
тиви розвитку туризму в умовах асоціації Ук-
раїни з Євросоюзом [3]. 

Виклад основного матеріалу.Протягом 
2005-2013 року Чернівецьку область з турис-
тичною метою відвідало 40761 іноземнихгро-
мадян - пересічно за рік 4529 іноземних турис-
тів. Необхідно зазначити, що протягом 2005-
2009 років кількість іноземних туристів була 
вищою за пересічні значення, а із 2010 по 2013 
роки чисельність іноземних туристів різко 
зменшилась і була нижчою за пересічні показ-
ники на 447 турист в 2010 році, а в 2013 році 
на 4068 туристи. (Таблиця 1). 

У 2005-2007 року чисельність іноземних 
туристів у Чернівецькій області зростала від 
5149 осіб у 2005 році до 7918 туристів у 2007 
році. За три роки чисельність іноземних турис-
тів зросла на 53,0 %. Пересічні темпи зростан-
ня чисельності іноземних туристів становили 
17,8%. У 2008 році було зафіксовано скоро-
чення чисельності іноземних туристів майже 
на 15 %, а в 2013 році чисельність іноземних 
туристів скоротилась до рекордно-низького 
рівня – 461 особа, що становить 9,7% від чисе-
льності іноземних туристів у 2005 році та ли-
ше 6,2% від максимальної чисельності інозем-
них туристів зареєстрованих за рік у Черніве-
цькій області. 

Загальна динаміка іноземного туризму в 
Чернівецькій області відображена на рисунку 
1. 

Початок скорочення чисельності інозем-
них туристів у 2008 році свідчить про невмін-
ня як органами державного регулювання тури-
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стичної діяльності області так і суб’єктами ту-
ристично-рекреаційного комплексу викорис-
товувати сприятливу кон’юнктуру ринку. 
Адже цього року одне із найбагатших на істо-
рико-культурні ресурси міст України, облас-
ний центр області – Чернівці відзначало 600-
річчя від дня своєї першої писемної згадки.  

Вагомою перешкодою в розвитку інозе-
много туризму є також те що абсолютна біль-
шість туристичних підприємств регіону орієн-
тована на закордонний туризм і практично не 
займається розвитком іноземного туризму. 

 

Таблиця 1. 
Загальні показники розвитку іноземного туризму в Чернівецькій області 

Роки Чисельність іно-
земних туристів 
(ІТ) (осіб) 

% ІТ до поперед-
нього року 

Відхилення чи-
сельності ІТ від 
пересічно-річних 
значень 

Частка ІТ в зага-
льній чисельності 
міжнародних 
туристів (%) 

Частка ІТ в за-
гальній чисель-
ності туристів 
(%) 

2005 5149 100 +890 22,9 8,4 
2006 7801 151,5 +3272 29,8 11,7 
2007 7918 101,5 +3389 22,9 10,4 
2008 6729 84,9 +2200 17,2 8,3 
2009 5828 86,6 +1299 22,5 9,2 
2010 4082 69,1 -447 14,9 6,4 
2011 2204 53,9 -2325 9,7 4,6 
2012 552 25,0 -3977 3,8 2,9 
2013 461 83,5 -4068 3,1 2,6 
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Рис.1. Чисельність іноземних туристів у 

Чернівецькій області (осіб) 
Draw1. The number of foreign touristsin 

Chernivtsi region (people) 
 

Іноземний туризм у Чернівецькій області 
наразі не набув вирішального напрямку між-
народної туристичної діяльності. Пересічно за 
рік частка іноземних туристів становить 17,9% 
від загальної чисельності зареєстрованих між-
народних туристів. Найвищою вона була у 
2008 році – 29,8%, тоді як у 2013 році знизи-
лась до 3,1%, що також підтверджує зниження 
зацікавленості серед громадян інших країн в 
здійсненні туристичних мандрівок у досліджу-
ваний регіон.  

Нижчі показники розвитку іноземного 

туризму в області і в порівнянні із показника-
ми розвитку даного виду туризму в Україні. 
Зокрема пересічна частка іноземних туристів у 
загальній чисельності міжнародних туристів 
України становить 19,9 %, що на 2,0 % вище за 
відповідні значення в Чернівецькій області.  

Незначна частка іноземних туристів і в 
загальній чисельності туристів. Пересічно за 
рік на іноземних туристів припадає 7,7 % від 
загальної чисельності зареєстрованих туристів. 
Найбільший вплив у формування чисельності 
туристів було зареєстровано у 2006 році коли 
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на іноземців припадало 11,7% від загальної 
чисельності туристів, однак у 2013 році даний 
показник становив тільки 2,6%. Необхідно за-
значити, що пересічні річні значення даного 
показника для України становлять 11,7%. Та-
ким чином за період спостереження показники 
розвитку іноземного туризму регіону тільки 
один раз досягали рівня його розвитку в Укра-

їні. Отримані дані дозволяють стверджувати, 
що темпи розвитку іноземного туризму в Чер-
нівецькій області є нижчими ніж в Україні і 
потребують вживання заходів щодо їх стиму-
лювання. Співставність динаміки розвитку 
іноземного туризму в Чернівецькі області та 
Україні відображена на рис. 2. 
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Рис.2. Динамікаіноземного туризму в Чернівецькій області та Україні  
(% до попереднього року) 

Draw.2. Dynamics offoreign tourismin Ukraine and Chernivtsi region 
(% previousyear) 

 
Значно нижчими за пересічні дані є по-

казники тривалості перебування іноземних 
туристів на теренах досліджуваного регіону. 
Загальна тривалість надання туристичних пос-
луг протягом 2005-2013 років становить майже 
90,7 тис. туроднів. Таким чином тривалість 
туристичної подорожі іноземця пересічно ста-
новить 2,22 туродні. Найвищі показники три-
валості перебування іноземців було зареєстро-
вано у 2006 році – майже 22,0 тис. туроднів. 
Мінімальні значення даного показника спосте-
рігались у 2013 році – 1,9 тис. туроднів. (Таб-
лиця 2.) 

Протягом більшості років в області спо-
стерігалось скорочення тривалості перебуван-
ня іноземних туристів від 1,6% у 2013 році до 
57,4% у 2012 році. Зменшенню загальних по-
казників тривалості туристичних подорожей 
сприяли перш за все різке скорочення чисель-
ності іноземних туристів (особливо у 2012-
2013 роках) та скорочення тривалості пересіч-
ної мандрівки яке можна було спостерігати у 
2007, 2009 та 2010 роках. В той же час у 2006 
та 2008 роках відбулось зростання загальної 

тривалості іноземних туристичних подорожей. 
Зокрема в 2006 році приріст сягнув 88,7%. 
Цьому сприяли як зростання на 51,5% чисель-
ності іноземних туристів так і вагомий приріст 
тривалості подорожі одного туриста (+24,8%). 
У 2008 році зростання було досягнуто виклю-
чно через збільшення тривалості подорожей 
одним іноземним туристом (+21,6%) адже в 
цьому році відбулось скорочення на 15,1% за-
гальної чисельності іноземних туристів. 

Тривалість подорожі одного іноземця 
протягом 2005-2011 рокі істотно змінювалась 
від 1,81 туродні у 2009 році до 2,82 туродні у 
2006 році, наближаючись таким чином до пе-
ресічних значень. Однак у 2012 та 2013 році 
відбулось різке зростання тривалості туристи-
чних подорожей іноземців (в розрахунку на 
одного туриста) відповідно до 3,57 та 4,22 
туроднів. Це спостерігається на фоні різкого 
скорочення чисельності іноземних туристів. 
Тому можна стверджувати, що останнім часом 
Чернівецьку область іноземні туристи відві-
дують значно менше але тривалість їх перебу-
вання в області зростає. 
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Таблиця 2. 
Тривалість перебування іноземних туристів у Чернівецькій області. 

Роки Загальні показники тривалості  На одного ІТ 
Туроднів % до минулого 

року 
% до загаль-ного 
значення в тури-
змі 

Туроднів % до минулого 
року 

2005 11624 100 3,6 2,26 100,0 
2006 21991 188,7 5,7 2,82 124,8 
2007 15053 68,5 3,8 1,90 67,4 
2008 15485 102,3 3,5 2,31 121,6 
2009 10551 68,2 3,3 1,81 78,4 
2010 7433 70,4 2,3 1,82 100,5 
2011 4629 62,2 1,8 2,10 115,4 
2012 1973 42,6 1,1 3,57 170,0 
2013 1947 98,4 1,2 4,22 118,2 
Пересічно 10076,2 - 3,3 2,22 - 

 
Розвиток іноземного туризму в межах 

Чернівецької області на протязі 2005-2012 ро-
ків в переважній більшості років мав нижчі 
ніж пересічні по Україні показники. Тільки у 
2006 та 2009 роках зміни в динаміці іноземно-
го туризму області були кращими за пересіч-
ноукраїнські значення. Так якщо в 2006 році в 
Україні було зафіксовано чисельність інозем-
них туристів на рівні 91,7% від показників ми-
нулого року то в Чернівецькі області в цей час 
відбувся приріст чисельності іноземних турис-
тів на 51,5%. У 2009 році скорочення інозем-
ного туризму в Україні склало 24,2%, а в дос-
ліджуваному регіоні тільки 13,4%. У 2007, 
2010 та 2012 роках в Україні спостерігається 
зростання чисельності іноземних туристів тоді 
як в області в цей час чисельність іноземців які 
її відвідали з туристичною метою скорочуєть-
ся. Особливо великі відмінності при цьому 
можна простежити в 2012 році коли в державі 
було зареєстровано зростання іноземного ту-
ризму на 15,4%, а в області кількість інозем-
них туристів становила тільки 25% від показ-
ників попереднього року.  

Висновки.Чисельність іноземних турис-
тів в Чернівецькій області з 2008 року невпин-
но скорочується. Основними чинниками які 
спричинили таку динаміку слід вважати: еко-
номічну кризу, яка виникла у 2008році та нее-
фективну маркетингову політику на закордон-
ному туристичному ринку як із боку влади так 
і збоку туристичних підприємств.  

Із скороченням чисельності іноземних 
туристів істотно зростає тривалість їх перебу-
вання в межах області, що може свідчити про 
певне зростання зацікавленості іноземних гро-
мадян туристичним продуктом регіону. 

Для Чернівецької області притаманні 
нижчі за пересічні по Україні темпи розвитку 
іноземного туризму. Це має місце при тому, 
що область має один із найвищих рівнів забез-

печеності в межах держави рекреаційно-
туристичними ресурсами. Це є вагомою пере-
шкодою в формуванні сучасного обласного 
рекреаційно-туристичного комплексу та не 
створює сприятливих умов для розвитку еко-
номіки регіону. 
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Костащук Владимир Динамика основных показателей развития иностранного туризма в Чер-
новицкой области в начале хх века. Раскрыты основне показатели развития иностранного туризма 
в Черновицкой области в период с 2005 по 2013 годы. Определено, что основными факторами оказа-
вши наибольшее влияние на указанную динамику были: социально-экономические (экономический 
кризи охвативший Украину и другие страны мира в 2008 году), а также неудачная и недостаточная 
маркетинговая політика как местных туристических предприятий так и государственных органоввла-
сти. Проведено сравнение показателей развития иностранного туризма в регионе с соответствующи-
ми значениями для Украины в целом. 
Ключевые слова: международный туризм; иностранный туризм; динамика иностранного туризма; 
продолжительность туристической поездки; туристический продукт; туристические услуги. 
 
Kostashchuk V.I. Dynamics of key indicators of foreign tourism development in Chernivtsi region at 
the beginning of the XXI century. Foreign tourism provides implementation of local tourism services 
abroad and may be a significant factor in the flow of foreign currency to the region, stimulating the economy 
of the region as a whole. The development of foreign tourism stimulates the quality improvement of tourism 
services and their compliance with international standards, requires the development and implementation of 
new methods of management and marketing. 
The given article studies the main indicators of foreign tourism development in Chernivtsi region in the peri-
od from 2005 to 2013. In particular, it has been specified that during the period under study the number of 
foreign tourists in the region had been increasing by 2007, and after this period there was a significant reduc-
tion in the number of foreign citizens who visited Chernivtsi region for tourism and recreation. It has been 
outlinedthat the main factors that contributed to the said dynamics were: socio-economic (economic crisis 
that has engulfed Ukraine and other countries in 2008) and the unsuccessful and inadequate marketing policy 
of both local tourism enterprises and government authorities, because the reductionof foreign tourists started 
in the year when Chernovtsy city celebrated its 600 anniversary from the first written reference. 
Currently the foreign tourism has not become a priority area for the economic activities of tourism enterpris-
es in Chernivtsi region. The share of foreign tourists in the total number of tourists registered in the region 
ranges from 11.7% in 2006 to 2.6% in 2013. Since 2009 this figure has been steadily decreasing. Out ofthe 
total number of international tourists the highest number of foreign tourists was observed in 2006 (29.8%), 
while in 2013 the figure dropped to 3.1%. Thus, the role of foreign tourism in shaping foreign tourist flows 
to Chernivtsi region is steadily declining. 
An important indicator of foreign tourism development is the duration of a tourist trip. On average one for-
eign tourist spends here 2.22 days. It must be specified that in 2012-2013 this indicator in Chernivtsi region 
was significantly higher than the average figure (respectively 3.57 and 4.22 days). So, along with the reduc-
tion in the number of foreign tourists, the duration of their stay within the studied region was significantly 
increasing. 
An important aspect of the study is to compare the indicators of foreign tourism development to the corre-
sponding figures for the whole Ukraine. The indicators of foreign tourism development were lower than the 
indicators of the corresponding industry development in Ukraine. Furthermore, Chernivtsi region is charac-
terized by one of the highest levels of availability of recreational and tourist resources. 
 So, the main problem of foreign tourism in the region is the lack of an effective marketing strategy aimed at 
promoting the regional tourism product to foreign markets. At the same time a high level of recreational and 
tourist resources create favorable conditions for the foreign tourism in the future. 
Keywords: international tourism; foreign tourism; dynamics of foreign tourism; duration of atrip; tourism 
product; tourism services. 
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УДК 911.3:332.05:332.12(477.83) 
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИ-

ЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Котик Л. І. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
Обґрунтовано актуальність дослідження суспільно-географічних проблем діяльності підприємств 
регіону. Звернуто увагу на проблеми діяльності великих, середніх, малих підприємств і 
мікропідприємств Львівської області. Визначено, що для регіону характерно скорочення кількості 
підприємств та працевлаштованих і зайнятих осіб на них через затяжну соціально-економічну кризу в 
державі. Звернуто увагу на тінізацію діяльності підприємств області. Зазначено, що більшість 
підприємств регіону функціонує у традиційних сферах господарства (промисловість, оптова і 
роздрібна торгівля, будівництво), частка підприємств новітніх сфер господарства (інформаційна сфе-
ра, консалтинг) незначна. Аргументовано, що відсутність ефективних горизонтальних та вертикальних 
зв’язків сповільнює діяльність підприємств регіону: з метою розв’язання проблеми на території області 
ініційовано створення трьох кластерів та індустріального парку «Рясне ІІ». Проаналізовано територіальні 
відмінності діяльності підприємств регіону. Зазначено, що з метою розв’язання суспільно-географічних 
проблем діяльності підприємств Львівської області необхідно ініціювати інноваційно-інвестиційну діяль-
ність в регіоні, здійснити реіндустріалізацію підприємств традиційних галузей господарства, активізувати 
приватне підприємництво. 
Ключові слова: суспільно-географічні проблеми; підприємство; діяльність; функціонування; інно-
вації; інвестиції; трансформація господарського комплексу. 

 
Вступ: В умовах тривалої соціально-

економічної кризи на території України, поглиб-
леної анексією Росією АР Крим (2014) та військо-
вими діями на сході країни, актуальними є до-
слідження спрямовані на вивчення проблем еко-
номічної безпеки держави, інвестиційного кліма-
ту та інвестиційної привабливості країни, її еко-
номічного й інноваційного потенціалу, конкурен-
тоздатності на світовому економічному ринку 
тощо. Значна увага зосереджується на до-
слідженні потоків інвестицій, функціонуванні 
новітніх форм поєднання підприємств, станов-
ленні модерних галузей господарства, що висту-
пають у ролі індикаторів соціально-економічних 
змін у державі, реалізації плану її економічної 
демократизації й модернізації, трансформації гос-
подарського комплексу. Водночас поза увагою 
учених залишаються суспільно-географічні про-
блеми діяльності підприємств у розрізі окремих 
регіонів держави, які відрізняються за гео-
графічним положенням, наявним природноре-
сурсним, демогеографічним та працересурсним 
потенціалом, сформованою структурою госпо-
дарського комплексу, соціально-політичними 
викликами тощо. У цьому контексті дослідження 
проблем діяльності підприємств Львівської об-
ласті України, яка межує з Польщею, входить у 
склад Карпатського єврорегіону, виконує 
провідну роль у соціально-економічному розвит-
ку Західного регіону країни, є актуальним і має 
значення з науково-практичного погляду. 

Мета дослідження — комплексно про-

аналізувати діяльність підприємств Львівської 
області, виокремити суспільно-географічні 
проблеми їхньої діяльності і запропонувати 
шляхи розв’язання.  

Методика роботи. Дослідження прово-
дилося з використанням матеріалів Головного 
управління статистики у Львівській області [2] 
і Державної служби статистики України [3]. 
Використано: класичну методику порівняльно-
географічного аналізу економічного розвитку 
території, проблемний підхід; статистичні і 
картографічні засоби. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. У сучасній українській суспільній 
географії проблеми функціонування 
підприємств досліджували Г. Балабанов, 
В. Нагірна, О. Нижник [11], О. Гладкий [1], 
В. Захарченко [5], К. Мезенцев, Г. Підгрушний, 
Н. Мезенцева [7], В. Смаль [8], Д. Стеченко [10], 
О. Шаблій [13] та ін. Вони актуалізували теоре-
тичні засади вивчення діяльності підприємств у 
суспільній географії [5, 7, 8, 10, 13], здійснили 
аналіз їхнього впливу на перебіг трансфор-
маційних процесів на загальнодержавному та 
регіональному рівнях [1, 6, 8, 10, 11], наголоси-
ли на визначній ролі функціонування 
підприємств у здійсненні демографічної, 
соціальної, економічної політики в Україні [8, 
10, 11, 13] тощо. Водночас поза увагою вчених 
залишилися проблеми діяльності підприємств 
на рівні окремих регіонів України, одним із 
яких є Львівська область. 
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Результати дослідження. Підприємство 
— це самостійний суб’єкт господарювання, що 
систематично здійснює виробничу, науково-
дослідну, торгівельну та іншу господарську 
діяльність в порядку передбаченому Госпо-
дарським кодексом України та іншими зако-
нами держави. Підприємство є первинним 
елементом господарського комплексу країни; 
симплексом суспільно-географічних до-
сліджень; вивчається у блоці основних сус-
пільно-географічних дисциплін (економічна 
географія) (О. Шаблій, 1997).  

На початок 2015 р. на території Львівсь-
кої області зареєстровано 18 582 підприємств 
[9, с. 124], що складає 5,5% усіх підприємств 
України. За цим показником регіон займає 
шосте місце в Україні, на противагу п’ятому за 
кількістю наявного населення і за обсягом 
капітальних інвестицій, сьомому — за обсягом 
валового регіонального продукту та обсягом 
прямих іноземних інвестицій, сімнадцятому — 
за площею [3]. 

На фоні України область характери-
зується: нижче середнього показниками кіль-
кості підприємств й кількості малих 
підприємств, обсягом реалізації товарів і по-
слуг підприємств у розрахунку на 10 тис. на-
явного населення; вище середнього показни-
ком частки середніх підприємств у загальному 

обсязі реалізації товарів і послуг підприємств 
регіону (табл. 1). Актуальною проблемою 
(2015) є зменшення кількості підприємств на 
території Львівської області (на 1% порівняно 
з 2013 р.) та скорочення їхньої частки в струк-
турі суб’єктів господарювання регіону (2013 р. 
— 26,9%, 2014 р. — 26,1%) [9, с. 124]. 
Підприємства регіону призупиняють діяль-
ність та закриваються через нестабільну 
політичну й економічну ситуацію в державі, 
падіння рівня купівельної спроможності меш-
канців регіону, неконкурентоздатність товарів 
та послуг, банкротство. Водночас, закриття 
підприємств призводить до: зростання рівня 
безробіття в області (2014 р. —8,6%, 2013 р. — 
7,1%); соціального відторгнення колишніх 
працівників, що є мало конкурентоздатні на 
ринку праці області через незатребуваність 
кваліфікації, вікові обмеження; трудової 
міграції з регіону; наростання соціального 
напруження. Особливо це стосується закриття 
великих підприємств (9 од.: 2012 р. — 29 од., 
2014 р. — 20 од.), які побудовані в совєтський 
період, виконували роль головних комплексо-
формуючих підприємств області та місця праці 
10,1 тис. осіб [9, с. 167].  

 
 

Таблиця 1 

Місце Львівської області в Україні за головними показниками діяльності підприємств, 2015 р. 

Показники 

Львівська 
область, 
кількість 
(місце) 

Україна 
Середнє 
значен-
ня 

Максимальне (регіон) Мінімальне  
(регіон) 

Кількість підприємств, на 10 тис. 
наявного населення 

73 (10) 79 304 (м. Київ), 
103 (Київська обл.) 

45 
(Рівненська обл.) 

Кількість малих підприємств, на 
10 тис. наявного населення 

70 (10) 75 291 (м. Київ), 
98 (Київська обл.), 
96 (Одеська обл.) 

13 (Луганська обл.), 
24 (Донецька обл.), 
42 (Рівненська обл.) 

Обсяг реалізації товарів і послуг 
підприємств, млн грн на 10 тис. на-
явного населення 

590,3 (8) 919,1 5419,9 (м. Київ), 
1450,4 (Дніпропетровсь-
ка обл.) 

158,2  
(Чернівецька обл.) 
 

Частка великих підприємств у за-
гальному обсязі реалізації товарів і 
послуг підприємств регіону, % 

31,1 (11) 41,8 62,9  
(Донецька обл.), 
62,4 (Дніпро-петровська 
обл.) 

11,8  
(Івано-Франківська 
обл.) 

Частка середніх підприємств у загаль-
ному обсязі реалізації товарів і послуг 
підприємств регіону, % 

48,1 (7) 41,3 64,0 
(Закарпатська обл.) 

25,3  
(Дніпропетровська обл.) 

Частка малих підприємств у загаль-
ному обсязі реалізації товарів і по-
слуг підприємств регіону, % 

20,8 (14) 16,9 39,9 
(Херсонська обл.) 

7,0 (Донецька обл.), 
12,3 
(Дніпропетровська обл.) 

Укладено на основі: [2, 3, 9]. 

 
Занепокоєння викликає зменшення абсо-

лютної кількості середніх (2010 р. — 1016 од., 
2014 р. — 844 од.) та малих підприємств 
(2010 р. — 19311 од, 2014 р. — 17718 од.) і 
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кількості зайнятих на них працівників (середні 
підприємства — на 7,1%, малі — на 20,3% по-
рівняно з 2010 р.). Будучи гарантією стабіль-
ного економічного розвитку у високорозвину-
тих державах світу, малі та середні підприємс-
тва на території України, загалом, та Львівсь-
кої області, зокрема, піддаються суттєвому 
податковому та корупційному тиску, що спри-
чинює їхнє юридичне закриття та фактичний 
перехід до «тіньової» діяльності. Враховуючи, 
що підприємства регіону забезпечують 90,9% 
загального обсягу реалізованої продукції обла-
сті, тінізація їхньої діяльності деструктивно 
впливає на формування інвестиційного кліма-
ту в регіоні, погіршує його конкурентоздат-
ність на рівні держави. 

Відкритим є питання незначної частки під-
приємств новітніх сфер господарства у структурі 
підприємств Львівщини (2014): сфера оптової та 
роздрібної торгівлі, ремонт автотранспортних 
засобів (28,2% загальної кількості підприємств 
області), промисловість (15,2%), операції з неру-

хомим майном (10,0%), будівництво (9,6), сільсь-
ке, лісове та рибне господарство (7,1%), інформа-
ція та телекомунікація (2,6%) тощо. Водночас 
найбільша кількість зайнятих працівників — у 
сфері промисловості (37,1% усіх зайнятих), тран-
спорту, складського господарства, поштової та 
кур’єрської діяльності (19,8%), оптовій та роздрі-
бній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів 
(14,2%), будівництві (5,6%) [2]. На регіональному 
рівні створення підприємств новітніх сфер госпо-
дарства уповільнює депопуляція населення обла-
сті (-0,9‰ у 2014 р.), виснаження працересурсно-
го потенціалу (населення працездатного віку — 
69,8%), невідповідність кваліфікації працівників 
вимогам ринку, низька культура праці найманих 
працівників. З цими проблемами стикнулися мо-
дернізовані великі підприємства регіону («Гали-
чфарм», ПАТ «Львівський жировий комбінат», 
ПАТ «Іскра», ТзОВ «Яблуневий гай») та новост-
ворені спільні підприємства (СП «ЛЕОНІ», 
«SoftServe Inc.», «Росан») [12]. 

 

 

Рис. 1. Діяльність підприємств Львівської області у адміністративних районах та містах облас-
ного підпорядкування, 2014 р. 

Pic. 1. Activity the Enterprises of Lviv Region in the administrative district and the cities of regional subor-
dination, 2014 

Соціально-економічна криза та падіння 
добробуту населення не сприяли зростанню об-

сягу реалізованої продукції підприємствами об-
ласті (2014), де провідну роль відіграють підпри-
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ємства оптової та роздрібної торгівлі (39,4%) і 
промислові підприємства (38,4% обсягу реалізо-
ваної продукції підприємствами області) [2]. 
Сповільнює діяльність підприємств регіону від-
сутність ефективних горизонтальних та вертика-
льних зв’язків між ними. З метою розв’язання 
цієї проблеми на території області започатковано 
діяльність трьох кластерів (кластер ІТ (м. Львів, 
2010 р., на основі ресурсів компаній «SoftServe 
Inc.», «ELEKS Software», «N-IX» та 
«Symphony Solutions»); кластер деревообробки 
та меблевого виробництва (Львівська область, 
2010 р., ресурси компаній «Світанок», «Бук-
Холдинг», «Уніплит», «Львівський меблевий 
комбінат»); туристичний кластер (м. Львів, 
підприємства сфери туризму і ресторанного 
господарства) [6]) та індустріального парку 
«Рясне ІІ».  

У територіальному розрізі (рис. 1) найбі-
льша кількість підприємств зареєстрована та 
здійснює господарську діяльність у центрах 
активної трансформації господарського ком-
плексу Львівської області: обласному центрі 
— м. Львові (134 підприємства на 10 тис осіб), 
економічно привабливому — Пустомитівсько-
му районі (89), центрах розвитку туризму та 
рекреації — м. Трускавець (130), м. Моршин 
(105), центрах розвитку паливно-
енергетичного комплексу — м. Дрогобич (61), 
м. Борислав (70). 

Лідерами діяльності підприємств Львів-
ській області є вигідно економіко-географічно 
розташовані адміністративні райони області з 
значним економічним та демографічним поте-
нціалом і суттєвими трансформаційними змі-
нами компонентної і функціональної структу-
ри господарства: м. Львів, Пустомитівський, 
Дрогобицький, Яворівський, Жовківський, 
Стрийський. Найнижчі показники діяльності 
підприємств фіксуються у периферійних, відс-
талих і слаборозвинутих районах області — 
Сколівський, Турківський, Старосамбірський, 
Мостиський, Самбірський, Бродівський. 

Висновки. Суспільно-географічні про-
блеми діяльності підприємств Львівської обла-
сті зумовлені як сучасними викликами соціа-
льно-економічного і політичного життя Украї-
ни так і історичними тенденціями становлення 
й трансформації господарського комплексу 
регіону. Спектр проблем широкий: від демо-
географічних викликів (депопуляція населен-
ня, виснаження працересурсного потенціалу) 
до економічних (відсутність економічних 
зв’язків, низька інвестиційна привабливість, 
тінізація економіки) і політичних (корупція, 
олігархізація) проблем. З метою розв’язання 

проблема доцільно: здійснити процес реіндус-
тріалізації підприємств традиційних галузей 
господарства; активізувати інноваційно-
інвестиційну діяльність в регіоні та приватне 
підприємництво; активізувати зв’язки між під-
приємствами регіону за рахунок їхнього вхо-
дження у галузеві й територіальні кластери, 
бізнес-інкубатори, індустріальні парки тощо. 
Особливу увагу необхідно звернути на страте-
гічні, з позиції безпеки держави, підприємства 
регіону та інвестиційно-привабливі підприємс-
тва (перспективні полюси росту господар-
ського комплексу) регіону. 
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Котык Л. И. Общественно-географический проблемы деятельности предприятий Львовской обла-
сти. Обоснована актуальность исследования общественно-географических проблем деятельности пред-
приятий региона. Обращено внимание на проблемы деятельности крупных, средних, малых предприятий 
Львовской области. Определено, что для региона характерно сокращение количества предприятий, тру-
доустроенных и занятых лиц на них из-за затяжного социально-экономического кризиса в стране. Обра-
щено внимание на тенизацию деятельности предприятий области. Отмечено, что большинство предприя-
тий региона функционирует в традиционных сферах хозяйства (промышленность, оптовая и розничная 
торговля, строительство), доля предприятий новейших сфер хозяйства (информационная сфера, консал-
тинг) незначительна. Аргументировано, что отсутствие эффективных горизонтальных и вертикальных 
связей замедляет деятельность предприятий региона: в целях решения проблемы на территории области 
инициировано создание трех кластеров и индустриального парка «Рясне II». Проанализированы террито-
риальные различия деятельности предприятий региона. Указано, что с целью решения общественно-
географических проблем деятельности предприятий Львовской области необходимо инициировать инно-
вационно-инвестиционную деятельности в регионе, осуществить реиндустриализацию предприятий тра-
диционных отраслей хозяйства, активизировать частное предпринимательство. 
Ключевые слова: общественно-географические проблемы; предприятие; деятельность; функциони-
рование; инновации; инвестиции; трансформация хозяйственного комплекса. 
 
