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РЕЗУЛЬТАТИ XII-ОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
“РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ” 

Володимир Біланюк, Євген Іванов 

Львівський національний університет імені 
Івана Франка 

Підведено підсумки студентської наукової конференції, 
визначено переможців за найкращу наукову доповідь. 

Ключові слова: студент, конференція, наукова доповідь. 
 

17 травня 2011 р. на географічному факультеті проведено 
ХІІ-у загальнофакультетську студентську наукову конференцію 
“Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. 
Щороку кількість учасників конференції зростає. Цього року у 
роботі підсумкового етапу конференції взяли участь понад 30 
студентів. 

Студентів, що бажають прийняти участь у конференції 
виявилося значно більше. Через це, на окремих кафедрах 
географічного факультету, зокрема на кафедрі економічної і 
соціальної географії, проведено відбірковий етап й за його 
результатами визначено переможців й делеговано для участі у 
загальнофакультетській студентській науковій конференції. 

Підсумкове засідання вели голова Студентського науко-
вого товариства географічного факультету Олена Томенюк і 
заступник декана географічного факультету з навчально-вихов-
ної і наукової роботи Євген Іванов. 

З вітальним словом до учасників студентської наукової 
конференції звернулися декан географічного факультету В. І. 
Біланюк, професори О. І. Шаблій, С. П. Позняк, А. Б. Богуцький. 
В їхніх зверненнях акцентовано увагу на останніх досягненнях 
наукових шкіл географічного факультету, важливості активізації 
студентської наукової роботи, активізації участі студентів у 
проведенні польових досліджень, застосуванні сучасних підходів 
і методик, освоєнні новітніх геоінформаційних технологій. 
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У розпалі студентської наукової конференції “Реалії, 

проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” 

 

З вітальним словом до учасників конференції 
звернувся професор О. І. Шаблій 
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На засіданні конференції заслухано 26 наукових доповідей, 
здебільшого студентів географічного факультету. Поряд з цим, 
участь у його роботі прийняла магістрантка Тамара Юрченко, 
яка представляла студентство географічного факультету Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Тематика наукових доповідей різнопланова й висвітлює 
актуальні питання сучасної географії, геоекології, геополітики, 
туризму, економіки й менеджменту. Доповіді охоплюють 
проблеми геоморфології і палеогеографії, ландшафтознавства, 
суспільної, політичної, історичної і конструктивної географії, 
демографії, раціонального використання природних ресурсів 
і охорони природи, ґрунтознавства і географії ґрунтів. Поряд із 
широченною географічною тематикою чимало доповідей при-
свячено актуалізації туристичної діяльності в Україні. Обрані 
студентами досліджувані об’єкти різноманітні: від невеликого 
підприємства чи міста й аж до цілого світу. Чимало тем 
охоплювали географічну проблематику Карпатського реґіону 
України. 

За підсумками наукових доповідей і презентацій визна-
чено найкращих студентів-науковців географічного факультету. 
У визначенні переможців прийняли участь усі викладачі і 
студенти. Кожен учасник заповнював спеціальну анкету, в якій 
оцінював актуальність теми, логічність і послідовність викладу 
матеріалу та аргументованість висновків. Поряд з цим, визна-
чався рівень наочності, яку використовали студенти під час 
наукової доповіді. Цього року відзначено наукові доробки й 
нагороджено дипломами таких студентів: 

І місце – Святослав Лазор (кафедра туризму, науковий 
керівник: доц. Н. Паньків); 

І місце – Євген Тиханович (кафедра фізичної географії, 
науковий керівник: доц. В. Біланюк); 

ІІ місце – Тарас Федірко (кафедра геоморфології і палео-
географії, науковий керівник: доц. Р. Гнатюк); 

ІІ місце – Катерина Ярмолович (кафедра туризму, науко-
вий керівник: ст. викладач Ю. Зінько); 

ІІІ місце – Олег Горовий (кафедра економічної і соціальної 
географії, науковий керівник: проф. О. Шаблій); 
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ІІІ місце – Оксана Матіїв (кафедра раціонального вико-
ристання природних ресурсів і охорони природи, науковий 
керівник: доц. І. Рожко); 

ІІІ місце – Тарас Новак (кафедра геоморфології і палео-
географії, науковий керівник: проф. А. Богуцький). 

За результатами ХІІ-ої студентської наукової конференції 
“Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” 
видано матеріали. Збірник включає 26 наукових статей, які ми 
пропонуємо на розсуд читачів. 

 
RESULTS OF THE XII-TH STUDENT SCIENTIFIC CONFERENCE 
“REALITIES, PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF GEOGRAPHY 

DEVELOPMENT IN UKRAINE” 

Volodymyr Bilanyuk, Eugen Ivanov 

Ivan Franko National University of Lviv 

Conclusions of student scientific conference were made, 
winners for the best scientific report were defined. 

Key words: student, conference, scientific report. 
 

 

  



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 7 

 

УДК  911.2:551.4 
ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ ВІДКЛАДІВ ЛЬОДОВИКОВОГО 

КОМПЛЕКСУ СЯНСЬКО-ДНІСТЕРСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ 

Маргарита Александрова 

Науковий керівник: кандидат геол.-мінер. 
наук, професор А. Б. Богуцький 
Львівський національний університет імені 
Івана Франка, кафедра геоморфології і 
палеогеографії 

 
Проаналізовано генетичні типи відкладів під впливом 

зледеніння у четвертинному покриві Сянсько-Дністерського 
межиріччя. Описано відклади основної та абляційної морен, а 
також флювіогляціальні відклади. 

Ключові слова: межиріччя, зледеніння, льодовиковий 
комплекс, морена. 

 
Сянсько-Дністерське межиріччя є унікальним з точки 

зору палеогеографії реґіоном. Це одна з небагатьох територій 
України, яка майже повністю вкривалась нижньоплейстоце-
новим (окським) льодовиком і є, таким чином, яскравим проявом 
гляціального морфолітогенезу. Слід зазначити, що відклади 
окського зледеніння у межах межиріччя не перекриті відкладами 
подальших льодовикових епох та мають широке поширення і 
значну потужність, що зумовлює доцільність їхнього вивчення 
у палеогеографічному аспекті. 

Дослідження відкладів льодовикового комплексу має 
важливе теоретичне (льодовикова стратиграфія антропогену) 
і практичне (картування і районування території, вирішення 
господарських проблем) значення. Крім того, палеогеографіч-
ний аналіз льодовикових відкладів Сянсько-Дністерського межи-
річчя дає змогу відповісти на такі актуальні питання як вік і 
межі поширення нижньоплейстоценового зледеніння. 

У контексті визначення меж зледеніння, варто під-
креслити, що саме на території Сянсько-Дністерського межи-
річчя лінія максимального зледеніння характеризується най-
південнішим положенням у Європі – біля 49°30΄ пн. ш. [4]. 
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Таким чином, метою палеогеографічного дослідження є 
насамперед вивчення льодовикових відкладів для відтворення 
історії розвитку рельєфу Сянсько-Дністерського межиріччя 
загалом і визначення ролі зледеніння у його формування 
зокрема. 

Під впливом зледеніння у четвертинному покриві Сянсько-
Дністерського межиріччя утворився потужний Дністерський 
льодовиковий комплекс, представлений власне льодовико-
вими, водно-льодовиковими й озерно-льодовиковими відкла-
дами. Власне льодовикові відклади утворились у результаті 
безпосередньої діяльності льодовика та об’єднують відклади 
основної та абляційної морен [3]. 

Основна (донна) морена утворилась під покривом рухо-
мого льодовика з уламкового матеріалу, нагромадженого, 
головно, за рахунок екзарації порід льодовикового ложа. У 
межах Сянсько-Дністерського межиріччя переважає недисло-
кована монолітна основна морена, і лише у деяких пунктах 
спостерігають явні дислокації (очевидно, лускувата морена). 
Залягання основної морени характерне для вододілів і схилів. 

Абляційна морена виникла при деградації льодовика 
шляхом витоплювання з льоду уламкового матеріалу, частково 
соліфлюкційно зміщеного і перемитого талими льодовико-
вими водами. Цей тип морени дуже поширений на Сянсько-
Дністерському межиріччі і представлений перевідкладеною та 
перемитою моренами [3]. 

У визначенні поширення морени на території Сянсько-
Дністерського межиріччя немає однозначності: існують твер-
дження як про майже повсюдне [5], так і про значно обмежене 
[1, 2] її залягання. 

Водно-льодовикові (флювіогляціальні) відклади утвори-
лись в результаті акумулятивної діяльності талих льодовико-
вих вод та у межах Сянсько-Дністерського межиріччя мають 
значно більше поширення, ніж власне льодовикові відклади. 
Даний генетичний тип відкладів представлений змішаними 
(складеними з північного і карпатського матеріалу) галечни-
ками, пісками і суглинками, місцями перекритими шаруватими 
лесовидними суглинками і лесами. 
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Озерно-льодовикові (лімногляціальні) відклади мають 
менше поширення, складені пісками, супісками, рідше глинами, 
іноді набувають лесового обліку [3]. 

Аналізуючи наведені вище дані, стає очевидно, що вив-
чення відкладів льодовикового комплексу Сянсько-Дністерсь-
кого межиріччя дає змогу отримати комплексне уявлення про 
гляціальний період розвитку території, під час якого зазнав 
суттєвих змін дольодовиковий рельєф і були закладені 
основні тенденції розвитку рельєфу післяльодовикового. 

Унікальність досліджуваного реґіону обумовлена, власне, 
тим, що детальне вивчення різних генетичних типів відкладів 
льодовикової формації дає можливість зробити палеогеогра-
фічні реконструкції як фаз наступу льодовика, так і фаз його 
дегляціації. Крім того, дослідження льодовикового комплексу 
створює перспективи для здійснення кореляцій з аналогіч-
ними утвореннями суміжних територій. 

Однак проведення достовірних реконструкцій і кореляцій 
потребує надійної бази фактичного матеріалу, у зв’язку з чим 
актуальним є подальше комплексне дослідження території 
Сянсько-Дністерського межиріччя. 
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SYANSKO-DNISTERSKUY INTERFLUVE GLACIAL 
COMPLEX GENETIC TYPES OF DEPOSITS 

Margaryta Alexandrova 

Supervizor: candidate of geol.-miner. sciences, 
professor A. Bogutskyi 

Ivan Franko National University of Lviv, 
Department of Geomorphology and 
Paleogeography 

Genetic types of deposits under the influence of glaciation in 
the Quaternary cover Syansko-Dnisterska interfluve were analyzed. 
Deposits of main and ablacial morena’s, and also fuvioglacial were 
described. 
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Проаналізовано спектр геоекологічних проблем основних 
бальнеологічних курортів Львівської області, зокрема актуальні 
проблеми Трускавця і Східниці. Звернено увагу на той факт, що 
вирішення більшості геокологічних питань цих курортів 
лежать в управлінській площині. 

Ключові слова: екологічні проблеми, курорт, бальнео-
логічні ресурси, мінеральні води, пелоїди. 

 
Бальнеологічні ресурси, на сьогодні, є надзвичайно цінним 

ресурсом, а бальнеологічні курорти Львівської області пережи-
вають бурхливий розвиток і розбудову часто хаотичну й без 
врахування екологічних нормативів. Разом з не ефективним 
менеджментом та браком фінансування це призводить до появи і 
загострення екологічних проблем. Вони потребують негайного 
вирішення інакше є ризик втратити бальнеологічні курорти. 
Тому пошук можливих шляхів розв’язання проблемних питань 
є надзвичайно актуальним. 

Метою дослідження є аналіз екологічних проблем най-
популярніших бальнеологічних курортів Львівської області і 
пошук шляхів вирішення цих проблем. 

Завданнями дослідження є: 
 вивчення екологічних проблем, які існують на курортах і 

причин їхнього виникнення; 
 розроблення рекомендацій щодо підвищення ефектив-

ності використання та охорони бальнеологічних ресурсів. 
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Об’єктами дослідження є території бальнеологічних 
курортів Львівської області. Предметом дослідження є вплив 
територіальних екологічних й управлінських проблем, що 
пов’язані з використанням бальнеологічних ресурсів на стан 
навколишнього природного середовища. 

Бальнеологічні ресурси – природні лікувальні речовини, 
які використовуються для немедикаментозного лікування на 
курортах і в позакурортних умовах. До них належать ліку-
вальні мінеральні води та пелоїди [1]. 

В Україні бальнеологічні ресурси поширені по більшій 
частині її території, але найбільше їхнє скупчення спостері-
гається у Прикарпатті, зокрема й у Львівській області. Най-
вивченішими родовищами є Трускавецьке, Моршинське, 
Немирівське, Шклівське, Великолюбінське і Східницьке, на базі 
яких сформувались однойменні бальнеологічні курорти. 

У результаті їхнього функціонування виникають певні 
екологічні проблеми, які гостро спостерігаються в найпопу-
лярніших курортах: м. Трускавець і смт. Східниця. У цих посе-
леннях сучасні екологічні проблеми стали загрозою існування 
самих курортів. Ці курорти володіють значним бальнеоресурс-
ним потенціалом, який на сьогодні використовується на 35 %. 
Але подальше зростання використання ресурсного потенціалу 
може призвести до загострення сучасних екологічних проблем 
та виникнення нових. 

Зокрема в м. Трускавці через інтенсивний розвиток 
курорту в місті значно збільшилась кількість автомашин, а 
отже збільшилось й забруднення. І хоч центр міста закритий 
для проїзду, в місті все одно спостерігається постійне пере-
вищення ГДК основних забруднюючих речовин (діоксиду сірки 
та діоксиду азоту). З роками кількість автомобілів буде зростати, 
а отже – ситуація загострюватиметься. 