Kotyk L. I. Human-Geographical Problems Activity the Enterprises in Lviv Region. Actuality of the research 
of human-geographical problems of the activity of enterprises of the region was substantiated. It is indicated 
that scientists still ignore human-geographical problems of enterprises in individual regions of the country 
that differ by geographical location, natural resource, demogeographical and the labor resource potential, 
existing structure of the economic complex, social and political challenge, etc. 
Objective: to complex analyze the activity of enterprises of the Lviv region to highlight the human-
geographical problems of their activities and to propose the ways of their solution. 
The classical methodology of the comparative-geographical analysis of the economic development of the 
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territory was used as well as, problematic approach, statistical and cartographical tools. 
Research results. It has been determined that in the background of Ukraine the Lviv region is characterized: 
by lower than average indications of the number enterprises and number of small business enterprises, by the 
volume of goods and services of the enterprises per 10 thousand of the population; by above the average in-
dication of the share of medium enterprises in the total volume of goods and services of the region. 
It was determined that the region is characterized by the decrease in number of enterprises and people em-
ployed the through the prolonged socio-economic crisis in the country. 
Attention is paid to the shadowing of enterprises of the region that produces destructive influence on the in-
vestment climate in the region and makes worse its investment attractiveness and competitiveness at the state 
level. 
It is indicated the majority of the companies in the region is functioning in the traditional spheres the econo-
my (industry, wholesale and retail trade, construction), the share of the enterprises of new areas of the econ-
omy (the information sphere, consulting) being negligible. At the regional level, the set-up of enterprises of 
new spheres of economy is slowed down by depopulation, of the depletion of the labor resource potential, 
disagreement of qualified labour resource to the market requirements, the low culture of employees.  
It has been proved that the lack of effective horizontal and vertical linkages slows down the activity of the enterprises in 
the region: in order to solve the problems in the region was initiated the establishment of three clusters and the industrial 
park «Riasne II». 
Territorial differences of enterprises in the region were analyzed: the largest number of enterprises is registered and 
carries out business activities in the centers of active transformation of economic complex of the Lviv region: re-
gional center (the city of Lviv), economically attractive Pustomytiy district, the centers of tourism and recreation (the 
town of Truskavets, the town of Morshyn), the centers of the fuel and energy complex (the town of. Drohobych, the 
town of Stebnyk, the town of Chervonograd). 
The leaders of enterprises of the Lviv region are administrative districts of the region that are favourably situated 
from economic and geographical point of view, with great economic and demographic potential and significant 
transformation changes in component and functional structure of the economy: Lviv, Pustomyty district, Drohobych  
district, Yavorivskyi  district, Zhovkivskyi  district, Stryiskyi district .  
The lowest indices of the performance of the enterprises are recorded in the peripheral, backward and under-
developed districts — Skole district, Turkivskyi district, Starosambirskyi district, Mostyska district, Sambir 
district, Brody district. 
it has been indicated that in order to solve the human- geographical problems of enterprises in the Lviv re-
gion it is necessary to initiate innovation and investment activities in the region, to implement the reindustri-
alization of enterprises of traditional branches of industry, intensify private enterprising; enhance connec-
tions between enterprises of the region due to their entring into branch and territorial clusters, business incu-
bators, industrial parks and etc. 
Special attention should be paid to strategic, from the point of view of state security regional enterprises and 
investment attractive enterprises (prospective growth poles of economic complex) of the region. 
Key words: human-geographical problems; enterprise; activity; functioning; innovation; investment; trans-
formation of economic complex. 
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УДК 630*535 
ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА ДИНАМІКА ЗАПАСІВ ДЕРЕВИНИ 

У ЛІСОВОМУ ФОНДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Мельнійчук Михайло, Чабанчук Валентина  

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,  
 

Проведено дослідження просторово-часової динаміки показників загального та середнього запасів 
деревини у лісовому фонді Рівненської області. Проаналізовано динаміку та взаємозалежність показ-
ників загального запасу та площі вкритих лісовою рослинністю земель за останні 20 років. Проведено 
дослідження за різними напрямками: за категоріями земель, за групами порід, за лісотвірними поро-
дами, за віковою структурою. Обчислено показники середнього запасу для кожної групи порід, для 
лісотвірних порідта для кожного лісового господарства. Виявлено основні лісоутворювальні породив 
межах групи порід: сосна звичайна, дуб черешчатий, береза повисла. Структура загального запасу 
деревини за групами віку відображена в розрізі кожної групи порід та визначено, що переважають 
запаси середньовікових та пристигаючих деревостанів. Просторові особливості результатів до-
слідженні відображені на картосхемі.  
Ключові слова: загальний запас; середній запас; зміна запасу; лісовий фонд; лісовий кадастр; лісо-
твірні породи. 

 
Вступ.У зв’язку із погіршенням еко-

логічної ситуації та зменшенням запасів не 
відновлювальних ресурсів на сучасному етапі 
все більше уваги приділяється збереженню та 
підвищенню продуктивності лісових ресурсів, 
адже вони є важливим елементом географічної 
оболонки та безпосередньо впливають на гло-
бальні природні процеси, на баланс у біосфері 
та інших компонентах геосфери.  

В основі ведення сучасного лісового 
господарства лежить перед усім концепція 
сталого розвитку, що полягає зокрема у безпе-
рервному і невиснажливому лісокористуванні. 
Лісові масиви Рівненської області є осередком 
збереження натуральних лісових ландшафтів, 
вони виконують важливу екологічну та 
соціально-економічну роль, тому досягнення 
ними максимальної продуктивності є актуаль-
ним питання лісокористування.  

Запас деревини у лісовому фонді відно-
сять до основних таксаційних показників, які 
характеризують продуктивність насад-
жень.Таким чином, аналізуючи загальний та 
середній запас, динаміку зміни запасів можна 
простежити якість ведення лісового господар-
ства області. 

Метою нашого дослідження є вивчення 
середнього та загального запасів деревини у 
лісовому фонді Рівненської області за кате-
горіями земель, групамипорід та віку, ди-
наміку за останні 20років та особливості про-
сторового розподілу у розрізі лісогосподарсь-
ких підприємств.  

Методика дослідження. Дослідження 
проведено в лісах, підпорядкованих Рівненсь-
кому обласному управлінню лісового та ми-

сливськогогосподарства (РУЛМГ), аналіз за-
пасів деревини проведено на основі статистич-
ної бази матеріалів управління із застосуван-
ням методів математичної статистики.За фор-
мулою М. Т. Серикова, А. Н. Водолажского, А. 
В. Мироненка[3] проведено визначенняпоказ-
никасереднього запасу за групамипорід та за 
основнимилісотвірними породами. Отримані 
результати дали можливість побудувати ав-
торські картографічні матеріали із застосуван-
ням програмного забезпечення MapInfo.  

Результати дослідження та їх аналіз. 
Продуктивність лісів та її підвищення зале-
жить від сукупності заходів (технічних, 
соціально-економічних, господарських та ін.), 
що спрямовані на покращення росту і розвитку 
лісостанів. Одним із найважливіших показ-
ників продуктивності лісостанів є запас стов-
бурної деревини, гілля, листя, хвої, коренів, 
підросту, підліску, живого надґрунтового по-
криву, що нагромаджується на одиницю пло-
щі, тобто на 1 га у стигломувіці.  

На сучасному етапі запас деревини у 
лісовому фонді Рівненської області за стати-
стичними матеріалами лісового кадастру є ви-
соким. Зокрема, станом на 2015 рік становить 
118962,37 тис. м3[2].  

Середній запас деревостанів по лісах об-
ласті становить 202 м3/га. Середній запас наса-
джень оцінюється по стовбуровій масі у м3 за 
формулою[3]: 

, (1) 

де Мзаг. – загальний запас насаджень да-
ної породи, м3; 
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Sзаг.пл. – загальна площа вкритих лісовою 
рослинністю земель даної породи, га. 

Результати визначення середнього запа-
су за групами порід таза панівними породами у 
лісовому фонді представлені у таблиці 1.  

Таблиця 1 
Запас деревини у лісовому фонді Рівненсь-
кої області за групами порід таза лісотвір-

ними породами [1, 2] 
Група 

порід/лісотвірна 
порода 

Загальна 
площа, га 

Загальний 
запас, 
тис. м3 

Середній 
запас, 
м3/га 

Хвойні 387344,7 83515,49 215,6 
Сосна звичайна 384065,1 82774,89 215,5 
Ялина Євро-
пейська 

3007,1 684,66 227,7 

Модрина 270,6 55,78 206,1 
Сосна ав-
стрійська 

1 0,29 290,0 

Твердолистяні 62128,3 11864,31 191,0 
Дуб черешча-
тий 

53512,4 10232,41 191,2 

Граб звичайний 5150,3 946,62 183,8 
Ясен звичайний 652,6 63,58 97,4 
Бук 324,5 91,15 280,9 
Дуб червоний 1560,8 281,79 181,0 
М’яколистяні 138811,3 20037,94 144,4 
Береза повисла 82502,1 10699,6 129,6 
Вільха чорна 53897,5 8900,49 165,1 
Осика 1977,6 353,58 178,8 
Тополя біла 35 12,02 343,4 

За результатами дослідження, варто від-
значити, що найвищі показники середнього 
запасу притаманні для хвойних насаджень ( в 

середньому 215 м3/га), а найнижчі – для 
м’яколистяних порід (144 м3/га). Разом із тим у 
розрізі лісотвірних порід найвищим середнім 
запасом відзначається тополя біла (343,4 
м3/га), що належить до м’яколистяних порід. 
Серед хвойних насаджень найвищий середній 
запас має сосна австралійська (290 м3/га), а 
серед твердолистяних – бук лісовий (280,9 
м3/га). 

Аналіз зміни запасу і площі вкритих 
лісовою рослинністю земель за 20-річний 
період з 1996 року по 2015 рік, представлений 
на рисунку 1. Графік динаміки величин за-
гального запасу деревини характеризується як 
нерівномірний і криволінійний, чітке збіль-
шення цього показника відбувалося до 2009 
року, після чого відзначається незначний спад. 

Площа вкритих лісовою рослинністю 
ділянокна 1996 рік становила 573775 га, а на 
2015 рік зросла до 588961,5 га, тобто збільши-
лася несуттєво (3,4%). Разом з тим запаси нас-
аджень збільшились з 98150,85 тис. м3 станом 
на 1996 р, до 118962,3 тис. м3 у 2015 році. Тоб-
то на 21,2%, що вказує на позитивну динаміку 
ведення лісового господарства. 

Найвищим загальним запасом у лісовому 
фонді області володіють експлуатаційні ліси, 
так як ними зайняті найбільші площі вкритих 
лісовоюрослинністю земель (табл. 2).  

 
 

 
Рис. 1. Динаміка загального запасу деревини і площі вкритих лісовою рослинністю ділянок у 

лісовому фонді Рівненської області 
Dynamics ofthetotalstockandareascoveredwithforestvegetationinthe forest 

fundofRivneregion[4] 
 

Головну роль у лісовому фонді Рівнен-
ської області відіграютьхвойні породи, запас 
деревини відповідно твердолистяних і 
м’яколистяних порід набагато менший(рис. 2) 

Діаграма запасу деревини (у %) лісового 
фонду Рівненської області показує, що на 

хвойні насадження припадає 72% загального 
запасу, друге місце посідають м’яколистяні, 
яким належить 18%, і третє місце, відповідно, 
займають твердолистяні – 10% [4]. 

Основними лісоутворювальними порода-
ми в межах групи порід є сосна, дуб, береза (рис 
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3). 
Таблиця 2 

Загальний запас деревини у лісовому фонді 
Рівненської області за категоріями земель, 

групами порід та віку [2] 
 
Категорія  
 
земель 
 
 
 
Загальний  
запас, тис. м3 

Ліси 
приро-

до-
охо-

ронно-
гонау-
кового 
істори-

ко-
куль-
тур-

ного-
призна-
чення 

Ре-
креа-

ційно-
оздо-
ровчі 
ліси 

За-
хисні 
ліси 

Екс
плу
ата-
ційн

і 
ліси 

мо
ло

дн
як

и 
І г

ру
пи

 

хвойні 66,74 61,98 38,00 934,
78 

Твердо-
листяні 2,92 15,60 5,29 62,5

0 
м’яко-
листяні 20,53 24,74 5,25 121,

73 
усього 90,19 102,3

2 48,54 111
9,01 

мо
ло

дн
як

и 
ІІ 

гр
уп

и 

хвойні 628,37 339,8
5 

205,7
0 

492
4,01 

твердо-
листяні 

45,91 133,6
2 

20,54 390,
64 

м’яко-
листяні 

76,51 68,19 25,59 489,
00 

усього 750,79 541,6
6 

251,8
3 

580
3,65 

се
ре

дн
ьо

ві
ко

ві
 

хвойні 5868,39 6758,
42 

2143,
84 

283
35,0
3 

твердо-
листяні 

460,05 2101,
80 

395,8
8 

436
0,22 

м’яко-
листяні 

1076,87 614,0
2 

267,0
0 

564
8,81 

усього 7405,31 9474,
24 

2806,
72 

383
44,0
6 

пр
ис

ти
га

ю
чі

 

хвойні 1509,64 1331,
61 

652,5
6 

184
34,1
6 

твердо-
листяні 

152,48 263,2
2 

117,6
2 

114
6,51 

м’яко-
листяні 

578,08 389,4
9 

198,1
5 

436
1,13 

усього 2240,2 1984,
32 

968,3
3 

239
41,8 

ст
иг

лі
 і 

пе
ре

ст
ій

ні
 

хвойні 754,47 645,2
9 

199,2
4 

968
3,61 

твердо-
листяні 

291,78 339,7
1 

140,5
7 

141
7,45 

м’яко-
листяні 

888,79 751,9
2 

386,8
8 

404
5,26 

усього 1935,04 1736,
92 

726,6
9 

151
46,3
2 

Вс
і 

ві
ко

ві
 

ка
те

го
рі

ї хвойні 8827,61 9137,
15 

3239,
34 

623
11,5
9 

твердо- 953,14 2853, 679,9 737

листяні 95 0 7,32 
м’яко-
листяні 

2640,78 1848,
36 

882,8
7 

146
65,9
3 

усього 12421,5
3 

13839
,46 

4802,
11 

843
54,8
4 

 

 
Рис. 2. Запас деревини лісового фонду 

Рівненської області за групами порід/ The 
total stockin the forest fund of Rivne region by 

groups of species 
Порівняно з лісовкритими площами сос-

на звичайна відзначається вищою продуктив-
ність, так як займає 65% вкритих лісовою рос-
линністю ділянок, але її частка у загальному 
запасі деревини по області – 71,7%. Майже 
прямо пропорційні показники площі та запасів 
деревини дуба звичайного (9,3% та 8,9% 
відповідно) та граба (0,9% та 0,8% відповідно). 
Значно менші запаси порівняно з вкритими 
площами у берези та вільхи, зокрема перша 
займає 14,2% площі лісового фонду, а її частка 
у запасі деревини – 9,3%, так само і вільха чо-
рна – 9,3% площі та 7,7% запасу.  

Найвищою продуктивністю відзнача-
ються хвойні деревостани, запас деревини 
яких значно вищий ніж їх площа у лісовому 
фонді області, а м’яколистяні породи навпаки 
при вищих показниках лісовкритих площ від-
значаються меншими частками у загальному 
запасі деревини області. 

Значною нерівномірністю відзначається 
структура розподілу запасу деревини за гру-
пами віку. Серед усіх груп порід найбільшу 
частку становлять середньовікові насадження, 
а найменшу молодняки (рис. 4). Таким чином, 
переважання середньовікових та пристигаю-
чих деревостанів у лісовому фонді області 
свідчить про їх високий ресурсний потенціал 
на близьку перспективу, а інтенсивне викори-
стання цих ресурсів може призвести до пору-
шення принципу сталості лісокористування, 
втрати якості деревини, а з часом – і енерге-
тичного потенціалу. Для зниження темпів ско-
рочення молодняків потрібно вжити адапта-
ційних заходів та впроваджувати екологічно 
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збалансоване лісокористування. .  
 

 
Рис. 3. Запас деревини у лісовому фонді області в межах груп порід / Stockofwoodinthe 

forestfundwithinspeciesgroups: а) хвойні породи/conifers;б) м’яколистяні породи/softwood; в) 
твердолистяні породи/hardwood; г) всі групи порід /allofspecies[2] 

.  
Рис.4.Структура загального запасу деревини за групами віку  

The structure of the total stock by age groups [1, 2] 
 

Аналіз вікової структури окремо по ко-
жній групі порід показав, що найбільшийзага-
льний запас молодняків серед хвойних порід – 
8,6%, cеред твердолистяних деревостанів – 
5,7%, а серед м’яколистяних – лише 4,1%. 
Найбільший запас стиглих і перестійних наса-

джень серед м’яколистяних порід – 
30,3%.Найбільше середньовікових деревоста-
нів серед твердолистяних порід – 61,9%, а сти-
глих і перестійних насаджень – серед 
м’яколистяних (30,3%) [4].  
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Рис. 5.Просторовийрозподілзапасівдеревини у лісовомуфонді Рівненської області  

The spatial distribution of the stocks of the wood in the forest fund of Rivne region. 
 

Динаміка загального запасу деревини за 
групами вікув останні 15 років, має негативну 
тенденцію. Запас молодняків зменшивсяна 
45,5% з 15976 тис. м3 до 8707 тис. м3, причому 
ця тенденція характерна саме для молодняків 
ІІ класу,запас яких зменшився удвічі, тоді як 
запас молодняків І класу зріс на 13%. Негатив-
ним аспектом є також збільшення запасу стиг-
лих та перестійних насаджень аж на 25% (із 
15576 тис. м3 до 19546 тис. м3), тоді як серед-
ньовікових та пристигаючих – лише приблизно 

на 10% [4].  
Порівнюючи показники запасу деревини 

реальних лісостанів від лісостанів нормальних, 
варто відзначити, що у молодняках і середньо-
вікових лісах області здебільшого запаси дере-
вини близькі до запасів у нормальних лісах або 
перевищують їх. А ось у пристигаючих і стиг-
лих лісостанах наявне істотне зменшення запа-
сів фактичних насаджень проти нормальних. 
Саме тому, незважаючи на високий показник 
заліснення, необхідним є підвищення продук-
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тивності лісових ресурсів у Рівненській облас-
ті. 

Особливості просторового розподілу за-
гальних та середніх запасів по території Рівне-
нської області відображені на рис.5. 

Варто зазначити, відмінності у показни-
ках загальних та середніх запасів та їх поши-
рення по території області. Найвищі показники 
загального запасу притаманні для Володими-
рецького, Сарненського, Костопільського, 
Клесівського, Березнівського, Соснівського 
лісових підприємств. Це обумовлено значною 
площею та високою залісненістю даних регіо-
нів.  

Разом із тим, середній запас вищий у пі-
вденних регіонах Рівненщини: Дубенському, 
Млинівському, Острозькому, Клеванському 
лісгоспах. Незважаючи на невисокі показники 
загального запасу, середній запас в цих регіо-
нах високий, бо він вираховується співвідно-
шенням загального запасу не до площі лісгос-
пу, а до площі вкритих лісовою рослинністю 
ділянок.  

Висновки. Серед деревних порід лісово-
го фонду Рівненської області найвищими запа-
сами відзначаються хвойні деревостани, а 
найменшими – м’яколистяні. За віковою 
структурою у лісовому фонді області переваж-
ають запаси середньовікових та пристигаючих 
деревостанів. Цесвідчить про їх високий ре-
сурсний потенціал на близьку перспективу, а 
інтенсивне використання цих ресурсів може 
призвести до порушення принципу сталості 
лісокористування, втрати якості деревини, а з 
часом – і енергетичного потенціалу. 

У просторовому відношенні спо-
стерігається дисонанс між показниками за-
гального та середнього запасів. Найбільшими 
загальними запасами відзначаються лісові гос-
подарства центральних за західних регіонів 
області, а найвищі середні запаси притаманні 
для південних регіонів.  
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Мельнийчук Михаил, Чабанчук Валентина. Пространственно-временная динамика запасов 
древесины в лесном фонде Ровенской области. Проведено исследование пространственно-
временной динамики показателей общего и среднего запасов древесины в лесном фонде Ровенской 
области. Проанализирована динамика и взаимозависимость показателей общего запаса и площади 
покрытых лесной растительностью земель за последние 20 лет. Проведено исследование по разным 
направлениям: по категориям земель, по группам пород, по лесообразующих породами, по возраст-
ной структуре. Вычислено показатели среднего запаса для каждой группы пород, для лесообразую-
щих пород и для каждого лесного хозяйства. Выявлены основне лесообразующие породы в пределах 
группы пород: сосна обыкновенная, дуб черешчатый, береза повислая. Структура общего запаса дре-
весины по группам возраста отражена в разрезе каждой группы пород и определено, что преобладают 
запасы средневозрастных и приспевающих древостоев. Пространственные особенности результатов 
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исследовании отражены на картосхеме. 
Ключевые слова: общий запас; средний запас; изменение запаса; лесной фонд; лесной кадастр; ле-
сообразующие породы. 
 
Melniychuk Michael, Chabanchuk Valentine. Spatio tempo raldyna micsofstocksof the woodin the 
forest fund Of Rivne region. In the article we studiedthespatiotemporaldynamicsoftotalandaver-
agestockofwoodinthe forestfundofRivneregion.The research of thestocksofdifferentspeciesoftreesinthe 
forestfundmakesitpossibletoimproveforestmanagementpractices, promoteforestregenerationvaluablespecies, 
improveproductivityandincreaseresourcepotentialofthearea. 
The study was conducted in the forests, which are subordinated to Rivne Regional Department of Forestry 
and Hunting. We have investigatedthe stocks of wood based on statistical data of department using methods 
of mathematical statistics. 
We have analyzed the dynamics and interdependence of these indicators: total stock and areas covered with 
forest vegetation over the past 20 years.Wefoundthattheareacoveredwithforestvegetationfrom 1996 to 2015 
increasedslightly (only by3.4%). However, plantation stocks increased by 21.2%, which is indicating a posi-
tive trend of forest management. 
We conducted a study on different ways: by the categories of land, by the groups of species, by the dominant 
species and by the age structure. Operational forests have the highest total stock in the forest fund the region, 
because they occupy the largest area covered with forest vegetation. We calculated the average stock for 
each group of species, for dominant species and for each forestry. 
The highest average stock is in conifer plantations, the lowest average stock is in softwood trees. However in 
terms of species composition, Populusalba have the highest average stock, which belongs to the softwood 
trees. Australian Pine has the highest average stock among the conifer plantations and beech has the highest 
average stock among the hardwood plantations. 
The main role of the forest fund of Rivneregion have the coniferous species, which constitutes 72% of the 
total stock, the second place is occupied by the softwood species, which owns 18% and ththird place, respec-
tively, is occupied by the hardwood species (10%).  
We found the main species within a group of species: pine, oak, Betula pendula. Pine has the largest share 
(99.1%) among the coniferous species. Oak has 86.3% of the total stock of the hardwood species. The stock 
of the softwood species consists of Betula pendula (53.4%) and black alder (44.4%). 
We found, that the coniferous forest stands have the highest productivity, the total stock of which is much 
higher than their area in the forest fund of the region. Conversely, softwood species occupy a large area cov-
ered with forest vegetation, but they have a smaller share of the total stock of wood in the region. 
We reflected the structure of the total stock for the age groups in the context of of each species and found 
that middle-aged forest stands have the largest total. 
We analyzed the age structure separately for each group of species and found that the largest total stock of 
the young trees are among coniferous species. The largest stock of the ripe and overripe plantations are 
among softwood species. And finally, the largest total stock of the middle-age plantations are among hard-
wood species. 
There is a negative trend in the dynamics of the total stock by the age group in the last 15 years. In particular, 
stock of the young trees was decreased, and the stock of the ripe and overripe plantings was increased. 
We represented the spatial features of the study results on the map. There is a dissonance between the total 
and the average stock of in spatial terms. There is the largest total stock in the forestries of central and west-
ern regions.Although, the highest average stocks are inherent for the southern regions.  
Keywords: totalstock; averagestock; forestfund; forestry;forestinventory; dominant species.  
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УДК 330.15:477.84  
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ 
КАРПАТСЬКОГО ТА ТАТРАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРКІВ 

Монастирський Володимир, Бордун Ореста 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 
Проаналізовано сучасний стан розвитку рекреаційного туризму Карпатського та Татранського націо-
нальних парків. Висвітлено тенденції розвитку рекреаційного туризму, значення для суспільства при-
родоохоронних територій. Визначено основні проблеми, що перешкоджають його розвитку на 
українському і світовому ринках. Запропоновано механізми удосконалення системи управління і 
провадження рекреаційного туризму в Україні на прикладі Польщі. 
Ключові слова: рекреаційний туризм, туристична індустрія, туристична галузь, туристичний ринок, 
екологічний туризм, внутрішній туризм, міжнародний туризм, природоохоронні території. 
 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Рекреація у вузькому значенні – це 
відпочинок, поновлення сил людини, витраче-
них на трудову діяльність. У ширшому ро-
зумінні – система заходів, пов'язана з викори-
станням вільного часу людей для їх оздоров-
чої, культурно-ознайомчої і спортивної діяль-
ності на спеціалізованих територіях. Рекреація, 
зокрема, охоплює всі види відпочинку, віднов-
лення здоров'я і працездатності людини на 
лоні природи, або під час туристичної поїздки 
з відвіданням національних парків, архітек-
турних та природних пам'яток, музеїв і інше. 

Мета цієї публікації полягає у тому, щоб 
привернути увагу до питання розвитку рекреа-
ційного туризму, перш за все, керівництва 
національних парків, владних структур, 
профільного керівництва індустрією туризму, 
туристичних підприємств та органів місцевого 
самоврядування. Крім цього проаналізувати 
досвід у рекреаційній сфері, що використо-
вується у європейських країнах, зокрема у По-
льщі. Основою такого дослідження є пізнання 
закономірностей виникнення, функціонування 
і розвитку територіальної рекреаційної систе-
ми (ТРС). 

Об’єктом дослідження обрано Карпатсь-
кий національний природний парк та Татран-
ський національний парк (Tatrzanski Park 
Narodowy) у Польщі, а предметом дослідження 
– аналіз розвитку і функціонування рекреа-
ційної діяльності на природоохоронних тери-
торіях. 

Завданням ставиться дослідження тери-
торіальної організації рекреаційного господар-
ства Карпатського національного природного 
парку і Татранського національного парку з 
позиції територіальної рекреаційної системи 
(ТРС). Для вирішення поставленої мети нами 
виконано такі завдання: 

– проведено польові спостереження у 

парках; 
– зроблено аналіз територіально-

планувальної організації Карпатського націо-
нального природного парку і Татранського 
національного парку; 

– опрацьовано отримані результати. 
Україна завдяки географічному поло-

женню має значні рекреаційні ресурси, до яких 
належать географічні об'єкти, що використо-
вуються з метою відпочинку, туризму, ліку-
вання та оздоровлення населення. Проте 
функціонально-територіальне використання їх 
значною мірою відрізняється від аналогічних 
географічних об’єктів європейських країн. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Наукові основи рекреаційної гео-
графії закладені працями В.С. Преображенсь-
кого, Ю.О. Вєдєніна, І.Т. Твєрдохлєбова, І.І. 
Пірожника, М.С. Мироненка та інших фахівців 
з теорії та практики рекреаційної діяльності і 
розвинуті в останні роки в роботах Смаля І., 
Бейдик О., Масляк П., Любіцева О, Мальська 
М., Рутинський М., Кузик С. Крачило М. та ін. 
Питання природоохоронних об’єктів привер-
тають увагу науковців у галузі туризму, 
оскільки ці рекреаційні території повинні 
функціонувати як спеціальні територіальні 
утворення з відповідним механізмом їх управ-
ління. Велику увагу вчені приділяють рекреа-
ційній географії, рекреаційній оцінці тери-
торій, але недостатньо досліджено питання 
комплексного територіально-господарського і 
рекреаційного використання. 

Виклад основного матеріалу. У ХХ 
столітті розгляд ролі рекреаційної сфери в ро-
звитку народного господарства України об-
межувався лише оздоровчим ефектом. Якщо 
розглядати це в політекономічному аспекті, 
рекреаційна галузь сприяє простому і розши-
реному відтворенню робочої сили, а значить, і 
більш ефективному її використанню в процесі 
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виробництва, що виражається у підвищенні 
продуктивності праці. Але в останні деся-
тиліття ситуація щодо усвідомлення економіч-
ної ролі рекреаційної галузі в розвитку сус-
пільства різко змінилась. Пов'язано це із 
бурхливим розвитком туризму – найди-
намічнішого виду рекреаційної діяльності [2]. 

Рекреаційно-туристична індустрія, бу-
дучи однією з найбільш масштабних, високо-
дохідних і динамічних, забезпечує 10% обігу 
виробничо-сервісного ринку світу. На сферу 
туризму припадає біля 6% світового валового 
національного продукту, 7% світових інве-
стицій, кожне 16-те робоче місце, 11% світо-
вих споживчих витрат, 5% усіх податкових 
надходжень [4]. 

Найбільш придатними об’єктами для 
проведення рекреаційної діяльності завжди 
були природоохоронні території. Перш за все, 
це національні парки, заповідники, заказники й 
інші природні території, які володіють 
значним рекреаційним потенціалом. Міністер-
ством охорони навколишнього природного 
середовища України ще у 2009 році було ви-
дано наказ «Про затвердження Положення про 
рекреаційну діяльність у межах територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду України» 
від 22 липня 2009 р. за N 679/16695. 

На сьогоднішньому етапі вивчення ту-
ризму, як зазначає С.П. Кузик, немає єдиної 
думки стосовно визначення поняття "рекреа-
ційний туризм" та його складу. На наш погляд, 
рекреаційний туризм – це подорож задля 
відпочинку, оздоровлення або лікування, яку 
здійснюють за безпосереднього використання 
природних властивостей клімату, мінеральних 
вод, грязі, привабливих ландшафтних та інших 
ресурсів [3]. І тому не слід шукати загально-
прийнятого визначення рекреаційному туриз-
му, оскільки всі практично однаково ро-
зуміють його зміст. 

Відповідно до поставленої мети нашої 
роботи, нами були проведені польові до-
слідження у Карпатському національному 
природному парку і Татранському національ-
ному парку на предмет організації рекреа-
ційного туризму з відвідуванням високогірних 
озер. Слід зазначити, що досліджувані парки 
знаходяться в одній Карпатській гірській си-
стемі, мають подібні природні умови і, 
відповідно, спеціалізуються на рекреаційному 
туризмі.  

Характеризуючи Карпатський націо-
нальний парк, зокрема, з рекреаційної позиції, 
слід зазначити, що в туристичному плані він 
пропонує безліч цікавих маршрутів. Один із 

них «Заросляк – озеро Несамовите», який взя-
то за основу нашого дослідження. Карпатський 
національний природний парк – перший і один 
з найбільших в Україні національних природ-
них парків. Він був створений постановою Ра-
ди Міністрів УРСР від 3 червня 1980 р. № 376. 
Ще в 1921 році у межах його нинішньої тери-
торії на площі 447 га було створено резерват 
для охорони Чорногірських пралісів. Частина 
нинішньої території парку з 1968 по 1980 рік 
була у складі Карпатського державного за-
повідника, від якого при створенні парку були 
відокремлені Говерлянське і Високогірне 
лісництва.  

Площа парку становить 50495,0 га, з них 
у постійному користуванні – 38322,0 га. Його 
територія простягається на 55 км з півночі на 
південь і на 20 км із заходу на схід. Переважна 
частина території парку розташована в межах 
абсолютних висот – 500–2000 м над р. м.  

Парк розташований у найбільш високо-
му і цікавому в географічному відношенні сек-
торі Чорногірського і Ґорґанського масивів. 
Основна частина його території охоплює 
верхів'ї річки Пруту і її приток, решта – в ба-
сейні Чорного Черемошу.  

Татранський національний парк знахо-
диться в Західних, Високих і Беліянських Тат-
рах (Словаччина, Польща). Площа парку 71400 
га (51000 га в Словаччині, 22100 га в Польщі), 
366 км2 – захисна зона. В Словаччині парк зас-
нований у 1949 р., в Польщі – в 1954 р. У 1993 
р. одержав статус біосферного заповідника. 
Найвища точка – гора Герлаховський штит 
(2655 м), розташована на словацькій території. 
Найвища точка на польській території – гора 
Риси (2499 м). Загалом Татри налічують 25 
піків вище 2500 м. Альпійські високогір'я 
представлене гострокутними вершинами і кру-
тими схилами. Є багато високогірних озер, з 
яких найбільш відвідувані – Морське Око 
(1395м ) та Чорний став – 1772 м над рівнем 
моря. 