На відстані 2 км від Трускавця (с. Станиля) розміщено 
сміттєзвалище, що не відповідає вимогам та становить значну 
небезпеку курорту та якості бальнеологічних ресурсів. І хоч 
воно вже закрите, проте проблема не вирішилась. На ньому 
накопичився великий об’єм відходів (290 тис. м3), воно не 
облаштоване, не відповідає вимогам і потребує рекультивації. 
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Іншою проблемою є карстові процеси і просідання тери-
торії, внаслідок діяльності Стебницького ДГХП “Полімінерал”. 
В його зоні діяльності утворилося близько 30 млн. м3 під-
земних порожнин, що сягають другої санітарної зони курорто-
полісу Трускавець. Тільки за останні два роки активізація 
поверхневого карсту тричі фіксувалася в межах 3-го поясу 
зони санітарної охорони курорту. Тут утворювались порожнини 
об’ємом понад 200 м3 [2]. 

Екологічні проблеми частково зумовлені існуванням 
управлінських проблем. Зокрема основною проблемою міста 
Трускавця можна назвати неправильне розпланування міста – 
хаотична розбудова. Генплан розвитку складений ще в 1963 р., 
а тому не зовсім відповідає сучасним потребам курорту. На 
курорті не достатньо чіткий поділ на функціональні зони: 
санаторні зони (де були б розміщені більшість пансіонатів, 
готелів), житлові (будинки місцевих мешканців). Не поодинокі 
випадки, коли серед приватних осель виростають багато-
поверхові готелі. Часто при будівництві не враховуються й 
інші чинники, зокрема екологічні, які з часом додаватимуть 
проблем як керівництву міста, так й простим мешканцям 
(додаткове навантаження на водовідвідні мережі, шумове 
забруднення). 

Чинником, що сприяє загостренню екологічних проблем 
є обмежена територія міста (774 га), тому нові будинки (14 і 
більше поверхів) розміщуються не там де доцільно, а там де 
взагалі лишилися вільні ділянки. Таким чином, Трускавець все 
більше втрачає естетичну привабливість й урбанізується. 

При цьому збільшується кількість ліжкомісць без враху-
вання можливості водопостачанння. Хоча на південь від міста 
існує водосховище, з якого можливо було б задовольнити 
повністю потреби міста у воді, але на даний час воно закрите 
санстанцією, як таке, що не відповідає вимогам (виявлено 
вміст кишкової палички та ін.). У водосховище потрапляють 
також стоки від приватних садиб, які розміщені в безпосеред-
ній близькості до нього. Ще один шлях можливого потрапляння 
забруднюючих речовин у водосховище питної води – разом з 
водами потоку, що впадає у водойму. 
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Крім того у місті відсутній облік обсягів викидів від 
пересувних джерел та організації руху автотранспорту і від-
сутня системи управління відходами. 

Екологічні проблеми Східниці схожі, однак мають певні 
особливості. За результатами польових досліджень можна 
виділити спектр екологічних проблем, що існують у Східниці:  

1) забруднення р. Східничанки несанкціонованими сто-
ками, адже у селищі відсутня система централізованого водо-
відведення; 

2) неконтрольована вирубка лісів в околицях селища; 
3) запиленість території курорту внаслідок неякісного 

стану автодоріг. 
Причини їх існування лежать як в управлінській, так і 

технічній площині. Нині Східниця починає активно розбудо-
вуватися, переважно за рахунок приватних інвесторів, й повто-
рює помилки аналогічні Трускавцю. Санаторії часто будуються 
в різних кінцях селища без конкретного порядку, а також 
поблизу мінеральних джерел. Локальні очисні споруди не 
відповідають сучасним вимогам (технічна вода від яких і 
потрапляє в місцеву річку). Майданчики для збору побутових 
відходів, що часто розташовані біля річки, погано облаштовані, 
не налагоджене їхнє вивезення (невчасно вивозять). Місця 
витоку мінеральних вод (центральний бювет в незадовіль-
ному стані) недостатньо обслуговуються, невизначено хто має 
їх обслуговувати. Також у Східниці немає плану розвитку 
курорту, в якому було б враховано екологічні нормативи. 

Щодо інших великих бальнеологічних курортів, то в 
Моршині – спостерігається подібна ситуація, він також інтен-
сивно забудовується, що викликає супутні цьому проблеми. 
Поблизу курорту немає великих промислових підприємств, 
але екологічні проблеми виникають через хаотичну забудову 
без врахування природних чинників. Додатковою проблемою 
в Моршині є охорона лікувальних пелоїдів, адже вони особливо 
чутливі до дії будь-яких забруднювачів. Маючи велику адсорб-
ційну здатність пелоїди вбирають із водних розчинів різні, в 
тому числі шкідливі для людини елементи. 
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В смт. Шкло, за словами місцевих геологів, загрози 
провалів немає, оскільки порожнини колишньої сірчаної роз-
робки затоплені водою. Але на даний момент ведуться дослід-
ницькі роботи по вивченню впливів колишнього виробництва, 
а також затвердженню нових об’ємів запасів, адже зараз 
користуються авторськими запасами, які були затверджені ще 
в 60-х роках ХХ ст. Окремою проблемою санаторію є відсут-
ність дозволу на спецводокористування, а тільки дозвіл на 
дослідно-промислову розробку. 

У Великому Любені санаторій невдало розташували – 
між трасою обласного значення і залізницею. Недоліком в 
діяльності санаторію також є те, що використану сірководневу 
воду скидають у р. Верещицю без очищення. 

Екологічні проблеми названих курортів є схожими, тому 
й шляхи вирішення будуть подібними. На курортах Трускавець 
і Східниця фаховий менеджмент територій з врахуванням 
різних екологічних чинників дозволить гармонійно розвиватись 
без шкоди для природи та інфраструктури. Проблеми з водними 
ресурсами можна вирішити з допомогою модернізації очисних 
споруд і реконструкції водогінних мереж. 

Додатково у Трускавці потрібно: переглянути схему руху 
транспорту, провести рекультивацію сміттєзвалища в с. Станиля. 
А у Східниці – ліцензію на використання мінеральних вод 
передати тій організації, яка сумлінно обслуговуватиме джерела, 
створити спеціальну економічну зону курортно-рекреаційного 
типу, збільшити державну підтримку і фінансування. 

Вирішення більшості екологічних проблем лежить в 
управлінській площині і для їхнього вирішення, у місцях 
багатими лікувальними мінеральними водами та пелоїдами 
потрібно прийняти та впроваджувати комплексний розвиток 
території відповідно до засад сталого розвитку насамперед 
місцевими органами влади. 

Альтернативним варіантом є створення організації, яка б 
не тільки слідкувала і здійснювала моніторинг використання 
бальнеологічних ресурсів, але й допомагала у вирішенні еко-
логічних, соціальних, інфраструктурних проблем курортних 
територій, спрощувала бюрократичні комунікації з державними 
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органами влади, просувала ідеї сталого розвитку, займалася 
промоцією і рекламою. Не обов’язково вони мають фінансу-
ватись з держбюджету (хоча можливо за рахунок плати за 
видобування лікувальних мінеральних вод), додаткове фінан-
сування може залучатись від замовників послуг, користувачів 
бальнеологічних ресурсів тощо. В майбутньому такі відділи 
можуть існувати при Державному управлінні рекреаційними 
ресурсами, яке функціонуватиме на зразок Держкомзему чи 
Держкомводгоспу. 

Загалом, структура експертного, моніторингового, кон-
сультаційного, аудиторського характеру допомагатиме функціо-
нуванню санаторно-курортних закладів і покращуватиме 
ефективність державного управління у цій сфері. Крім того, 
вона сприятиме сталому розвитку територій з бальнеологіч-
ним потенціалом для отримання суспільно-економічної користі 
та екологічної вигоди. 

Отже, на сьогодні на бальнеологічних курортах Львівської 
області спостерігається ряд екологічних й управлінських проб-
лем. Насамперед це хаотична розбудова курортів, яка спосте-
рігається у більшості великих курортів. В результаті – у 
Трускавці складний стан з водопостачанням і забрудненням 
пересувними джерелами. У Східниці відсутній менеджмент 
бальнеологічних ресурсів. У інших санаторіях проблеми з 
облаштуванням та наслідками інтенсивної господарської 
діяльності на сусідніх площах. Запаси бальнеологічних ресурсів 
дають змогу розширювати курорти, але при сучасних підходах 
і схемах розвитку це призведе до забруднення мінеральних 
вод та пелоїдів і, як наслідок, до втрати їхньої цінності як 
ресурсів і лікувальних властивостей. 
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Geoecological problems range of the main spa resorts in the 
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Роглянуто чинники розвитку велосипедного туризму. 

Подано опис туристичних об’єктів Міжгірського району Закар-
патської області. Автором запропоновано багатоденний вело-
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Велосипедний туризм – це один із найпопулярніших 

видів активного відпочинку в Карпатах. Туристи, які подоро-
жують на велосипеді, мають змогу насолодитись підйомами та 
швидкісними спусками, а також оглянути велику кількість 
природних та історико-архітектурних пам’яток за невеликий 
проміжок часу. Для розвитку велосипедного туризму на певній 
території важливі такі чинники: 
 наявність значної кількості туристичних ресурсів; 
 задовільний екологічний стан території; 
 розвинена туристична інфраструктура; 
 прийнятний стан доріг; 
 вдале географічне положення; 
 наявність географічних карт; 
 розроблені велосипедні маршрути. 

Міжгірський район розміщений в центральній частині 
Українських Карпат. Межує з Львівською, Івано-Франківською 
областями, Воловецьким, Іршавським, Свалявським, Тячівським 
та Хустським районами Закарпатської області. Міжгірщина 
багата різними видами туристичних ресурсів: природними 
пам’ятками, музеями, старовинними храмами та мінераль-
ними джерелами. 
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На території району нараховується багато старовинних 
дерев’яних церков, які побудовані у XVII–XX столітті. Особливо 
унікальними храмами є: 
 Церква Введення Пр. Богородиці, 1808 р. в с. Буковець; 
 Церква Св. Миколи, 1794 р. в с. Верхній Студений; 
 Церква Св. Миколи Чудотворця, 1798 р. в с. Ізки; 
 Дзвіниця ХІХ ст. в с. Келечин; 
 Церква Св. Духа, 1795 р. в с. Колочава; 
 Церква Успіння Божої Матері, 1937 р. в с. Кужбиї; 
 Церква Св. Архангела Михайла, 1818 р. в с. Негровець; 
 Церква Благовіщення, 1820 р. в с. Нижній Студений; 
 Церква Введення Пр. Богородиці, ХІХ ст. в с. Павловець; 
 Церква Різдва Пр. Богородиці, 1762 р. в с. Пилипець; 
 Церква Св. Миколи Чудотворця, 1797 р. в с. Присліп; 
 Церква Св. Миколи Чудотворця, 1751 р. в с. Рекіти; 
 Церква Св. Великомученика Дмитра, 1780 р. в с. Репинне; 
 Церква Введення Пр. Богородиці, 1759 р. і дзвіниця XVIIІ 

ст. в с. Розтока; 
 Церква Св. Петра і Павла, XVIII ст. в с. Сухий; 
 Церква Введення Пр. Богородиці, 1809 р. в с. Торунь. 

У Міжгірському районі знаходяться джерела мінераль-
ної води в околицях Келечина, Річки, Негровця, Верхнього 
Бистрого і Сойми. Унікальним є джерело вуглекисло-залізистої 
води в с. Келечин, де планують будувати завод мінеральної 
води, а також джерело в с. Сойми, де мінеральна вода нале-
жить до типу “Єсентуки”. Територія району багата водними 
ресурсами. Найбільшими річками району є Ріка і Теребля. В 
10 км від с. Колочава знаходиться штучне Тереблянське водо-
сховище Теребле-Ріцької ГЕС, яке є місцем літнього відпо-
чинку жителів району та гостей краю. 

Гордістю Міжгірщини є Синевирське озеро. Ця водна 
перлина знаходиться на висоті 989 м н. р. м. Озеро виникло 
внаслідок обвалу гірських порід у давні часи. Неподалік від 
Синевирського озера на Чорній ріці розташований єдиний у 
Європі музей лісу і сплаву. В ньому є експозиція знаряддя праці 
лісорубів і плотогонів, речі їхнього побуту, макети плотів тощо. 
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Туристичні бази розташовані в смт. Міжгір’ї, а також у 
селах Пилипець, Подобовець та Ізки. Біля оз. Синевир розта-
шовані туристичні бази, де велотуристи мають змогу зали-
шитись на нічліг. Села Пилипець, Подобовець та Ізки відомі 
серед туристів ще і як центри гірськолижного туризму. Саме 
тут, в околицях с. Пилипець розташований найдовший в Україні 
бугельний витяг на г. Гимба [1, c. 18–22]. 

Окрасою Міжгірського району вважають водоспад Шипіт. 
Щорічно, розпочинаючи з 1993 р., недалеко від водоспаду 
проходить неформальний фестиваль, на який приїжджають 
туристи зі всієї України. Щороку з 7 по 10 липня біля 
водоспаду святкують свято Івана Купала з місцевими тради-
ціями й колоритом [3]. 

Перлиною туристичної Міжгірщини є село Колочава, 
знаходиться єдиний в Україні пам’ятник заробітчанам. Також 
у селі розміщуються 50 пам’ятних об’єктів та 20 пам’ятників. 
Окрім цього у Колочаві працює 10 музеїв. Надзвичайно багато 
туристичних об'єктів на такій невеликій території. 

В екологічному відношенні територія району є чистою: 
мало транзитних доріг й не надто багато автомобілів, відсутні 
великі підприємства. Лісистість району становить 66 %. 

Нині в районі зареєстровано біля 80 суб’єктів підпри-
ємницької діяльності, основним видом діяльності яких є туризм. 
Мережа діючих туристичних закладів нараховує 35 об’єктів. На 
теперішній час в районі наявний 21 канатний витяг з них три 
крісельного типу. Працює 15 пунктів прокату гірськолижного 
спорядження. Взимку на канатних дорогах працює 10 ратраків. 
Наявна інфраструктура туристично-готельного комплексу дає 
змогу одночасно прийняти понад 1600 осіб. Також заплано-
вано будівництво нових закладів розміщення та харчування. 

Щодо стану автодоріг, то він бажає кращого. Поганий 
стан доріг компенсується тим, що на дорогах не багато авто-
мобілів, а це, в свою чергу, сприяє комфортному руху на вело-
сипеді. 

На сьогодні ДНВП “Картографія” (м. Київ) видані карти 
туристичних маршрутів “Карпати. Міжгірський район” (масш-
табу 1 : 50 000). Карти є достатньо детальними, що сприяє 
орієнтуванню на місцевості для туристів [2]. 
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По території Міжгірського району проходить маркова-
ний велосипедний маршрут національного значення № 5 від 
Міжгір’я до озера Синевир. Досліджувана територія придатна 
для організації як одноденних, так і багатоденних велосипед-
них мандрівок. Розглянемо для прикладу один із можливих 
багатоденних велосипедних маршрутів: Подобовець – водоспад 
Шипіт – Міжгір’я – Синевирський перевал (840 м) – Колочава – 
озеро Синевир. 

Велосипедний маршрут середньої складності, який проля-
гає через найцікавіші куточки Міжгірського району і включає 
в себе цікаві природні та історико-архітектурні туристичні 
об’єкти. Під час проходження маршруту туристи зможуть огля-
нути старовинні дерев’яні храми в селах Подобовець, Пили-
пець, Ізки, Келечин, Негровець і Колочава; відвідають відомий 
водоспад Шипіт; оглянуть пам’ятки Колочави та ознайомлять-
ся із музейними експонатами, а також побачать одне із семи 
природних чудес України – озеро Синевир. 

Даний маршрут варто розбити на такі три частини: 1-й 
день – Подобовець – Міжгір’я; 2-й день – Міжгір’я – Колочава;  3-
й день – Колочава – озеро Синевир. 

Ночівлю доцільно здійснювати на туристичних базах або 
в агрооселях, однак якщо туристи планують ночівлю в палатках, 
то слід розміщуватися за населеними пунктами поблизу річки 
або джерела, щоб мати змогу приготувати їжу та поповнити 
запаси води. При підготовці до такого типу мандрівки необхідно 
мати надійне спорядження та раціонально зважений багаж, адже 
зайва вага відчутна під час подорожі велосипедом. 

Загалом, Міжгірський район займає вигідне географічне 
положення в центральній частині Карпат та межує із районами, 
в яких розвивається активний туризм. На території Міжгір-
щини розташовано багато туристичних об’єктів, придатних 
для використання у велосипедних мандрівках: дерев’яні храми, 
мінеральні джерела, музеї та різноманітні природні об’єкти. 
Обабіч доріг знаходиться достатньо закладів харчування чи 
магазинів. Відпочинку сприяють природно-кліматичні умови 
та сприятлива екологічна ситуація. 

Основними недоліками організації велосипедного туризму 
в Міжгірському районі є недостатність промаркованих вело-
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сипедних маршрутів; невелика кількість інформаційних букле-
тів, брошур з інформацією про можливі веломаршрути та опис 
основних атракцій району; дефіцит велопрокатів та велосадиб; 
відсутність туристичної організації, яка б спеціалізувалася на 
розвитку та організації велосипедних мандрівок Міжгірщиною. 

Для покращення та подальшого розвитку як туризму 
загалом, так і велосипедного зокрема, слід розробляти і 
маркувати нові веломаршрути, збільшувати видання з описом 
атракцій та цікавих туристичних об’єктів, створювати вело-
сипедні прокати та майстерні, облаштовувати агрооселі під 
велосадиби, де туристи мали б змогу помити та відремонту-
вати велосипед. 
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Проаналізовано пилковий склад двох партій збору пилко-
вого осаду із трьох пасток станції c. Трубівщина: на узліссі, в 
лісі та луках. Виявлено відмінності у пилковому складі, що 
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Експериментальні дослідження у рамках міжнародної 
Програми пилкового моніторингу (Pollen Monitoring Program) 
набули значного поширення в країнах Європи і тепер практику-
ються в Україні [1]. Адже дослідження сучасного пилку є запо-
рукою правильної інтерпретації палеопаліноспектрів із метою 
реконструкції давньої рослинності і відповідного їй клімату. 

Дослідження проводяться в урочищах, що знаходяться 
біля р. Супій у с. Трубівщина Київської області. Досліджувана 
територія знаходиться у межах східної частини лісостепової 
зони. Природна деревна рослинність зростає на заплаві річки 
та прилеглих територіях. Проаналізовано пилковий склад двох 
партій збору пилкового осаду із трьох пасток: на узліссі, в лісі 
та луках. У першій партії відображено пилковий опад із 1.05.10 
по 30.05.10, у другій – з 30.05.10 по 31.06.10. Пилок деревних 
порід позначено AP (arboreal pollen), пилок трав’янистих 
рослин – NAP (non-arboreal pollen). 

Перша пилкова пастка знаходиться на схилі надзаплав-
ної тераси. Навколо пастки зростають злаки, різнотрав’я 
(айстрові, бобові, осокові, подорожникові, лободові), багато 
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кропиви. Поблизу зростають глід, жостер, дуб, дика груша, 
береза. На зволожених ділянках − верболіз та вільха. 

Аналіз паліноспектрів проб пилкового опаду показав, що 
в червні частка AP складала 10,4 %, NAP – 84,4 %, спор – 5,0 %. 
У складі АР у невеликій кількості представлений пилок сосни, 
вільхи, берези, дуба. У складі NAP переважають злаки (23,7 %) 
та культурні злаки (25,0 %), які є занесені з полів. Дещо меншу 
кількість становлять лободові (15,0 %), зустрічаються розові, 
капустяні, цикорієві, лободові, полин, ясноткові, рогіз, спори 
папоротей. Велика кількість кропиви (200 %). 

В липні спостерігається зменшення кількості пилку AP 
(9,0 %) та збільшення NAP (98,0 %). У АР наявний пилок сосни 
і клена – у мізерній кількості (0,3 %). У складі NAP переважали 
айстрові (45,0 %), зменшується кількість злаків й осокових. 
Збільшується кількість полину і лободових. З’являються подо-
рожникові, фіалкові, бурачникові, дербенникові, бобові, рутви-
цеві. Присутні спори папоротей і мохів. 

Друга пилкова пастка розташована на схилі надзаплав-
ної тераси в лісі. Поблизу пастки зростають глід, дуб, береза, 
жостер, клен, в’яз, вільха. З трав’яної рослинності переважає 
кропива, присутні злаки та різнотрав’я. 

У пилкових пробах за червень частка AP складала 57,2 %, 
NAP – 91,6 %, спор – 0,5 %. У складі АР спостерігався пилок 
сосни, дуба, вільхи і берези. З’являються мікрофосилії липи. 
Пилок чагарникових рослин представлений глодом і жосте-
ром. У трав’янистому покриві переважають бобові (40,0 %), 
меншу кількість становлять розові (35,0 %) і злаки (25,0 %). 
Спостерігається пилок капустяних, губоцвіті, лілійних, полину 
і лободових. Зменшується кількість кропиви (130 %). Невели-
кою кількістю представлені спори мохів і папоротей. 

У липневих пилкових пробах спостерігається збільшення 
вмісту пилку AP (57,0 %) та збільшення кількості NAP (94,1 %) 
і спор (4,0 %). Пилок чагарникової рослинності відсутній. У 
складі трав переважають подорожникові та губоцвіті. Спосте-
рігається пилок злаків, айстрових, бурачникових, лілійних, 
осокових, рутвицевих. У невеликій кількості з’являється пилок 
Linaceae. Із ксерофітів присутній пилок полину. Наявні спори 
мохів і папоротей. 
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Третю пастку розміщено на заплаві. Ця територія відзна-
чається лучною рослинністю із дуже щільним та багатим 
трав’янистим покривом із кропиви, осокових, бобових, айстро-
вих, цикорієвих, ясноткових, подорожникових, а також злаків. 
Найближчим насадженням деревної рослинності є верболіз, 
вільха. 

У пилкових спектрах за червень вміст AP становить 
0,9 %, NAP – 98,0%, спор – 0,9 %. В складі деревних порід 
присутні сосна, вільха і береза. У NAP переважає пилок рогози, 
злаків, капустяних, розових, ясноткових, цикорієвих, айстро-
вих. Відсутні бурачникові, полин і лободові. Збільшується кіль-
кість кропиви 260 %. В складі спор присутні тільки папороті. 

У липневих пилкових пробах вміст AP був 10,4 %, NAP –
84,5 %, спор – 0,9 %. У складі пилку дерев присутня сосна і 
вільха. У складі пилку трав помітно збільшується кількість 
айстрових, ясноткових, подорожникових, осокових. Помітно 
зменшуєть кількість пилку рогози і злаків. З’являється гвоздико-
цвіті, рутвицеві, бурачникові, дербенникові, лілійні. Велика кіль-
кість кропиви (258 %). Значно зменшується кількість спор мохів. 

Склад пилкових проб за червень і липень відрізняється у 
відповідності із відмінами у сезонності цвітіння трав’янистих 
рослин. У пробах за червень спостерігається вища частка 
пилку злаків та пилку таких родин як осокові, розові тощо. У 
липневих пробах різко підвищується вміст пилку айстрових, 
подорожникових, губоцвіті, цикорієвих та частково капустяних. 

Список використаної літератури 

1. Pollen Monitoring Programme. – Режим доступу: thhp:// 
medias.obs-mip.fr/paleo/pmp/guide.html. 
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Two pollen sediment collection parties from three village’s 
Trubivshchuna station trepans (on the edge of the forest, at the 
forest and at the meadovs) pollen composition were analyzed. 
Differences in pollen composition, depending on the seasonality of 
herbaceous plants flowering were discovered. 

Key words: pollen, spores, pollen trap, herbal plants, shrubs. 
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Проведено дослідження лавинонебезпечних ділянок в 

межах ландшафтного заказника Грофа. Аналіз аерофотознім-
ків дав змогу встановити високу лавинну актиність, проте через 
верхній незаліснений ярус і круті пригребеневі схили не так 
часто зустрічаються лавиновища. 

Ключові слова: лавинонебезпечні ділянки, лавиновища, 
снігозбори, лавинні лотки, конуси виносу. 

 
Різноманітні природні явища в Українських Карпатах 

здавна виступали об’єктами дослідження для багатьох вчених. 
Проте наявність і територіальне розташування лавинонебез-
печних територій, через ряд причин, залишаються слабо-
вивченими до сьогодні, особливо у важкодоступних терито-
ріях, як Горгани. З українських дослідників даного явища 
можна виділити П. Р. Третяка і В. Ф. Грищенка. В межах 
ландшафтного заказника Грофа проведені дослідження, резуль-
татом яких стало визначення місцеположення основних лавино-
вищ та їхньої ландшафтної приуроченості. У роботі розглянуто 
розміщення основних лавиновищ в межах досліджуваної тери-
торії, встановлено і проаналізовано відповідність лавинонебез-
печних територій та основних лавиновищ природним тери-
торіальним комплексам, що спираються на ландшафтну карту 
ландшафтного заказника Грофа. 

Пропонована тема є досить актуальною для вивчення, 
оскільки в межах досліджуваної території проходить Східно-
Карпатський туристичний шлях та ряд інших маршрутів, що 
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збільшує наплив туристів, які в зимовий період часто не воло-
діють інформацією та практично ризикують здоров’ям і життям. 

Дослідження лавинонебезпечних ділянок ландшафтного 
заказника Грофа виконані з використанням аерофотознімків, 
врахуванням особливостей рельєфу даної території, а також 
результатів власних польових досліджень. Метою роботи є 
визначення місцеположення та морфометричних характеристик 
видимих на знімках лавиновищ, а також їх складових частин: 
снігозборів, лавинних лотків, конусів виносу та порівняння 
даних з ландшафтною картою. Це дало змогу дослідити ланд-
шафтну приуроченість основних лавиновищ. 

Аналіз аерофотознімків дав змогу встановити, що тери-
торія дослідження характеризується високою лавинною актив-
ністю, проте через верхній незаліснений ярус і круті пригребе-
неві схили не так часто зустрічаються лавиновища. В межах 
ландшафтного заказника Грофа характерною є наявність так 
званих вільних лавин, тобто таких, які не мають чітко вираже-
ного лотка. Опрацювання інформації дало змогу вирішити такі 
завдання: 
 виділення на знімках лавиновищ та їх складових частин 

(снігозборів, лавинних лотків і конусів виносу) та 
характеристика їхнього місцеположення; 

 проведення вимірювання головних морфометричних 
характеристик, а саме площа S для снігозборів і конусів 
виносу, та довжина l і перепад висот h для лавинних 
лотків; 

 встановлення приуроченості лавиновищ до ландшафтів 
досліджуваної території. 
Досліджувана територія важка для вивчення. Її площа 

становить 57,1 км². Тут наявні 10 лавиновищ, частина з яких 
мають спільні снігозбори чи конуси виносу. Загальна площа 
снігозборів становить 1931,4 тис. м², конусів виносу ― 365,5 тис. 
м², а середня довжина лавинних лотків складає 550 м. 