У горах беруть початок численні струм-
ки і річки з безліччю водоспадів. Одними з 
найпопулярніших є водоспади Студеного по-
току, які утворюють складну систему багато-
ступінчатих каскадів. Верхній Гігантський во-
доспад падає з 20-метрової висоти. В долині 
Нефцерка знаходиться найвищий в Татрах 
триступінчатий водопад (80 м). Цікава карсто-
ва Бельянська печера, під зведеннями величез-
ного залу якої є невелике озеро. Флора пред-
ставлена 1300 видами рослин, близько 40 з них 
ендемічні. Ліси вкривають більшу частину те-
риторії це, переважно хвойні, менше змішаних 
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і широколистяних лісів із пануванням бука і 
явора. Вище 1800 м серед скель зустрічаються 
альпійські луки.  

Для зручного пересування туристів у 
Високих Татрах служать доглянуті та промар-
ковані стежки, які заслуговують окремої уваги 
(рис. 1.)  
 

 
 

Рис. 1. Туристична стежка  
в Татранському національному парку 

(на озеро Морське око). 
 

Ретельно розмічені туристичні траси, за-
гальною протяжністю 350 км, ведуть до долин 
і водоспадів, до гірських перевалів і вершин, 
які щороку доступні туристам з 15 червня по 
30 жовтня. У 50-ті роки більшу частину стежок 
було викладено природним каменем з допомо-
гою місцевих піонерів та комсомольців. 
Місцями фрагменти таких рукотворних трас 
вражають розмірами кам’яних брил, упорядко-
ваних людськими руками [5]. 

Оскільки мета дослідження – порівняль-
ний аналіз розвитку рекреаційного туризму 
Карпатського та Татранського національних 
парків на основі високогірних озер (озеро Не-
самовите та озеро Морське око), нами про-
аналізовано рівень доступності до об’єктів та 
туристичну інфраструктуру.  

Морське Око – найбільше та 
найвідоміше озеро у Татрах. Розташоване воно 
в польській частині цього гірського масиву 
біля підніжжя Мєньґушовських вершин, у до-
лині Риб'ячого Потоку, на висоті 1395 м. Мак-
симальна глибина озера становить 50,8 м. Це 
одне з небагатьох озер у Татрах, куди форель 
потрапила природним чином, а не внаслідок 
господарської діяльності людини. Навколо 
Морського Ока росте карликова сосна і велич-
ні кам'яні сосни. На берегах водойми зростає 
ряд рідкісних у Польщі видів рослин [ 6]. 

Починається маршрут у Закопаному, де 
кожні п’ятнадцять хвилин з автобусної станції, 

що біля залізничного вокзалу, вирушають 
мікроавтобуси до високогірного озера Морсь-
ке Око (Morskie Oko). Насправді, траверсуючи 
підйом з 850 метрів над рівнем моря (висота 
Закопаного) до кілометрової висоти, автобус 
везе туристів тільки 30 кілометрів дорогою 
Освальда Бальзера. Далі потрібно йти пішки, 
бо шлях проходить Татранським національним 
парком (Tatranski Park Narodowy), зокрема, і 
повз самісінький кордон зі Словаччиною [7].  

Пішохідний туристичний маршрут до 
озера «Морське Око», будемо вважати, що по-
чинається від місця паркування транспорту 
поселення Палениці Білчанській. Там знахо-
диться велика за розміром автомобільна сто-
янка. За вхід в Національний Татранський парк 
туристи сплачують 2 злотих за пільговий і 5 
злотих за звичайний квиток. На початку марш-
руту можна побачити інформаційну таблицю, 
на якій схематично зображено туристичні 
стежки від місця стоянки. Крім цієї таблиці, є 
ще 6 таких, з інформацією про те, на які еле-
менти краєвидів потрібно звернути особливу 
увагу під час подорожі. Туристи перед похо-
дом ознайомлюються з туристичними маршру-
тами та особливістю їх подолання. Дорога, 
якою треба йти до озера, перших 8,5 км ас-
фальтована, добре доглянута, забезпечена ін-
формаційними стендами та санітарними 
зупинками. Крім того, налагоджені доїзди на 
кінних возах за окрему плату. Приватним ав-
томобілям заборонено проїзд у Татранський 
Національний парк. 

Пройшовши, або проїхавши по асфаль-
тованій дорозі перших 8.5. км, туристи далі 
ідуть ще приблизно 2 км до самого озера 
Морське Око. В цілому довжина пішохідного 
маршруту складає понад 10 км.  

Аналогічно нами досліджено маршрут 
Карпатським національним природним парком 
до озера Несамовите – одного з найвище 
розташованих озер Українських Карпат (1750 
м над рівнем моря). Несамовите добре знане в 
Карпатах. Свою славу отримало завдяки стату-
су другого (після Бребенескула) найвищого 
гірського озера. Розташоване воно в межах 
Надвірнянського району Івано-Франківської 
області. Озеро лежить у межах Карпатського 
національного парку, в льодовиковому карі 
(впадині) на східних схилах гори Туркул (ма-
сив Чорногора). 

Довжина озера 88 м, ширина 45 м. Гли-
бина по всій площі коливається в межах 1-1,5 
м. Озеро має льодовикове походження, жи-
виться переважно атмосферними опадами. 
Взимку замерзає. Дно біля південних берегів 
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вкрите валунами, у північній частині поширені 
піщано-мулисті відклади. 

На рисунку 2 нами позначено два марш-
рути, якими зі сторони м. Ворохти можна по-
трапити на озеро Несамовите. На відміну від 
правил Татранського парку, де заборонений 
в’їзд на природоохоронні території, у Кар-
патському парку автомобілем можна добра-
тись до самого підніжжя Говерли – туристич-
ної бази «Заросляк», яка знаходиться на 
відстані 8 км від межі Карпатського націо-
нального природного парку. 

 

Рис. 2. Туристичні маршрути 
та дорога на озеро Несамовите. 

 
Перший маршрут починається від КПП в 

Карпатський НПП. Туристи ідуть, або їдуть 6 
км автомобільною кам’янистою дорогою (рис. 
2. ), що веде до туристичної бази «Заросляк», і 
на другому мості через річку Прут звертають 
на лісову стежку. Через 6 км від повороту з 
моста знаходиться озеро «Несамовите». За-
гальна протяжність маршруту 12 км. 

Запропонований перший маршрут є до-
сить складним як у часі, так і в просторі, зав-
дяки великій відстані та значним перепадам 
висот. Крім цього, стежка на окремих ділянках 
розходиться у різних напрямках які, як прави-
ло не завжди промарковані. Активні туристи 
таким чином шукають коротшого шляху, чим 
дезорієнтують новаторів таких походів. 
Окремі ділянки на даному маршруті проходять 
через заболочені місцевості, що також вносить 
певні незручності в поході. Проте існує спро-
щена можливість відвідати озеро Несамовите.  

Початок маршруту № 2 (див. рис. 2.), 
умовно починається з смт. Ворохта звідки 
транспортним засобом туристи доїжджають 
прямо до підніжжя Говерли, на спортивну базу 
«Заросляк». 

Вхід та в’їзд на територію Карпатського 
національного природного парку є також 

платним, як і в Татранському національному 
парку. Дорослі сплачують 20 гривень, діти від 
6 до 17 років – 10 гривень. Плата за транс-
портні засоби окремо не збирається. Оплатив-
ши за вхід, туристи мають можливість 
під’їхати до туристичної бази «Заросляк» й 
іншим маршрутом (6 км) добратись до озера 
Несамовите. 

Тут слід згадати, що влітку за доброї по-
годи озеро Морське Око відвідують до трьох 
тисяч осіб у день (близько мільйона за рік) [7]. 
Чого не можна сказати про озеро Несамовите. 
З власних досліджень можемо зробити висно-
вок, що озеро Несамовите у ту ж пору року 
відвідує лише 50 - 100 туристів. Така мала 
кількість туристів зумовлена практично від-
сутністю дорожньої інфраструктури на кар-
патських туристичних маршрутах. Без 
облаштованих стоянок, промаркованих марш-
рутів, вимощених бруківкою, каменем чи ас-
фальтом стежок взагалі потрібно заборонити 
рекреацію на природоохоронних територіях, 
тим більше гірських. 

Вітчизняні екологи-природоохоронники 
занепокоєнні знищенням екосистем Карпат. 
Закрема І. Рожко, І. Койнова зазначають, що 
«загострюється ситуація поблизу озер Несамо-
вите та Бребенескул. Щороку збільшується 
кількість згарищ від вогню. Влітку під час 
пікових навантажень їхня кількість зростає в 
середньому до 30. З’являються нові стежки, 
зростають площі вирубок сосни гірської, за-
сміченість території. За нашими спостережен-
нями в липні 2007 року навколо озера Несамо-
вите переважали стежки третьої категорії, було 
розміщено 28 наметів одночасно, зафіксовано 
22 згарища від вогню. У серпні 2012 спо-
стерігалось одночасово близько 40 наметів» 
[1]. 

 Також Наталя Федоляк у статті «Говер-
ла – жертва незалежності» [8] висвітлює свою 
екологічну позицію «Люди ходять стежками і 
своїми черевиками зрушують грунт, який 
потім водяними потоками зсовується і утво-
рюються так звані канави. Канави стають все 
глибшими і глибшими. Люди, відповідно, пе-
рестають ними ходити, витоптують нові стеж-
ки, у яких з часом робляться такі самі канави. 
Так може тривати до безкінечності, поки не 
витопчуть усю Говерлу».  

Висновок. Тому нами не пропонується 
сьогодні збільшувати кількість туристичних 
потоків як на Говерлу, так і на озеро Несамо-
вите а також й інші природні об’єкти Карпат. 
Проблема полягає в інфраструктурі облашту-
вання туристичних маршрутів. До прикладу, 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 775-776. Географія 

222 
 

про відвідування туристами у Татранському 
парку озера Морське Око засвідчує, що нала-
годжена туристична індустрія не приносить 
шкоди природі. Досвід наших польських колег 
свідчить, що насправді існують дієві методи 
боротьби з ерозією.  

Розвиток рекреаційного туризму націо-
нальних парків безпосередньо залежить від 
економічної складової. Маючи налагоджену 
туристичну інфраструктуру лише на одному 
маршруті (для прикладу на озеро Морське 
Око), валовий дохід може становити понад 5 
млн. злотих. А таких маршрутів Татранський 
національний парк має десятки. Відповідно 
існує можливість подальшого вдосконалення 
туристичної інфраструктури з можливістю 
збереження природної складової Татрів. 

Карпатський національний парк також 
має платний вхід на природоохоронні тери-
торії рекреантів. Відповідно, мали б акумулю-
ватися кошти на окрему статтю, на створення 
належної туристичної інфраструктури. З по-
чатку створення КНПП (1980 р.) ще жодного 
разу не проводились капітальні роботи з ре-
монту автомобільних доріг та стоянок для ав-
томобільного транспорту, облаштування місць 
для відпочинку та санітарних зупинок, тури-
стичних стежок та інформаційних стендів, а 
також і багато іншого, що є необхідним для 
комфортного відпочинку туристів.  

Така невідповідність стандартам тури-
стичної інфраструктури призводить до винек-
нення цілого ряду проблем, зокрема, це еко-
логічні, економічні соціальні та інші. Для їх 
вирішення необхідно налагодити, перш за все, 
дорожню туристичну інфраструктуру в Кар-
патському національному природному парку. 
Для цього потрібно керівництву національних 
парків, профільним управлінням індустрією 
туризму та органам місцевого самоврядування 
розробити програми щодо облаштування ін-
фраструктури за державні кошти. На 
сьогоднішній день існує гостра необхідність 
залучення й інвесторів, оскільки власних 
коштів у місцевому бюджеті на це немає, а за-
роблених коштів не вистачає.  
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В. Монастырский, О. Бордун. Сравнительный анализ развития рекреационного туризма кар-
патского и татранского национальных парков. Исследуется вопрос территориальной организации 
рекреационной деятельности Карпатского национального природного парка Украины и Татранского 
национального парка Польши. Целью исследования является сравнительный анализ развития рекреа-
ционного туризма в национальных парках на основе высокогорных озер (озеро Несамовытэ и озеро 
Морськэ Око).  
В публикации охарактеризована туристическая инфраструктура и современное состояние рекреаци-
онного туризма Татранского национального парка, в частности, озера Морськэ Око, которое является 
самым большим и самым известным туристическим объектом в Татрах. А также, в сравнении харак-
теризуется озеро Несамовытэ – одно из самых высоко расположенных озер Украинских Карпат (1750 
м над уровнем моря). Озеро хорошо известно в Карпатах и свою славу получило благодаря статусу 
второго (после Бребенескула) наивысшего горного озера. Однако состояние туристической инфра-
структуры, туристической доступности к озеру Несамовытэ является несовершенным, что, в свою 
очередь, создает целый ряд экологических проблем и приводит к нарушению горных экосистем.  
Выводы в статье удостоверяют, что развитие рекреационного туризма на территориях природных 
национальных парков возможно при наличии соответствующей туристической инфраструктуры. Со-
временные тенденции развития рекреационного туризма на природоохранных территориях в евро-
пейских странах положительно поддерживаются как органами власти, так и обществом. Соответ-
ственно, предлагается развивать рекреационный туризм и в Украинских Карпатах при условии не 
нанесения вреда естественным комплексам. Предложены механизмы усовершенствования системы 
управления и осуществления рекреационного туризма в Украине на примере Польши. 
Ключевые слова: рекреационный туризм, туристическая индустрия, туристическая отрасль, тури-
стический рынок, экологический туризм, внутренний туризм, международный туризм, природо-
охранные территории. 
 
V.Monastyrskyy, O. Bordun. Comparative analysis of development of recreational tourism Carpathi-
ans and Tatransky national parks. The issue of territorial organization of recreational activity of national 
natural park of Carpathians of Ukraine and Tatransky national park of Poland is researched in the article. A 
research aim is a comparative analysis of recreational tourism development in national parks on the basis of 
high-mountain lakes (a lake is «Nesamovyte» and lake the «Mors’ke Oko»).  
The purpose of this publication is to attract attention to the development of recreational tourism, especially 
the management of national parks authorities, profile management tourism industry, tourism businesses and 
local governments. In this review the experience in the recreational area used in European countries, includ-
ing Poland. The basis of this study is the knowledge of patterns of occurrence, functioning and development 
of the local recreation system (TRS). 
According to the goal of our work, we have conducted field research in the Carpathian National Nature Park 
and the Tatra National Park in terms of recreational tourism with visits to mountain lakes. It should be noted 
that the investigated farms are in one of the Carpathian mountain system, with similar natural conditions and, 
consequently, specializing in recreational tourism. 
A tourist infrastructure and the modern state of recreational tourism of Tatransky national park are described 
in the publication; in particular lakes «Mors’ke Oko» that is the most known tourist complex in Tatry. It is 
compared to the lake which is characterized as «Nesamovyte» - one of the the greatest lakes located in the 
Ukrainian Carpathians (a 1750 m is above a sea level). The lake is well known in the Carpathians and got the 
glory due to the status of the second (then Brebeneskula) greatest mountain lake. However, the state of tour-
ist infrastructure, availability for tourists of the lake «Nesamovyte» is imperfect. This fact in turn creates a 
number of ecological problems and results in violation of mountain ecosystems.  
Conclusions of the article point to the fact that the development of recreational tourism on the territories of 
natural national parks is possible if appropriate tourist infrastructure is present. Modern progress of recrea-
tional tourism trends of nature protection on the territories of European countries is positively supported by 
both government bodies and society. It is accordingly suggested to develop recreational tourism in the 
Ukrainian Carpathians as well on condition that no harm is inflicted to the natural complexes. Poland pro-
vides an example of improvement mechanisms of control system and implementation of recreational tourism 
in Ukraine. 
Key words: recreational tourism, tourist industry, tourist industry, tourist market, ecological tourism, inter-
nal tourism, international tourism, nature protection territories.  
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УДК 911.3 
ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМИ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ 
Остапенко Павло 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

Зараз наша держава перебуває у вирі реформ та змін. Однією із реформ, до якої географічна наука 
має безпосереднє значення, є реформа адміністративно-територіального устрою нашої країни, яка 
була розпочата разом із реформою місцевого самоврядування, так званою реформою децентралізації, 
і є рівнозначною їй. На сьогодні в Україні активно проходить процес формування нової системи ад-
міністративно-територіального устрою - утворення об’єднаних територіальних громад. Яка географія 
їх утворення? Яка їх територіальна структура , фінансовий та демографічний потенціал? У статті ав-
тор детально описує сучасний стан проведення реформи, аналізує етапи її проведення та робить про-
гноз майбутнього розвитку реформи.  
Ключові слова: територіальна організація влади, місцеве самоврядування, децентралізація влади, ре-
сурсна спроможність.  
 

Постановка проблеми. Необхідність 
проведення такої реформи виникла з моменту 
проголошення незалежності України. Вперше 
про неї заговорили у 2005 році, але минулому 
керівництву держави не вистачило політичної 
волі на її реалізацію.  

Актуальність дослідження. Особли-
вість проведення децентралізаційної реформи 
України, є те, що фактично одночасно із нею 
відбувається реформа адміністративно-
територіального устрою (АТУ). Проте даний 
факт активно замовчується, оскільки для про-
ведення цієї реформи необхідно залучати від-
повідних науковців, які займаються даною 
проблематикою та розширювати коло експер-
тів. На даний час цього не було зроблено, нау-
кове географічне товариство у змозі лише до-
тично, шляхом публічного коментування та 
написанням подібних статей, впливати на хід 
реформи, але фактично не брати у ній ніякої 
участі.  

Виклад основного матеріалу. У статті 
коротко описано реформування АТУ країни та 
хід реформи у 2014-2016 рр.  

У 2014 році, після Революції Гідності, з 
приходом до влади нових проєвропейських 
політичних сил, відразу було проанонсовано 
початок реформування місцевого самовряду-
вання, що, автоматично означало і старт рефо-
рми АТУ. Отже, 1 квітня 2014 року Урядом 
України було ухвалено «Концепцію реформи 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади», розпорядження КМУ 
№333-р. Відповідно до цієї Концепції, в Укра-
їні передбачалась не просто передача повно-
важень та ресурсів органам місцевого само-
врядування тим же сільським та міським ра-

дам, а й створення спроможних територіаль-
них громад, які зможуть реалізовувати переда-
ні їм повноваження. Фактично, у Концепції 
мова йде про необхідність проведення в Укра-
їні реальної реформи місцевого самоврядуван-
ня [7,ст.4].  

Загалом, якщо детально аналізувати тест 
Концепції, то вона передбачає три етапи про-
ведення реформи. 

Перший етап передбачає передачу час-
тини повноважень держави на найнижчий ад-
міністративно-територіальний рівень – новост-
вореним об’єднаним територіальним громадам 
(ОТГ). Що, у свою чергу, передбачає 
об’єднання шляхом укрупнення сільських рад. 
Оскільки, новоствореним ОТГ передбачено 
передачу основної частини державних повно-
важень, які до цього виконували районні дер-
жавні адміністрації, існування останніх стає 
недоречним. І, згодом, після повного завер-
шення процесу об’єднання сільських рад та 
формування нових ОТГ на території кожного 
району, існування районних державних адмі-
ністрацій як і самих районів, на територію 
яких була поширена юрисдикція останніх, бу-
де припинено. Отже, перший етап реформи 
передбачає реорганізацію сільських рад в ОТГ 
та ліквідацію районів. Сама модель такої зміни 
системи АТУ у своїй переважній більшості 
процедурних питань була запозичена із Скан-
динавської моделі реформування АТУ. Отже, 
можна сміливо стверджувати, що Україна об-
рала не польський варіант реформи АТУ, а 
скандинавський, про що говорять і самі ідео-
логи реформи в України [7, ст.4]. 

Другий етап реформи передбачає фор-
мування другого рівня АТУ країни. Оскільки, 
громади не можуть виконувати повністю фун-
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кції державних органів влади, на території ко-
жної області передбачається формування ад-
міністративно-територіальних одиниць регіо-
нального рівня – префектур (повітів чи окру-
гів). Оскільки, на державному рівні, досі не 
існує офіційної позиці щодо назви даної оди-
ниці АТУ, на думку автора статті, найбільш 
доречно буде її назвати «префектурою». У за-
пропонованих змінах до законодавства та Кон-
ституції визначено утворення інституту дер-
жавних префектів – осіб, які буду контролюва-
ти виконання законів та Конституції ОТГ на 
певній території. Цією «певною територією» і 
буде нова одиниця АТУ регіонального рівня. 
Відповідно до цього, таку одиницю АТУ регі-
онального рівня буде найбільш доречно нази-
вати «префектурою», оскільки її буде очолю-
вати префект. Якщо перший етап проведення 
реформи, у переважній більшості схожий на 
скандинавський варіант реформи, то другий 
загалом повторює французьку модель регіона-
льного управління. Оскільки сам термін «пре-
фект» та основні характеристики функціону-
вання такого інституту місцевого самовряду-
вання регіонального рівня були запозичені у 
Франції[6, ст. 12].Формування територій таких 
одиниць АТУ буде відбуватись по межам но-
воутворених ОТГ і буде включати у себе від 10 
до 30 і більше ОТГ. Загалом у кожній області 
планується утворення від 3 до 5 таких оди-
ниць. Вони будуть кардинально відрізнятись 
від нині існуючих одиниць АТУ регіонального 
рівня – областей та районів. Фактично, терито-
рія такої одиниці (префектури) – це буде тери-
торія поширення повноважень префекта та пі-

дконтрольних йому органів. Свого бюджету 
така одиниця не матиме, тобто всі кошти, які 
будуть у розпорядженні такої одиниці АТУ 
будуть направлені лише на функціонування 
контролюючих органів та діяльності самого 
префекта [6, ст. 40].  

Третій етап реформи передбачає фор-
мування третього регіонального рівня АТУ 
країни. Після формування двох нижчих рівнів 
АТУ – місцевого та субрегіонального, рефор-
му буде логічно завершити реформою вищого 
рівня системи АТУ – регіонального. Фактично 
це означатиме зміну кількості областей країни 
у сторону їх зменшення. Проте, про реформу-
вання цього рівня системи АТУ країни на екс-
пертному говориться дуже мало, оскільки поки 
не існує єдиного варіанта проведення такої 
реформи. Тут, також можуть знадобитись 
знання та методи суспільної географії, оскіль-
ки вітчизняна суспільна географія давно вже 
має власний варіант поділу країни та суспіль-
но-географічні райони [3], який і повинен ляг-
ти в основу нового обласного поділу.  

Існуючий стан проведення реформи. 9 
квітня 2015 року був прийняти Закон України 
«Про добровільне об’єднання територіальних 
громад». Який все ж дозволив органам місце-
вого самоврядування об’єднуватись у терито-
ріальні громади, а де-факто утворювати нові 
адміністративно-територіальні одиниці (АТО) 
– об’єднані територіальні громади (ОТГ). За, 
фактично, півтора роки в Україні вже утворено 
184 ОТГ (рис. 1), 159 – у 2015 році та 25 – у 
2016 році. 

 
Таблиця 1. 

Об’єднані територіальні громади в Україні 

Назва регіону України 
Кількість 
об'єднаних 
громад 

Кількість населених пунктів, що входять до складу об'єднаних тери-
торіальних громад 

Всього 
Міста об-
ласного 
значення 

Міста рай-
онного зна-
чення 

Селища 
міського 
типу 

Села Селища 

Вінницька область 4 36  2 1 25 8 
Волинська область 7 100  1 3 96  
Дніпропетровська область 16 165  2 3 146 14 
Донецька область 3 65 1  6 52 6 
Житомирська область 10 160   5 154 1 
Закарпатська область 2 11  1  10  
Запорізька область 7 66   2 61 3 
Івано-Франківська область 4 30   1 29  
Київська область 2 9   2 7  
Кіровоградська область 3 31  3  26 2 
Луганська область 2 30   2 28  
Львівська область 16 183  2 3 177 1 
Миколаївська область 1 3    3  
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Назва регіону України 
Кількість 
об'єднаних 
громад 

Кількість населених пунктів, що входять до складу об'єднаних тери-
торіальних громад 

Всього 
Міста об-
ласного 
значення 

Міста рай-
онного зна-
чення 

Селища 
міського 
типу 

Села Селища 

Одеська область 8 98 2  1 95  
Полтавська область 14 198  2 3 193  
Рівненська область 14 161  1 2 157 1 
Сумська область 1 21    20 1 
Тернопільська область 26 284  4 9 271  
Харківська область 3 44  1 3 38 2 
Херсонська область 1 14    14  
Хмельницька область 22 489  3 10 473 3 
Черкаська область 3 13   2 9 2 
Чернівецька область 10 44  1 1 42  
Чернігівська область 5 57   2 49 6 
Всього 184 2312 3 23 61 2175 50 
 

 
Рис. 1 Об’єднані територіальні громади України (станом на 01.09.2016 р.) 

За власними підрахунками, згідно даних 
Мінрегіону [1], в Україні вже зараз до складу 
новоутворених ОТГ увійшло близько 8% від 
загальної кількості органів місцевого самовря-
дування місцевого рівня (11624)[7, ст. 22] та 
вже проживає близько 1,4 млн. осіб. Територія 
нині утворених ОТГ в областях України – ста-
новить близько 600 тис. га, що складає близько 
9,5 % від загальної площі країни, враховуючи і 
окуповані території. Загалом, як уже було зга-
дано, станом на 1 вересня 2016 року кількість 
офіційно утворених ОТГ в Україні становить 

184. З них 159 утворено у 2015, і вони фактич-
но є повноцінними ОТГ, які мають спільним 
бюджет та вже сформували всі відповідні слу-
жби для реалізації власних та делегованих 
державною повноважень. Ще 25 ОТГ було 
утворено протягом 8 місяців 2016 року. Де-
юре це вже цілком самостійні ОТГ, які прове-
ли перші місцеві вибори голови та депутатів і 
формують свої виконавчі органи. Проте, згідно 
до чинного законодавства [2], бюджети таких 
ОТГ будуть виконуватись із нового бюджетно-
го року, тобто з 2017! Також за експертними та 
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власними оцінками джерел інформації [10], до 
кінця 2016 року планується утворення від 93 
до 135 ОТГ. Таким чином, на кінець 2016 року 
в Україні буде утворено близько 300 ОТГ, що 
становить близько чверті від запланованої кі-
лькості проектних ОТГ [7, ст. 22]. 

Найбільшу кількість ОТГ утворено у 
Тернопільській області – 26, що становить 
27,7% від території області, у яких проживає 
228,2 тис. (21,3 % населення області). Але 
найбільшу площу від загальної площі області 
займають ОТГ у Хмельницькій області – 
35,9%. У цій же області проживає найбільша 
частка населення в ОТГ – майже 300 тис. осіб, 
що становить 23 % від загальної чисельності 
області. Загалом, у цій області створено 22 
ОТГ. Лідерами в утворені нових одиниць АТУ 
– об’єднаних територіальних громад є також 
Дніпропетровська (16), Львівська (16), Рівнен-
ська (14), Полтавська (14), Чернівецька (10), 
Житомирська (10) області.  

Якщо розглядати типізацію новоутворе-
них ОТГ за центрами їх утворення, то найбі-
льшу кількість становлять ОТГ, центрами яких 
стали сільські населені пункти – 104 ОТГ, 53 
ОТГ утворено з центром у селищах та 27 ОТГ 
із центром із містах. Щодо демографічної 
структури новоутворених ОТГ, то на даний час 
найбільшою ОТГ за чисельністю населення є 
Лиманська ОТГ Донецької області (43,0 тис. 
осіб).Ще 5 ОТГ мають чисельність населення 
більше 30 тис. –Дунаївецька ОТГ Хмельниць-
кої області (38,2 тис. осіб), Волочиська ОТГ 
Тернопільської області (33,1 тис. осіб), Полон-
ська ОТГ Хмельницької області (33,0 тис. 
осіб), Балтська ОТГ Одеської області (32,9 тис. 
осіб), Теребовлянська ОТГ Тернопільської об-
ласті (30,0 тис. осіб). Також, ще 38 ОТГ мають 
населення від 10 до 20 тис. осіб. Решта ОТГ 
мають населення менше 10 тис. осіб, при чому 
близько 70 ОТГ мають населення менше 5 тис. 
осіб. Загалом, найменшою ОТГ є Макіївська 
ОТГ Чернігівської області (1,3 тис.осіб). Таким 
чином чисельність населення найбільшої ОТГ 
у 27 разів перевищує чисельність найменшої 
ОТГ. Загалом, середня чисельність нині утво-
рених ОТГ в Україні становить 8,7 тис. осіб.  

Цікавою територіальна структура ново-
утворених ОТГ. Звісно, що найбільші за чисе-
льністю ОТГ об’єднують у своєму складі і 
найбільшу кількість населених пунктів. Але 
найбільша за чисельністю Лиманська ОТГ, 
займає лише 9 місце, маючи у своєму складі 40 
населених пунктів. Проведений аналіз автора-
ми статті, виявив, що на територіальну струк-
туру ОТГ впливає географічне положення 

ОТГ. Так, найбільші ОТГ за кількісним скла-
дом мають – Народницька ОТГ Житомирської 
області (66 населених пунктів), Шишацька 
ОТГ Полтавської області (63 населені пункти), 
Новоушицька ОТГ Хмельницької області (53 
населені пункти). Загалом, кількість ОТГ, що 
мають у своєму складі більше 10 населених 
пунктів є близько 80. Решта 100 ОТГ у своєму 
складі мають до 10 населених пунктів, при чо-
му 5 ОТГ у своєму складі мають лише 2 насе-
лених пункти, 8 ОТГ – по 3 населених пункти 
– це Мерефянська міська (Харківська), Кали-
нівська міська (Вінницька), Зеленодольська 
міська(Дніпропетровська), Тячівська міська 
(Закарпатська), Пирятинська міська (Полтав-
ська), Печеніжинська селищна (Івано-
Франківська), Біляївська міська (Одеська), 
Маловисківська міська (Кіровоградська), Ка-
литянська селищна (Київська), Бобринецька 
міська (Кіровоградська), Сокринська міська 
(Чернівецька), Великокучурівська сільська 
(Чернівецька), Мамалигівська сільська (Черні-
вецька). Ще 24 ОТГ – 4-5 населених пункти.  

Про що це говорить? На думку автора, 
лише близько 30 новоутворених ОТГ (15 %) 
мають більш-менш сформовану територіальну 
структуру та повністю відповідають урядовій 
Методиці формування спроможних територіа-
льних громад [3]. Решта ОТГ перебувають на 
стадії формування, і подальший їх розвиток 
може відбуватись за наступними сценаріями. 

Для міських та селищних ОТГ: 
1) до ОТГ будуть приєднані нові 

сільські території. 
Для сільських ОТГ: 
2) ОТГ, які утворені поблизу ма-

лих та середніх міст, у переважній більшості 
будуть приєднані до цих міст; 

3) ОТГ, які утворені поза зоною 
впливу міст та селищ будуть додані інші сіль-
ські населені пункти, які також не потрапля-
ють в зону такого впливу.  

Таке приєднання не буде спонтанним чи 
хаотичним. Адже, у Законі «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад»[2], перед-
бачена державна підтримка добровільного 
об’єднання. І одним із положень цієї підтрим-
ки є розробка Перспективних планів форму-
вання територій громад областей (ПП). Кожен 
такий план – це бачення держави із формуван-
ня нової, оптимальної адміністративно-
територіальної структури кожної області, яка 
передбачає утворення оптимальної кількості 
ОТГ, враховуючи урядову Методику та їх нау-
кове обґрунтування.  