Для основних частин лавиновищ складені відповідні 
таблиці в яких зазначені основні морфометричні характерис-
тики та прив’язка до різних географічних об’єктів. 

Детальні дані про складові частини лавиновищ в межах 
досліджуваної території подані в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Характеристика снігозборів, лавинних лотків та 

конусів виносу досліджених лавиновищ 

Основні 
елемент
и д-ння 

№
 д

іл
ян

ки
 

Місце 
розташування 

М
ор

ф
о-

м
ет

ри
чн

і х
-

ки
 

Снігозб
ори 

1 Схил пн. експозиції на хребті Попаді. 
Привершинна частина пн. схилу гори 
Мала Попадя 

S = 75,0 
тис. м² 

2 Схил пд.-зх. експозиції на хребті Попаді. 
Привершинна територія зх. схилів гори 
Мала Попадя 

S = 96,9 
тис. м² 

3 Пригребенева частина схилу пд.-сх. 
експозиції від прилеглих територій 
сідловини між хребтами Попаді та 
Пареньки 

S = 418,8 
тис. м² 

4 Схил пн. експозиції на хребті Попаді. 
Пригребенева поверхня північних схилів 
гори Попадя 

S = 962,5 
тис. м² 

5 Схил сх. експозиції на хребті Попаді S = 181,3 
тис. м² 

6 Схил сх. експозиції на закінченні 
північного відрогу хребта північніше від 
гори Петрос 

S = 34,4 
тис. м² 

7 Схил пд.-сх. експозиції. Південна 
привершинна територія гори Коретвина 

S = 62,5 
тис. м² 

Лавинні 
лотки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Схил орієнтований на пн. від території 
снігозбору №1. Верхня частина території 
навколо місця витоку р. Попадя 

l = 680 м, 
h = 210 м 

2 Схил орієнтований на пд.-зх. від 
території снігозбору №2. Продовження 
схилу, верхня частина якого є 
територією снігозбору №2 

l = 375 м, 
h = 130 м 

3а Схил орієнтований на пд.-сх. від 
території снігозбору №3. Лотки 
охоплюють русла та прилеглі до них 
території приток р. Петрос 2-го та 3-го 
порядків.  

l = 525 м, 
h = 170 м 

3б l = 770 м, 
h = 280 м 

3в l = 650 м, 
h = 240 м 
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Лавинні 
лотки 

4а Схил пн.-сх. експозиції. Охоплює русло та 
прилеглі до нього території притоки р. 
Петрос 

l = 410 м, 
h = 150 м 

4б Схил пн. експозиції. Охоплює русло та 
прилеглі до нього території притоки р. 
Петрос 

l = 600 м, 
h = 230 м 

5 Середня частина схилу сх. експозиції 
верхня частина якого яє територією 
снігозбору №5. 

l = 660 м, 
h = 270 м 

6 Середня частина схилу сх. експозиції 
приурочена до витоку і верхньої частини 
течії потічка – притоки 2-го порядку р. 
Петрос. 

l = 230 м, 
h = 120 м 

7 Схил орієнтований на пд.-сх. від 
території снігозбору №7. 

l = 640 м, 
h = 240 м 

Конуси 
виносу 

1 Територія розташована в пн.-зх. 
напрямку від снігозбору №1. Охоплює 
частину території навколо верхньої течії 
р. Попадя 

S = 68,8 
тис. м² 

2 Територія розташована в пд.-зх. 
напрямку від снігозбору №2 

S = 75,0 
тис. м² 

3а,
3б 

Територія розташована в сх. напрямку 
від снігозбору №3. Територія навколо 
місця злиття приток р. Петрос 2-го і 3-го 
порядків 

S = 37,5 
тис. м² 

3в, 
4б 

Територія розташована в пд.-сх. 
напрямку від снігозбору №3 та в пн.-сх. 
напрямку від сх. частини снігозбору №4 

S = 46,9 
тис. м² 

4а Територія розташована в пн.-сх. 
напрямку від снігозбору №4. Місце 
витоку притоки 1-г порядку р. Петрос 

S = 40,6 
тис. м² 

5 Територія розташована в сх. напрямку 
від снігозбору №5 

S = 68,6 
тис. м² 

6 Територія розташована в сх. напрямку 
від снігозбору №6 

S=15,6 
тис. м² 

7 Територія розташована в пд.-сх. 
напрямку від снігозбору №7 

S = 12,5 
тис. м² 

 
З метою вивчення ландшафтної приуроченості лавино-

небезпечних територій складена ландшафтна карта ландшафт-
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ного заказника Грофа. На основі порівняння карт лавинної 
небезпеки, опрацьованих аерофотознімків та ландшафтної 
карти вивчено в яких природно-територіальних комплексах 
розміщуються як лавинонебезпечні території загалом, так і 
основні лавиновища. 

Території з високою лавинною активністю повністю 
охоплюють місцевість альпійського та субальпійського кам’я-
нистого високогір’я, а також фрагментарно зустрічаються в 
межах місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного середньо-
гір’я. Території середньої лавинної активності розміщені лише 
в межах місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного 
середньогір’я, переважно в межах таких урочищ: схили пів-
нічної, північно-східної, східної експозицій та вузькі V-подібні 
звори. 

Детальніше проаналізовано ландшафтну приуроченість 
основних лавиновищ, на прикладі лавиновищ південної частини 
ландшафтного заказника Грофа. Для цього ландшафтна карта 
порівнювалась з аерофотознімками, на яких виділені лавино-
вища. До ландшафтів приурочувались не цілі лавиновища, а їх 
складові частини, тобто снігозбори, лавинні лотки, конуси 
виносу. Снігозбори переважно розміщуються в межах місце-
вості альпійського і субальпійського кам’янистого високогір’я. 
Охоплюють території таких урочищ: спадисті вершинні гребе-
неві поверхні хребтів; вузькі слабовипуклі поздовжньо-хвилясті 
поверхні хребтів; круті схили переважно північної, північно-
східної, східної, рідше південної та південно-західної експо-
зицій. Лавинні лотки розміщуються в межах обох, наявних на 
території заказника, місцевостей: альпійського та субальпійсь-
кого кам’янистого високогір’я і крутосхилого ерозійно-денуда-
ційного середньогір’я. Відносно приурочення до урочищ, то 
виявлена така закономірність, що лавинним лоткам переважно в 
ландшафтній структурі відповідають вузькі V-подібні звори, 
рідше круті схили, переважно північної, північно-східної, схід-
ної експозицій. Конуси виносу прив’язані лише до місцевості 
крутосхилого ерозійно-денудаційного середньогір’я, охоплю-
ючи території вузьких V-подібних зворів, крутих схилів, експо-
зиція яких відповідає експозиції лавинного лотка, та при-
леглих схилів. 
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Проведені дослідження дали змогу виявити райони з 
найбільшою лавинною активністю. До них переважно належать 
схили північної, північно-східної і східної експозицій, а в по-
одиноких випадках південної та південно-східної орієнтації. 
Варто зазначити, що дослідження території ландшафтного 
заказника Грофа відносно лавинної небезпеки ускладнював-
лося тим, що значна кількість невеликих за об’ємом лавин 
сформованих в межах досліджуваної території є вільними 
відповідно до обмеження простору шляху проходження, тобто 
не мають сформованого русла, по якому рухається снігова 
маса. Відповідно такий тип лавин досить складно окреслити. 

 
PATTERNS OF AVALANCHES AREAS DISTRIBUTION 

IN GROFA LANDSCAPE RESERVE 

Eugen Tyhanovych 

Supervizor: candidate of geographical sciences, 
docent V. Bilanyuk 

Ivan Franko National University of Lviv, 
Department of Physical Geography  

The research of avalanche areas in Grofa landscape reserve 
was conducted. Airphoto analysis gave an opportunity to recognize 
high avalanche activity, however avalanches are not so frequent 
because of upper deforestated tier and steep precomb slopes. 
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Вивчено проблематику оподаткування туристичної діяль-
ності в Україні. Відзначено, що сучасна система оподаткування 
є складним і багатогранним процесом й потребує запровадження 
певних законодавчих та управлінських змін. 
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На сучасному етапі розвитку туризм набуває рис само-

стійної галузі економіки. Відповідно, якщо говорять про туризм 
як про самостійну галузь і визнаємо наявність значного 
рекреаційно-туристичного потенціалу України, то актуальною 
є постановка питання про необхідність вироблення чіткої 
державної політики у сфері туризму, а також впровадження 
дієвих механізмів її реалізації. 

Оподаткування туристичної діяльності стало одним із 
найвпливовіших механізмів впливу на розвиток туризму в 
більшості країн світу, а також важливим джерелом доходу для 
країн і реґіонів, де туризм є одним із основних видів еконо-
мічної діяльності. 

Дослідження питання оподаткування туристичної діяль-
ності та його безпосереднього впливу на розвиток галузі в 
Україні носять фрагментарний характер. Серед вітчизняних 
вчених, які вивчали цю тематику, можна назвати В. Ф. Киф’яка, 
Г. О. Борисенко, А. В. Діденко, Л. Р. Дядечко, О. Довбенко та ін. 
Ґрунтовнішими є дослідження іноземних вчених, які, відповідно, 
акцентують увагу на проблематиці інших країн. Водночас, 
відсутність наукового підґрунтя у впровадженні певних пільг 
або додаткових податків та зборів в туризмі матиме негатив-
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ний вплив не лише на розвиток туристичної галузі, а й вітчиз-
няної економіки загалом. Окрім того, в грудні 2010 р. прийнято 
Податковий кодекс України, що вносить ряд істотних змін в 
туристичну діяльність як елемент національної економіки. 
Тому актуальність дослідження вітчизняної та європейської 
систем оподаткування туристичної діяльності і проведення 
порівняльного аналізу є очевидною. 

Туризм відіграє значну роль в економіці багатьох країн 
світу. На сьогодні це один із найбільших роботодавців на 
міжнародному ринку праці. За обсягами доходу на початку 
XXI ст. туризм посів третє місце серед провідних галузей світо-
вої економіки. Туризм забезпечує такі економічні процеси, як 
експорт послуг, ввезення іноземної валюти, підвищення рівня 
зайнятості населення, внесок у ВВП. Безпосередньо у туристич-
ній сфер світу задіяно близько 10 % працівників. Щороку 
зростають обсяги надходжень від туризму в бюджеті країн, 
економіка яких ґрунтується на туризмі, а також і тих, де 
туризм не є провідною галуззю економіки. В тому числі 
зростає частка туризму у ВВП України (табл. 1). 

Таблиця 1 
Внесок туризму у ВВП України [6] 

Індустрія туризму і подорожей 

Рік 2010 2008 2007 2006 

ВВП (млрд. дол. США)  2,443 2,451 2,198 1,467 

Відсоток від 
загального ВВП  1,8 1,6 1,9 1,6 

Щорічний приріст (%, 
прогноз) 3,8 6,0 5,7 6,3 

 
Частка туризму у ВВП становить не менше 1 %, що 

демонструє важливу роль туризму в розвитку української 
економіки. Надходження до державних та місцевих бюджетів, 
оборот грошей, ввезення іноземної валюти – все це примушує 
звернути увагу влади та приватного сектору на питання 
оподаткування туристичної діяльності. 
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Систему оподаткування, що діє в країні, можна визна-
чити як своєрідний механізм розподілу доходів. На сьогодні 
даний механізм, що діє в економіці України загалом та в 
туризмі зокрема, є результатом ринкового реформування 
економіки країни та нової системи оподатковування доходів і 
прибутку підприємств. 

Система оподаткування туристичної діяльності є складною 
й багатогранною. Одним із ключових моментів, що створює 
труднощі при обкладанні податком туристичної діяльності, є 
те, що переважна більшість операцій здійснюється не прямо з 
суб’єктами туристичної діяльності, які забезпечують прийом 
туристів (готелі, туристичні комплекси, пансіонати, підприєм-
ства харчування, транспорту тощо), а через різних посередни-
ків, які також є суб’єктами туристичної діяльності. В більшості 
випадків це туристичні агентства, що надають послуги з 
інформаційно-рекламного обслуговування туристів, оформлення 
документів, замовлення транспортних квитків до місця надан-
ня туристичних послуг та інші, пов’язані з обслуговуванням 
туристів, операції. При застосуванні такої схеми продажу послуг 
оподатковується лише комісійна винагорода, що виступає базою 
оподаткування. Для туроператорів донедавна базою оподатку-
вання виступала вартість туристичного продукту, сплачена 
туристом. Відповідно, ця сума обкладалася податками в залеж-
ності від специфіки діяльності туроператора та обороту коштів 
на підприємстві. 

Прогресивною була система оподаткування, що діяла до 
2005 р. Вона передбачала ряд особливостей, що полягали в 
звільненні від оподаткування: 
 послуг, наданих іноземним туристам, якщо турпродукт 

придбано за межами території України та проведено без-
готівкову оплату; 

 операцій з поставки путівок на санаторно-курортне ліку-
вання, оздоровлення та відпочинок на території України 
фізичних осіб віком до 18 років. 
Нині вітчизняні суб’єкти туристичної діяльності обклада-

ються такими видами податків та зборів: 
 загальні: 1) податок на додану вартість; 2) податок на 

прибуток; 3) збір на обов’язкове державне пенсійне 
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страхування; 4) збір на загальнообов’язкове державне 
соцстрахування; 

 спеціальні: 5) туристичний збір; 6) готельний збір та ін. 
На даний момент одне із центральних місць в системі 

оподаткування доходів туристичних підприємств в Україні є 
податок на додану вартість. Його ставка на даний момент 
становить 20 %, щоправда, до 2014 р. ставка ПДВ має зни-
зитись на 3 % і становитиме 17 %. Немає гарантії, що зни-
ження ставки ПДВ на 3 % зумовить зниження ціни турпро-
дукту на 3%.  