Якщо коротко, то аналіз сформованих в 
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областях перспективних планів формування 
територій громад областей показав, що далеко 
не всі вони ідеальні. Більше того, на думку ав-
тора статті, найбільш коректними та такими, 
які відповідають дійсності, є лише два перспе-
ктивні плани – Луганської та Донецької облас-
тей. Пояснення цьому є дуже простим – оскі-
льки у цих областях були відсутні обласні ра-
ди, і відповідальними за формування та за-
твердження цих планів були лише обласні вій-
ськово-цивільні адміністрації (ВЦА). Звідси, 
по-перше – керівництво ВЦА не дуже вникало 
у формування таких, оскільки військові мають 
інші задачі та підготовку, і всю роботу вико-
нали експерти, по-друге відсутність схвалення 
цих двох ПП обласними радами, які всюди 
лише заполітизовували процес, дозволив шви-
дко передати їх до Кабміну на затвердження. 
Як результат, обидва плани були затвердженні 
в повному обсязі, всі запропоновані громади 
були 100% ресурсно спроможні на подальше 
функціонування. Більш детальний аналіз Пер-
спективних планів формування територій гро-
мад буде наведений у наступній статті.  
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Павел Остапенко. Оценка реализации реформы административно-территориального устрой-
ства Украины. Сейчас наше государство находится в водовороте реформ и изменений. Одной из ре-
форм, к которой географическая наука имеет непосредственное значение, является реформа админи-
стративно-территориального устройства нашей страны, которая была начата вместе с реформой 
местного самоуправления, так называемой реформой децентрализации, и является равнозначной ей. 
На сегодня в Украине активно проходит процесс формирования новой системы административно-
территориального устройства - образование объединенных территориальных общин. Какова геогра-
фия их образования? Какова их территориальная структура, финансовый и демографический потен-
циал? В статье автор подробно описывает современное состояние проведения реформы, анализирует 
этапы ее проведения и делает прогноз будущего развития реформы. 
Ключевые слова: территориальная организация власти, местное самоуправление, децентрализация 
власти, ресурсная способность. 
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Pavlo Ostapenko. Assessment of reforms of administrative and territorial structure of Ukraine. Now 
our country is in a whirlwind of reforms and changes. One of the reforms to which geographical science has 
immediate importance is the reform of administrative and territorial structure of our country, which was 
launched together with the reform of local government, the so-called reform, of decentralization and is 
equivalent to it. Today Ukraine has an active process of forming a new system of administrative-territorial 
structure - formation of united communities. What is the geography of their formation? What is their territo-
rial structure, financial and demographic potential? The article describes in detail the current state of reform, 
analyzes the stages of its implementation and makes a forecast of future reforms. 
Key words: territorial organization of government, local government, decentralization of authority, resource 
capacity. 
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УДК 911.3 
ГЕОЛОГІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАЛІЗНИЧНОГО СПОЛУЧЕННЯ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 
Сеньків М. І. 

Львівський національний університет ім. І. Франка 
 

Обґрунтована доцільність геологістичної характеристики пасажирських і вантажних залізничних по-
токів у Західному регіоні України. Виокремлені і проаналізовані головні фактори, які впливають на 
формування пасажиро- і вантажопотоків залізницями у Західному регіоні України, зокрема, довжина 
і щільність залізниць, ширина і кількість залізничних колій, електрифікація залізниць, топологічні 
особливості залізничної мережі, природні бар’єри проходження залізниць, кількість залізничних 
пунктів пропуску тощо. Для характеристики топологічних особливостей залізничної мережі регіону 
побудований граф, пораховані міри зв’язаності і міра форми графа, зроблений розподіл кількості 
вузлів графа за їх степенем. Охарактеризовані існуючі в регіоні пасажиро- та вантажопотоки заліз-
ницями. Запропоновані шляхи покращення існуючих пасажиро- та вантажопотоків залізницями у 
Західному регіоні України. 
Ключові слова: залізнична мережа; граф; геологістика; пасажирські і вантажні потоки; Західний 
регіон України.  

 
Вступ. Залізничний транспорт є одним із 

найпопулярніших видів транспорту в Україні і 
в Західному регіоні України (ЗРУ) зокрема. За 
показниками обсягів перевезень пасажирів і 
вантажів різними видами транспорту як в 
Україні, так і в ЗРУ, залізничний транспорт 
посідає друге місце, поступаючись лише авто-
мобільному. Таким чином, місце залізничного 
транспорту у структурі пасажирських і ван-
тажних перевезень різними видами транспор-
ту, а також проходження територією ЗРУ 
залізничних міжнародних транспортних кори-
дорів (МТК) відображає наявні важливі паса-
жиро- і вантажопотоки залізницями в регіоні. 
Характеристика залізничного сполучення з 
точки зору геологістики дозволить виявити 
переваги і недоліки існуючих пасажиро- і ван-
тажопотоків залізницями у ЗРУ для подальшої 
їх оптимізації. 

Методика дослідження. В роботі вико-
ристані такі основні методи дослідження: гра-
фовий – для топологічного аналізу залізничної 
мережі ЗРУ; картографічний, статистичний – 
для аналізу пасажирських і вантажних потоків 
залізницями у ЗРУ. Підкреслимо, що для 
одержання результатів дослідження нами 
опрацьовані показники роботи залізничного 
транспорту Державної служби статистики 
України, обласних управлінь статистики у ЗРУ 
і ПАТ “Українська залізниця”.  

Результати дослідження та їх аналіз. З 
логістичної точки зору, залізничний транспорт 
має ряд переваг і недоліків [3, 10]. Переваги 
залізничного транспорту такі: 1) висока пе-
ревізна і пропускна спроможність (двоколійна 
залізниця може забезпечити перевезення більш 

як 100 млн т, а одноколійна – 20 млн т ван-
тажів у кожному напрямку за рік), достатня 
для освоєння перевезень сировинних, палив-
них, зернових та мінеральнобудівельних ван-
тажопотоків, тобто основних масових ван-
тажів. Підкреслимо, що на території ЗРУ 
залізничним транспортом здебільшого перево-
зять цемент, будівельні вантажі, кам’яне ву-
гілля, нафтопродукти, лісові вантажі, 
міндобрива, хлібні вантажі, металобрухт інші 
вантажі [2]; 2) достатньо висока регулярність 
сполучень, оскільки залізниці працюють цілий 
рік, цілодобово і в основному за графіком та 
розкладами; 3) достатня швидкість доставки у 
перевезенні масових вантажів (приблизно 11 
км/год); 4) можливість спорудження залізниць 
на будь-якій сухопутній території, а за допо-
могою мостів, тунелів – на розділених тери-
торіях; 5) нерозривний зв’язок з підприєм-
ствами промисловості, сільського господар-
ства, будівництвом, складами та ін.; 
6) незалежність від кліматичних умов. 
Недоліки залізничного транспорту 
такі: 1) різке зниження економічних показ-
ників за малих об’ємів вантажо- і пасажиропо-
токів та на коротких відстанях; це пояснюється 
тим, що час руху становить лише 5 %, інший 
час – це стоянки та маневрові операції, а пере-
везення мають великі витрати на утримання 
колії та інших постійних споруд; 2) обмежена 
кількість перевізників; 3) недостатня розгалу-
женість залізничних колій потребує розвитку 
інших комунікацій; 4) недостатня пристосо-
ваність для перевезення малих партій вантажів 
(швидкість доставки 2-2,5 
км/год); 5) додатковий час на перевезення ван-

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 775-776. Географія 

231 
 

тажу до місця відправлення залізничним 
транспортом і від місця доставки залізницею 
до кінцевого споживача; 6) висока вартість, 
працемісткість, матеріаломісткість (1 км колії 
потребує майже 200 т металу) та довго-
термінові будівництва залізниць. 

Формування пасажиро- та вантажопо-
токів залізницями відбувається під впливом 
різних факторів, головними з яких є: довжина і 
щільність залізниць, ширина і кількість колій, 
електрифікація залізниць, топологічні особли-
вості залізничної мережі, природні бар’єри 
проходження залізниць, кількість залізничних 
пунктів пропуску та ін. Протяжність залізнич-
них колій загального користування у межах 
ЗРУ становить 5,24 тис. км (25 % від загально-
українського показника). Найбільшу в регіоні 
протяжність залізниць має Львівська, а також 
Хмельницька область, найменшу – Чернівець-
ка та Івано-Франківська області. Максимальна 
щільність залізничної мережі в регіоні харак-
терна для Львівської і Чернівецької областей, 
мінімальна – для Рівненської і Волинської [11]. 
Ширина колії в Україні, як і в країнах СНД, 
становить 1520 мм, тоді як у країнах Західної 
Європи – 1435 мм. У сусідніх з Україною дер-
жавах (Польща, Словаччина, Угорщина, Ру-
мунія) також є ділянки з шириною колії 
1520 км, а в Україні використовуються заліз-
ничні колії європейської ширини, зокрема, на 
ділянках Чоп – Батьово – Мукачеве, Батьово – 
Королево – Дякове, від кордону з Польщею до 
Ковеля, від кордону з Польщею до Мостиськ, 
від кордону з Польщею до Хирова. На 
станціях Мостиська І / Мостиська ІІ є сучасні 
термінали перевантаження вагонів з однієї 
колії на іншу, але зараз вони навантажені на 
30%. Для пришвидшення темпів інтеграції 
залізничного транспорту України до світової 
транспортної системи був розроблений проект 
“Євроколія до Львова”, згідно з яким нова 
колія має пройти від польського до румунсько-
го кордону через Львів та Чернівці [12].  

Територією ЗРУ проходять дво-, одно- та 
вузькоколійні залізниці (рис. 3, 5). Майже усі 
ділянки двоколійних залізниць (крім ділянки 
Ковель – Ягодин – державний кордон з Поль-
щею) та деякі ділянки одноколійних залізниць 
регіону є електрифікованими, зокрема, ділянки 
двоколійних залізниць Ківерці – Рівне, Рівне – 
Здолбунів, Здолбунів – Шепетівка – кордон з 
Житомирською областю, Здолбунів – Львів, 
Львів – Мостиська – державний кордон з По-
льщею, Львів – Стрий – Батьово – Чоп – дер-
жавний кордон зі Словаччиною, Красне – Тер-
нопіль – Хмельницький – кордон з Вінниць-

кою областю, ділянки одноколійних залізниць 
Ковель – Ківерці, Львів – Самбір – Ужгород – 
державний кордон зі Словаччиною, Ужгород – 
Чоп, Самбір – Дрогобич, Дрогобич – Труска-
вець, Дрогобич – Стрий – Ходорів, Рудне – 
Брюховичі – Дубляни, Затока – Шкло. Елек-
трифіковані залізниці в межах ЗРУ утворюють 
2 цикли: Львів – Стрий – Чоп – Ужгород – 
Самбір – Львів і Львів – Самбір – Дрогобич – 
Стрий – Львів. У “Програмі електрифікації 
залізниць України на 2015-2020 роки” наголо-
шено на необхідності електрифікації ділянки 
Ковель – Ізов – державний кордон з Польщею, 
яка є частиною міжнародного транспортного 
коридору; заплановане підвищення на 30% 
пропускної спроможності даної ділянки [6]. 
Зауважимо, що у порівнянні з теплотягою пе-
ревезення на електроенергії є удвічі дешевши-
ми. Електрифікація сприяє підвищенню швид-
кості руху поїздів та пропускної здатності 
залізниць. Отже, відсутність електрифікованих 
залізниць на території Івано-Франківської та 
Чернівецької областей є стримуючим факто-
ром здійснення транспортно-логістичної 
діяльності не лише в цих областях, а й в 
регіоні загалом.  

Територією регіону щоденно курсують 
швидкісні електропоїзди “Інтерсіті” та “Ін-
терсіті+” за такими напрямками: Дарниця, 
Київ – Трускавець; Трускавець – Київ, Дар-
ниця; Дарниця, Київ – Львів; Львів – Київ, 
Дарниця; Дарниця, Київ – Тернопіль; Тер-
нопіль – Київ, Дарниця; за вказівкою курсує 
електропотяг за напрямками Львів – Київ і 
Київ – Львів [9]. Порівняно зі звичайною 
маршрутною швидкістю українських поїздів – 
57 км/год., електропоїзди рухаються вдвічі 
швидше і їх маршрутна швидкість становить 
понад 110 км/год.  

Вузькоколійні залізниці проходять у 
Рівненській (ділянка Антонівка – Зарічне) і 
Закарпатській (ділянки Берегове – Хмільник, 
Хмільник – Іршава – Кушниця, Виноградів – 
Хмільник) областях. Підкреслимо, що вузько-
колійки раніше будувалися для торфо- та лісо-
вивезення. У свій час проф. О. Шаблій 
піднімав питання заміни вузькоколійних заліз-
ниць автомобільними шляхами з твердим по-
криттям [14].  

Складною перешкодою проходження 
залізниць у межах ЗРУ є Карпати. Найважча 
ділянка знаходиться між станціями Лавочне і 
Воловець, де поїзди піднімаються до найвищої 
точки шляху. З метою прокладення залізниці 
через цю місцевість на межі Львівської і За-
карпатської областей був побудований одно-
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колійний Бескидський тунель (рис. 5). Не лише 
для регіону, а й для України загалом Бескидсь-
кий тунель має стратегічне значення, оскільки 
через нього перевозиться половина транзитних 
вантажів у напрямку Західної і Центральної 
Європи. Зараз він є єдиною одноколійною 
ділянкою 5-го Пан’європейського транспорт-
ного коридору, який проходить територією 
Італії, Словенії, Угорщини, Словаччини та 
України. Бескидський тунель вже давно ви-
черпав свій експлуатаційний ресурс, тому по-
тяги через нього проходять на невеликій 
швидкості. Зараз вже прокладений новий дво-
колійний тунель паралельно старому одно-
колійному на відстані 30 м від нього. Новий 
Бескидський тунель дозволить підвищити 
пропускну спроможність ділянки з 47 до 100 
потягів на добу [1]. 

У межах ЗРУ діє 18 залізничних пунктів 
пропуску через державний кордон, з них 14 
пунктів пропуску (Удрицьк, Заболоття, Яго-
дин, Володимир-Волинський, Мостиська, Чоп 
(Дружба), Чоп (Страж), Дякове, Тересва, Діло-
ве, Вадул-Сірет, Мамалига, Кельменці, Соки-
ряни) є пасажирсько-вантажними, 3 пункти 
пропуску (Рава-Руська, Павлове, Соловка) є 
вантажними і 1 пункт пропуску (Хирів) є па-
сажирським [8]. 

Топологічний аналіз залізничної мережі 
ЗРУ дозволяє зробити важливі, з точки зору 
транспортної геологістики, висновки [4]. Граф 
залізничної мережі ЗРУ включає 168 вершин 
(вузлових і невузлових станцій) і 185 ребер 
(рис. 1).  

 

 

 
Рис. 1. Граф залізничної мережі Західного регіону України 
 [The graph of railway network of Western region of Ukraine] 

  
Є 17 циклів. До речі, історично перший 

цикл графа залізниць на території ЗРУ утво-
рився після того, як Львів з’єднався зі Стриєм 
(1871 р.), а Стрий – з Івано-Франківськом 
(1875 р.), до цього вже існувала залізниця Львів 

– Ходорів – Івано-Франківськ – Коломия [5]. 
Міри зв’язаності графа залізничної ме-

режі ЗРУ є низькими: α = 0,05, β = 1,1, φ = 
0,37. Низька зв’язаність графа може бути пе-
решкодою здійснення транспортно-логістичної 
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діяльності в регіоні. Міра форми графа є до-
сить високою і становить π = 9,2. Це свідчить 
про компактність досліджуваної залізничної 
мережі регіону. Більшість вузлів графа мають 
невеликі степені (рис. 2). Вузол зі ступенем 7 – 
Львів, степінь 6 має Ковель, степінь 5 харак-
терний для Тернополя, Стрия і Шепетівки, 
степінь 4 мають вузли Івано-Франківськ, 
Хмельницький, Сарни, Самбір, Дрогобич, Ко-
ломия, Глибока-Буковинська, Ходорів, Рава-
Руська, Чоп, степінь 3 притаманний вузлам 
Рівне, Чернівці, Ужгород, Здолбунів, Староко-
стянтинів І, Ярмолинці, Червоноград, Ларга, 
Берегове, Виноградів-Закарпатський, Долина, 
Хирів, Красне, Ківерці та ін. Зазначимо, що 
вузли графа зі степенем 3 і більше є залізнич-
ними вузлами. Усі інші вузли графа мають 
степінь 2, а також 1 (тупикові станції). З-поміж 
міст-обласних центрів лише Луцьк має степінь 
2, таким чином, не будучи вузловою залізнич-
ною станцією.  

 
Рис. 2. Розподіл вузлів графа Західного 

регіону України за степенем [The distribu-
tion of graph nodes of Western region of 

Ukraine by degree] 
У ЗРУ найбільші пасажиропотоки заліз-

ницями має Львівська область, найменші в 
регіоні пасажиропотоки залізницями – у 
Чернівецькій області (рис. 3). За обсягом па-
сажиропотоків у регіоні Львів є найбільшою 
залізничною вузловою станцією. Великі заліз-
ничні вузлові станції – Івано-Франківськ, 
Хмельницький, Тернопіль, Чернівці, Рівне, 
Ужгород, Ковель, Шепетівка, Стрий. З-поміж 
залізничних вузлових станцій за величиною 
пасажиропотоків виділяються також Здол-
бунів, Коломия, Самбір, Ходорів, Батьово, 
Чоп, Дрогобич, Ківерці, Червоноград, Сарни, 
Володимир-Волинський, Виноградів- Закар-
патський, Красне. Найбільшими за величиною 
пасажиропотоків залізничними невузловими 
станціями є Мукачеве, Луцьк, Трускавець, 
Кам’янець-Подільський. Значні пасажиропо-

токи Трускавця можна пояснити щоденним 
курсуванням швидкісного електропотяга “Ін-
терсіті+” за напрямками Дарниця, Київ – 
Трускавець і Трускавець – Київ, Дарниця. З-
поміж залізничних невузлових станцій 
значний обсяг пасажиропотоків мають також 
Свалява, Славута, Воловець, Славське, Кри-
вин, Броди, Сколе, Полонне, Дубно, Деражня, 
Волочиськ, Рахів, Яремче, Підволочиськ, Ра-
фалівка, Старокостянтинів ІІ, Острог, Золочів, 
Ворохта, Гречани, Хуст, Солотвино I, Чортків, 
Карпати, Красилів, Ясіня, Понінка, Тячів, Ду-
наївці, Єзупіль, Радивилів та ін. 

Найпопулярнішими в ЗРУ напрямками 
пасажиропотоків є: Львів – Київ, Київ – Львів, 
Івано-Франківськ – Київ, Київ – Івано-
Франківськ, Хмельницький – Київ, Київ – 
Хмельницький та ін. [15]. 

У напрямку з Києва до ЗРУ найбільші 
пасажиропотоки залізниць характерні для спо-
лучень: Київ – Львів, Київ – Івано-Франківськ, 
Київ – Хмельницький, Київ – Мукачеве, Київ – 
Тернопіль, Київ – Кам’янець-Подільський, 
Київ – Чернівці, Київ – Ужгород, Київ – 
Трускавець, Київ – Шепетівка, Київ – Ковель, 
Київ – Стрий, Київ – Луцьк, Київ – Свалява, 
Київ – Рівне, Київ – Самбір, Київ – Воловець, 
Київ – Ходорів. У напрямку від ЗРУ до Києва 
найбільші пасажиропотоки залізниць прита-
манні сполученням: Львів – Київ, Івано-
Франківськ – Київ, Хмельницький – Київ, Му-
качеве – Київ, Тернопіль – Київ, Кам’янець-
Подільський – Київ, Чернівці – Київ, Ужгород 
– Київ, Стрий – Київ, Ковель – Київ, Труска-
вець – Київ, Луцьк – Київ, Шепетівка – Київ, 
Рівне – Київ, Свалява – Київ, Самбір – Київ, 
Ходорів – Київ, Воловець – Київ [15]. З-поміж 
обласних центрів найбільший пасажиропотік 
залізницями з Києвом характерний для Львова 
та Івано-Франківська, мінімальний – для 
Луцька і Рівного (рис. 4). 

Найбільші пасажиропотоки залізниць 
всередині ЗРУ спостерігаються за напрямками: 
Львів – Тернопіль, Львів – Івано-Франківськ, 
Львів – Хмельницький, Хмельницький – Львів, 
Тернопіль – Львів, Івано-Франківськ – Львів, 
Львів – Мукачеве, Чернівці – Львів, Мукачеве 
– Львів, Львів – Чернівці, Ужгород – Львів, 
Рівне – Львів та інші [15]. З-поміж обласних 
центрів найбільший пасажиропотік заліз-
ницями зі Львовом мають міста Тернопіль, 
Івано-Франківськ та Хмельницький, наймен-
ший – Луцьк (рис. 4).  
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Рис. 3. Пасажирські залізничні перевезення в Західному регіоні України 

 [The passenger railway transportations in Western region of Ukraine] 
У Росію та Білорусь пасажири залізниць 

ЗРУ найбільше їздять за такими напрямками: 
Хмельницький – Москва, Львів – Москва, Іва-
но-Франківськ – Москва, Тернопіль – Москва, 
Здолбунів – Москва, Рівне – Москва, Львів – 
Мінськ [15]. 

У ЗРУ найбільший сумарний вантажо-
потік залізницями мають Закарпатська і 
Рівненська області, значні вантажопотоки 

залізницями є також в Івано-Франківській та 
Львівській областях. Найменший в регіоні об-
сяг вантажопотоку залізницями мають Тер-
нопільська і Чернівецька області. На рис. 5 
видно, що у Закарпатській області обсяг при-
буттів вантажів залізницями значно переважає 
над обсягом відправлень вантажів. Це пояс-
нюється тим, що Закарпаття виконує роль 
західних воріт України в Європу на шляху 
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євразійських транзитних перевезень. На 
Рівненщині відправлення вантажів заліз-
ницями значно переважають над прибуттями. 
Це пов’язано з функціонуванням у Здолбунові 
цементного заводу, продукція якого експор-
тується, а також з експортом зернових, про що 
свідчить наявність елеваторів (здебільшого у 
південній частині області). Переважання обся-
гу прибуттів вантажів залізницями над обся-
гом відправлень на Івано-Франківщині 
пов’язане з роботою на території області Бур-
штинської ТЕС, яка є значним споживачем 
вугілля. Щоправда, це переважання є не таким 
значним, як у деяких інших областях регіону, 
що пояснюється функціонуванням у Ямниці 
цементного заводу, а також вирощуванням в 
області зернових, які експортуються. На 
Львівщині також спостерігається відносно не-
значне переважання обсягу прибуттів вантажів 

залізницями над обсягом відправлень, що 
викликане роботою Добротвірської ТЕС, яка 
споживає вугілля, видобуте у межах Львівсь-
кого-Волинського кам’яновугільного басейну 
(зокрема, і на території Сокальського району). 
Відправлення вантажів залізницями у Львівсь-
кій області також пов’язані з роботою у Мико-
лаєві цементного заводу і вирощуванням зер-
нових. Переважання обсягу прибуттів вантажів 
на залізницях над відправленнями у Волинсь-
кій та Чернівецькій областях можна пояснити 
транзитністю географічного положення цих 
областей. У Тернопільській області відправ-
лення вантажів залізницями переважають над 
прибуттями, що пояснюється значним експор-
том зернових. Через відсутність даних щодо 
обсягу відправлень та прибуттів вантажів 
залізницями у Хмельницькій області

 

 
Рис. 4. Головні пасажиропотоки залізницями у Західному регіоні України (The main rail-

way passenger flows in Western region of Ukraine) 
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Рис. 5. Вантажні залізничні перевезення в Західному регіоні України  

[The freight railway transportations in Western region of Ukraine] 
можемо лише припустити про переважання 
тут відправлень над прибуттями, про що свід-
чить функціонування у Кам’янці-
Подільському цементного заводу, а також 
значні обсяги вирощування зернових, які 
експортуються (в області зосереджена 
найбільша в регіоні кількість елеваторів). 

У наш час все більшого розвитку набу-
вають інтермодальні перевезення залізницею. 
Контейнерні потяги, що здійснюють переве-
зення в напрямку МТК, а також проходять те-
риторією ЗРУ [7]: 1) “Румунія – Росія” (Ру-
мунія – Україна (Вадул-Сірет – Зернове) – 
Росія); 2) “Польща – Молдова” (Польща – 
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Україна (Ізов – Могилів-Подільський) – Мол-
дова); 3) “Ленд Брідж” (Китай – Росія – 
Україна (Зернове – Чоп) – Угорщина / Словач-
чина); 4) “Словаччина – Росія” (Словаччина – 
Україна (Ужгород – Зернове) – Росія); 5) 
“Поділля” (Хмельницький – Одеса-Порт / 
Іллічівськ); 6) “Новий шовковий шлях” (Китай 
– Казахстан – Росія – Україна (Зернове – Чоп / 
Ізов) – країни Західної Європи); 7) “країни ЄС 
– Китай” (країни Європи – Україна (Ізов / Уж-
город / Чоп – Іллічівськ-Поромна) – Грузія – 
Азербайджан – Казахстан – Китай).  

Проблемою для здійснення залізничних 
пасажиро- і вантажопотоків в Україні, і зокре-
ма в ЗРУ, є монополія “Укрзалізниці” на ринку 
залізничних перевезень. Найбільшим 
логістичним оператором комбінованих переве-
зень на залізницях України є філія “ЦТС 
“Ліски” ПАТ “Укрзалізниця. У межах 
“Львівської залізниці” філія “ЦТС “Ліски” 
ПАТ “Укрзалізниця” володіє виробничою 
дільницею у місті Чоп. Дільниця включає кон-
тейнерний термінал з можливістю переванта-
ження контейнерів з європейських вагонів на 
вагони колії СНД. На території терміналу 
розташований відкритий митно-ліцензійний 
склад площею 2000 м2. Також термінал надає 
послуги з оформлення імпортних, експортних і 
транзитних вантажних митних декларацій [13]. 

Висновки. На основі здійсненої харак-
теристики залізничного сполучення в ЗРУ з 
погляду геологістики можна зробити наступні 
висновки: 1) наявні в регіоні пасажиро- та ван-
тажопотоки залізницями відіграють важливу 
роль у функціонуванні транспортно-
логістичної системи не лише ЗРУ, а й всієї 
України; 2) довжина і щільність залізничної 
мережі в регіоні є достатніми для існуючих і 
нових пасажиро- та вантажопотоків, але існує 
потреба електрифікації деяких ділянок заліз-
ниць, особливо в Івано-Франківській та 
Чернівецькій областях, що підвищило б про-
пускну спроможність цих ділянок залізниць; 
3) для швидшої інтеграції залізничного транс-
порту України, і ЗРУ зокрема, до світової 
транспортної системи потрібна реалізація про-
екту “Євроколія до Львова”, зокрема, будів-
ництво залізниць європейської ширини і ство-
рення у пунктах пропуску сучасних терміналів 
перевантаження вагонів з однієї колії на іншу; 
5) для збільшення обсягів транзитних ван-
тажопотоків залізницями, які проходять через 
Карпати, необхідно ввести в дію побудований 
там двоколійний Бескидський тунель; 6) за 
обсягом пасажиропотоків у регіоні найбіль-
шою залізничною вузловою станцією є Львів, 

великі залізничні вузлові станції – Івано-
Франківськ, Хмельницький, Тернопіль, 
Чернівці, Рівне, Ужгород, Ковель, Шепетівка, 
Стрий; найбільшими за величиною пасажиро-
потоків залізничними невузловими станціями є 
Мукачеве, Луцьк, Трускавець, Кам’янець-
Подільський; 7) на території ЗРУ існують 
залізничні станції, які не мають пасажирського 
сполучення; часто ці станції знаходяться у 
містах, які є районними центрами або містами 
обласного значення, наприклад, Бережани, Бу-
чач, Гусятин, Кременець у Тернопільській об-
ласті, Борислав у Львівській, Заставна у 
Чернівецькій області; усі ці станції є тупико-
вими; 8) в більшості областей ЗРУ обсяги при-
буття вантажів залізницями переважають над 
їх відправленнями, що здебільшого пов’язано з 
транзитністю і прикордонністю географічного 
положення областей регіону, а також з робо-
тою ТЕС, які є споживачами вугілля; переваж-
ання обсягів відправлення вантажів заліз-
ницями над їх прибуттями у Тернопільській і 
Рівненській областях пояснюється розвитком 
цементної та зернової галузей, продукція яких 
часто експортується; 9) перспективними для 
регіону є інтермодальні залізничні перевезен-
ня, але існує проблема обмеженості кількості 
перевізників, адже ПАТ “Укрзалізниця” є мо-
нополістом у цій галузі. 
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1971. – Vyp. 6. – S. 59 – 64.] 
15. Як, куди і скільки їздили українці між-
міським сполученням “Укрзалізниці” у 2014-
2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу: http://texty.org.ua/d/uz. [Iak, kudy i skilky 
yizdyly ukraintsi mizhmiskym spoluchenniam 
“Ukrzaliznytsi” u 2014-2015 rr. [Elektronnyi 
resurs]. – Rezhym dostupu: 
http://texty.org.ua/d/uz.] 
  

 
Сенькив М. И. Геологистическая характеристика железнодорожного соединения в Западном ре-
гионе Украины. Обоснована целесообразность геологистической характеристики пассажирских и гру-
зовых железнодорожных потоков в Западном регионе Украины. Выделены и проанализированы основ-
ные факторы, влияющие на формирование пассажиро- и грузопотоков железными дорогами в Западном 
регионе Украины, в частности, длина и плотность железных дорог, ширина и количество железнодо-
рожных путей, электрификация железных дорог, топологические особенности железнодорожной сети, 
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естественные барьеры прохождения железных дорог, количество железнодорожных пунктов пропуска 
и др. Для характеристики топологических особенностей железнодорожной сети региона построен граф, 
посчитаны меры связанности и мера формы графа, сделано распределение количества узлов графа за их 
степенью. Охарактеризованы существующие в регионе пассажиро- и грузопотоки железными дорога-
ми. Предложены пути улучшения существующих пассажиро- и грузопотоков железными дорогами в 
Западном регионе Украины. 
Ключевые слова: железнодорожная сеть; граф; геологистика; пассажирские и грузовые потоки; 
Западный регион Украины. 
 
Senkiv M. I. Geologistics characteristic of railway communication inWestern region of Ukraine. In this 
article was substantiated the expediency of geologistics characteristic of railway communication in Western 
region of Ukraine. Geologistics characteristic of railway communication is needed to educe the advantages and 
deficiencies of existing passenger and freight flows in region for their further optimization. 
Was formed the list of logistics advantages and deficiencies of railway transport. The main logistics advantages 
of railway transport are: high throughput, high regularity of communication, independence from climatic condi-
tions, etc. The main logistics deficiencies of railway transport are: limited quantity of transporters, insufficient 
branching of railways, insufficient adjustment for the transportation of small consignments, etc. 
Were distinguished main factors that influence on the formation of passenger and freight flows by the railways 
in Western region of Ukraine: the length and density of railways, width and quantity of railways, electrification 
of railways, topological features of railway network, natural barriers of the railway transit, quantity of railway 
checkpoints, etc. 
Were analyzed main factors that influence on the formation of passenger and freight flows by the railways in 
Western region of Ukraine. The length and density of the railway network in region are sufficient for existing 
and new passengers and freight flows, but there are some railways need electrification, especially in Chernivtsi 
Oblast and Ivano-Frankivsk Oblast; electrification of these railways would increase their throughput. There are 
double-track, single-track and narrow-track railways in Western region of Ukraine. The width of railway track 
in Ukraine, particularly in Western region of Ukraine differs from width of railway track in countries of West-
ern Europe. For faster integration of railway transport of Ukraine, particularly of Western region of Ukraine, to 
the global transport system was developed a project “European railway to Lviv”; this project provides a con-
struction of European width railways and modern terminals of overloading railcars from one track to another in 
the border checkpoints of Western region of Ukraine. Carpathian Mountains are the difficult barrier for railway 
freight flows of region. The increasing of transit freight flows by railways in the Carpathians requires commis-
sioning of new double-track Beskid tunnel. The majority of nodes of railway network graph in Western region 
of Ukraine have a small degree. The connectivity measures of graph of railway network of Western region of 
Ukraine are low; that may be an obstacle of transport-logistics activity in region. The form measure of graph is 
high and indicates the compactness of the railway network in Western region of Ukraine. 
Were characterized the existing passenger and freight railway flows in Western region of Ukraine. Lviv is the 
largest railway nodal station in region by the amount of passenger flows, Ivano-Frankivsk, Khmelnytskyy, Ter-
nopil, Chernivtsi, Rivne, Uzhgorod, Kovel, Shepetivka, Stryy are the large railway nodal stations. Mukachevo, 
Lutsk, Truskavets, Kamenets-Podilskyy are the largest railway non-nodal stations in Western region of Ukraine 
by the amount of passenger flows. The large amount of passenger railway flows in Truskavets is conditioned 
by every day running here and back of high-speed trains “Intercity” and “Intercity +”. There are railway sta-
tions in Western region of Ukraine that do not have passenger communication; these stations often are located 
in regional centers or in cities of oblasts importance, such as Berezhany, Buchach, Gusyatin, Kremenets in Ter-
nopil Oblast, Boryslav in Lviv Oblast, Zastavna in Chernivtsi Oblast; all these stations are deadlocked. The 
most popular directions of passenger railway flows in Western region of Ukraine are Lviv – Kyiv, Kyiv – Lviv, 
Ivano-Frankivsk – Kyiv, Kyiv – Ivano-Frankivsk, Khmelnytskyy – Kyiv, Kyiv – Khmelnytskyy and others. In 
most oblasts of Western region of Ukraine amount of freight arrival by railways prevail their dispatch; it is 
conditioned by the transitivity of geographical location of oblasts, also by the work of Thermal Power Plants, 
which are consumers of coal. The prevalence of amount of freight dispatch by railways in Ternopil and Rivne 
oblasts is conditioned by the work of cement plant in Zdolbuniv and grain elevators as their products are mainly 
exported. The intermodal railway transportations are very perspective for the region as through the territory of 
Western region of Ukraine run container trains in the direction of International Transport Corridors. There is a 
problem of limited number of railway transporters as “Ukrzaliznytsia” is a monopolist of this sphere in 
Ukraine. 
Key words: railway network; graph; geologistics; passenger and freight flows;Western region of Ukraine 
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УДК 911.3 
ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ, 

ЗМІНИ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ТРИВАЛОСТІ 
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ  

КОНФЛІКТІВ У СВІТІ 
Сливка Роман 

Львівський національний університет імені Івана Франка*; 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника»** 
 

Дослідження територіально-політичних конфліктів (ТПК) є важливим напрямком географії. З 
кожним роком збільшується кількість праць в галузі географії конфліктів. Методичним підґрунтям 
для більшості з них є експертний і кількісний підходи. Дане дослідження представляє останній 
підхід, який спрямований на опрацювання даних про конфлікти перелічені у базі данихГейдельберсь-
кого інститутудослідження конфліктів. За останні десятиріччя збільшується кількість ТПК. Важливо 
прослідкувати історико-географічні відмінності щодо їх початку і тривалості, адже деякі з них розпо-
чавшись у ХІХ ст. вважаються незавершеними до сьогодні. Однією з дилем політичної географії є 
зв’язок конфліктного потенціалу країни з рівнем соціально-економічного розвитку та крихкості дер-
жави. У статті проводиться регіональний аналіз поширення, інтенсивності та середньої тривалості 
конфліктів. У ТПКбули задіяні найбільше субрегіонів держав Азії, Америки та Африки. Найбільше 
оспорюваних акваторій знаходились в Азії і Америці. Найвища середня інтенсивність ТПК в Африці, 
а найменша у Океанії. У 2014 р. середня тривалість конфліктів найвища у Америці, найнижча – у 
Африці. Найбільшою середня тривалість конфліктів виявилась в Америці і склала 45 років, най-
нижчою в Африці – 19. 
Ключові слова: територіально-політичний конфлікт; предмет конфлікту; інтенсивність конфлікту; 
тривалість конфлікту. 

 
Вступ. У середовищі політико-географів 

однією із головних проблем геоконфлікто-
логічних досліджень є встановлення зако-
номірностей поширення територіально-
політичних конфліктів (ТПК) у світі. В Україні 
недостатня кількість такого типу досліджень. 
Особливо актуальною дана проблема є в умо-
вах триваючих територіально-політичних кон-
фліктів на Сході і Півдні України.  

Методика роботи. Сьогодні можна го-
ворити про достатньо високий рівень теорети-
ко-методологічного обґрунтування передумов 
появи, ґенези, закономірностей поширення, 
урегулювання конфліктів не тільки на гло-
бальному, регіональному, національному, але і 
на субнаціональному рівнях.  

Теоретичні проблеми поширення кон-
фліктів з позицій суспільної географії 
висвітлені у багатьох працях багатьох су-
часних науковців, зокрема Дж. Еґню та 
О.Ульріх[2], М. Дністрянського [1]; Дж. До-
нальдсона[6], М. Калдор[9], Д. Ньюмена [10], 
К. Рейліґ[12]та ін. 

Вивчення територіальних конфліктів є 
прикладною проблемою географії. M. Пачоне 
вказує на те, що проблема конфліктів дотична 
до прикордонних суперечок, сепаратизму, 

дискримінації, соціальної поляризації і про-
блеми виключення [11, с.8]. До таких при-
кладних проблем географії відносимо і бо-
ротьбу за владу над територією. Владаособи, 
групи осіб, нації чи держави над територією є 
необхідною умовою для того, щоб реалізувати 
намір структурувати простір відповідно до 
власних уявлень та цілей, які склалися у пев-
ний період часу. 

Наша мета – встановити закономірності 
поширення ТПК з точки зору таких критеріїв: 
історія участі держав у територіально-
політичних конфліктах, інтенсивність кон-
фліктів, недієздатність держав, валовий націо-
нальний дохід на особу (ВНДО).  

Для досягнення поставленої мети нами 
виокремлено три завдання дослідження: 1. 
Встановити історико-географічні особливості 
прояву ТПК на глобальному рівні та макро-
регіональному рівнях; 2. Встановити зміни в 
структурі ТПК; 3. Визначити зв’язок між рів-
нем соціально-економічного розвитку країни 
та проявами ТПК; 4. Встановити геоконфлікт-
ний стан окремих регіонів світу у 2014. 

Для потребдослідження власне ТПК 
найбільш прийнятною є база даних складена 
колективом авторів Гейдельбергського інсти-

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 775-776. Географія 

241 
 

туту дослідження міжнародних конфліктів 
(ConflictBarometer) [3, 4]. Саме у щорічних 
звітах цієї установи знаходимо інформацію 
про сторони конфлікту, початок, інтенсив-
ність, зміну інтенсивності та найголовніше – 
предмет конфлікту.  

Головні застосовані методи – абстрагу-
вання, узагальнення, порівняльно-
географічний, історико-географічний, 
діахронічний, статистичний. Абстрагування 
дозволяє припустити наявність умовної гео-
конфліктної ситуації в тій чи іншій частині 
світу. Вона є агрегованим середнім значенням 
всіх конфліктів. Ми розуміємо, що при цьому 
допускаємо дуже високий рівень узагальнення, 
однак він дасть змогу описати принаймні дру-
гий після глобального рівень просторової ди-
ференціації прояву ТПК на основі порівняль-
но-географічного аналізу. Історико-
географічний метод дозволяє встановити особ-
ливості генезису геоконфліктної ситуації. З 
метою встановлення особливостей поширення 
ТПК у світі застосуємо фактичні дані про 
ТПК, які представлені у щорічних звітах «Con-
flictBarometer». Як зазначалось вище, ми 
здійснили вибірку ТПК зі всієї сукупності 
конфліктів представленої в базах даних, які 
характеризуються такими предметами кон-

флікту як: 1. Територія; 2. Автономія; 3. Се-
цесія; 4. Влада в регіоні; 5. Ресурси. Автори 
цілком виправдано допускають наявність 
декількох предметів конфлікту. Під час 
вибірки ми відносили до ТПК ті конфлікти, 
коли принаймні один із сукупності предметів 
конфлікту відповідав шести виділеним нами 
предметам, що характеризуються територіаль-
ністю. 

Отже, було складено картосхеми істори-
ко-географічного змісту на основі бази даних 
про ТПК «Конфлікт барометр 2014» [4] та та-
кого параметра конфлікту як час його початку. 
Також використано відомості ООН щодо кла-
сифікації країн світу за ВНДО та рівнем еко-
номічного розвитку [5]. Це дозволило 
співвідносити їх з даними про кількість ТПК у 
2014. 

Результати досліджень та їх аналіз. 
Можна простежити певні географічні зако-
номірності поширення ТПК за таким кри-
терієм як рік початку конфлікту. З цією метою 
ми розподілили всю сукупність ТПК 2014 року 
на три типи: 1) ТПК, які розпочались до 1945 
р.; 2) ТПК, які розпочались у проміжку 1945-
1991 рр.; 3) ТПК, які розпочались після 1991 р.
  

 

 
Рис. 1 Поширення ТПК, що почалися в період від ХІХ ст. до 1945 року 
(складеноСливкою Р.Р.на основі даних «ConflictBarometer 2014») [4] 

Pic. 1 Distribution of TPC which have started from ХІХ century until 1945  
 

Ще в 70-ті роки ХХ ст. у знаменитій до-
повіді Римському клубу видатний німецький 
політик В. Брандт запропонував виділяти дві 
великі групи країн які відрізняються рівнем і 
темпами соціально-економічного розвитку, а 
саме країни глобальної Півночі, країни глоба-

льного Півдня. До першої групи відносяться 
розвинуті країни, так званого, Першого і Дру-
гого світів, а до другої групи – країни, що ро-
звиваються. Найбільш давні за походженням 
ТПК знаходяться виключно на глобальному 
Півдні. Очевидно це пов’язано із тим, що 
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більшість країн зазначеного регіону були на 
етапі становлення державності (Латинська 
Америка), або в стані колоніальної залежності 
(Пд. Африка, Індія).  

Аналіз картосхеми (Рис. 2) показує, щоу 
період «холодної війни», який тривав з 1945 по 
1991 роки, відбулось дуже багато конфліктів, 

значна частина з яких не вирішені до сьогодні. 
Фіксуємо суттєве перевищення кількості кон-
фліктів в межах глобального Півдня над кон-
фліктами Півночі. Найбільш стійкими до про-
явів ТПК виявились регіони Північної Амери-
ки, Північної, Західної і Центральної Європи. 
 

 

 
Рис. 2 Поширення ТПК, що почалися в період «Холодної війни» від 1945 року до 1991 року 

(складено Сливкою Р.Р.на основі даних «ConflictBarometer 2014») [4] 
Pic. 2 Distribution of TPC which have started from 1945 until 1991 

 
Рис. 3. Поширення конфліктів, що почалися в період 1991 – 2014 

(складено Сливкою Р.Р.на основі даних «ConflictBarometer 2014») [4] 
Pic. 3.DistributionofTPCwhichhavestartedfrom 1991until2014 

 
На початку 90-х років розпочався третій 

етап новітнього періодуформування політич-
ної карти світу. Він ознаменувався припинен-

ням «холодної війни», об’єднанням Німеччи-
ни. Розпаду зазнали СРСР та дві соціалістичні 
федерації: Югославія (1991-2008) і Чехосло-
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ваччина (1993). Найважливішою характери-
стикою третього етапу стала поява цілої низки 
нових національних держав та відмова великої 
групи країн від принципів тоталітаризму як в 
економіці, так і політиці. Процес державотво-
рення супроводжувався висловленням тери-
торіальних претензій та проявами ТПК. Ще 
більше поширення отримали ТПК на африкан-
ському континенті, а також на просторі пост-
соціалістичних країн. 

Кількісні зміни у структурі ТПК за мак-
рорегіонами світу (2004 - 2014). Рис. 4 дає 
змогу унаочнити результати наших порівняль-
них вишуковувань. 

Аналіз діаграми дає можливість зробити 

декілька важливих висновків: 
- кількість всіх п’яти типів конфліктів за 

зазначене десятиріччя помітно зросла; 
- конфлікти з приводу ресурсів кількісно 

зросли у 2,6 рази; 
- конфлікти з приводу території кількіс-

но зросли у 1,3 рази; 
- конфлікти з приводу влади в регіоні кі-

лькісно зросли у 12,7 разів; 
- конфлікти з приводу автономії кількіс-

но зросли у 3,2 рази; 
- конфлікти з приводу сепаратизму кіль-

кісно зросли у 1,6 рази. 
 
 

 

 
Рис. 4.Співвідношення між ТПК різного типу у 2004 і 2014 

(складено Сливкою Р.Р.на основі даних «ConflictBarometer 2004, 2014») [3, 4] 
Pic. 4. RelationshipsbetweendifferenttypesofTPСin 2004 and 2014 

 
М.Калдор пов’язує це явище із тим, що 

на заміну «старим» війнам прийшли «нові» 
війни [9]. Фіксуємо очевидну позитивну ди-
наміку зростання кількості ТПК з приводу 
влади в регіоні. Очевидно, наявні ознаки кризи 
традиційної держави. Відбувається її транс-
формація відповідно до нових умов, в яких 
проявляються процеси глоболюції та деволю-
ції. Це може бути прикладом того, що гло-
балізація не веде до скасування держави, а 
скоріше до її трансформації. Імовірно 
найбільш важливий аспектом трансформації 
держави є зміна ролі держави у організовано-
му насильстві. З однієї сторони, монополія на 
насильство еродується зверху, оскільки окремі 
держави все більше втягуються у низку 

міжнародних зобов’язань і організацій. З іншої 
сторони, монополія на насильство еродується 
знизу, оскільки держави стають слабкішими 
під впливом глобалізації [9, p. 4]. 

Зв’язок між рівнем соціально-
економічного розвитку країни та проявами 
ТПК. Важливим аспектом дослідження кон-
фліктів є зв’язок між рівнем розвитку країни та 
ризиками прояву ТПК. Для того, щоб пе-
ревірити це припущення, можна ми згрупува-
ликраїни, які задіяні в конфлікти в 2014 р. у 
чотири групи за рівнем валового національно-
го доходу на особу (ВНДО) згідно методології 
ООН (Countryclassification, 2015) та визначи-
ликількість конфліктів для кожної групи країн 
в розрізі макрорегіонів світу (Табл. 1). 
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Таблиця 1 
Наявність ТПК у макрорегіонах і світі в цілому у розрізі груп держав з різним рівнем 
 ВНДО[5] у 2014 (складено Сливкою Р.Р.на основі даних «ConflictBarometer 2014») [4] 

Manifistation of TPC in macroregions and the World as a hole in terms of states with different level of 
General National Income per Capita [5] in 2014 

Частина світу Високий  Вищий від середнього Нижчий від середнього Низький 
Європа 16 7 2 - 
Азія 9 9 9 9 
Африка 1 6 7 13 
Америка 5 10 7 6 
Австралія та Океанія 1 - 3 - 
Світ 32 32 28 28 
 

Наведені результати спростовують по-
ширену думку щодо більшої вразливості 
виключнонайбідніших держав до конфліктів. 
На світовому рівні ми спостерігаємо очевид-
ний рівномірний розподіл кількості ТПК по 
виділених чотирьох групах країн. 

Якщо ж взяти до уваги не дохід, а за-
гальну класифікацію ООН щодо рівня 
соціально-економічного розвитку [3], то ви-
явиться, що саме країни, що розвиваються є у 
найбільшій мірі втягнені у ТПК (рис.12). Оче-
видно, така важлива характеристика розви-
нутих країн, як демократичний режим є пев-
ною гарантією щодо втягування у конфліктну 
взаємодію з іншими суб’єктами міжнародних 
відносин. Саме стійка демократія дає певні 
гарантії щодо мирного вирішення суспільних 
проблем, без переростання їх у насильницькі 
кризи і війни. Крім того, більшість розвинутих 
країн мають давні і усталені кордони, які мен-

шою мірою стають предметом ТПК.Натомість 
порівняно більша бідність країн, що розвива-
ються, залежність від ресурсної ренти (ДРК, 
Судан, Ірак, Лівія), у них менш ефективні дер-
жавні інститути не завжди спроможні за-
побігти сепаратизму (Ємен, Сомалі), етнічно-
му фаворитизму (Сирія, Ефіопія, Руанда) та 
релігійному фундаменталізму (Афганістан, 
Пакистан). 

Особливості геоконфліктного стану 
макрорегіонів світу у 2014 р. Нами система-
тизовано дані про прояви ТПК на території 5 
макрорегіонів світу (табл. 2) без урахування 
Антарктиди, в якій територіальні претензії 
окремих суверенних країн заморожені до того 
часу, коли міжнародне співтовариство 
вирішить змінити існуючий територіально-
правовий статус «террануліс» (нічийна тери-
торія). 

 
 

 
Рис. 5 Розподіл ТПК між державами з різним рівнем соціально-економічного розвитку 

(1 – розвинуті; 2 – перехідні економіки; 3 – країни, що розвиваються; 4 – ТПК між розвинутими 
і перехідними; 5 – ТПК між розвинутими і кр., що розвиваються; 6 – між кр., що розвиваються і 

перехідними) (складено Сливкою Р.Р. на основі даних «ConflictBarometer 2014») [4] 
Pic. 5 TPC distribution between states with different levels of socio-economic development 

(1 – developed; 2 – economies in transition; 3 – developing countries; 4 – TPC between developed 
and developing countries; 5 – TPC between developed and countries with transit economies; 6 – be-

tween developing countries and transit economies) 
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Таблиця 2 
Особливості геоконфліктного стану макрорегіонів та світу у цілому в 2014  

(складено Сливкою Р.Р. на основі даних «ConflictBarometer 2014») [4] 
The features of the geo-conflict state of some macro-regions and the World as a whole  

Частина світу Кіль-
кість 
ТПК 

Кількість країн, 
які задіяні у 

ТПК 

Кількість 
задіяних в ТПК 

субрегіонів 
1 рівня 

Кількість 
оспорюваних аква-

торій 

Середня 
інтенсив-
ністьТПК 

 

Середня 
тривалість 

ТПК у 
роках 

Європа 43 25 20 3 1,7 26 
Азія 104 36 64 12 2,5 38 
Африка 70 27 51 5 2,7 19 
Америка 33 21 58 8 2,5 45 
Австралія та Океанія 8 4 8 2 1,6 29 
Світ 258 113 201 30 2,4 31 

 
Європа. Станом на 2014 у ТПК у євро-

пейському макрорегіоні були задіяні 25 із 48 
держав Європи (включно з країнами Закавказ-
зя). Країною із найбільшою кількістю ТПК є 
РФ (8), Україна і Сербія мали по 4 конфлікти, 
Боснія і Герцеговина, Іспанія та Велика Бри-
танія – по 3, Хорватія, Румунія, Угорщина, 
Словаччина – по 2. У міждержавні конфлікти 
були задіяні 16 держав регіону, найбільше – 
РФ (7). Найвища середня інтенсивність ТПК у 
2014 р. була в Україні (3,5 бали з 5 максималь-
них). Середня тривалість ТПК станом на 2014 
– 26 років, що нижче від середнього по світу 
показника. 

Азія. Конфліктами різного рівня інтен-
сивності у 2014 були охоплені 36 із 44 держав 
Азії. Найбільша кількість ТПК у Індії (15), 
М’янмі (11), КНР (10), Пакистані (7), 
Філіппінах (6) та Індонезії (6), Ірані, Ізраїлі та 
Сирії (по 5). У міждержавні конфлікти задіяні 
32 держави регіону, найбільше – Іран, Японія, 
Китай (по 3). Найвища середня інтенсивність 
ТПК в Ємені (4 бали) та Сирії (3,8). Середня 
тривалість ТПК станом на 2014 – 38 років, що 
вище від середнього по світу показника. 

Африка. ТПК різного рівня інтенсив-
ності були охоплені 27 із 54 держав Африки. 
Найбільша кількість конфліктів притаманна 
ДРК (10), Сомалі (8), Нігерії (8), Судану (6), 
Ефіопії (6), Уганді (5). У міждержавні кон-
флікти були задіяні 13 держав регіону, 
найбільше Єгипет, Судан, Ефіопія (по 2). Най-
вища середня інтенсивність ТПК в ДР Конго 
(3,6 бали), Судані, Кенії та Малі (по 3,3 бали). 
Середня тривалість ТПК станом на 2014 – 19 
років, що суттєво нижче від середнього по 
світу показника. 

Америка. Конфліктами різного рівня ін-
тенсивності були охоплені 21 з 35 держав 
Америки. Найбільша кількість ТПК притаман-
на Колумбії (6), Гватемалі, Гондурасу, Бра-
зилії, Парагваю, Перу (3). У міждержавні кон-
флікти задіяні 17 держав регіону, найбільше 

Колумбія (2). Найвища середня інтенсивність 
ТПК в Бразилії, Еквадорі, Сальвадорі, Гвате-
малі, Гондурасі, Ямайці та Мексиці (по 3 ба-
ли). Середня тривалість ТПК станом на 2014 – 
26 років, що суттєво вище від середнього по 
світу показника. 

Австралія і Океанія. Конфліктами 
різного рівня інтенсивності були охоплені 4 із 
14 держав регіону Австралії та Океанії. 
Найбільша кількість конфліктів притаманна 
Папуа Новій Гвінеї (4), Фіджі (2). У міждер-
жавні конфлікти були задіяні 2 держави 
регіону (Тонга і Фіджі). Найвища середня ін-
тенсивність ТПК в Папуа Новій Гвінеї (2 ба-
ли). Середня тривалість ТПК станом на 2014 – 
26 років, що відповідає середньому по світу 
показнику. 

Висновки. Отже, складені за даними 
«ConflictBarometer 2014» про початок існую-
чих ТПК картосхеми дозволили встановити, 
що найдавніші з них тяжіють до, так званого, 
глобального Півдня. Період “холодної війни” 
тривав паралельно з епохою розпаду ко-
лоніальної системи та конфліктами, які мають 
відлуння до сьогодні, особливо в Індії, Півден-
но-Східній Азії та Африці. Розпад, так званої, 
глобальної системи соціалізму спричинив до 
вибуху ТПК на території пост-соціалістичних і 
пост-радянських країн. Зруйнувалась гео-
політична система часів «холодної війни», яка 
забезпечувала стабільність союзницьких ре-
жимів в країнах, що розвиваються. Це спричи-
нило зменшення допомоги держав-гегемонів і 
збільшення вразливості до конфліктів у «кри-
хких» державах. З’явилися нові виклики без-
пеці у вигляді глобальних терористичних ме-
реж та пульсуючих конфліктів. Все це обумо-
вило розширення історичної географії кон-
фліктів новітнього періоду. 

Не зовсім коректними є судження про 
зв’язок між багатством і бідністю держави та її 
схильністю до ТПК. Специфіка власне тери-
торіальних конфліктів, у порівнянні із суто 
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політичними (революції, державні перевороти) 
проявляється у тому, що на їх появу в меншій 
мірі впливає стан розвитку економіки держави, 
а в більшій мірі незбалансований територіаль-
но-політичний устрій окремих країн та 
неузгоджений суміжними державами характер 
простягання кордонів. Натомість чітко видно 
велику кількість ТПК між країнами, що розви-
ваються. Це пояснюється штучністю проведе-
них у метрополіях кордонів молодих держав, 
незначним досвідом державності та проблема-
ми постколоніального врядування, зокрема 
переважанням автаркійних режимів, які 
схильні до політичної мобілізації мас шляхом 
висловлення територіальних претензій чи по-
шуку внутрішніх ворогів, а також волюнта-
ризму по відношенню до меншин. До цього 
додається боротьба за ресурси, вмістилищем 
яких є територія. Ця боротьба загострюється 
залежно від кон’юктури на світовому ринку. 
Умовним рекордсменом за кількістю ТПК є 
Індія та М’янма, відповідно з 15 та 11 конфлік-
тами у 2014. Не відстає Росія, яка з 10 ТПК 
ставить сумний рекорд в Європі.  

Аналіз засвідчив, що у ТПК були задіяні 
найбільше субрегіонів держав Азії, Америки 
та Африки. Найбільше оспорюваних акваторій 
знаходились в Азії і Америці. Найвища серед-
ня інтенсивність ТПК в Африці, а найменша у 
Океанії. У 2014 р. середня тривалість кон-
фліктів найвища у Америці, найнижча – у Аф-
риці.  

Дослідження ТПК є перспективним 
напрямком досліджень, який дасть змогу дати 
відповіді на низку проблем розвитку сучасного 
світу. 
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Слывка Роман. Распространение, интенсивность и продолжительность территориально-
политических конфликтов в мире. Исследование территориально-политических конфликтов (ТПК) 
является важным направлением политической географии. С каждым годом увеличивается количество 
работ в области географии конфликтов. Методическим основанием для большинства из них являются 
экспертный и количественный подходы. Данное исследование направлено на обработку данных о 
конфликтах, которые представлены в базе данных «Конфликт барометр» Гейдельбергского института 
исследования конфликтов. За последние десятилетия увеличивается количество территориально-
политических конфликтов. Важно проследить историко-географические различия в их продолжи-
тельности. Одной из дилемм политической географии является связь конфликтного потенциала стра-
ны с уровнем социально-экономического развития и хрупкости государства. В статье проводится ре-
гиональный анализ распространения, интенсивности и средней продолжительности конфликтов. 
Установлено, что в ТПК были задействованы более всего субрегионы государств Азии, Америки и 
Африки. Больше оспариваемых акваторий находились в Азии и Америке. Самая высокая средняя ин-
тенсивность ТПК в Африке, а наименьшая в Океании. В 2014 г.самая высокая средняя продолжи-
тельность конфликтов в Америке, самая низкая – в Африке. 
Ключевые слова: территориально-политический конфликт; предмет конфликта; интенсивность 
конфликта; продолжительность конфликта. 
 
Slyvka Roman. Distribution, intensity and duration of the territorial and political conflicts in the 
world. One of the main problem of the research among the political geographers is to establish patterns of 
distribution of the territorial and political conflicts (TPC) in the World. The insufficient amount of this type 
of research are provided in Ukraine. Particularly relevant is the problem in terms of the continuing territorial 
and political conflicts in the East and South of Ukraine. 
The links between geography and war have deep roots.The theoretical background for the such type of re-
searches creates works of the numerous modern geographers so as IR conflicts scientists:J. Agnew, М. 
Dnistryansky, J. Donaldson, D. Gregory, М. Kaldor,D. Newman, C. Raleigh, O. Ulrich, and etc. 
The objective of the article is to determine the dynamics of TPC on the macro-regions level (Africa, Ameri-
ca, Europe, Asia, Australia and Oceania), taking into account such indicators as duration, intensity and con-
flict issue in the separate macro-regions as well as in the whole World. 
The task of the article is to give grounds for viability of allocating groups of conflicts characterized by terri-
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torial manifestation from Heidelberg Research Institute of International Conflicts database “Conflict Barom-
eter”; to determine the dynamics of a series of indicators typical to the territorial and political conflicts dur-
ing the period of 2004-2014. 
Methodical basis for most of them are qualitative and quantitative approaches. In terms of actual research of 
TPC, the most appropriate is the database compiled by a team of authors of Heidelberg Research Institute of 
International Conflicts. It is there, where we can find information about the parties of the conflict, its begin-
ning, intensity change, and, what is the most important, the conflict issue.This study is quantitative, aimed at 
processing data conflicts that are represented by "Conflict Barometer".Analysis of TPC development in the 
world using the data presented in the reports of HIIK “Conflict Barometer” (2004 - 2014) were made. Out of 
all political conflicts characterized by such conflict issues as: 1. Territory; 2. Autonomy; 3. Secession; 4. 
Subnational Predominance; 5. Resources, TPC sampling was performed. Attention was also paid to TPC, 
which were characterized by a combination of several conflict issues. 
Over the past decade an increasing number of territorial and political conflicts are fixed. It is important to 
follow the historical and geographical differences in their beginning and duration. 
One of the dilemmas of the Political Geography is the relationship between conflict potential and socio-
economic development and state fragility. The results refute the conventional wisdom about the greater vul-
nerability only the poorest countries to conflicts. Globally, we are seeing clear uniform distribution of TPC 
on the selected groups of states.The article analyzes the regional distribution, the intensity and the average 
duration of conflicts. Sub-regions of Asia, America and Africa are predominantly involved in the TPC. The 
most disputed maritime areas were in Asia and America in 2004-2014. The highest average intensity of TPK 
in Africa, and the lowest in Oceania. In 2014 the highest average duration of conflicts in America, the lowest 
–in Africa. 
Key words: territorial and political conflict, conflict item, intensity of conflict; territorial conflict’s duration. 
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УДК 911.3 
КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ ГЕОДЕМОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Телебєнєва Є.Ю., Барило І.М. 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
 

Розглянуто методологічні питання з використання компонентного аналізу для характеристики геоде-
мографічного розвитку міських та районних соціогеосистем. Пропонується разом із загальним аналі-
зом вектора проводити дослідження його проекції на осі простору, тобто за часовими похідними ко-
жного параметру процесу встановлюються їх зміни, що дає можливість вивчати розвиток соціогеоси-
стем на рівні кожного параметру. Наводяться конкретні приклади використання методики для аналізу 
геодемографічного розвитку міської та районної соціогеосистеми Полтавської області. Запропонова-
но рекомендації заходів за окремими напрямами щодо геодемографічної політики Полтавської облас-
ті. 
Ключові слова: компонентний аналіз, геодемографічний розвиток, міська соціогеосистема, районна 
соціогеосистема, сума кодів параметрів, геодемографічна політика. 

 
Вступ. З розвитком методології наукових 

досліджень підвищується значення методів і 
прийомів пізнання абстракції. Сьогодні особливо 
помітна методологічна еволюція науки, яка ще 
не досягла високого рівня формалізації понятій-
ного апарату і навіть не дуже великий крок у 
цьому напрямку дають дуже надійні результати. 
Ілюстрацією цієї тези може бути історія еволюції 
використання методів моделювання в природни-
чих науках, зокрема в галузі наук про Землю. 
Математичне моделювання є високоефективним 
і передовим науковим методом наукового пі-
знання, який повністю заснований на явищі по-
дібних природних і соціальних процесів. Вели-
чезний потенціал створення і дослідження моде-
лей різних процесів, в поєднанні з постійно зрос-
таючими можливостями комп'ютерної техніки та 
технології відсувати горизонти та розширювати 
перспективу наукового знання, результатів, 
отримані на сьогодні кілька років тому може 
здатися фантастичним. Особливо важко перед-
бачити майбутній успіх застосуванні моделю-
вання, заснованого на синергетичному вдоско-
наленні та реалізації системи. 