Спостерігаються певні позитивні зрушення в податко-
вому стимулюванні розвитку туристичної інфраструктури 
України. Зокрема, у зв’язку з підготовкою України до чемпіо-
нату Європи з футболу Євро-2012 у 2010 р. Верховна Рада 
України прийняла Закон України “Про внесення змін до деяких 
Законів України щодо розвитку та підготовки готельної інфра-
структури до проведення в Україні фінальної частини чемпіо-
нату Європи 2012 р. з футболу”. З прийняттям цього Закону 
було внесено зміни до Закону “Про оподаткування прибутку 
підприємств”, що полягають в тимчасовому, строком на 10 років, 
починаючи з 1 січня 2011 р., звільненні від обкладення ПДВ 
прибутку підприємств, отриманого ними від надання готель-
них послуг у готелях категорій “п’ять зірок”, “чотири зірки” та 
“три зірки”, якщо такі готелі (у т. ч. новозбудовані чи ре-
конструйовані або в яких проведено капітальний ремонт чи 
реставрація існуючих будівель і споруд) введені в експлуата-
цію до 1 вересня 2012 р. На думку експертів, введення такої 
пільги значно сприятиме інвестуванню в розбудову готельної 
інфраструктури міст-учасників Євро-2012. Водночас, варто звер-
нути увагу на подальше використання об’єктів готельного 
типу. Власне тому термін дії пільги 10 років є оптимальним 
для окупності проектів. 

Прийняття даних змін викликало потребу в обов’язковій 
категоризації готелів з метою визначення об’єктів, що отри-
мають вищезгадану пільгу. Можливо, це стане поштовхом до 
затвердження законопроекту № 7293 “Про внесення змін до 
Закону України “Про туризм”, зареєстрований у Верховній Раді 
ще у жовтні 2010 р. 
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2 грудня 2010 р. прийнято Податковий Кодекс України, 
який набув чинності 1 січня 2011 р. Кодекс містить ново-
введення в системі оподаткування туристичної діяльності. 
Суб’єкти туристичної діяльності, як і будь-які інші суб’єкти 
підприємницької діяльності, вже за кілька місяців відчули 
зміни в податковому кліматі держави. Зокрема, це стосується 
малого бізнесу. 

До змін, що стосуються діяльності туристичних підпри-
ємств, можемо віднести: 

1) з 1 січня 2011 р. набув чинності Податковий Кодекс 
України, що вніс певні зміни щодо визначення бази оподатку-
вання податком на додану вартість туристичних послуг, що 
детальніше описано в ст. 207 Кодексу. Базою оподаткування 
виступає маржа (винагорода), а не ціна туристичного продукту, 
сплачена туристом. Після оподаткування ПДВ та іншими 
податками і зборами залишається прибуток, який, в свою чергу, 
підлягає обкладанню податком на прибуток; 

2) запровадження туристичного збору. Починаючи з 
1 січня 2011 р. більшість обласних та районних центрів України 
ввели так званий туристичний збір згідно ст. 268 Податкового 
Кодексу України, де він визначається як “місцевий збір, кошти 
від якого зараховуються до місцевого бюджету”. 

Згідно ПКУ, даний збір буде сплачуватися громадянами 
України, іноземцями та навіть особами без громадянства, що 
приїжджатимуть на територію адміністративно-територіальної 
одиниці, де діє рішення сільської, селищної та міської ради про 
встановлення туристичного збору, та отримуватимуть (спожи-
ватимуть) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) строк. 

Кодексом також передбачено розмір ставки туристич-
ного збору, що коливається від 0,5 до 1 %. Відповідно, базою 
справляння збору визначено вартість цілого періоду прожи-
вання в закладі розміщення із вирахуванням податку на 
додану вартість.  

Безпосереднє справляння збору здійснюють адміністрації 
готелів (мотелів, кемпінгів, гуртожитків для приїжджих та ін. 
закладів готельного типу), санаторно-курортні заклади, орга-
нізації, що надають послуги тимчасового винайму житла або 
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направляють самодіяльних туристів до фізичних осіб, що 
здають приміщення в найм, а також юридичні та фізичні 
особи-підприємці, уповноважені сільською, селищною або 
міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного 
з відповідною радою. 

Міські ради кількох обласних центрів оперативно від-
реагували на дану статтю Податкового кодексу України і 
першими ввели справляння туристичного збору. Серед “міст-
чемпіонів” можна назвати Київ, Львів, Кам’янець-Подільський 
та Ужгород. При впровадженні туристичного збору довкола 
цього питання багато критики та питань щодо доречності. Для 
прикладу обрано м. Львів. Станом на 1 травня 2011 р. до 
міського бюджету надійшло 191,2 тис. грн від туристичного 
збору. Дані отримано від відділу аналізу і стратегічного плану-
вання Львівської міської ради. Згідно підрахунків, надходження 
від туристичного збору становлять лише 0,05 % від загальної 
суми надходжень до загального фонду міського бюджету 
Львова за чотири місяці 2011 р. Варто врахувати, що попереду 
туристичний сезон, тому згідно прогнозів частка надходжень 
до вересня 2011 р. має зрости. Необхідно також врахувати, що 
до червня 2012 р. у Львові зросте кількість закладів розмі-
щення, що, в свою чергу, дасть змогу прийняти більше людей, 
а, отже, і надходження від туристичного збору. Бюджетні 
кошти, що накопичені шляхом сплати туристичного збору, в 
майбутньому використовуватимуть на покриття загальних 
витрат міста. 

3) 16 травня 2011 р., згідно даних прес-служби Кабінету 
Міністрів України, урядом схвалено проект Закону України 
“Про внесення змін до Податкового кодексу України та деякі 
інші законодавчі акти України”, що розроблений Міністерст-
вом фінансів. 

Згідно цього закону, внесено зміни с пп. 139.1.12. Стаття 
139 визначає перелік витрат, що не враховуються при визна-
ченні оподатковуваного прибутку, і, відповідно, які не вклю-
чаються до складу витрат. Для туристичних фірм, що купують 
послуги у фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного 
податку, даний підпункт є ключовим при формуванні переліку 
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витрат. Отже, в пп. 139.1.12 щодо витрат, які не включаються в 
оподатковувані витрати платника ПДВ, сказано таке: “139.1.12. 
витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) 
та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної 
особи-підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, 
понесених у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) у 
фізичної особи-платника єдиного податку, яка віднесена до 3 
або 5 категорії відповідно до гл. 1 розд. XIV цього Кодексу, що 
підтверджується свідоцтвом про сплату єдиного податку)” [3]. 

4) введення податкових канікул з 1 квітня 2011 р. до 
1 січня 2016 р. для платників податку на прибуток. Дане ново-
введення передбачає застосування нульової ставки податку на 
прибуток для платників даного податку, у яких розмір доходів 
за кожний звітний податковий період наростаючим підсумком 
з початку року не перевищує 3 млн грн. та нарахована за 
кожний місяць звітного періоду заробітна плата (доход) 
працівників не менше двох мінімальних заробітних плат, розмір 
яких встановлено законом. Під дану категорію потенційно 
підпадають такі туристичні підприємства, як туроператори та 
турагенти, а також невеликі готелі та хостели. Щоправда, чинне 
законодавство України не містить механізму переведення діяль-
ності суб’єкта господарювання на режим податкових канікул. 

Варто також звернути увагу на світовий досвід. Рівень 
ставки ПДВ на послуги готелів та ресторанів в різних країнах 
Європи суттєво відрізняються. Зокрема, серед країн, що засто-
совують практику зменшення ставки ПДВ на послуги готелів 
та ресторанів: Австрія, Греція, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідер-
ланди і Португалія. Наприклад, у Греції ПДВ на розміщення 
туристів та їх харчування становить 8 %. Туристичний бізнес в 
Польщі має найнижче оподаткування – 7 % при 22 % для інших 
видів бізнесу. У готелях оподатковується лише кожне тринад-
цяте місце. В період економічної кризи у 2009 р. уряд Кіпру з 
метою покращення ситуації в туристичній сфері тимчасово 
знизив ставку ПДВ на послуги готелів до 5 %. Іншим взірцем 
наслідування є Білорусія. У вересні 2006 р. президентом вида-
ний указ “Про деякі заходи державної підтримки розвитку 
туризму Республіки Білорусь” в якому: від ПДВ звільняються 
послуги з організації мандрівок іноземних туристів. 
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Підсумовуючи все вищесказане, можна зазначити, що 
система оподаткування туристичної діяльності в Україні є 
складним процесом. Туризм, хоч й розвивається значними 
темпами, ця галузь все ще потребує підтримки від держави. 
Отже, в найближчі кілька років було би доцільним запро-
вадження певних змін в системі оподаткування туристичної 
діяльності в Україні: 
 забезпечити прозорість законодавчої бази; 
 спланувати реґіоналізацію податків; 
 запровадити субсидії для розвитку туристичної інфра-

структури; 
 забезпечити цільове використання коштів. 

Це створить умови для стабілізації туристичної діяль-
ності як однієї із галузей економіки, а згодом підвищить ставку 
податку та дасть змогу використовувати бюджетні кошти на 
розвиток суміжних галузей задля забезпечення розвитку еко-
номіки як цілісної системи. 
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Розглянуто особливості розвитку туризму в межах Сколів-
ського району за часів панування Польщі. Досліджено між-
воєнний період піднесення оздоровчого і туристичного про-
мислів. Важливу роль в історії туризму Сколівщини того часу 
залишив “Пласт”. 

Ключові слова: туристична галузь, оздоровниця, готель, 
пластовий рух. 

 

Важливими чинниками розвитку туризму на українських 
землях у складі міжвоєнної Польщі виступало: зручне геогра-
фічне положення; наявність відомих пам’яток історії та куль-
тури; значні міграції населення; діяльність організацій, що 
займалися туристичною та екскурсійною діяльністю; наявність 
особливих кліматичних зон та районів, що стали туристич-
ними центрами; розвинена інфраструктура (шляхи сполучення, 
транспорт, торгівля, сфера послуг) [4, с. 106]. 

На особливу увагу заслуговував оздоровчий і туристич-
ний промисел, оскільки вивільняв нішу у зайнятості населення, 
створював нові робочі місця, яких було недостатньо у Галичині. 
Однаковою мірою турист, що перебував в окремих місцевос-
тях, як і відпочиваючий на селі, а також курортник, що ліку-
вався у оздоровниці, витрачали значні кошти за найрізно-
манітніші послуги. Це служило побічним заробітком для сільсь-
кого населення або підставою для розвитку туризму [8]. 

Оздоровчий рух концентрувався переважно в існуючих 
селищах, подібно, як сільське заселення рухалося долинами 
рік з півночі на південь, вглиб гір. Натомість, туристичний рух 
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тримався, перш за все, хребтів і вершин, особливо уздовж 
головної смуги Карпат. 

Всі курортні місцевості Галичини з економічного погля-
ду можна поділити на дві групи: 1) місцевості, в яких туристично-
оздоровча галузь складала основну статтю доходу (оздоров-
ниці і великі дачі); 2) місцевості, в яких обслуговування 
рекреантів складало лише побічний заробіток населення (малі 
курорти). 

Переважна частина дач і курортів мала значні недоліки у 
технічних засобах. У міжвоєнний період були зроблені інвестиції, 
але всупереч великим зусиллям, не всі курорти не могли 
справитись з зростаючими потоками приїжджих; лише небагато 
курортів Галичини досягали рівню курортів європейського 
класу [10, с. 75–78]. 

Для прикладу в якості найбільших оздоровниць Сколів-
щини в 30-их роках ХХ ст. виділено: Сколе, Славсько, Тухлю та 
Гребенів. Згідно тодішнього класифікатора таких оздоровниць 
їм присвоєно третю категорію (переважання у населених пунктах 
комерційних закладів). В середньому за рік Славсько та Тухля 
приймали 500–1000 осіб, а Сколе та Гребенів – 2 500–5 000 осіб 
[3, с. 9]. 

Туристичне впорядкування в горах складалося з двох 
елементів: шляхів та притулків. Мережа шляхів у міжвоєнний 
період на терені Карпат мала плановий характер і розвивалася 
завдяки роботі ряду туристичних товариств. Шляхи маркува-
лися згідно спеціальної інструкції туристичних товариств [9, с. 
89–94]. 

Другим необхідним елементом гірського туризму були 
притулки для туристів. Оскільки вони складали окрему гілку 
туристичної галузі, їх виділялося декілька типів. Приватні 
притулки (винятково туристичних та спортивних товариств), 
які діяли через власника або орендаря, оподатковувалися 
митом так, як для громадських організацій, що надходило до 
державної казни. 

За місткістю вони поділялися на великі з закладами 
харчування (понад 100 нічліжних місць), середні (20–50 місць) 
і малі (до 20 місць). Такі притулки працювали цілорічно. Проте 
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крім них ще існували притулки, що не мали нічліжних місць, 
сезонні притулки, мисливські будиночки, шкільні притулки 
для молоді, туристичні станції, притулки у пансіонатах, приват-
них садибах, будинках відпочинку тощо [6]. 

У таких територіях як Українські Карпати інший аспект 
туристичного господарства складали комунікаційні підприєм-
ства, що полегшували туристам відвідування певних об’єктів 
чи територій. До них належали: професія провідників (літніх 
або зимових); сплав лісу; бюро подорожей, обслуговування й 
інформації; дороги й автодороги, що використовувалися для 
екскурсій; сезонні автомобільні лінії, гаражі і автозаправки; 
туристичні вузькоколійки; лижні витяги тощо. Вони перебу-
вали у приватній власності і розвивалися разом із зростанням 
туристичної галузі. 