Методика роботи. Для аналізу особли-
востей динаміки геодемографічного розвитку, 
виявлення його проблем та формування реко-
мендацій щодо подальшого розвитку було ви-
користано компонентний аналіз вектору гео-
демографічного розвитку в багатовимірному 
ознаковому просторі (БОП). Його ідея засно-
вана на визначенні проекцій вектора на кожну 
вісь БОП з подальшим аналізом їх змін. Це 
дозволяє перейти від загальної оцінки геоде-
мографічного розвитку в інтегральну форму 
для оцінки окремих компонентів (параметрів), 
що має сенс, наприклад, в задачах планування, 
прогнозування геодемографічного розвитку. У 

таких завданнях важливо знати частку кожного 
параметру в загальному розвитку соціогеосистеми 
та знайти місце цього процесу [1, 3]. 

Особливості даного методу полягають в 
тому, щоб обчислити похідну за часом від па-
раметрів кожного процесу за відповідний звіт-
ний період часу. В наслідок чого виділяються 
два рішення: якісне та кількісне. Якісне рі-
шення охоплює визначення тільки ознак похі-
дної за часом, знаходження зміни параметрів 
якості (збільшується, зменшується або без 
змін), а потім кодування події за номінальною 
шкалою. Кількісне рішення визначити не тіль-
ки символи, але розмір оригіналу, який дає 
більш точну оцінку відносних масштабних по-
дій, і не вимагають використання індексів і 
вихідних (вимірюваних) значень.  

Той факт, що процедура обчислення ін-
дексу побудована таким чином, що незалежно 
від змісту параметра (позитивні або негативні) 
показники чітко визначені, як прямо пропор-
ційно збільшенню симптомів або якості проце-
су. Наприклад, негативний показник рівень 
смертності має індекс, що відповідає збіль-
шенню швидкості відновлення [2, 4]. Резуль-
тати досліджень та їх аналіз. У даному до-
сліджені наведено приклад у фрагментарному 
вигляді результатів компонентного аналізу для 
міських і районних соціогеосистем за окреми-
ми статистичними параметрами 
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Таблиця 1 
Динаміка змін індексів статистичних параметрів геодемографічного розвитку міських соціогео-

систем Полтавської області за розрахунковими періодами 
(обчислено та побудовано авторами) 

 Статистичні параметри 
2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Сума 
кодів 

Середній вік населення /років 4 5 5 5 5 24 

Розподіл населення у віці 5-9 роки / осіб 5 5 3 5 5 23 

Розподіл населення у віці 60-64 роки / осіб 5 5 5 1 5 21 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Демографічне навантаження на міське насе-
лення віком 15–64 роки /особами у віці 65 
років і старше / на 1000 осіб 

-5 4 5 5 3 12 

………………………………………………………………………………………………………………… 
Демографічне навантаження на населення 
віком 15–64 роки / особами у віці 0-14 років / 
на 1000 осіб 

-1 2 5 5 0 11 

Демографічне навантаження на міське насе-
лення віком 15–64 роки / особами у віці 0-14 
років / на 1000 осіб 

-2 2 5 5 0 10 

Загальний коефіцієнт смертності / ‰ 5 -5 3 0 5 8 

Кількість померлих /осіб 5 -5 1 1 5 7 

……………………………………………………………………………………………………….. 
Кількість померлих за класами хвороб (клас 
ІX) / осіб 1 -3 3 4 1 6 

Кількість померлих за класами хвороб (усьо-
го) / осіб 5 -5 1 1 3 5 

Сальдо міжрегіональної міграції / осіб -3 3 -3 1 5 3 

……………………………………………………………………………………………………. 

Сальдо міждержавної міграції / осіб 1 3 2 1 -5 2 

Загальний коефіцієнт народжуваності / ‰ -3 1 5 -1 -1 1 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Площа/ км2 0 0 0 0 0 0 

Чисельність сільського населення / тис. осіб 1 -1 -1 -1 1 -1 

………………………………………………………………………………………………………. 
Міждержавна міграція / кількість прибулих / 
осіб -1 3 2 -1 -5 -2 

Внутрішньорегіональна міграція / кількість 
вибулих / осіб 1 -3 -3 5 -3 -3 

Кількість померлих дітей у віці до 1 року / 
осіб -2 -1 0 -3 2 -4 

……………………………………………………………………………………………………… 
Загальний коефіцієнт природного приросту 
(скорочення) / ‰ -5 3 3 -3 -3 -5 

………………………………………………………………………………………………………. 

Чисельність населення /осіб -3 -5 -3 3 -3 -11 

Чисельність міського населення /тис. осіб -5 -5 -3 3 -3 -13 

………………………………………………………………………………………………………. 

Розподіл населення у віці 10-14 роки / осіб -5 -5 -4 -3 -1 -18 
Розподіл населення у віці 20-24 роки / чоло-
віки / осіб -5 -5 -5 -5 -3 -23 

Загальна сума кодів 13 7 44 52 79 39 
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Таблиця 2 
Динаміка змін індексів статистичних параметрів геодемографічного розвитку районних 

соціогеосистем Полтавської області за розрахунковими періодами 
 (обчислено та побудовано авторами) 

 Статистичні параметри 
2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Сума 
кодів 

Розподіл населення у віці 25-29 роки / 
сільське населення / осіб 19 22 23 19 -4 79 

Медіальний вік населення / років 0 25 16 12 16 69 

Середня заробітна плата, грн. -5 25 25 3 20 68 
Розподіл населення у віці 50-54 роки / 
сільське населення / осіб 23 19 15 8 -3 62 

Розподіл населення у віці 25-29 роки / осіб 17 21 23 21 -25 57 
Медіальний вік сільського населення / 
років 0 23 13 16 4 56 

Розподіл населення у віці 60-64 роки / осіб 25 25 23 -13 -25 35 
Розподіл населення у віці 0-4 роки / жінки 
/ осіб 18 13 9 1 -9 32 

Розподіл населення у віці 50-54 роки / осіб 21 19 11 3 -25 29 
Сальдо внутрішньорегіональної міграції / 
осіб 7 1 3 -9 25 27 

Середній вік населення /років -12 0 14 15 8 25 

Природний приріст (скорочення) / осіб 5 15 7 -3 -1 23 

Розподіл населення у віці 0-4 роки / осіб 23 15 13 -7 -23 21 
Загальний коефіцієнт природного прирос-
ту (скорочення) / ‰ 5 14 7 -3 -3 20 

Кількість зареєстрованих шлюбів / одиниць -17 23 -25 14 19 14 
Внутрішньорегіональна міграція / кіль-
кість прибулих / осіб 9 -7 -9 -3 21 11 

Сальдо міжрегіональної міграції / осіб -3 -15 2 3 23 10 

Загальний коефіцієнт народжуваності / ‰ 1 5 1 -5 7 9 

Площа/ км2 0 0 0 0 0 0 

Сальдо міждержавної міграції / осіб 8 -2 5 5 -17 -1 
Кількість померлих за класами хвороб 
(клас IV) / осіб 1 3 1 0 -9 -4 

Міждержавна міграція / кількість вибулих 
/ осіб -3 0 -7 4 -2 -8 

……………………………………………………………………………………………………… 

Загальний коефіцієнт смертності / ‰ -11 -17 -5 1 15 -17 
Внутрішньорегіональна міграція / кіль-
кість вибулих / осіб 9 -15 -9 7 -15 -23 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Кількість померлих /осіб -13 -17 -6 1 5 -30 

………………………………………………………………………………………………………. 

Розподіл населення у віці 40-44 роки / осіб -4 -16 -13 -21 -25 -79 

Розподіл населення у віці 30-34 роки / осіб -17 -23 -13 -8 -25 -86 

………………………………………………………………………………………………………. 
Розподіл постійного населення за статтю 
(чоловіки) /осіб -23 -23 -23 -21 -23 -113 

Розподіл постійного населення за статтю 
(жінки) /осіб -25 -25 -25 -23 -17 -115 

Чисельність населення /осіб -25 -23 -23 -23 -23 -117 

Загальна сума кодів -643 -476 -506 -370 -1475  -694 
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Таким чином, протягом досліджуваного 
періоду на геодемографічний розвиток міських 
та районних соціогеосистем Полтавської обла-
сті позитивно впливали демографічні та соціа-
льно-економічні чинники: 
 збільшення середньої заробітної плати;  
 збільшення показника сальдо міжрегіона-

льної та міждержавної міграції; 
 кількість зареєстрованих шлюбів; 
 збільшення обсягу реалізованої промисло-

вої продукції та послуг; 
 збільшення показника народжуваності; 
 зменшення кількості померлих за окреми-

ми класами хвороб; 
 зменшення заборгованості із виплат заро-

бітної плати; 
 зменшення демографічного навантаження 

особами старше 65 років; 
 кількість зареєстрованих безробітних. 

Негативний наслідок на геодемографіч-
ний розвиток містких та районних соціогеоси-
стем Полтавської області має: 
 підвищення середнього віку населення; 

 

 збільшення частки осіб старше 65 років; 
 збільшення нарахувань населенню за жит-

лово-комунальні послуги, як наслідок зро-
стання заборгованості населення за сплату 
цих послуг; 

 збільшення загального коефіцієнта смерт-
ності; 

 збільшення зареєстрованих розлучень; 
 зменшення загальної чисельності населен-

ня; 
 зменшення показника природного прирос-

ту населення. 
Найбільші показники суми кодів пара-

метрів геодемографічного розвитку мають міс-
та обласного підпорядкування Полтава, Кре-
менчук, Горішні Плавні, Миргород та Лубни, а 
також Полтавський та Гребінківський райони. 
Від’ємні показники характерні для більшості 
районних соціогеосистем області, зокрема 
найнижчі спостерігаються в Зіньківському (-
199), Миргородському (-183), Чорнухинському 
(-181) та Глобинському (-171) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Суми кодів індексів параметрів геодемографічного розвитку в містах та районах Полта-

вської області за період 2009-2014 рр. (побудовано авторами) 
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Пропонований метод дослідження соціо-
геосистем є ефективним інструментом для 
створення прогнозування, оптимізації, моніто-
рингу та контролю розвитку регіону. Це є час-
тиною методу моделювання загальної траєкто-
рії. Він доповнює аналіз процесів розвитку, 
беручи до уваги зміни в кожному етапі розши-
рення параметрів. Аналіз деталей на рівні ко-
жного параметру дозволяє значно збільшити 
граничний моніторинг і враховувати всі особ-
ливості процесу розробки для швидкого реагу-
вання на критичні ситуації. 

Дані розрахунки надалі можуть бути ви-
користані для формулювання рекомендацій 
щодо геодемографічної політики Полтавської 
області для поліпшення демографічного ста-
новища та наближення до оптимістичних зна-
чень чисельності населення. 

Висновки. На основі отриманих резуль-
татів просторового та часового суспільно-
географічного аналізу геодемографічного роз-
витку було запропоновано ряд заходів щодо 
формування геодемографічної політики Пол-
тавської області. Таким чином, нами були за-
пропоновані загальні заходи для міст та райо-
нів Полтавської області за наступними напря-
мами: 
 підвищення народжуваності та розвиток 

сім’ї; 
 покращення стану здоров’я населення, 

зменшення рівня смертності та тривалості 
життя; 

 регулювання міграційного руху населення; 
 встановлення негативних наслідків старін-

ня населення. 
Основною метою першого напряму гео-

демографічної політики Полтавської області є 
сприяння розвитку сім’ї, створення відповід-
них передумов (соціальних та економічних) 
для її повноцінного функціонування, заохочу-
вання молодих сімей у народжуванні 2 та бі-
льше дітей тощо. На нашу думку, дані рекоме-
ндації найбільше потребують застосування в 
Хорольському, Миргородському, Чорнухинсь-
кому, Пирятинському, Зіньківському, Лубен-
ському, Гадяцькому. Карлівському, Лохвиць-
кому, Оржицькому та Новосанжарському рай-
онах для яких є характерними найнижчі пока-
зники коефіцієнта народжуваності в області.  

Другий напрямок геодемографічної по-
літики Полтавщини охоплює збереження, по-
ліпшення та контролю за станом здоров’я на-
селення, зниження передчасної смертності як 
від внутрішніх так і зовнішніх чинників, під-

вищення середньої тривалості життя населен-
ня Полтавської області. Найбільш доцільне 
використання попередніх рекомендацій в 
Миргородскому, Козельщинському, Глобинсь-
кому, Лубенському, Чорнухинському, Семе-
нівському, Хорольському, Кобеляцькому, Чу-
тівському, Оржицькому, Зіньківському та Но-
восанжарському районах, де показники смерт-
ності та смертності за відповідними класами 
хвороб є найвищими в області. 

Третій напрям геодемографічної політи-
ки Полтавської області містить підтримку до-
датного міграційного сальдо, що забезпечуєть-
ся шляхом скорочення вибуття, забезпечення 
повернення в область зовнішніх трудових міг-
рантів та підвищення прибуття населення до 
області з інших регіонів України. Хоча Полта-
вська область характеризується додатними по-
казниками міждержавної та міжрегіональної 
міграції, в регіоні залишається негативною 
внутрішньо регіональна міграція. Це представ-
лено в зростанні показника міграції до міст із 
сільської місцевості (переважно молоддю), як 
наслідок швидке старіння сільських районів 
(збільшення частки осіб старше 65 років). До-
сить актуальне це питання для Гадяцького, 
Глобинського, Кобеляцького, Кременчуцького, 
Лохвицького, Миргородського. Зіньківського 
районів, де присутня значна кількість осіб ста-
рше працездатного віку. 

Четвертий напрямок демографічної по-
літики є найбільш актуальним для Полтавської 
області серед інших напрямів. Оскільки регіон 
характеризується одним з найвищих показни-
ком старіння населення в Україні. Виділяти 
окремо міста та райони, для яких є найбільш 
характерне застосування даного напряму гео-
демографічної політики, є недоцільним. Оскі-
льки проблема старіння населення та соціаль-
ної його незахищеності наявна в усіх районах 
Полтавської області. Тому дані рекомендації 
можуть бути направлені для місцевих органів 
самоуправління всіх рівнів. 

Дані напрями та шляхи регіональної гео-
демографічної політики Полтавської області є 
рекомендаціями, сформованими на основі ана-
лізу особливостей геодемографічного розвитку 
регіону. Вони є характерними для всіх міст та 
районів області. Рекомендації можуть уточню-
ватися та змінюватися в залежності від потреб 
населення того чи іншого району. 
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Евгения Телебенева, Ирина Барило. Компонентный анализ геодемографического развития 
Полтавской области. Рассмотрены методологические вопросы по использованию компонентного 
анализа для характеристики геодемографического развития городских и районных социогеосистем. 
Предлагается вместе с общим анализом вектора проводить исследования его проекции на оси про-
странства, то есть по временным производными каждого параметра процесса устанавливаются их 
изменения, что дает возможность изучать развитие социогеосистем на уровне каждого параметра. 
Приводятся конкретные примеры использования методики для анализа геодемографического разви-
тия городских и районных социогеосистем Полтавской области. Предложены рекомендации меро-
приятий по отдельным направлениям геодемографической политики Полтавской области. 
Ключевые слова: компонентный анализ, геодемографическое развитие, городская социогеосистема, 
районная социогеосистема, сумма кодов параметров, геодемографическая политика. 

 
Eugene Telebeneva, Irina Barylo. Component analysis of geodemographic development in Poltava re-
gion. This article examines the methodological issues with using component analysis for characteristics of 
geodemographic development of urban and district socio-geographical systems. The study of its projection 
on a space axis is offerred to conduct together with general vector analysis, their changes are fixed by the 
time derivatives of each process parameter, which gives opportunity to study the socio-geographical systems 
development on the level of each parameter. The specific examples of the methods use for the geodemo-
graphic development analysis of a city and district socio-geographical system of Poltava region. Recommen-
dations for the specific directions concerning geodemographic policy of Poltava region have been proposed.  
To analyze the features of the geodemographic development dynamics, identify its problems and develop 
recommendations for the further development the component analysis of the geodemographic development 
vector multidimensional features space was used. It allows to move from general assessment of the 
geodemographic development in an integrated form for evaluating individual parameters that make sense, for 
example,for planning, geodemographic development forecasting. In these tasks it is important to know the 
share of each parameter in the general socio-geographical system and find a place in this process. The 
features of this method is to calculate the time derivative from a parameters of each process for the relevant 
reporting period. In consequence there are two solutions are highlighted: qualitative and quantitative. The 
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quantitative decisions determine not only the characters but the size of the original, which gives a more 
accurate estimate of the relative large-scale events and do not require the use of indexes and output 
(measured) values. 
Thus, during the studied period the demographic and socio-economic factors positively influenced the geo-
demographic development of the urban and district socio-geographical systems of Poltava region: increase 
the average wage, increase inter-regional migration balance, the number of registered marriages, increase the 
volume of industrial products and services sales, increase the birth indicator, decrease the number of dead in 
separate classes of diseases, reduction of the wage debt, reducing the demographic load of people older than 
65 years, the number of registered unemployed. 
A negative result on the geodemographic development of the urban and district socio-geographical systems 
of Poltava region has: improving the average population age, increase the share of people older 65 years, 
increase the charges for public utility services, and as a consequence the growth of the population debt for 
the payment of these services, increase the total mortality rate, increase the registered divorces, decrease the 
total population, reducing the natural population increase. 
The highest indicators of the code sum of the geodemographic development parameters have the cities of 
regional subordination Poltava, Kremenchuk, Myrhorod, Gorishni Plavni and Lubny, Poltavsky and Hre-
binkivsky districts. The negative indicators are characterised for the majority of the district socio-
geographical systems of the region, in particular the lowest indicators are observed in Zìnkìvsky, Myrgo-
rodsky, Chornuhinsky and Globynsky districts. 
Based on the results of the spatial and temporal socio-geographical analysis of geodemographic development 
a number of measures concerning the geodemographic policy formation in Poltava region were proposed. 
Thus, we were offered the general measures for cities and districts of Poltava region in the following areas: 
fertility enhancement and family development, improving the population health, reduction the level of mor-
tality and life expectancy, regulation of population migratory movement, establishing the negative conse-
quences of population aging.  
The main purpose of the first direction of the geodemographic policy in Poltava region is promotion the 
family development, creating the appropriate conditions (social and economic) for its proper functioning, 
encouragement the young families to give birth to 2 and more children, etc. 
The second direction of the geodemographic policy in Poltava region is covers preservation, improvement 
and control the population health, reducing the premature mortality both from internal and external factors, 
increase the average population life expectancy in Poltava region.  
The third direction of the geodemographic policy in Poltava region contains support the positive migration 
balance, to be provided by reducing departure, ensuring the return of external labour migrants to the region 
and increasing the population arrival to the region from other Ukraine’s regions. 
The fourth direction of the geodemographic policy is the most relevant for Poltava region among other re-
gions. Due to the region is characterized by one of the highest population ageing indicator in Ukraine, the 
problem of population ageing and its social insecurity is presented in all districts of Poltava region. 
Key words: component analysis geodemographic development, urban socio-geographical systems, district 
socio-geographical systems, the sum of the parameters codes, geodemographic policy.  
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УДК 911.3:378.4(477.85-25) 
СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ СТУДІЇ 

РУМУНОМОВНИМИ ВЧЕНИМИ НА БУКОВИНІ (ПОЧАТОК XX ст.) 
Єремія Ганна 

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича 
 

Висвітлено розвиток соціально-географічних досліджень на Буковині на початку XX ст. Здійснений 
ґрунтовний аналіз наукової діяльності румуномовних вчених. Показано їхній напрям досліджень та 
вклад у розвиток соціально-географічної науки України. 
Ключові слова: Населення; Буковина; румуномовні вчені; соціальні класи; етногеографія. 

 
 

Вступ. На переломних рубежах існуван-
ня українського народу і творення його держа-
вності суттєво зростало значення українознав-
чих дисциплін, до яких, безумовно, належить і 
географія, насамперед суспільна її складова. 
Територіальне обґрунтування етнічного маси-
ву українського народу і меж його майбутньої 
держави як завдання початку минулого століт-
тя співпало із становленням української геог-
рафії як власне наукової дисципліни. Одним з 
важливих напрямків географічної діяльності 
вчених був регіонально-географічний, який 
супроводжувався як безпосередніми і конкрет-
ними дослідженнями в терені, так і опрацю-
ванням комплексних регіональних проблем в 
межах етногеографічних та адміністративних 
одиниць України.  

Загалом система демографічних знань на 
початку XX сторіччя ще переживалапроцес 
становлення, найрозвиненішою її частиною 
була демографія у вузькому розумінні, спря-
мована переважно на вивчення природного 
руху населення. Меншою мірою були вивчені 
питання міграції й соціальної мобільності, їх 
роль як опосередковуючої ланки в процесах 
шлюбності, народжуваності й смертності. Ва-
гомим є й внесок румуномовних вчених у роз-
виток сусупільної географічної науки України.  

Виклад основного матеріалу. На поча-
тку ХХ ст. спостерігається бурхливе зростання 
інтересу до суспільної географії. На Буковині 
дослідженням населення займалися українські, 
австрійські, російські, польські а також румун-
ські вчені. Внесок, зроблений румуномовними 
вченими, є досить вагомим. Більшість з них 
проживали та працюали у Чернівцях, тому до-
слідження населення цього краю для них було 
актуальним. Незважаючи на той факт, що бі-
льшість з дослідників жили на Буковині, вони 
піддавалися впливові загальнорумунського 
процесу піднесення національної свідомості, 
який розпочався, коли утворилася незалежна 
Румунська держава. У цей період написані уза-

гальнюючи праці, присвячені дослідженню 
культури, побуту румунського населення, не-
залежно від території його проживання. Біль-
шість з вчених, які досліджували демографічну 
ситуацію на Буковині, були членами Румунсь-
кої академії наук. Можна відзначити таких 
вчених як І. Сбієра, Д.Дана, С. Маріана, Є. Ні-
куліце-Воронку. Значний внесок у розвиток 
теоретичних уявлень про відтворення населен-
ня належить К. Бретескові, І. Тороуціу, котрі 
вирізнялися глибоким розумінням характеру 
зв'язку демографічних і соціально-
економічних процесів. Провідне місце у пра-
цях румуномовних дослідників займала етно-
географія, як невід´ємна частина суспільної 
географії. Значну роль у дослідженні етногеог-
рафії на Буковині належить С. Маріану, 
Д.Дану. У їхніх наукових працях охоплено 
традиційну культуру буковинців, а саме: кале-
ндарна та сімейна обрядовість, міфологію, на-
родні знання, народну архітектуру, одяг, їжа, 
ремесла.  

Населення краю - один з головних на-
прямків дослідження Костянтина Бретеску. У 
роботі «Населення Чернівецької областія», 
вчений поділив регіон свого дослідження на 
дві зони: гірську і зону пагорбків [1]. У роботі 
вчений досліджує населення міста Чернівці та 
області, їх побут, звичаї, міграційні процеси та 
їх причини. К. Бретеску досліджуючи гірську 
зону, описує факт що густота населення на-
ближається до 50 мешканців на 1 км² за ви-
ключенням декількох центрів, у яких густота 
населення дещо більша. До таких центрів на-
лежать: Кобець, Кимпулунг Молдови, Ватра 
Молдови, Фрасин та ін. Така густота населен-
ня у цих центрах пояснюється добре розвину-
тими газузями промисловості, як металургійна 
та деревообробна. Зону пагорбів, автор описує 
як більш заселену. Більша густота населення 
тут припадає на зону передгір’я, що займає 3/5 
території Буковини. Густота населення приб-
лизно 51-200 мешканців на 1км². Між Прутом 
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та Дністром густота населення сягає 51-1000 
мешканців на 1 км². Населення з густотою 151-
200 мешканців на 1 км² займає обмежені тери-
торії та декілька місцевостей, які розташовані 
вздoвж Прута, а з густотою більше 500 мешка-
нців на 1 км², проживає на територіях міст Че-
рнівців, Садгори та Вижниці[1]. 

Причиною такої густоти населення на 
теріторії Буковини, як вважає К. Бретеску, бу-
ла політика, яку вела австрійська влада з ме-
тою денаціоналізації румунського населення 
через колонізацію. К. Бретеску вказує, що еко-
номічне життя також є важливим фактором 
для росту густоти населення.  

У 1930 році була опублікована праця Т. 
Олєсьєвіза «Населення України», яку дослі-
джував румуномовний вчени, асистент К. Бре-
теску - Роман Шлемко. Метою роботи було 
опублікувати дані перепису населення з 1926 
року та донесенн їх до громадян України: чи-
сельність, статтєний, етнічний склад, націона-
льність тощо. Вони були опубліковані у 17 то-
мах, у яких розкривається вік, стать, націона-
льність населення.  

На основі досліджень, Р. Шлемком стве-
рджується, що в останні роки в Україні набули 
широкого розповсюдження міграційні проце-
си. Посилення територіальної міграції насе-
лення зумовлюється такими причинами: стру-
ктурною перебудовою економіки і пов'язаними 
з нею зростанням безробіття; нерівномірністю 
в розміщенні продуктивних сил; суттєвими 
відмінностями соціально-економічних умов 
життя в селах та містах різних регіонах країни; 
різким погіршенням екологічної ситуації в ок-
ремих регіонах; інтенсифікацією міграційних 
процесів на національному ґрунті. Міграційні 
процеси були дослідженні також у праці К. 
Бретеску «Населення Чернівецької області». 
Причиною міграції населення Буковини, як 
вважає К. Бретеску, була політика, яку вела 
австрійська влада з метою денаціоналізації ру-
мунського населення через колонізацію. Від-
булися міграції на Буковині і після війни, вна-
слідок включення Буковини до складу Румунії. 
На думку проф. Бретеску, особливо емігрували 
євреї, чия кількість значно збільшилась під час 
австрійської окупації. 

Однією з найменш вивчених проблем 
соціально-економічної історії Північної 
Буковини й Хотинщини (Північної 
Бессарабії) і до сьогодні залишається 
географія дослідження кількісних показників 
приросту та етнічної приналежності 
населення регіону. І. Є Тороуціу- 
румуномовний дослідник та політичний діяч, 
статистик, географ та економіст - зробив 

вагомий внесок у суспільну географію 
завдяки своїм працям, присвячені 
дослідженню та опису населення Буковини та 
Румунії. У 1911 році, у Чернівцяіх, була 
видана книга вченого «Румуни та 
інтелектуальний клас на Буковині» [10]. 
Праця охоплює статистичні офіційні дані про 
населення краю, які доповнюються 
таблицями. Через декілька років була 
опублікована ще одна книга вченого – 
«Румуни Буковини та соціальні класи»[9]. У 
праці автор описує соціальні класи населення 
Буковинського краю на базі статистичних 
даних того періоду. З праці дізнаємося, що, за 
переписом 1910 р. на Буковині проживало 
понад 305 тис. українців. Вони становили 
найбільшу етнічну групу населення краю, 
компактно проживаючи в північній частині 
Буковини. Але були населені пункти з 
переважаючим українським населенням і в 
Південній Буковині. Основна маса 
українського населення проживала в селах. 
Українці - жителі міст становили 9,36% 
української людності краю. За конфесійною 
ознакою українці Буковини ділилися на 
православних і греко-католиків. Останні -
переважно колишні вихідці з Галичини. В 
1910 р., в краї, налічувалося 277574 
православних українців (91%) і 27527 (9%) 
греко-католиків. За зайнятістю австрійська 
статистика ділила усе населення Буковини на 
4 групи. 1900 р. у сільському господарстві 
працювало 75,71% його складу, у 
промисловості – 11,11%, у торгівлі і на 
транспорті – 7, 25%, на державній, військовій 
службі та в числі вільних професій – 5,93%. 
Сюди ж відносили і безробітних. Ці 
показники, як засвідчує автор, вказують на 
аграрний характер економіки Буковини та 
порівняно слабкий розвиток промисловості, 
торгівлі, транспорту. 

Серед працюючого населення, як вказує 
І.Тороуціу, виділялося п’ять соціальних груп - 
самостійні господарі, службовці, робітники, 
поденники (наймані працівники), члени родин, 
що допомагають. У 1910 р. 34,4% усіх працю-
ючих становили самостійні господарі, 2,58% - 
службовці, 12,34% - робітники, 17,36% - по-
денники і 33,32% члени родин, що допомага-
ють [9]. 

Рівень писемності населення Буковини, 
як дізнаємося з робіт І.Тороуціу, був одним із 
найнижчих в Австро-Угорщині. На початок 
1910 р. на Буковині уміли читати і писати 
лише 45,2% населення. Серед буковинських 
українців майже не було великих 
землевласників. Порівняно мало було 
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українців серед заможної промислової і 
торгової буржуазії. 

Населення, на думку автора, - важливий 
фактор розвитку держави. Соціальні класи 
(низький, середній та вищий) є частинами ор-
ганізму під назвою населення. У роботі пред-
ставлена таблиця динаміки чисельності насе-
лення Буковини з 1774 до 1910 рр. Дані з таб-
лиці автор взяв з робіт І. Ністора, А. Мораріу, 
які, у свою чергу, скористувались державними 
статистичними даними Буковини.  

Автор,також досліджуючи релігійну си-
туацію краю, робить висновок що станом на 31 
грудня 1910 року на територій Буковини були 
такі релігії та конфесії: католики 125418 осіб; 
греко-католики 547944 осіб; євангелісти 20513 
осіб; липовани 3232 осіб; іслам 102919 осіб; 10 
осіб інших конфесій та 62 особи які не нале-
жали до жодної з конфесій. Загальна кількість 
населення за релігійним напрямом становить 
800098 осіб, що є більшим за загальну кіль-
кість населення яку описує І. Тороуціу (794869 
осіб станом на 1910 р.). Автор пояснює цей 
факт тим, що дані за релігіями та конфесіями 
були опубліковані ще за часів австро-угорської 
влади [9].  

Тороуціу І. описує факт, що за допомо-
гою фальсифікації документів та даних багато 
румунів були записані як русини, а євреї як 
німці. Це, на думку автора, було зроблено з 
метою показати світові, а особливо Росії, що 
німці на території України почувають себе до-
сить комфортно, а українці, під владою Авст-
ро-Угорцини, підняли свій рівень життя і ста-
ли жити набагато краще. Після анексії Букови-
ни з боку Австрійської влади, на території 
краю було 75.000 румун. За даними на 31 
грудня 1910 року, на території Буковини про-
живало 273.254 румун та 526.844 осіб іншої 
національності. Загальна кількість населення 
на 31 грудня 1910 р. складало 794.929 осіб.  

І. Торооуціу досліджує також дані 1913 
року, коли було опубліковано нову таблицю, 
за статистичними даними, в офіційному довід-
нику Mitteilungen des statistischen Landesamtes 
des Herzogtums Bukowina, Heft XVII., Cherno-
witz 1913р. Довідник місить дані про населен-
ня Буковини з 1910 року, охоплює таблиці та 
їх опис. За даними цього довідника, автор опи-
сує їх у своїй роботі, - Буковина займає тери-
торію у 10.100 км.² та поділена на 11 регіонів. 
Кожен регіон має назву, який носить місто з 
найбільшою кількістю населення. Таблиці 
ранжовані за алфавітним порядком, починаю-
чи з столиці Буковини - міста Чернівців. Таб-
лиці поділені на 3 частини, тобто, а) - місто та 
головні райони, в) - кількість населення по 

населеним пунктам, с) - допоміжна таблиця.  
Також у праці І. Тороуціу, є розділи, у 

яких дається характеристика соціальних класів 
населення Буковини. Поділ праці породжує 
соціальні класи. За доходами, автор поділяє 
населення на три класи (групи): вищий клас, 
середній клас та сільське населення (нижчий 
клас).  

Сільське населення - найменше до-
сліджене на Буковині. Але, на думку автрова, 
саме цим верствам населення має бути приді-
лена найбільна особлива увага. Про нижчий 
клас мало що відомо. Немає статистичних да-
них про їх національний склад, відсоток гра-
мотності населення, рівень смертності та 
народжуваності. Можливо, це повязано з тим 
що землі сільського населення були відібрані у 
них австрійською владою.  

Середній клас – найрозповсюдженіший 
на території Буковини, і саме цим верствам 
населення І. Тороуціу приділив найбільше ува-
ги. Автором було досліджено територіальний 
поділ праці населення середнього класу. Що 
стосується міста Чернівці та передмістя, то 
ремісників регіону вчений обєднанав у 15 кор-
порацій. Кожна з корпорацій має керівний ор-
ган, який керує працівниками та корпорацією 
загалом. Усі керівні посади, як зазначає автор, 
займали євреї. Більша кількість працівників 
також були євреями і незначна частина - руси-
ни. Що стосується загальної кількості 
ремісників міста Чернівці та передмістя, автор 
надає наступні дані: 44 румунів, 1481 єврєїв, 
615 інші. Така велика кількість євреїв пояс-
нюється тим, що німці видавали євреїв «за 
своїх». Також у праці автор описує статистичні 
дані про національний склад населення Буко-
вини. Отже, за даними І. Тороуціу, у 1919 році 
населення Буковини склало: 273.254 румунів, 
102.919 євреїв, 418.673 населення іншої націо-
нальності. [9]. Як бачимо, автор описуючи да-
ні, акцентує увагу на румунському населенні, а 
русинів (українців) він обєднав у групу – « їн-
ше населення». Автором була зроблена «екс-
курсія» по всій Буковині, де був зроблений 
аналіз багатьох статистичних даних та зробле-
ний опис населення краю, акцентуючи увагу 
на румунському населенні. І. Тороуціу робить 
висновки щодо соціальних класів Буковини, а 
також подає опис кількості ремісників за пові-
тами.  

Сусіпльна георафія націй та народностей 
Буковини є надзвичайно цікавою. Варто зазна-
чити, що Буковина була одним з найбільш ба-
гатонаціональних регіонів серед австрійських 
провінцій. Тут проживали декілька десятків 
нації та народностей. Корінними й найчисель-
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нішими були українці або русини, а також ру-
муни. На Буковині, були представлені різні 
релігійні конфесії: православні, греко-
католики, римо-католики, іудеї, старообрядці 
або липовани тощо. Кожен народ, що пересе-
лився на Буковину, приніс сюди не тільки 
свою культуру, звичаї та традиції, а й свою 
релігію. Це привертало увагу дослідників гео-
гарфії України, й серед них й румуномовних. 
Також, одним із спонукальним мотивов розви-
тку етнографічної науки на початку ХХст. ста-
ли стурбованість процесом зникання цінностей 
народної культури під впливом румунської 
влади. Румуномовні вчені переймалися питан-
ням про необхідність негайного розгортання 
більш глибоких досліджень, розуміючи, що 
інакше незначна кількість та відтворення цілі-
сної картини народної культури, зникне мож-
ливість аналізу витоків народних звичаїв та 
обрядів. Для цього періоду характерне загаль-
не захоплення збором якнайбільшої кількості 
документів, складання фольклорних колекцій 
та формування етногеографічних архівів[13]. 
Варто вказати, що дослідження традиційної 
культури етнічних груп Буковини, тобто укра-
їнської, польської, румунської, єврейської та 
інших, відбвалися паралельно. В процесі наці-
онального піднесення, під впливом Румунської 
академії наук та етногеографічної діяльності С. 
Маріана, Д.Дана, Є. Нікуліце-Воронки, 
з´явилися ціла низка праць присвячені етноге-
ографічному дослідженню краю. Новий етап у 
розвитку народознавства Буковини ознамену-
вала собою поява комплексних монографічних 
досліджень всього спектра ентографічних про-
цесів у працях румуномовних етногеографів 
[11]. Серед румуномовних етногеографів-
дослідників, одне з чільних місць займає про-
фесор Чернівецького університету І.Г. Сбієра. 
Він був ініціатором одних із першших етног-
рафічних досліджень на Буковині. Вчений зу-
мів зібрати значний за обсягом матеріал, зба-
гативши буковинське народознавство цікави-
ми, нерідко унікальними спотререженнями і 
фактами – «Румуни»; «Буковина». Праця І.Г. 
Сбієри та С.Ф. Маріана «Румуни» [11], була 
візитною карткою буковинських румунів серед 
їнших народів краю . У ній стисло та змістовно 
описуються обряди, традиції, релігійні погляди 
румунського народу на Буковині. дана праця 
ознайомила тогочасну європейську громадсь-
кість з культурою та побутом буковинських 
румунів, відкриваючи тим самим чергову сто-
рінку народознавчих досліджень Буковини.  

Аналіз наукової спадщини таких руму-
номовних вчених-етногеографів як Є. Нікулі-
це-Воронки, Д.Дана, С. Маріана дає можли-

вість досліджувати їх внесок у народнознавст-
ві Буковини. Серед них варто відзначити пос-
тать священика, громадського діяча, історика 
та етногеографа, члена-кореспондента румун-
ської Академії, Дімітрія Дана. Визначальною 
рисою його етногеографічних досліджень мо-
жна визначити науковий інтерес до вивчення 
етнічних груп Буковини. У даній галузі буко-
винської етногеографії його розвідки, будучи 
унікальним за новмзною теми, не втратили 
свого значення й до наших днів. Етногеографі-
чна тематика, якою Д.Дан зацікавився під 
впливом румунського академіка С.Ф. Маріана, 
займала у його творчості провідне місце.  

Вчений написав серію праць що стосу-
ються населення Буковинського кра, а саме: 
Русини Буковни(1913р.); Липовани Букови-
ни(1984р), Вірмени Буковини (1891р), Евреї 
Буковини (1899)р, Цигани Буковини (1892)р. 
[2,3,4,5,6]. Розглядаючи роботи Д.Дана, прис-
вячені етнічним групам Буковини, під кутом 
зору методології дослідження, можна виокре-
мити декілька характерних рис: висвітлення 
автором історії розселення цих народів на Бу-
ковині, ентимології назв чи самоназв, аналіз 
антропологічних даних, схильність до класи-
фікації етнографічних та соціальних явищ [13]. 
У даних роботах Д.Дан вказав на мотиви та 
історію розселення етнічних груп на Буковині. 
Д.Дан розпочав свої дослідження етнічних 
груп Буковини з українців - «Русини Букови-
ни» [5]. Вчений приділив увагу вивченню ет-
нічного складу населення Буковини, даючи 
детальну характеристику їх загального стану, 
кількості, звичаїх та побуту тощо. Ареал дос-
лідження роботи охоплює українські села Бу-
ковини з переважанням конкретних прикладів 
із сіл Прутського-Дністровського межиріччя. 
А відміну від румуномовних дослідників-
етногеографів, Д. Дан приділив значну увагу 
матеріальній культурі українців, що дозволяє 
проаналізувати багато з описаних вченим ет-
нографічних особливостей українців Букови-
ни. Так, описана вченим у його праці садиба 
селянина з вільним розміщенням будівель, бу-
ла поширена в усіх зонах Буковини, проте пе-
реважала в гірській зоні краю.  

Варто зазначити, що останнім часом на-
уковий доробок з етногеографії Буковини 
значно збільшився як у кількісному, так і 
якісному показниках. Тому досліджуючи насе-
лення краю, варто відзничити працю Д.Дана 
«Євреї Буковини». Після приєднання Букови-
ни до складу Австрії у 1775 р. відбувається 
зростання чисельності єврейського населення. 
У 1782 р. в краї налічувалось 714 сімей. Не-
значна частина займалася землеробством. До-
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сить багато євреїв займалися ремеслом. В 
«описі» К. фон Енценберга згадуються ковалі, 
капелюшники, теслярі, ткачі тощо, більшість з 
яких зосереджувалася в Чернівцях. Крім того, 
євреї, як і вірмени, займалися торгівлею.  

Серед румуномовних дослідників етно-
географів початку ХХст., однією з найяскра-
віших фігур була Єлена Нікуліце-Воронка. За 
методикою дослідження традиційної культури 
буковинців, Є. Нікуліце-Воронка належала до 
міфологічної школи. Основна фундаментальна 
праця Є. Нікуліце-Воронки «Звичаї та віруван-
ня румунського наоду» була видана у 1903 ро-
ці в Чернівцях[7]. У роботі дослідниця зробила 
спробу простежити витоки вірувань румунсь-
кого народу. Вона виходила з переконань, що 
християнство є нічим іншим, як перелицьова-
ним язичництвом. Незвичний підхід дослідни-
ці у дослідженні етнографічної ситуації краю 
викладений у її працях та дослідженнях. Вона 
використовувала інформацію для своїх дослі-
дженнях з таких румуномовнмх населених пу-
нктів північної частини Буковини, як Михаль-
ча, Роша, Магала, Ропча, Волока, Коровія, Че-
рнівці, Сторожинець, Бояни, Чагор та інші. 
Також до ареалу досліджень Нікуліце-Воронки 
входили й україномовні села: Бросківці, Ма-
лий кучурів, Камяна тощо.  

Важливим для розуміння народознавчих 
явищ, присутніх у повсягденному житті насе-
лення Буковини, є дослідження наукової спа-
дщини Леоніда Боднерєску. Найбільш харак-
терною особливістю його етногеографічної 
діяльності можна визначити дослідження ка-
лендарної обрядовості. Однією з перших робіт 
вченого, присвячена етногеографічній темати-
ці, була «Різдво і Новий рік у румунів» 
(1904р.) [13]. Популярність дослідник здобув 
також своїми науковими роботами, присвяче-
ними календарній обрядовості буковинських 
румунів: «Деякі румунські звичаї до Різдва та 
Нового року»; «Деякі румунські великодні 
звичаї» [12]. Аналізуючи джерельну базу ро-
боти Л. Боднерєску, визначаємо, що у процесі 
збирання етногеографічного матеріалу, вчений 
використовував інформацію самого місцевого 
населення.  

Залишив величезну етногеографічну 
спадщину після себе й відомий румуномовний 
діяч, етногеограф, історик, член Румунської 
академії наук Сіміон Флорі Маріан. Етногео-
графічна спадщина вченого складається з по-
над 150-ти історичних та етногеографічних 
праць. Серед найвагоміших етногеографічних 
праць слід відзничити: « Рмунська народна 
орнітологія (1883); «Хроматика румунського 
народу»; «Свята у румунів» тощо[8]. Аналізу-

ючи праці і рукописи С.Ф. Маріана, можна з 
упевненістю стверджувати, що він створив 
справжній етногеографічний архів Буковини. у 
своїх працях вчений охопив всі аспекти життя 
бковинських румунів. Вченому був властивий 
порівняльно-історичний метод етногеографіч-
них досліджень. Відводячі важливе місце як 
світовій, так і національній історії, вчений роз-
глядав звичаї, обряди і вірування як памятки 
минулого, в яких відображене життя народу. 
Дослідник зробив спробу проникнути в гли-
бинні причини деяких етнографчіних явищ: 
«Родини у румунів» (1892); «Весілля у руму-
нів»(1890); «Похорони у румунів» (1892) [13]. 
Названі наукові твори охопили своїм змістом 
плин життя людини від народження до смерті. 
Найхарактернішою рисою класифікаційної 
манери С.Ф. Маріана як прибічника порівня-
льно-історичного методу дослідження етног-
рафії, була хронологічна послідовність подан-
ня матеріалу. Тому запропонована ним послі-
довність перехідних обрядів, звичаїв та ритуа-
лів змоделювало грунтовну та логічну струк-
туру людського життя.  

С.Ф. Маріан наблизився до розуміння 
основних принципів порівняльно-історичного 
методу, які дали йому можливість виявити 
особливе і загальне у розвитку народної куль-
тури різних етнічних груп, зясувати причини 
цих спільних і відмінних рис, пояснити причи-
ни і хід формування історико-
етногеографічних особливостей тощо. Праці 
С.Ф. Маріана, присячені сімейній обрідовості, 
грунтуються на етногеографічних матеріалах 
зібраних Буковинських сіл: Красна, Бояни, 
Магала, Остриця, Вама, Ватра Дорней, Кин-
дрени та інші [13].  

Також етногеограф, описав у своїж дос-
лідженнях деякі обряди і звичаї, характерні не 
тільки для румунів, а й українцям краю. Автор 
спробував відтворити звичаї, які зникли упро-
довж віків. Так, панриклад, на основі народних 
оповідань автором був відтворений звичай ку-
пання перед вінчанням. Отже, праці С.Ф. Ма-
ірана що с тосуються дослідженні буковинсь-
кої етногеографії, не втрачають своєї цінності і 
до сьогодення.  

 Отже, румуномовні дослідники зробили 
вагомий внесок у розвиток української суспі-
льної географії, здійснюючи соціально-
географічні, демогеографічні дослідження та 
висвітлюючи ці результати у своїх працях.  

 
Список літератури 
1. Bratescu Constantin. Populatia regiunii Cer-
nauti/ Bratescu C.// Buletinul Universitatii din 
Cernauti, vol II- 1928 101-123 p. 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 775-776. Географія 

261 

2. Dan D. Evreii din Bucovina/D.Dan//Crnauti: 
Sociatatea tipografica bucovineana, 1987.-112p. 
3. Dan D. Lipovenii din Bucovina/D.Dan// Cer-
nauti: Tipo-Litografia concesionata Arch. Silves-
tru Morariu-Andrievici, 1984.-43p. 
4. Dan D. Lujenii. Biserica, proprietarii mosiei, 
satul si locuitorii lui/ D.Dan// Cernauti: Tipo-
Litografia concesionata Arch. Silvestru Morariu-
Andrievici, 1983.-34p. 
5. Dan D. Rutenii din Bucovina/D.Dan// Cer-
nauti: Tipo-Litografia concesionata Arch. Silves-
tru Morariu-Andrievici, 1913.-44p. 
6. Dan D. Tiganii din Bucovina/ D.Dan// Cer-
nauti: Tipografia si litografia concesionata Arch. 
Silvestru Morariu-Andrievici, 1892.-23p 
7. Datcu I. Niculita-Voronca E. Datinele si 
credintele poporului romin adunate si asezate in 
ordine mitologoca / I. Dancu// Iasi: Polirim, Vol.I. 
1998.- 1-10 p 

8. Datcu I. Simion Florea Marian/ I. Datcu// 
Steaua.-1997.-№ 9-10 – p 15 
9. Toroutiu E. Poporatia si clasele sociale din 
Buovina/E.Toroutiu//Bucuresti: Biblioteca Buco-
vina,1916.-431 p 
10. Toroutiu E. Romanii si clasa de mijloc din Bu-
covina/E.Toroutiu//Cernauti: Editura autorului, 
1912.-150 p 
11. Мойсей А. Культура і побут буковинців у 
дослідженнях Леоніди Боднереску (1872-
1945)/ А. Мойсей// Буковинський історико-
етнографічний вісник.- Чернівці: Золоті литав-
ри, 2002.-Вип.4.- с.145-148 
12. Мойсей А. Традиційна культура насе-
лення Буковини у працях румунських дослід-
ників другої половини ХІХ – початку ХХ ст./ 
А. Мойсей// Чернівці: Рута, 2005.-304с. 
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XX в.). Освещены развитие социально-географических исследований на Буковине в начале XX в. 
Проведенный обстоятельный анализ научной деятельности румыноязычных ученых. Показано их 
направление исследований и вклад в развитие социально-географической науки Украины. 
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фия. 
 
Yeremiia H.І. Social-Geographic Studies of Rumanian-Speaking Scientists in Bukovyna (The Begin-
ning of the XX Century). Development of social-geographic studies of Bukovyna at the beginning of the 
XX century is discussed. Thorough analysis of scientific activity held by Rumanian-speaking explorers has 
been conducted, as well as the fields of their studies were disclosed and their contribution to the development 
of Ukrainian social-geographic science was highlighted.  
The importance of the role of Ukrainian-knowledge disciplines, to where we doubtlessly include geography, 
and, in the first turn, its social component, was proved in watershed periods of the mere existence of Ukrain-
ian nation and the formation of its nationhood. Territorial substantiation of the whole ethnic massif of 
Ukrainian people and the borders of their future state as an urgent task at the beginning of the past century 
had coincided with the formation of Ukrainian geography as properly scientific discipline. Regional geo-
graphic studies were among the most important trends in those years. These were the direct and a specific 
exploration in the area, as well as it was the analysis of the complex regional problems within ethno-
geographic and administrative units of Ukraine.  
The beginning of the XX century had witnessed the outburst of interest to social geography. The studies of 
Bukovynian population were undertaken by Ukrainian, Austrian, Russian, Polish and Rumanian scientists, 
and the contribution by the Rumanian-speaking explorers was of essential weight. The majority of these sci-
entists lived and worked in Chernivtsi, which therefore made their research in the area of these lands’ popu-
lation actual.  
An important contribution to the development of theoretical insight into population’s reproduction was made 
by C. Bratescu and І. Toroutiu, whose works were distinguished for deep understanding of the nature of mu-
tual links between demographic and social-economic processes. Ethno-geography as part of social geography 
had also kept leading positions in the scope of studies by Rumanian-speaking researchers. S. Marian and D. 
Dan, ethnic geographers of Bukovyna, devoted their works to traditional culture of the Bukovynians describ-
ing their calendar and family rituals, mythology, popular wisdom, vernacular, clothes, foods, and crafts. 
Bukovynian population was among the most important lines within scientific activity of Constantin Bratescu. 
In his Population of the Chernivtsi Oblast, he had divided the region into mountainous and up-and-down 
zones [1]. The scientist had also inquired into specificities of population of Chernivtsi, its people’s customs 
and traditions, migration processes and their causes. 
Up to this date, the social-economic history of Northern Bukovyna and Khotyn (Northern Bessarabia) stays 
to be the least explored areas with respect to quantitative indices of population growth and ethnic belonging. 
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І. Torotiu, one of Rumanian-speaking geographers, and a political activist, statistician and economist, had 
essentially contributed to social geography with his descriptions of population of Bukovyna and Rumania. 
His Rumanians and the Intellectual Class of Bukovyna was published in Chernivtsi in 1911 [10]. His work 
includes the official statistics and his own statistical tables regarding the population of Bukovyna. Few years 
later, he published Rumanians of Bukovyna and Social Classes [9], one more book where, proceeding from 
the official statistics available at that period, he explored the social strata of Bukovyna. People, at the au-
thor’s opinion, were the important factor of the state’s development. Social classes (low, medium and higher) 
stay to be parts of the organism called population. The author worked with the tables of the dynamics of Bu-
kovynian population number in 1774-1910 taken from works by І. Nistor and А. Morariu, who, in their turn, 
had used the official statistics for Bukovyna.  
Social geography of Bukovynian nations and nationalities was very appealing. It should be noted that, among 
all Austrian provinces, Bukovyna was almost the biggest multi-national region with its couples of tens na-
tions and nationalities. Ukrainians or Rusyns, as well as Rumanians were the native and the most numerous 
people inhabiting these lands. Bukovyna was represented by a variety of religious confessions: orthodox, 
Greek-Catholic, Roman Catholic, Hebrew, Old Believer or Lipovans, etc. Each nation appearing here had 
brought not only its own culture, customs and traditions, but a religion, too, and it could not but attract atten-
tion of geographers of Ukraine, inclusive of Rumanian-speaking explorers. Among the guiding motifs of the 
development of ethnographic science at the beginning of the XX century was the scientists’ concernment 
about the processes of loss of folk culture in the period of Rumanian ruling. Being aware of the otherwise 
fade-away of the holistic view of original cultures and impossibility of further analysis of the origin of folk 
customs and traditions, the Rumanian-speaking explorers insisted on the expansion of urgent and a much 
deeper studies of Bukovynian people. That period was characteristic for the rage of collecting numerous 
documents, arrangement of folklore collections, and formation of ethnographic archives [13]. It is worth 
mentioning that explorations of traditional cultures of Bukovynian ethnic groups, that is, those of Ukrainian, 
Polish, Rumanian, Jewish cultures, etc, were held in parallel. The processes of national awareness promoted 
by ethnographic activity of S. Marian, D. Dan, E. Niculita-Voronca, and supported by the Rumanian Acade-
my of Sciences, had resulted in publication of a number of works devoted to ethnographic studies of Buko-
vyna. Furthermore, the complex monographic studies by Rumanian-speaking ethnographers covering the 
whole spectrum of ethnographic processes was a new stage in the development of Bukovyn ian ethnography 
[11]. 
Thus, the Rumanian-speaking scientists, with their social-geographic and demo-geographic studies, have 
significantly contributed to the development of Ukrainian social geography.  
Key words: population; Bukovyna; Rumanian-speaking scientists; social classes; ethno-geography. 
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УДК [338.48-6:502/504](477.85) 
ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЕКОТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Ячнюк М. О., Вацеба В.Я., Франків О. Б. 

ЧернівецькийнаціональнийуніверситетіменіЮріяФедьковича 
Менеджмент туризму покликаний створити певну систему управлінської діяльності по найкращому 
задоволенню потреби людей у подорожі з найрізноманітнішими цілями. Ця система передбачає за-
гальну орієнтацію туристських організацій і підприємств на ринковий попит, запити конкретних 
споживачів і організацію виробництва таких турів, туристських послуг і товарів, які користуються 
попитом і можуть принести прибуток. На даний момент серед перспективних напрямів, які слід ро-
звивати і вдосконалювати в області туристичної індустрії виступають окремі види екологічного ту-
ризму, а саме: сільський зелений туризм, науковий, пізнавальний, спортивно-оздоровчий (спелеоту-
ризм, пішохідний, водний, гірський, кінний, велосипедний і т. д.), гастрономічний.Екологічний ту-
ризм може стати справжнім джерелом надходжень до державного і місцевого бюджетів. На багатьох 
територіях екологічний туризм може стати галуззю спеціалізації (наприклад, в гірських та перед-
гірських районах), представляючи конкурентоздатну альтернативу руйнуючій природу виробничо-
господарській діяльності.  
Ключові слова: екологічний туризм; менеджмент; навколишнє середовище; туристична індустрія. 

 
Вступ. Основною характерною рисою 

екотуризму є те, що він покликаний запобігти 
негативному впливу на природу, а також ви-
ступає в якості мотиваціїдля туристів і туропе-
раторів до участі в соціально-культурному ро-
звитку регіонів та охорони природи.Основна 
причина виникнення екологічного туризму 
знаходиться у невідрегульованості відносин у 
системі «суспільство-природа», або в тури-
стичній інтерпретації -«туризм-екологія». Са-
ме орієнтацією на екологічну складову можна 
пояснити підвищену увагу в останні роки до 
відвідування місць з незміненим або мало 
зміненим природним середови-
щем.Середпровідних мотивів туристських по-
дорожей на перший план все більше виступає 
прагнення людей до спілкування з природою, 
одержання нової інформації про природу 
регіону, заяким відбувається подорож, про 
культурно-етнографічні особли-
вості, характернідля регіону перебування ту-
ристів [1]. 

Основна ідея екологічного туризму - це, 
насамперед, турбота про навколишнє при-
родне середовище, яке використовують в ту-
ристських цілях. Вона отримує конкретне 
втілення і те, що екологічний туризм поклика-
ний:1) постійно, систематично і цілеспрямова-
но культивувати критерій рівноваги навко-
лишнього природного середовища;2) гар-
монізувати відносини між екологією, суспіль-
ством і економікою;3) орієнтувати туристичні 
організації на збереження і примноження спо-
живної вартості природного середовища;4) 
підкоряти короткочасні інтереси отримання 
прибутку від туризму довготривалим інтере-

сам збереження природи для майбутніх по-
колінь, а також для подальшого розвитку ту-
ризму:5) формувати в туристів почуття особи-
стої відповідальності за стан природи та її 
майбутнє [3]. 

Методичні підходи дослідження. Ме-
неджмент туризму покликаний створити певну 
систему управлінської діяльності по найкра-
щому задоволенню потреби людей у подорожі 
з найрізноманітнішими цілями. Ця система 
передбачає загальну орієнтацію туристських 
організацій і підприємств на ринковий попит, 
запити конкретних споживачів і організацію 
виробництва таких турів, туристських послуг і 
товарів, які користуються попитом і можуть 
принести прибуток.  

Становлення менеджменту в екологіч-
ному туризмі пов'язано з наступними обстави-
нами. По-перше, всяке нове сприймається з 
побоюванням з боку тих, хто вже зайняв до-
сить міцні позиції в туризмі. По-друге, говоря-
чи про екотуризм, потрібно рахуватися з його 
специфікою, що потребує значних зусиль для 
свого заняття сегмента на туристському ринку. 
По-третє, виходячи на туристський ринок, 
екотуризм пов'язаний з високими початковими 
витратами, що робить його продуктзанадто 
дорогим і елітним. Звідси випливає, що ме-
неджмент в екологічному туризмі повинен во-
лодіти набагато більшою "пробивною 
здатністю", основою чого є перш всього висо-
ка якість цього виду діяльності. 

Таким чином, основними науково-
методичними засадами та завданнями ме-
неджменту екологічного туризму 
є:спрямування на інтелектуальний розвиток 
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екологічної освіти, підвищення культури 
взаємовідносин туристів та відпочиваючих з 
природним середовищем шляхом змістовного 
дидактичного екоосвітнього опрацювання ту-
ристичних програм (стежок, маршрутів, турів, 
тренінгів тощо); розробка і впровадження еко-
культурних норм поведінки у природному се-
редовищі з поступовим переходом на рівень 
екокультури спілкування з природою; вихо-
вання в туристів і відпочиваючих потреби не 
тільки насолоджуватись природним середови-
щем, але й дбати про його майбутнє, а також 
сприяти збереженню та відтворенню довкілля 
як основного ресурсу екологічного туриз-
му;створення інтеграційної основи для інших 
видів туризму у використанні рекреаційного 
потенціалу природного середовища з метою 
найбільш повного відновлення фізичних і ду-
ховних сил людини, забезпечення повноцінно-
го відпочинку;орієнтування на соціально-
економічпий розвиток туристично-
рекреаційних центрів, насамперед природо-
охоронних і природних територій, урбоком-
пенсаційних смуг міст; зростання регіонально-
го та місцевого туристичного підприємництва; 
підвищення рівня зайнятості населення; зба-
лансування регіональних суспільно-
економічних диспропорцій; подолання мов-
них, соціальних, класових, етнічних та 
релігійних бар'єрів; зберігання місцевих про-
мислів, звичаїв та традицій; поглиблення еко-
номічного змісту екотуристичної діяльності та 
її природоохоронної функції, створення і ре-
алізація рентабельних турів і послуг, 
мінімізація витрат на їх виробництво, отри-
мання прибутку, пошук нових можливостей 
для розвитку екотуризму па сталій еко-
номічній основі. 

У менеджменті екотуризму специфічна 
роль відводиться мотивації, що є однією з най-
важливіших функцій менеджменту і справляє 
великий вплив на широкий спектр відносин 
між людьми, що прямо чи опосередковано за-
лучені до екотуристичної діяльності - моти-
вація самих працівників турорганізацій, моти-
вація персоналу природогосподарських та 
природоохоронних організацій, мотивація 
населення (відпочиваючих та туристів)[2]. 

Результати дослідження. У 
Чернівецькій області нараховується243 тери-
торії та об'єкти природно-заповідного фонду, у 
тому числі 7 заказників, 8 пам'яток природи, 
ботанічний і дендрологічний парк Чернівець-
кого національного університету,Вижницький 
національний природний парк,Черемоський 
національний природний парк іСторожинець-
кий дендропарк, що мають загальнодержавне 

значення і увійшли в транснаціональну еко-
логічну мережу Карпат, а також 136 пам'яток 
природи, 40 парків, що є пам'ятками садово-
паркового мистецтва, і 39 заповідних урочищ 
місцевого значення. 

Отже, можемо зазначити, що дана тери-
торія володіє неабияким туристично-
рекреаційним потенціалом та багата на екоту-
ристичні ресурси. Та попри багатство ре-
сурсів,екотуризмв області розвивається не на 
повну потужність. Серед чинників, що стри-
мують розвиток екотуризму в Україні і в 
Чернівецькій області зокрема, переважають 
економічні та організаційні. 

До економічних належать:відсутність 
необхідного початкового капіталу для 
фінансування робіт із створення науково-
природознавчих центрів, формування цільових 
програм екологічного туризму; незначними є 
інвестиції у туристичну інфраструктуру та, 
зокрема, у впровадження екологічних програм, 
що позначається на стані готельного, транс-
портного обслуговування, рівні надання по-
слуг;ідсутність засобів з менеджменту та мар-
кетингу екотуризму для залучення потенцій-
них туристів для відвідування хоча б тих тери-
торій, які мають певну інфраструктуру з 
прийому, розміщення та обслуговування гос-
тей; відсутність цілеспрямованих наукових 
досліджень та підготовки необхідних кадрів. 

Серед організаційних гальмівних чин-
ників: обмеженість туристських маршрутів у 
місцях екологічного туризму та їх незадовіль-
на облаштованість; відсутність спеціалізова-
них турорганізацій у сфері екотуриз-
му;обмежений набір туристсько-рекреаційних 
послуг для туристів;відсутність суспільно 
орієнтованого інформаційного менеджменту, 
моди на екотуризм;нестача фахівців як у галузі 
екотуризму так і у відповідних державних 
установах, міністерствах та відом-
ствах;відсутність необхідної законодавчої ба-
зи[6]. 

Створення та функціонування маршрутів 
екотуризму в Чернівецькій області повинне 
вирішити ряд проблем, зокрема: збереження 
об’єктів природної та культурної спадщи-
ни;екологічного виховання, навчання та освіти 
туристів;зростання зацікавленості місцевого 
населення у збереженні й відновленні природи 
та розвитку туризму; забезпечення сталого ро-
звитку області. 

В даній роботі було з’ясовано, якими є 
основні проблеми менеджменту екотуристич-
ної діяльності. Серед яких слід виділити про-
блеми державного та регіонального рівня 
(табл.). 
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Сьогодні стає очевидним усвідомлення 
мети створення в Україні сучасного високое-
фективного і конкурентоспроможного тури-
стичного комплексу, що дасть змогу забезпе-
чити широкі можливості для задоволення по-
треб українських та іноземних громадян у 
різноманітних туристичних послугах. Необ-
хідним є створення сучасної системи підготов-
ки кадрів для галузі туризму, впровадження 

комплексу заходів щодо сприяння модернізації 
матеріальної бази туризму, активізації будів-
ництва нових об’єктів туристичної індустрії, 
впровадження вітчизняного туристичного про-
дукту на світовий ринок туристичних послуг 
[5]. 