До туристичної галузі господарювання можна віднести й 
ті галузі промисловості, що, крім іншої продукції, випускали й 
туристичні засоби. Насамперед, це стосувалося підприємств з 
виготовлення туристичного екіпірування і технічних засобів 
(байдарок, наметів, лиж), фотографій, карт, планів, альбомів 
тощо. 

До туристичної галузі належало й виробництво сувені-
рів, напряму, що пов’язаний з народними промислами. Опо-
середковано до туристичної галузі відносилися й атракції, що 
здійснювалися, насамперед, приватними особами чи організа-
ціями [3, с. 16]. 

Свій слід у історії туризму Сколівщини залишив “Пласт”. 
Виникнення в Галичині “Пласту” – української дитячо-юнацької 
просвітницької організації, що була частиною міжнародного 
скаутського руху, обумовлювалось піднесенням національно-
визвольного руху на західноукраїнських землях, великою 
культурно-просвітницькою діяльністю прогресивної української 
інтелігенції, спрямованою на підвищення національної свідо-
мості українського населення Галичини. 

Найголовнішим напрямом діяльності “Пласту” були 
туристичні походи та створення мандрівних і постійних або-
рів, де молодь набувала фізичного та військового вишколу, 
підвищувала свою національну свідомість. 
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З 1922 р. почали організовуватись пластові літні та 
зимові табори, що діяли під час літніх і зимових канікул. 
Вихователі вважали, що саме в мандрівних та у постійних 
таборах найефективніше досягається поєднання гармонії вихо-
вання душі та тіла. Спільне перебування у таборі протягом 
місяця зближувало пластунів, формувало їх колектив, проводи-
лись зустрічі з цікавими людьми. 

Як писалось у журналі “Новий час”, у 1929 р. діяло 
13 пластових таборів місцевого значення і 7 крайового, в яких 
“проходило фізичне, моральне та національне виховання біля 
двох тисяч пластунів” [1, с. 4]. 

Проте під час Першої світової війни “Пласт”, як і ряд 
інших туристичних організацій призупинив свою діяльність. 
Перша післявоєнна мандрівка пластунів відбулася у червні 
1920 р. на гору Парашку. Здійснили її члени стрийського 
куреня під керівництвом вчителя Ю. Мінка. 

У 1921 р. вперше проведені спільні мандрівки львівських 
та стрийських пластунів в одностроях, їхній маршрут прохо-
див з м. Стрия через Корчин на г. Парашку до могил УСС. Ця 
подорож розрахована на два дні з нічлігом у мисливській 
митрополичій палаті А. Шептицького в Корчині. Керівником 
походу були О. Тисовський та вчителі Д. Коринець і О. Сілець-
кий. 

Провідники пластового руху розуміли вплив мандрівок 
на виховання підростаючого покоління. Крім того, географічне 
положення Прикарпаття заохочувало молодь до мандрівки, по 
якій багато подорожував й описав у своїх творах І. Франко. 

З кінця 1928 р. з’являються зимові пластові табори. Так, І. 
Чмола в Славську організував табір, де вчив пластунів техніки 
ходіння на лижах. 

Другий табір діяв з 27 грудня до 3 січня 1930 р. Для того, 
щоб бути зарахованим до цього табору, потрібно було мати 
більше 16 років, дозвіл батьків чи опікунів та довідку про стан 
здоров’я, лижний пластовий одяг й одяг для мандрівок та лижі 
з палицями. В програму навчання входило: оволодіння технікою 
пересування на лижах, поворотів, підйомів, спуску з гори, табір-
ництва (розкладання ватри, варіння їжі в польових умовах, 
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вміння приготувати місця для привалу) та надання першої 
долікарської допомоги. Паралельно з спортивною та табірною 
підготовкою пластунам читали теоретичний курс з історії 
України. Пластуни проводили культурно-просвітницьку роботу 
по ближніх селах, збирали краєзнавчі, етнографічні матеріали. 
Учасникам, що складали іспит за навчальним планом вида-
вались посвідчення єдиного зразка. 

Безперечно, робота в “Пласті” мала велике значення для 
патріотичного виховання підростаючої молоді, загартовувала 
її, готувала до боротьби за незалежність України. 

Другий пластовий зліт у районі пройшов з 2 до 6 серпня 
1925 року в районі селища Бубнище біля скель Довбуша, на 
якому було 205 учасників з усіх міст Галичини. Заключним 
елементом зльоту була мандрівка на г. Маківку. Маршрут 
пролягав через г. Ключ – г. Кам’янку – м. Сколе – Зелем’янку – 
Гребенів – Тухлю – г. Маківку. Цілий день учасники зльоту 
упорядковували кладовище УСС. 

Саме в процесі пластівських мандрівок і походів закла-
далися основи туристичної роботи, розроблялася методика 
пізнавального та спортивного туризму [2]. 

У 1926 р. мінеральні джерела Зелем’янки повторно вив-
чаються доцентом Львівського університету Генріхом Рубен-
бауером, їх води визнано аналогічними курорту Івонічу. У 
реконструйованій водолікувальниці Зелем’янки в 1936 р. були 
бібліотека, тенісні корти, власний оркестр. 

Відпочинковий (літниськовий) рух у Корчині Рустикаль-
ному та Шляхетському сягнув найвищої точки у повоєнних 
роках (1924–1930 рр.). У громаді Рустикальній часом реєстру-
вали до 700 осіб, а на Шляхетській – 100. Від 1930 р. наплив 
туристів починає зменшуватися, мабуть через тяжку еконо-
мічну кризу. У повоєнних часах у селі побудовано дванадцять 
віл, пересічно – восьмикімнатних, крім цього, багато нових, 
дво-чотирикімнатних осель, де відпочиваючим надавалися усі 
можливі вигоди. 

На розвиток Гребенова спрямована діяльність створеного 
у 1935 р. Товариства любителів Гребенова, до якого входили 
власники пансіонатів. Узимку 1936 р. виникло Товариство 
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приятелів Сколівщини на чолі з Г. Гіляровичем, професором 
лікарського факультету університету, та Товариство приятелів 
Славського, яке очолили директор “Газоліни” та ректор Вищої 
школи закордонної торгівлі. 

Важливим економічним чинником стала ухвала 1934 p., 
згідно з якою готелі та пансіонати, де нараховувалося менше 
12 кімнат, звільнялися від податку з прибутку. Для приваб-
лення більшої кількості відпочиваючих у 1939 р. введено 
“весняний” відпочинок (1 травня – 15 червня), що коштував на 
10 % менше за літній. Напередодні Другої світової війни на 
Сколівщині відпочивало 20 тис. осіб, найбільшими центрами 
були Сколе (3 тис), Славсько (6 тис), Тухля (4 тис). Найбільше 
дітей оздоровлювалося у Сколе та Славському. Середній термін 
перебування в Карпатах становив 4–5 днів [5, с. 31–33]. 

Сколе користувалося успіхом у туристів протягом літнього 
та зимового періоду. Літній сезон починався в червні та закін-
чувався в кінці вересня. В околицях Сколього були лижні траси 
якими могли користуватись початківці, був також побудо-
ваний трамплін для професіоналів. 

Сколе було курортом ідеальним для лікування багатьох 
хвороб, які крім традиційних засобів лікуються гірським 
кліматом. Також Сколе рекомендувалося особам втомленим 
розумовою працею для відпочинку, людям хворим недокрів’ям, 
респіраторними хворобами. Таким чином Сколе позиціону-
валося у тогочасній Польщі як гірський кліматичний курорт. 
За свідченнями лікарів оптимальний термін перебування у 
Скольому становив від 6 до 8 тижнів. У Скольому лікуванням 
туристів займалися лікарі: І. Клейн, Х. Пропст, Я. Сокол, А. 
Вінтлі, Я. Унгар., діяли дві добре облаштованих аптеки. 

Сколе мало добре залізничне та автомобільне сполу-
чення. Воно знаходилось на залізничній лінії Львів–Стрий–
Лавочне і мало сполучення з найбільшими містами держави. 
Було налагоджено автомобільне сполучення до кордону з Чехо-
словаччиною. 

В Скольому у 30-их роках ХХ ст. функціонував ряд готелів 
і пансіонатів. В центрі міста розташовувався готель Хеннес-
фельда. При готелі функціонував першокласний ресторан, 
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кондитерська та павільйон для танців “Райський сад”. Протя-
гом певного періоду у цьому готелі функціонувала туристична 
станція Польського Товариства Татранського. 

Окрім вищеназваного готелю та пансіонатів у Скольому 
була можливість поселитися у приватному секторі. Туристів 
приймали у нових будинках та віллах, які відповідали вимогам 
комфорту й гігієни. Квартири і вілли надавали туристам де-
шевші послуги, ніж пансіонати. Непоганими були й заклади 
харчування. Наприклад, ресторан “У павільйоні” забезпечував 
своїх відвідувачів солодкими закусками та широким асорти-
ментом безалкогольних напоїв. Обіди були дешевими з вели-
ким асортиментом страв. 

У місті функціонував впорядкований міський пляж. Біля 
пляжу розміщувався павільйон з рестораном, площадкою для 
танців та оркестром. Поряд з пляжем знаходились тенісний 
корт і дитячий майданчик. Також у місті функціонували ряд 
бібліотек. 

У роки Другої світової війни припинили своє існування 
майже всі туристичні споруди й шляхи району внаслідок 
сильного руйнування. У повоєнні роки розпочався новий етап 
відбудови і подальшого розвитку туристичної інфраструктури 
Сколівщини. 
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З’ясовано географічні аспекти стану здоров’я населення 
Львівської області. Зафіксовано зростання захворюваності 
у населення регіону, особливо на інфекційні, онкологічні та 
алергічні хвороби. 

Ключові слова: населення, здоров’я, захворюваність, 
медико-географічна ситуація. 

 
Від здоров’я населення країни залежить якість робочої 

сили, її продуктивність, а отже й ефективність виробництва в 
країні. Як зазначає Любов Шевчук, здоров’я є оптимальністю 
біосоціальних якостей людини, тобто своєрідною рівновагою 
між фізичним, генетичним і психоматичним буттям людини в 
рамках багатовимірних соціальних і природних взаємодій. Тобто, 
здоров’я – це стан людини, критерієм якого є рівень фізичного, 
душевного та соціального благополуччя в умовах того чи 
іншого ступеня комфортності навколишнього середовища [7]. 
Згідно з поширеним визначенням ВООЗ, здоров’я ― це не лише 
відсутність хворіб і фізичних дефектів, але й стан повного 
фізичного, духовного та соціального благополуччя.  

На погіршення стану здоров’я населення України загалом 
вказують численні дослідження вчених. Згідно з висновком 
одного з досліджень погіршення здоров’я населення України є 
причиною безпрецедентного скорочення його середньої трива-
лості життя. 

Метою дослідження є з’ясувати стан здоров’я населення 
Львівської області. Об’єктом дослідження є територіальна 
організація стану здоров’я населення Львівської області, а 
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предметом – теоретичні і географічні засади формування стану 
здоров’я населення Львівської області. 

Традиційно кількісно здоров’я населення характеризу-
ється через показники “нездоров’я” або ж втрати від погір-
шення здоров’я (показники захворюваності, інвалідності, 
мертвонароджуваності, передчасної смертності тощо). 

Серед чинників, які визначають рівень захворюваності 
виділяють: рівень життя, стан довкілля, якість охорони здо-
ров’я, санітарна культура населення. А. Сові (1977) до таких 
чинників відносив клімат (T), генетичний чинник (G), можли-
вості та якості соціально-медичного обслуговування (A); загаль-
ний економічний рівень (N); рівень медичної допомоги (S); 
бажання використовувати усі ці засоби, які реалізуються в 
звичках, способі життя (V) тощо, що в підсумку зведено у 
формулі: 

M = f (T, G, A, N, S, V). 

Головною проблемою, як визнають вчені, є низький 
рівень індивідуальних доходів населення, а крім того, недостат-
ній рівень фінансування державної медицини при низькій 
фінансовій спроможності населення забезпечити себе платними 
медичними послугами. 

Сьогодні нерідкі випадки генетичної схильності населення 
до багатьох захворювань, особливо гостро постає картина 
серцево-судинних захворювань та цукрового діабету. В Україні 
зафіксовано небезпечно низький рівень вакцинації населення. 
Основними перешкодами щодо здійснення ефективної програми 
вакцинації є: проблеми системи охорони здоров’я (недостат-
ність політичних або фінансових зобов’язань країн, низький 
рівень підготовки та забезпечення кадрами, слабкість системи 
моніторингу та обробки інформації); недоліки інфраструктури 
та логістики (проблеми управління запасами вакцин, транс-
портування, розподілу та зберігання, а також високі втрати 
вакцин); відсутність або недостатність інформації і розуміння 
важливості вакцинації та імунізації [3]. 

Збайдужіле ставлення людей до свого здоров’я, зневіра 
щодо нинішніх можливостей “безкоштовної” медицини, недо-
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ступність для багатьох дорогих ліків й ефективних методів 
лікування і т. п. ― все це суттєво впливає як власне на стан 
здоров’я, так і на суб’єктивну поведінку хворих, а саме на 
частоту звернень у медичні заклади, за якою й оцінюється 
рівень захворюваності населення. Відтак значна кількість 
пацієнтів займається самолікуванням чи просто ігнорує (до 
певного часу) прояви тих чи інших патологій й звертається до 
лікарів у важких випадках перебігу хвороби, часто тоді, коли 
вони набувають хронічного характеру [5]. 

Кількість вперше зареєстрованих випадків захворювань 
населення у Львівській області є високою і коливається в 
межах 80 тис. випадків/100 тис. населення (рис. 1). 

 
Рис. 1. Кількість вперше зареєстрованих випадків захворювань 

населення у Львівській області (на основі статистичної інформації 
відділу статистики ЛОКЛ) 

Найбільша кількість зареєстрованих захворювань серед 
дорослих на 1000 осіб – власне у м. Львові та Дрогобицькому 
районі. Це можна пояснити тим, що територіальна обласна 
система охорони здоров’я Львівської області має два великих 
медичних центри: Львівський і Дрогобицький. Тут сконцентро-
вані медичні заклади й люди більше звертаються в ці центри. 
В Дрогобицькому районі розташований унікальний і найдавні-
ший бальнеологічний курорт Європи – Трускавець. А Львів є 
центром області, де розташовані найбільші медичні заклади. 
Не варто плутати реальну захворюваність населення із кіль-
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кістю зареєстрованих. Найбільше дорослі хворіють інфекцій-
ними захворюваннями (20 випадків на 1000 осіб), хворобами 
нервової системи (25,8 випадків на 1000 дорослих), хворобами 
очей (45 випадків на 1000 осіб), хворобами системи крово-
обігу, зокрема гіпертонія (30,7 випадків на 1000 осіб), хворо-
бами сечостатевої системи (48,1 випадків на 1000 осіб). 

Кількість вперше зареєстрованих дитячих захворювань є 
значною більшою, ніж дорослих. Кількість вперше зареєстро-
ваних дитячих захворювань у Львівській області у розрізі 
районів коливається в межах 1200–1600 випадків/1000 дітей. 
Найбільше діти хворіють на захворювання органів дихання 
(1077 випадків/1000 дітей). 

Існують й певні (інколи вельми істотні) ґендерні відмін-
ності відвідування хворими закладів охорони здоров’я, зумов-
лені власне медико-соціальними особливостями відповідних 
демографічних контингентів, так і специфікою їх звернення до 
медичних закладів. Серед хворих за зверненнями переважають 
жінки. Більш “жіночими” є новоутворення, хвороби ендокрин-
ної та сечостатевої систем, системи кровообігу. “Чоловічими” є 
розлади психіки та поведінки, хвороби органів дихання, травми, 
отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин (рис. 2). 

Віковий розподіл захворюваності цілком доречний з 
огляду на функціональні особливості організму в кожній віковій 
групі. Так, у дитячому віці близько 55 % усіх звернень до лікаря 
припадає на хвороби органів дихання; значно менше склада-
ють захворювання ендокринної системи, що, зрештою, вража-
ють медики типовим для Львівської області (в умовах йодо-
дефіциту) та хвороби органів травлення. 

У підлітковому віці зростає частка хвороб ендокринної 
системи, ока та придаткового апарату, органів травлення, сечо-
статевої системи. 

Серед осіб віком 18 років і старше, на перше місце вихо-
дять хвороби системи кровообігу. Далі у звичному порядку 
розташовані хвороби органів дихання, травлення, сечостатевої 
системи, кістково-м’язевої системи та сполучної тканини, ендо-
кринної системи. Впадає у вічі значне зростання звернень по 
класу новоутворень, а також з причин травм, отруєнь та інших 
наслідків дії зовнішніх причин. 
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Класи хворіб: 1. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби. 2. Ново-

утворення. 3. Хвороби крові, кровотворних органів та окремі порушення із 
залученням імунного механізму. 4. Хвороби ендокринної системи, розладу 
харчування, порушення обміну речовин. 5. Розлади психіки та поведінки.      
6. Хвороби нервової системи. 7. Хвороби ока та придаткового апарату. 8. 
Хвороби вуха соскоподібного відростка. 9. Хвороби системи кровообігу.       
10. Хвороби органів дихання. 11. Хвороби органів травлення. 12. Хвороби 
шкіри та підшкірної клітковини. 13. Хвороби кістково-м’язевої системи та 
сполучної тканини. 14. Хвороби сечостатевої системи. 15. Вроджені аномалії, 
деформації і хромосомні порушення. 16. Травми, отруєння та деякі інші 
наслідки дії зовнішніх причин. 

Рис. 2. Ґендерні відмінності захворюваності населення 
Львівської області за класами хворіб, 2009 р., % 

 
У загальній захворюваності населення області питома 

вага первинних звернень складає 35 %. Серед осіб, котрі зверну-
лися до лікаря вперше з тієї чи іншої причини, жінки скла-
дають меншу половину (44 %), полярно інша ситуація спостері-
гається при повторних зверненнях. 

Істотно підвищилась первинна інфекційна захворюва-
ність та частота виникнення хворіб органів травлення, що 
викликає занепокоєння з приводу стану санітарно-епідеміоло-
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гічного контролю в країні, а також профілактики патологій 
екзогенного походження. 

Специфіка нинішньої медико-географічної ситуації проявля-
ється у: ослабленні санітарного контролю на підприємствах 
громадського харчування, молокозаводах, в системах водо-
постачання; загальним погіршенням якості харчування біль-
шості населення; споживанням неякісної питної води; послаб-
ленням медичного контролю; загальним зниженням опірності 
населення поширеним і часто небезпечним інфекційним захво-
рюванням. 

У Львівській області продовжує зростати захворюваність 
на злоякісні новоутвори. За даними регіонального онкологіч-
ного центру, захворюваність на онкопатологію 2010 р. досяг-
нула 313 на 100 тис. населення. Також, за даними медиків, у 
структурі інфекційної патології найбільш соціально значущими є 
туберкульоз і ВІЛ-інфекція. Тут ми маємо негативну і певну 
позитивну динаміку: 2010 р. порівняно з 2009 р. захворюва-
ність на туберкульоз серед населення області (разом з відом-
чими закладами) зменшилась на 9,9 %. Натомість продовжує 
зростати поширеність захворювання на ВІЛ/СНІД, яка 2010 р. 
становила 69,7 на 100 тис. населення [2]. 

ВІЛ-інфекція вражає найпрацездатніші та репродуктив-
ніші вікові групи населення (25–49), зокрема на вікову групу 
18–24 роки припадає 16,4 % усіх випадків ВІЛ-інфекції (у 
2009 р. – 14,7 %), 25–49 років – 79 % нових випадків інфіку-
вання ВІЛ за 2010 р. (у 2009 р. – 68,8 %), на вік 50 років і старші 
припадає 3,7 % (0,34 % у 2009 р.) і на 15–17-річних – 0,8 % (у 
2009 р. – 0,43 %) [2]. 

Захворюваність на цукровий діабет, як провідну ендо-
кринну патологію населення, порівняно з 2009 р. зросла. Про-
веденні днів профілактики з раннього виявлення цукрового 
діабету дало змогу оглянути майже 90 тис. осіб, при цьому 
підвищений рівень цукру у крові виявлено у 1,5 % осіб. 

На виконання заходів державної Комплексної програми 
“Цукровий діабет та лікування нецукрового діабету” для пов-
ного та безперебійного забезпечення пацієнтів з обласного 
бюджету профінансовано придбання цукрознижуючих препа-
ратів на суму 23 млн. 172,5 тис. грн. 
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Спостерігається нерівномірне поширення ВІЛ-інфекції і 
на різних адмінтериторіях, і серед мешканців міст та районів 
області. Дотепер є адмінтериторії, де показник поширеності 
ВІЛ-інфекції перевищує середній по області (68,8 на 100 тис. 
населення) понад у два рази: м. Борислав, м. Червоноград, м. 
Стрий, м. Львів. Найбільша кількість ВІЛ-інфікованих скон-
центрована у шести містах: Львові, Бориславі, Червонограді, 
Стрию, Дрогобичі і Самборі, завдяки лідерству ін’єкційного 
вживання наркотиків. 

Зростає число осіб, яким у спеціалізованих медичних 
закладах встановлено діагноз психологічного розладу. Особливо 
стрімко зростає нині поширеність розладів непсихотичного 
характеру (неврози, розлади особистості й поведінки, органічні 
ураження головного мозку, в т. ч. пострадіаційні), частка яких 
у складі даної нозології становить 50 %. Загрозливих темпів 
поширення набрала хвороба, яку називають “грипом молодих 
кар’єристів” ― Синдром Хронічної Втоми (СХВ), оскільки хворі-
ють на нього переважно амбіційні особи віком 20–30 рр. й вража-
ється, що СХВ частіше трапляється у жінок. Синдром виникає в 
результаті впливу комбінації різних факторів ризику, одним з 
яких є важкий психічний стрес. 

Зафіксовано зростання частоти алергічних реакцій, зни-
ження імунобіологічної реактивності організму, порушення 
функцій ендокринної системи. На високому рівні утримується 
захворюваність злоякісними новоутвореннями, зростає число 
вроджених аномалій, як реальна оцінюється загроза виник-
нення нових “екологічно обумовлених захворювань”, токсико-
дермій тощо. 

Загалом, в умовах суспільно-політичної, соціально-еконо-
мічної та екологічної кризи, яка сформувалася і поглибилася в 
Україні в 90-х роках ХХ ст., значно погіршилося здоров’я нації. 
Ситуація, що склалася, вимагає такого функціонування охорони 
здоров’я в нових умовах, яке б сприяло збільшенню кількості 
індивідуального та суспільного здоров’я. Постійна і динамічна 
трансформація охорони здоров’я в країні, що вимагає змін в 
організації охорони здоров’я будь-якого територіального утво-
рення, в т. ч. адміністративної області. У Львівській області 
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відносно краща ситуація, порівняно із східними чи північними 
реґіонами України, що зумовлена вітальною поведінкою насе-
лення та сприятливішою екологічною ситуацією. 
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Понад два десятиліття економічної незалежності України 

не забезпечили формування динамічної економічної системи, 
здатної до саморозвитку. Втрачається виробничий, науково-
технічний потенціал країни, нерозв’язаною залишається проб-
лема спрямування самого ринкового механізму спочатку на 
інвестиційний, а потім поступово – на інноваційний шлях 
розвитку [2, c. 3]. 

Україна має потужний потенціал для залучення інвести-
цій та інноваційного розвитку: по-перше, це вигідне географічне 
положення і потужний природно-ресурсний потенціал; по-друге, 
рівень освіченості українців є одним із найвищих у Централь-
ній Європі; по-третє, від СРСР успадкована база науково-техніч-
них розробок, а також існує певна кількість потенційно успіш-
них розробок; по-четверте, за кількістю сертифікованих програ-
містів Україна посідає четверте місце у світі; по-п’яте, вартість 
кваліфікованої робочої сили – одна з найнижчих у Централь-
ній Європі [5]. 

Інвестиції є “архімедовим важелем” для швидкого роз-
витку економіки. З їх допомогою створюють нові підприємства і 
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додаткові робочі місця, забезпечують вихід на ринок нових 
видів продукції та послуг [2]. 

Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 
1991 р. дає таке означення поняття “інвестиції”: це всі види 
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в резуль-
таті якої створюється прибуток або досягається соціальний 
ефект [9]. 

Вирішення проблеми інвестиційного забезпечення в умо-
вах дефіциту власних фінансових ресурсів потребує залучення 
іноземних інвестицій. 

Так, на 1 січня 2011 р. прямі іноземні інвестиції в Україну 
складали 44 708 млн. дол. США, а з України – 6 871,1 млн. дол. 
США, тобто у 6,5 разів менше. Порівняно з 2000 р. прямі 
інвестиції в Україну зросли у 13,6 раза, а з України – у 69,8. 

 
Рис. 1. Динаміка прямих інвестицій у 1995–2011рр., млн. дол. США 

 

Головними інвесторами України на 1 січня 2011 р. є (млн. 
дол. США): Кіпр (9 914,6), Німеччина (7 076,9), Нідерланди 
(4 707,8), Росія (3 402,8), Австрія (2 658,2), Франція (2 367,1), 
Великобританія (2 298,0), Швеція (1 729,9), Британські Вірґін-
ські острови (1 460,8), США (1 192,4). 
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Обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну з країн ЄС 
на 1 січня 2011 р. становлять 35 225,2 млн. дол. США (у 2010 р. – 
31 608,5), а з України в країни ЄС – 65 230,9 млн. дол. США (у 
2010 р. – 5 910,9). 

 
Рис. 2. Динаміка прямих інвестицій у 2010–2011рр. 

між Україною і ЄС, млн. дол. США 

Отже, обсяги інвестицій, які вкладають у нас, та ті, які 
Україна вкладає в інші країни, значно відрізняються один від 
одного. 

Важливим показником інвестиційної діяльності є інвести-
ції в основний капітал, що охоплюють інвестиції у капітальне 
будівництво, машини, обладнання, інструмент, інвентар, транс-
портні засоби та інші основні засоби. 

У 2009 р. інвестиції в основний капітал в Україні стано-
вили 151 777 млн. грн. (у 2000 р. – 23 629). Причому найбільше 
в таких областях (млн. грн.): Дніпропетровській (13 254), Доне-
цькій (12 985), Київській (9 955), Одеській (9 959), Харківській 
(8 315), Полтавській (7 691), Львівській (6 708), лідером зали-
шається м. Київ – 28 228 млн. грн. 