 
 

Таблиця1 
Проблеми, що виникають на шляху впровадження практики екологічного туризму  

на державному та регіональному рівнях 
 

На державному рівні На регіональному рівні 

1. Недосконалість законодавчої та нормативно-правової 

бази особливо - податкової політики, візової системи, 

правил землекористування 

1. Відсутність або низька комфортність інфраструктури 

2. Відсутність стратегії та конкретних планів розвитку 

екотуризму на базі особливо охоронюваних природ-

них територій (ООПТ) і сільських територій (СТ) 

2. Відсутні спеціалізовані структури, здатні організува-

ти і координувати процес розвитку екотуризму на 

регіональному рівні 

3. Відсутність розмежування повноважень органів дер-

жавної виконавчої влади та місцевого самоврядуван-

ня у сфері туристсько-рекреаційного комплексу(ТРК) 

3. Відсутність механізмів визначення допустимих ре-

креаційних навантажень і моніторингу екологічних 

наслідків туризму  

4. Низька ефективність функціонування наявних 

об'єктів курортно-рекреаційного комплексу 

4. Поступове виснаження лікувальних і природно-

кліматичних ресурсів 

  5. Пасивність маркетингової та інформаційно-

рекламної діяльності 

  6. Обмежений набір туристично-рекреаційних послуг 

  7. Неефективна система управління розвитком ТРК 

  8. Зношеність основних засобів ТРК 

 
Незважаючи на значні досягнення 

адміністрацій заповідних територій у напрям-
ку створення маршрутів екотуриз-
му,екотуристичнадіяльність обмежується низ-
кою проблем: низьким рівнем екологічної 
освіти як туристів, так і місцевого населен-
ня;недотриманням норм поведінки на природ-
но-заповідних територіях; недостатнім рівнем 
(а часто й відсутністю) контролю за по-
ведінкою груп на маршрутах; недостатність 
забезпеченості автомобільних доріг туристич-
ною, сервісною та інформаційною структурою 
(відсутність рекламних щитів та єдиної систе-
ми маркування автошляхів щодо закладів ту-
ризму);недостатність якості та асортименту 
туристичних послуг;неналежний стан тури-
стичних маршрутів (відсутність обладнаних 
місць перепочинку, гірських притулків, від-
сутність єдиної системи знакуван-
ня);недосконалість бази даних щодо туристич-
но-рекреаційних об’єктів. 

Дослідивши проблеми менеджменту 

екотуристичної діяльності на регіональному і 
державному рівні, на наш погляд, насамперед, 
потрібно вдосконалювати екологічну політику, 
а саме вдосконалювати та забезпечувати захо-
ди, спрямовані на:раціональне використання, 
відтворення і збереження природних ресурсів, 
особливо цінних і унікальних природних ком-
плексів; обмеження негативного впливу люд-
ської діяльності на навколишнє середовище; 
забезпечення екологічної безпеки. 

Досвід країн, яким вдалося стримати по-
гіршення чи навіть поліпшити стан природно-
го середовища (Канада, Японія, Фінляндія та 
інші), показує, що екологічна політика повин-
на ґрунтуватись на таких принципах: 1) побу-
дова практичних заходів на найновітніших до-
сягненнях науки і технологій; 2) виділення на 
природоохоронну діяльність необхідних ма-
теріально-фінансових ресурсів; 3) раціональне 
поєднання примусових, економічних і мораль-
них важелів у системі управління природоко-
ристуванням; 4) динамічне правове екологічне 
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забезпечення; 5) високий рівень екологічної 
освіти і культури населення; 6) активна участь 
громадськості[7]. 

Отже, метою екологічної політики є 
стабілізація та поліпшення стану навколишнь-
ого природного середовища для гарантування 
екологічно безпечного природного середовища 
для життя та здоров’я населення, впроваджен-
ня екологічно збалансованої системи природо-
користування та збереження природних екоси-
стем[7]. 

На даний момент серед перспективних 
напрямів, які слід розвивати і вдосконалювати 
в туристичній індустрії області виступають 
окремі види екологічного туризму, а саме: 
сільський зелений туризм (СЗТ), науковий, 
пізнавальний, спортивно-оздоровчий (зокрема, 
спелеотуризм, пішохідний, водний, гірський, 
кінний, велосипедний і т. д.), гастрономічний. 

Кожний регіон України характеризуєть-
ся своїм напрямом розвитку СЗТ. Західний 
регіон займає провідне місце. Найбільш попу-
лярним є район Карпат, який охоплює чотири 
області: Івано-Франківську, Закарпатську, 
Львівську та Чернівецьку. Найбільш популярні 
центри зеленого туризму – Яремче, Верховина, 
Косів, Путила, Вижниця, Яблучниця, Рахів, 
Славко та ін. На наш погляд, саме дану тери-
торію потрібно вдосконалювати для розвитку 
СЗТ.  

СЗТ у більшості країн розглядається як 
невід'ємна складова комплексного соціально-
економічного розвитку села та як один із за-
собів вирішення багатьох сільських проблем. 
Позитивний вплив СЗТ на вирішення соціаль-
но-економічних проблем села полягає пе-
редусім у тому, що він розширює сферу зайня-
тості сільського населення, дає селянам додат-
ковий заробіток. Розширює можливості зайня-
тості сільського господаря не тільки у вироб-
ничій сфері, але й в сфері обслуговування. При 
певному нагромадженні числа відпочиваючих 
з'являється потреба в задоволенні їх різно-
манітних запитів, а це, в свою чергу, стимулює 
розвиток сфери послуг: транспортних, зв'язку, 
торгівлі, служби побуту, відпочинково-
розважальних та інших.  

Особливо сприятливі умови для розвит-
ку СЗТ створюються на територіях національ-
них і ландшафтних парків, де існує можливість 
поєднати повноцінний відпочинок з пізнаван-
ням природничого та історико-культурного 
потенціалу регіону. Розвиток сільського зеле-
ного туризму спонукає до покращення благо-
устрою сільських садиб, вулиць, сіл в цілому; 
стимулює розвиток соціальної інфраструктури. 
[4]. 

Перспективою розвитку пішохідного 
екологічного туризму може стати створення 
нових екотуристичних маршрутів та еко-
логічних стежок, що будуть приваблювати як 
українських, так і іноземних ту-
ристів.Вдосконалення і розвиток спелеотуриз-
му, на нашу думку, взагалі може прославити 
територію Чернівецької областіі, в перспек-
тиві, отримувати непогані доходи від екоту-
ризму, адже на території області поширені 
карстові форми рельєфуі загалом виявлено по-
над 140 природних печер, найбільш цінні з 
яких (43 об’єкти) взято під охорону держави. 

Висновки.Таким чином, серед основних 
проблем менеджменту екотуристичної діяль-
ності, слід виділити: відсутність необхідного 
початкового капіталу для фінансування робіт 
із створення науково-природознавчих центрів, 
формування цільових програм екологічного 
туризму; незначними є інвестиції у туристичну 
інфраструктуру та, зокрема, у впровадження 
екологічних програм, що позначається на стані 
готельного, транспортного обслуговування, 
рівні надання послуг; відсутність цілеспрямо-
ваних наукових досліджень та підготовки 
необхідних кадрів; обмеженість туристських 
маршрутів у місцях екологічного туризму та їх 
незадовільна облаштованість; відсутність 
спеціалізованих турорганізацій у сфері екоту-
ризму; обмежений набір туристсько-
рекреаційних послуг для туристів; нестача 
фахівців як у галузі екотуризму так і у 
відповідних державних установах, міністер-
ствах та відомствах; відсутність необхідної 
законодавчої бази та ін. 

Екологічний туризм може стати 
справжнім джерелом надходжень до держав-
ного і місцевого бюджетів. На багатьох тери-
торіях екологічний туризм може стати галуззю 
спеціалізації (наприклад, в гірських та перед-
гірських районах), представляючи конкурен-
тоздатну альтернативу руйнуючій природу 
виробничо-господарській діяльності.  
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Ячнюк М.А., Вацеба В.Я., Франкив А. Б.Проблемы менеджмента екотуристической деятельно-
сти в Черновицкой области. Менеджмент туризма призван создать определенную систему руково-
дительной деятельности по наилучшему удовлетворению потребности людей в путешествии с самы-
ми разнообразными целями. Эта система предусматривает общую ориентацию туристських органи-
заций и предприятий на рыночныйспрос, запросыопределенныхпотребителей и организациюпроиз-
водства таких туров, туристических услуг и товаров, которыепользуютсяспросом и могут принести 
прибыль.На данный момент средиперспективных направлений, которыенеобходиморазвивать и со-
вершенствовать в облаституристическойиндустриивыступаютотдельныевидыэкологическоготуризма, 
а именно: сельскийзеленый туризм, научный, познавательный, спортивно-оздоровительный (спелео-
туризм, пешеходный, водный, горный, конный, велосипедный и т. д.), гастрономиче-
ский.Экологический туризм может стать основнымисточникомпоступлений в государственный и 
местныйбюджеты. На многихтерриторияхэкологический туризм может стать отрасльюспециализации 
(например, в горных и предгорных районах), представляяконкурентоспособную альтернативу разру-
шающей природу производственно-хозяйственнойдеятельности. 
Ключевые слова: экологический туризм; менеджмент;окружающаясреда, туристическаяиндустрия. 
 
M. Yachnyuk, V. Vatseba , O. Frankiv. Problems of management of ecotourism in Chernivtsi region. The main 
aim of the tourism management is to create certain system of management activities providing the best fulfill of people 
needs during travelling. This system provides the general orientation of tourist organizations and enterprises on the 
market demand, the needs of particular consumer and the organization of producing of such tours, tourist services and 
goods, which are in demand and can bring the profit. 
Formationof themanagementintheecotourismrelatedwiththenextobstacles. Firstly, all novelties are perceived 
cautiously by the ones, who have already taken quite a durable positions in the tourism. Secondly, keeping in 
mind ecotourism, we should take into consideration its specificity, as it demands essential efforts to take its 
own segment on the tourism market.Thirdly, ecotourism associated with high tax costs, while it establishes 
on the tourism market, that makes its product too expensive and elite. As follows, the management of eco-
tourism, asthe type of activity, must have high quality. 
In this paper we clarify the main problems of ecotourism management:absence of needed initial capitalto 
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finance the establishment of scientific and natural history centers and to form the programs of ecotour-
ism;insignificant investments in tourism infrastructure and, particularly, in the implementation of environ-
mental programs;absence of the means of ecotourism management and marketing to attract tourists to visit 
territories with rich natural resource potential;absence of purposeful researches and training the necessary 
personnel;lack of tourist routes in the places of ecological tourism and their unsatisfactory arrange-
ment;absence of specialized tour organizations in the field of ecotourism;limited range of recreational ser-
vices for tourists;lack of specialists in the field of ecotourism and in the relevant government agencies, min-
istries and departments;absence of legislation, etc. 
In the paper we analyze the ecotourism activity in the Chernivtsi region.In the region there are 243 territories 
and objects of nature reserve fund, including 7nature reserves, 8 natural monuments, botanical and dendrolo-
gy park ofChernivtsi National University, Vyzhnytsya national natural park, Cheremosh national park and 
Storozhynets arboretum,having national importance and being included in a transnational ecological network 
Carpathians; and also 136 natural monuments, 40 parks, which are monuments of landscape architecture, and 
39 reserved tract of local importance.  
It is clear, that Chernivtsi region has outstanding tourist-recreational potential and ecotourism resources. De-
spite a large amount of resources, the ecotourism in this region develops not in full capacity. Among the fac-
tors hindering the development of the ecotourism in Ukraine and in Chernivtsi region, in particular, dominate 
the economic and the organizational ones. 
Currentlythemost promising are astobedevelopedandimprovedintheecotourismindustryofth-
eregion,arecertaintypesofecologicaltourism, such as: green tourism,scientific, educational, sport (speleotour-
ism, hiking, water, mountain, horseriding, cyclingandsoon), gastronomic tourism. 
Ecotourism can become a real source of earnings for the state and local budgets. At many territories ecotour-
ism can be a branch of specialization (for example in the mountain and foothill areas), introducing competi-
tive alternative to the nature destructive industrial and economic activities. 
Key words: ecotourism; management; environment; ecotourismindustry. 

 

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 775-776. Географія 

269 

ОФШОРНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ЯК МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ПРИ-
БЕРЕЖНИХ РЕГІОНІВ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД 

П. Чаплінський 
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, Polska 

 
The purpose of the article is to analyze the functioning in Polish realities of the concept of offshore industry, 
an attempt to organize knowledge in this area from a geographical point of view, because the concept of off-
shore hidden activities of a very diverse range and an indication of the potential benefits for the Polish 
coastal regions, which result from the development of this industry by 2030. The extrapolation method used 
scenario method, taking into account only the optimistic scenario. 
Key words: offshore industry, coastal regions, Poland 

 
Вступ. Для подальшого соціально-

економічного розвитку країн необхідно гаран-
тувати їм регулярне енергопостачання з існу-
ючих, зазвичай традиційних, енергетичних 
ресурсів (зокрема нафта та газ) з одночасним 
пошуком і вдосконаленням альтернативних 
джерел енергії (наприклад енергії вітру). При 
цьому обов’язковим є пошук нових ресурсних 
джерел не тільки в межах суходолу (де ресурси 
вже значно обмежені), а також на дні морів і 
океанів. Саме тому проявляється високий інте-
рес як до вже експлуатованих морських родо-
вищ, так і до родовищ з потенційною експлуа-
тацією (наприклад в Арктиці). Проте, в широ-
кій перспективі невідновлювальні енергетичні 
ресурси втратять своє значення. В зв’язку з 
цим з'являються ініціативи, пов’язані з пошу-
ком і вдосконаленням технологій отримання 
енергії з відновлювальних джерел, в тому чис-
лі на морі. На сьогоднішній день море є місцем 
локалізації в основному об’єктів вітрової енер-
гетики, хоча за останні 20 років з’явилася ме-
режа установок, які використовують інші фі-
зико-хімічні властивості морських вод. Тенде-
нції, що спостерігаються, на практиці врегу-
льовуються на державному, а також регіональ-
ному і локальному рівнях. Стосується це й 
Польщі, де спостерігається виразне пожвав-
лення в офшорній галузі, в тому числі в офшо-
рній промисловості.  

Чим все ж таки є офшор? Відповідь на 
це питання неоднозначна і багатоаспектна. По-
перше, це поняття можна розглядати з точки 
зору термінології. В сучасних словниках за-
значено, що поняття офшор походить з англій-
ської «offshore» і означає «поза берегом, або 
розташований за кордоном країни і характери-
зує економічні суб’єкти, які підлягають право-
вому і податковому законодавству іншої краї-
ни». В представленому визначенні варто звер-
нути увагу на два істотні факти, які мають гео-
графічні наслідки. Перший стосується значен-
ня берегової лінії, як орієнтиру, другий акцен-
тує увагу на державному кордоні, який детер-

мінує правове і адміністративне законодавст-
во. Варто при цьому підкреслити значення 
сполучника «або», що значно ускладнює інте-
рпретацію запропонованої дефініції в контекс-
ті теми статті. Слід прийняти, що поняття 
«офшор» з початковим значенням «прибереж-
ний» набуло широкого поширення внаслідок 
опису практики податкової оптимізації, в тому 
числі на Нормандських островах, які вважають 
за так звані «податкові раї», а в літературі вони 
описані як фінансові офшорні центри. В поль-
ській правовій системі не має офіціального 
визначення податкового раю, а визначення 
«фінансові офшорні центри» з точки зору гео-
графії є неточним. Критично слід ставитись до 
понять «регіон офшор» чи «офшорні терито-
рії», оскільки в літературі не має точних кри-
теріїв їх визначення, а тому можна довільно 
використовувати обидва терміни. Тут варто 
підкреслити, що в географічних науках понят-
тя «територія» і, зокрема, «регіон» достатньо 
описані в літературі. В даному дослідженні 
доцільніше було б використати поняття «оф-
шорна зона», в якій функціонують спілки оф-
шорного типу. В зазначеному випадку тип спі-
лки визначається за організаційно-
просторовою формою, а не за сферою діяльно-
сті. Але існують підприємства (в тому числі 
спілки) офшор, основна діяльність яких – це 
виробництво розвідувальних, видобувних, пе-
реробних, транспортних установок, які пра-
цюють у відкритому морі. Тому однозначного 
визначення офшорних підприємств немає, 
оскільки відсутній єдиний критерій групуван-
ня, навіть якщо застосовується процедура ти-
пології. Компромісом може бути визначення, 
запропоноване Бачваровим і Суліборським [1], 
для яких «офшор» – це «економічна діяль-
ність, яка проводиться на територіальних во-
дах даної країни або в її економічній зоні. Пе-
реважно офшор відноситься до видобування 
нафти і природного газу, в деяких випадках 
видобування корисних копалин. Останнім ча-
сом термін офшор використовується для опису 
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діяльності, яка не підпадає під юрисдикцію 
прибережних країн, не оподатковується і не 
розмитнюється, або ці оплати знижені». 

Запропоноване визначення не претендує 
на всеосяжність, далі умовною залишається 
сфера економічної діяльності офшор, що є 
ключовим з точки зору статистичного аналізу. 
Важко, однак, знайти чітку узгоджену систему, 
так як вона ніколи не була визначена на закон-
них підставах, і в адміністративному порядку, 
як наслідок, інституційні та виробничі 
суб’єкти, а також суб’єкти обслуговування 
офшор належать до багатьох міністерств і ді-
ють в різних просторових системах. 

Офшорна промисловість – спроба де-
фініції . Зважаючи на вищесказане, прийняти 
однозначне визначення «офшорна промисло-
вість» майже не можливо. Існують спроби взя-
ти в якості відправної точки визначення «мор-
ське господарство», яке запропонував Салмо-
нович [1, c.2]. Він стверджує, що морське гос-
подарство – це «будь-яка економічна діяль-
ність (…), яку можна здійснювати тільки тому, 
що існує море, але варто мати на увазі, що ця 
діяльність складається з багатьох дій і проце-
сів, спільним знаменником яких є використан-
ня моря і морського узбережжя як ключових 
ресурсів цієї діяльності».  

 В це визначення вписується поняття 
«офшорна промисловість», яку автор розуміє 
як економічну діяльність, що пропонує вироб-
ничі рішення з видобутку ресурсів (в основно-
му енергетичних – нафти і природного газу), а 
також отримання енергії вітру на морі. Запро-
поноване визначення передбачає певні пояс-
нення [2].  

По-перше, що таке виробничі рішення? 
Це складний технологічний, організаційний і 
просторово організований комплекс промис-
ловості, продукція якого не має конвеєрного 
характеру, часто не стандартизована. Варто 
підкреслити, що «офшорна промисловість» - 
це не тільки продукція кінцевих благ (ресурси, 
енергія), але також продукція проміжних това-
рів і послуг. Крім того поняття «виробничі рі-
шення» передбачає продукцію (на суходолі 
чи/і на морі), детерміновану конкретним, ви-
значеним місцем локалізації діяльності. 

 По-друге «офшорна промисловість» 
складається з двох рівнозначних підрозділів: 
видобуток нафти і газу та продукція відновлю-
вальної енергії. Їх поєднує фінальне місце дія-
льності – море, його фізико-хімічні і географі-
чно-біологічні особливості. Частково спільни-
ми можуть бути також спеціальні портові спо-
рудження і флот. Тому присвоєння назви "оф-
шорного" будь-яким з підрозділів, скоріше, є 

несанкціонованим. 
По-третє, з точки зору території вироб-

ничої діяльності можна виділити два значення 
офшорної промисловості. Офшорна промисло-
вість вузького значення (stricte) – функціонує 
на морі. Безпосередньо пов’язана або з місцем 
видобування ресурсів, або з місцем виробниц-
тва електроенергії. Офшорна промисловість 
широкого значення (largo) - виробнича діяль-
ність, що розташована на морі, а також в при-
бережних та інших регіонах, які безпосередньо 
коопераційно пов’язані у виробничому ланцю-
гу (ланцюг доданої вартості) і, в кінцевому 
рахунку, в глобальній виробничій мережі (рис. 
1). Залишається складним питання впрова-
дження поняття «офшорна промисловість» до 
статистичної інформації, адже офшорна про-
мисловість знаходилась би не тільки в секціях 
загально відомих як промислові, але частково 
також в секції будівництва і послуг. Тому за-
лишається питання, чи офшорну промисло-
вість можна розглядати окремо? 

Аналізуючи тренди світового енергетич-
ного господарства, а також адміністративні 
директиви Європейського Союзу до процесів, 
що стосуються відновлювальних джерел енер-
гії і, зокрема, морської вітрової енергетики, 
варто вказати шанси для розвитку офшорної 
промисловості в Польщі. Найважливішими 
проблемами, які стимулюють потенційний ро-
звиток польської офшорної промисловості, є: 

1. Глобальне зростання попиту на енер-
гію. Передбачається, що світове споживання 
енергії зросте протягом 2006-2030 років на 
44%. За оцінками багатьох авторів у Європі зі 
старінням інфраструктури і бази електростан-
цій до 2020 року буде потрібно близько 25 ГВт 
додаткових генеруючих потужностей на рік.  

2. Зростання попиту на електричну енер-
гію переважає над можливостями існуючої 
енергетичної мережі. Цей факт в поєднанні з 
чисельністю децентралізованих об’єктів виро-
бництва енергії змусив операторів вдоскона-
лювати проведення вимірювання і моніторин-
гу структури мережі через впровадження інте-
лектуальних технологій. Європейські країни 
вже почали впроваджувати інтелектуальні лі-
чильники – провідною в цьому є Італія.  

3. Безперервне зростання світового по-
питу на невідновлювані енергетичні ресурси. 
Він виріс в цілому з близько 5 мільйонів екві-
валентних тонн нафти в 1971 р. до більш ніж 9 
млрд. в 2000 р. У 2030 році попит може досяг-
нути близько 15 млрд. еквівалентних тонн си-
рої нафти, що приблизно в 3 рази більше, ніж 
на початку аналізованого періоду. 

4. Тенденція до зниження витрат на від-
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новлювальні джерела енергії (ВДЕ), в тому 
числі морської вітроенергетики. Отримання 
вітрової електроенергії на морі є дуже доро-
гим, але водночас ці витрати географічно обу-
мовлені (сила вітру, форма дна, тип узбережжя 
і т.д.), що впливає на час роботи електростан-
цій і використання повної потужності. Оціню-
ючи витрати на технології, слід брати до уваги 
не тільки фіксовані і змінні витрати на вироб-
ництво енергії, а й інвестиції в будівництво 
вітрових ферм, які на думку деяких авторів 
майже дорівнюють вартості будівництва атом-
них електростанцій. 

5. Рішення які стосуються кліматичної 
політики, спрямовані на скорочення «брудних 
технологій» в енергетичному секторі. У 2020 
році ЄС має досягнути 20 % частки відновлю-
вальних джерел в кінцевому споживанні енер-
гії та 10 % частку відновлювальних джерел 
енергії на транспорті. Польща має до того часу 
досягти 15 % частки відновлювальних джерел 
в кінцевому споживанні енергії. 

6. Наслідки введення європейської дире-
ктиви IED про введення нового визначення 
джерела і жорсткість норм викидів. Це може 
призвести до збільшення вартості виробництва 
електроенергії і тепла, особливо в невеликих 
локальних джерелах, а також може викликати 
надмірне підвищення цін на енергоносії для 
індивідуального споживача, а в разі промисло-
вих клієнтів знизити їх конкурентоспромож-
ність на внутрішньому і міжнародному ринку. 

7. Надлишок природного газу на світо-
вому ринку ЗПГ (LNG) дає надію багатьом 
великим польським споживачам газу одержати 
дешеву сировину в гнучкій для них контракт-
ній пропозиції. 

8. Поганий технічний стан старих поль-
ських вугільних електростанцій і ТЕЦ створює 
серйозну загрозу для енергетичної безпеки 
країни і вимагає великих інвестицій для онов-
лення та модернізації ( за попередніми оцінка-
ми в 200 мільярдів доларів) [2, 3].  

 

 
Рис.1. Просторовий вимір функціонування офшорної промисловості [2] 

Fig.1. The spatial dimension of the operation of the offshore industry  
З огляду на вищесказане, слід також зве-

рнути увагу і на сильні сторони польської оф-
шорної промисловості: 

1. Польська суднобудівна промисловість 
має потенціал як для будівництва спеціалізо-
ваного обладнання (офшорного), так і тради-
ційного (суден). Гнучкість виробництва зале-
жить від організаційно-виробничого досвіду, 
який побудований на традиції і міцному фун-
даменті середньої та вищої освіти. 

2. Технічні можливості будівництва віт-

рових електростанцій (глибина моря), а також 
конфлікти у використанні морського простору 
дозволяють використовувати для будівництва 
вітрових турбін лише невелику частину повер-
хні (бл. 5-10%). Проте, скорочення технічної 
потужності до 7,5 ГВт може мати задовільний 
економічний ефект. При цьому слід зазначити, 
що наявна площа характеризується сприятли-
вими вітровими умовами. 

3. На польському внутрішньому ринку в 
2015 році були досягнуті рекордні результати 
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в імпорті нафти, її переробки та виробництві 
окремих видів палива, зокрема дизельного па-
лива. Таким чином, стан польських підпри-
ємств паливного сектора є добрим. 

Дослідження, проведені на замовлення 
Європейської Комісії, показали, що, як видо-

буток нафти і природного газу , так і морська 
вітроенергетика мають високий потенціал роз-
витку в Польщі. Це пов’язано в основному з 
якістю людського капіталу польських підпри-
ємств, які можуть активно реагувати на сучас-
ні виклики ринку (Таб.1). 

Таблиця 1 
Морські сектори в Польщі з найкращими перспективами розвитку [5] 

Maritime sectors with the best prospects for development  
Рейтинг Сектор Шанс розвитку 

1-2 Морська енергетика ++++++ 
1-2 Яхтинг і яхтова промисловість ++++++ 
3-5 Видобування нафти і гази +++++ 
3-5 Аквакультура +++++ 
3-5 Моніторинг середовища +++++ 
6-9 Суднобудівні підприємства ++++ 
6-9 Морські технології ++++ 
6-9 Приморський туризм ++++ 
6-9 Охорона середовища ++++ 

+інноваційність +конкурентоспроможність +зайнятість 
+політичне значення +стабільність +мультиплікаційний ефект 

 
Вплив інвестицій в офшорну промис-

ловість на польські приморські регіони. 
При розгляді теми польської офшорної проми-
словості використано методику, запропонова-
ну McKinsey@Company [4]. Згідно прийнятого 
оптимістичного сценарію, який передбачає, що 
до 2030 року вдалося би в Польщі побудувати 
морські електричні станції загальною встанов-
леною потужністю 6 ГВт, а також розширити 
видобуток нафти і газу з морського дна не 
тільки Балтійського моря, але й акваторій, ви-
куплених в Норвегії, користь для прибережних 
регіонів могла би бути наступною: 

1. Додана вартість інвестицій може ста-
новити понад 17 млрд. євро. 

2. Може з’явитися понад 31 тис. робочих 
місць. 

3. 3,5 млрд. євро надійде до бюджету з 
податків, з них 0,5 млрд. євро припаде на ло-
кальні бюджети, а 2,9 млрд. євро на державний 
бюджет. 

4. Будуть обмежені викиди CO2 в атмос-
феру на рівні 40 мільйонів тонн, що означає 
економію в розмірі близько 350 мільйонів євро 
на рік. 

5. Зросте значення офшорної промисло-
вості в польській економіці до 0,6% ВВП [3]. 

Безпосередньо для приморських регіонів 
(поморське і західнопоморське воєводства) 
розвиток офшорної промисловості, а саме роз-
виток морської вітрової енергетики сприяв би 
розвитку економіки цих регіонів, зокрема зро-
станню ВВП до 2,5 млрд. євро і відкриттю по-
над 15 тис. робочих місць (рис. 2). 

 
Рис.2. Вплив морської вітрової енергетики в поморському і західнопоморському воєводствах 

Польщі в 2020- 2030 рр. [4,c.25] 
Fig. 2. The impact of offshore wind energy in the Pomorskie and Zachodniopomorskie voivodeships in 

the 2020-2030 period. 
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Крім того, розвиток офшорної промис-
ловості (в тому числі морської вітроенергети-
ки) призведе до активізації виробничої сфери 
та інфраструктурних інвестицій, а також під-
вищить активність місцевих громад. Найбільш 
передбачувані прояви цього процесу включа-
ють в себе: 

1. Розвиток груп портів (Щецин-
Свіноуйсьце, Гданськ і Гдиня, а також малі 
порти Центрального Помор’я). 

2. Реструктуризація і консолідація суд-
нобудування (Консорціум Гданське Суднобу-
дівне ремонтне підприємство ім. Пілсудського, 
Суднобудівне ремонтне підприємство 
«NAUTA», Морське суднобудівне ремонтне 
підприємство Gryfia і Щецинський Промисло-
вий Парк, діючий на території колишнього су-
днобудівного заводу в Щецині). 

3. Збільшення конкурентоспроможності і 
інноваційності підприємств цілого офшорного 
сектора, а також багатьох коопераційних підп-
риємств. За попередніми оцінками біля 1600 
підприємств. 

4. Розвиток комунікаційної інфраструк-
тури в зоні узбережжя (будівництво автострад 
S3 i S6, аеропорту в Центральному Помор’ї, а 
також розбудова залізничної магістралі Гдан-
ськ-Щецин-Берлін). 

5. Економічний розвиток приморських 
місцевих громад – диверсифікація джерел ут-
римання, як наслідок зниження рівня безробіт-
тя, зростання добробуту. 

6. Розвиток електроенергетичної мережі 
– зокрема Smart GRID. 

7. Розвиток мережі газопроводів на сіль-
ських територіях. 

Висновки. Розвиток офшору в багатьох 
країнах ЄС має урядові гарантії, що частково 
пов’язано з Директивою 2009/28/WE, яка вво-
дить обов'язкові для країн-членів зобов’язання, 
розширюючи область підтримки, тому що 
першочерговим завданням Директиви є досяг-
нення в 2030 році 25% частки енергії з віднов-
люваних джерел в кінцевому споживанні енер-
гії. Ця мета розподілена між окремими країна-
ми, а її невиконання може призвести до нега-
тивних юридичних наслідків. 

Важливим залишається питання, хто 
може дозволити собі розвиток офшору. Вар-
тість будівництва морської вітрової ферми ко-
штує біля 1,7 – 1,8 млн. євро за 1 МВт потуж-
ності у випадку ферм, встановлених на сухо-
долі. Морські ферми коштують в два рази бі-
льше. Тому повернення інвестицій варто розг-
лядати в довготерміновому періоді, що при 
відносно короткому часі функціонування мор-
ської вітрової ферми (20-25 років) ставить під 

сумнів весь проект. 
Існує також ряд питань на операційному 

рівні, які стосуються розвитку офшорної про-
мисловості в Польщі. До найважливіших мож-
на віднести наступні: 

- Які порти мають обслуговувати інвес-
тиції офшорної промисловості? 

- Де повинен знаходитися координацій-
ний центр управління офшорною промисловіс-
тю? 

- Чи потрібний координатор в мережі 
офшор? 

- Чи знаємо всі просторові конфлікти 
для розвитку офшору в Польщі? 

- Чи існують стабільні юридичні рамки 
для розвитку офшору в Польщі? 

- Яка має бути роль прибережних регіо-
нів в розвитку офшорної промисловості в 
Польщі? 

На жаль, дати точні відповіді на ці пи-
тання сьогодні неможливо, адже не існує чіт-
кої політики нинішнього уряду щодо джерел 
отримання енергії в Польщі.  

Підсумовуючи вищесказане, слід зазна-
чити, що до маркетингової діяльності офшор-
ної промисловості необхідно підходити розва-
жливо, оскільки за нею часто приховуються 
політичні і фінансові вигоди для суб’єктів оф-
шорної промисловості. Незалежно від шляху 
розвитку країн Західної Європи варто розроби-
ти політику офшорної промисловості для 
Польщі на прагматичній основі, зазначаючи 
місце і роль, яку вона має виконувати в держа-
вній енергетичній системі, а також в регіона-
льному розвитку, зокрема приморських регіо-
нів.  
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