У розрахунку на одну особу показник інвестицій в 
основний капітал по Україні у 2009 р. становив 3308,6 грн., (у 
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2000р. – 479,8 грн.). Найвищими показниками інвестицій на 
одну особу характеризуються області (грн.): м. Київ (10 324), 
Київська (5 791,4), Полтавська (5 135,3), Одеська (4 183,7), 
Дніпропетровська (3 942,9), Миколаївська (3 374,1), Харківська 
(3 012,6) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Інвестиції в основний капітал 

Отже, спостерігається певна закономірність у розподілі 
інвестицій по території України, що пов’язано з природно-
ресурсним та економічним потенціалом областей, наявністю 
кваліфікованої робочої сили, НДІ, великих промислових та 
наукових центрів. 

Інвестиції в основний капітал можуть розглядатися за 
видами економічної діяльності. Загалом в Україні переважа-
ють інвестиції в промисловість, як головну галузь госпо-
дарства країни – 38 %. Інвестиції у промисловість становлять 
більшість у всіх областях України за винятком Черкаської (пере-
важають інвестиції у сільське господарство – 33,8 %), Одеської, 
Сумської (інвестиції в діяльність транспорту та зв’язку – відпо-
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відно 38,5 і 30,1 %) областей, а в Тернопільській області, містах 
Києві та Севастополі переважають інвестиції в операції з 
нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг 
підприємцям. 

 
Рис. 4. Структура інвестицій в основний капітал за видами 

економічної діяльності, %, 2009р. 

6%

38%

4%9%
2%

16%

2%

1%

17%

1%3%1%

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

Промисловість

Будівництво

Торгівля: ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого
вжитку
Діяльність готелів та ресторанів

Діяльність транспорту та зв´язку

Фінансова діяльність 

Державне управління

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг
підприємцям
Освіта

Охорона здоров´я та надання соціальної допомоги

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури
та спорту



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 63 

 

Наступним об’єктом дослідження є інновації. Згідно із 
законом України “Про інноваційну діяльність” від 4 липня 
2002 р. “інновації”: це новостворені (застосовані) та (або) 
удосконалені конкурентоспроможні технології, продукція або 
послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 
адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 
соціальної сфери [9]. 

Саме інновації визначають економічну міць країни та її 
роль у світовому господарстві і саме інноваційні зрушення на 
сучасному етапі розвитку здатні не тільки забезпечити високі 
показники економічного росту, але й вирішити певні еколо-
гічні, соціальні проблеми забезпечити конкурентоспроможність 
національної економіки, підвищити експортний потенціал 
країни [4]. 

В цілому, науковий потенціал України зазнає структур-
них змін, пов’язаних із скороченням діяльності великих наукових 
установ, конструкторських бюро і проектних організацій, що 
розміщені у найбільших містах та орієнтовані на широко-
масштабні і комплексні фундаментальні дослідження. Скоро-
чується і чисельність фахівців, які виконують наукові та 
науково-технічні роботи. Основними для України в даний час є 
промислові науково-технічні інновації, оскільки саме промисло-
вість потребує серйозної реструктуризації. 

Аналіз основних науково-інноваційних показників, дає 
можливість виокремити шість інноваційно “потужних” обла-
стей, обласні центри яких є водночас центрами соціально-
економічних районів (за проф. О. І. Шаблієм): Дніпропетров-
ська, Донецька, Львівська, Одеська, Харківська, а також м. Київ 
з Київською областю. 

Отже, для України характерна висококонцентрована 
структура формування та дифузії інновацій із переважанням 
декількох головних центрів науково-дослідних робіт. Серед 
них варто виділити м. Київ, на яке припадає понад 28 % всіх 
загальних інноваційних витрат. Потужний науковий потенціал 
міста формується завдяки розвиненій мережі НДІ, конструктор-
ських бюро і лабораторій, а також багатьох недержавних 
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науково-дослідних установ та проектних організацій [1, c. 199–
203; 6, c. 326–332]. 

Ситуація, що склалася в Україні потребує залучення іно-
земних інвестицій для покращення економічного становища. 
Для цього потрібно використати усі потенційні можливості: 
географічне положення і природно-ресурсний потенціал, істо-
ричні, демографічні, екологічні чинники інвестування. Освітній 
потенціал України дає змогу застосовувати все нові види 
інновацій, проте необхідно ефективніше використовувати люд-
ський потенціал економіки України, що покращить глобаль-
ний інноваційний індекс України, за показником якого Україна 
знаходиться на 64 місці у світі, значно поступаючись країнам-
сусідам: Угорщині – 31 місце, Словаччині – 36, Росії – 49, 
Польщі – 52 [8]. 
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Роглянута порівняльна еколого-географічна характери-
стика відомих курортів Львівщини – Східниці і Трускавця. 
Виявлено спільні й відмінні риси курортів, окреслено спектр 
екологічних проблем, що пов’язані із забрудненням навколиш-
нього природного середовища. 
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В умовах надмірного впливу суспільства на природне 
середовище в Україні швидко зростає захворюваність та знижу-
ються показники природного приросту населення. Особливо 
загострилася ситуація після Чорнобильської катастрофи. Тому 
проблеми лікування, реабілітації й оздоровлення населення 
надзвичайно актуальні. Одним із шляхів їх вирішення є 
задоволення зростаючих суспільних потреб у рекреації, зокрема 
в бальнеолікуванні на курортах і в санаторіях [6]. 

Львівська область багата на родовища мінеральних вод з 
лікувальними властивостями. Сьогодні відомо понад 200 джерел 
мінеральних вод найрізноманітніших типів. За запасами міне-
ральних вод Львівщина посідає перше місце серед областей 
України. В області сформувався потужний бальнеологічний 
комплекс, який складають курорти Трускавець, Моршин, Схід-
ниця, санаторії “Немирів”, “Шкло”, “Любінь Великий”. 

Перші відомості про наявність лікувальних вод у Львів-
ській області належать до кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. Ліку-
вальні властивості вод Трускавця вперше описав у 1578 р. 
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Войцех Очко. Як курорт Трускавець функціонує вже більше, 
ніж 180 років, початок його функціонування пов’язаний з 
спорудженням водолікарні на місці джерела сульфідних вод у 
1827 р. Східниця стала відома своїми цілющими властивостями 
з другої половини XX ст., коли у 1958 р. Омелян Стоцький довів 
існування тут аналогів трускавецької “Нафтусі”. 

Фізико-географічні умови курортів Східниця та Труска-
вець подібні. Гіпсометрично вони розташовані на висотах 380–
600 м, характеризуються помірним кліматом, але середньо-
річні температури у смт. Східниця дещо вищі, ніж у Трускавці, 
що пов’язано з особливостями циркуляції місцевих повітряних 
мас. 

Східниця – молодий, але дуже перспективний курорт 
Львівщини. Східницьке родовище мінеральних вод налічує 
38 джерел і понад 17 свердловин. Їх дебіт становить 71,7 м3/добу. 
Основний лікувальний фактор курорту – унікальні води типу 
“Нафтуся”. Родовище нафтусеподібних вод займає площу 18–
20 км2. 

Гідромінеральна база Східницького родовища мінераль-
них вод представлена такими основними типами вод: 

1. слабомінералізованими з підвищеним вмістом органіч-
них речовин (типу “Нафтуся”). Це гідрокарбонатна натрієво-
кальцієва вода з мінералізацією до 1 г/дм3, слабким 
запахом сірководню та вмістом органічних речовин в 
кількості 10–30 мг/дм3; 

2. содовими мінеральними водами гідрокарбонатного натріє-
вого складу з мінералізацією 4,5–6,5 г/дм3. Води розкриті 
свердловиною №2-с (вода типу “Боржомі”, “Поляна Ква-
сова”) і мають підвищений вміст вуглекислоти (до 
700 мг/дм3); 

3. залізистими водами джерел № 13 (гідрокарбонатно-каль-
цієва), 13-а, 15 (вода з високим вмістом заліза – від 20 до 
33 мг/дм3, вуглекислоти і марганцю); 

4. хлоридно-натрієвими водами (мінералізація від 35 до 50 
г/дм3 і більше) з підвищеним вмістом брому. Ці води 
потребують додаткових досліджень щодо впливу на 
здоров’я людей. 
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Трускавець – популярний курорт Львівщини, де розві-
дано біля 47 джерел та свердловин. На трускавецькому родо-
вищі площею 9 км2 розвідано 13 типів мінеральних джерел, 
дебіт яких становить близько 260 м3/добу. Основною водою 
для пиття є “Нафтуся”. 

Джерело “Нафтуся” є найбільш відомим і популярним 
серед питних джерел курорту. Є два джерела “Нафтусі”. «Наф-
туся» №1 – слабомінералізована (0,7 г/дм3) гідрокарбонатна 
кальцієво-магнієва вода. “Нафтуся” № 2 відрізняється від 
“Нафтусі” №1 нижчою мінералізацією (0,3 г/дм3) і меншим 
вмістом органічних речовин. Крім джерел типу “Нафтуся” тут 
розташовані джерела таких типів: хлоридно-сульфатно-натрієва 
вода (джерело № 1 “Марія”) – із загальною мінералізацією 4–
5 г/дм3; мінеральна хлоридно-сульфатно-натрієво-калієва вода 
(джерело № 2 “Софія”) – мінералізація 8–9 г/дм3; хлоридно-
сульфатно-натрієва вода (джерело № 3 “Броніслава”) – із міне-
ралізацією 10–15 г/дм3; хлоридно-сульфатно-натрієва вода 
(джерело № 4 “Барбара”) – мінералізація 350 г/дм3; слабоміне-
ралізована вода із легким запахом сірководню (джерело № 11 
“Юзя”) – ця вода пом’якшує й омолоджує шкіру завдяки гліце-
рину, який міститься у ній. Решта мінеральних вод використо-
вують для мінеральних ванн. Існуюча гідромінеральна база 
курорту повністю забезпечує його функціонування, а також 
перспективи розвитку. 

Східницьке родовище є унікальним за різноманіттям 
гідромінеральної бази і ландшафтно-кліматичними умовами 
бальнеологічним і кліматичним курортом. Але мінеральні 
води Східниці використовують лише на 3 % від затверджених 
запасів вод типу “Нафтуся”. Крім того, кількісні та якісні 
показники мінеральних вод набагато вищі, ніж у Трускавці. 

Основними екологічними проблемами курорту Східниця 
є невирішені питання очистки господарсько-побутових стоків 
у населеному пункті, що потребує встановлення нових очис-
них споруд та каналізаційних мереж, ефективного викорис-
тання діючих, а також впровадження безвідходних або мало-
відходних технологій водокористування. 

У Трускавці спостерігається висока густота забудови, 
недостатня площа санітарно-гігієнічних ділянок, а також 
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переважання територій, зайнятих господарсько-побутовими 
об’єктами над територіями, що відводяться під споруди 
курортного призначення. Все це створює несприятливі умови 
для лікування, розміщення господарських об’єктів у межах 
охоронних територій призводить до погіршення якості ліку-
вальних ресурсів. У Трускавці окремі санаторії знаходяться 
поруч з житловими будинками, а приватні будівлі розташовані 
в межах першої зони санітарної охорони, що суперечить 
загальному положенню про режим господарювання. Історично 
склалося так, що на території формування води “Нафтуся” 
знаходяться старі корпуси санаторіїв, підземні каналізаційні 
мережі, житлові будинки без каналізації з надвірними вбираль-
нями та господарськими спорудами. Наявна забудова шкідливо 
впливає на санітарно-бактеріальні показники води “Нафтуся”. 
При сучасних обсягах відбору води в літній період, і наявності 
джерел постійного забруднення, інфільтраційні води за час 
руху від областей живлення до місць водозабору не встигають 
самоочищуватись. 

Також для Трускавця є актуальною проблема забруд-
нення атмосферного повітря викидами автотранспорту. Необ-
хідно озеленити місто та захистити смугами зелених насад-
жень. 

З огляду на те, що бальнеологічні ресурси вразливі до 
антропогенного втручання і потребують особливого захисту, 
можна запропонувати такі заходи, які допоможуть зберегти та 
розвивати ці курорти: 
 раціонально використовувати наявні природні лікуваль-

ні ресурси, особливо такі унікальні мінеральні води як 
“Нафтуся”; 

 вирішити екологічні проблеми, що пов’язані з надмірною 
забудовою в Трускавці та відсутністю очисних споруд в 
Східниці; 

 покращити менеджмент і маркетинг рекреаційних послуг; 
 поліпшити територіальне управління курортами; 
 ввести оплату за використання природних лікувальних 

ресурсів; 
 підсилити державну підтримку розвитку рекреаційно-

оздоровчих комплексів у Львівській області; 
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 залучувати інвестиції у розвиток курортної території; 
 налагоджувати міжнародне співробітництво, що сприя-

тиме популяризації та позитивному іміджу курортів 
Трускавця та Східниці. 
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Туризм є одним з важливих соціально-економічних явищ 
сучасності, яке підпорядковане об’єктивним законам розвитку 
суспільства. Це найдинамічніше галузь сфери послуг. Потреба 
у відпочинку стимулюється урбанізацією, науково-технічною 
революцією, загальним підвищенням життєвого рівня тощо [2]. 

Однією з найбільш вдалих форм гармонійного співісну-
вання людини й природи у процесі туристично-рекреаційної 
діяльності є екотуризм. Основна причина виникнення еколо-
гічного туризму знаходиться у невідрегульованості відносин у 
системі “суспільство–природа”, або в туристичній інтерпре-
тації – “туризм–довкілля” [1]. 

До екологічного туризму належать усі види туризму, які 
мінімально або взагалі не впливають на природне довкілля і 
забезпечують рівновагу між туристом, природою і господар-
ською діяльністю [2]. 

Карпатський регіон займає відносно невелику територію 
в межах України однак володіє значним рекреаційним потен-
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ціалом, який найбільше проявляється у природозаповідних 
об’єктах. Однією із таких територій є Карпатський біосферний 
заповідник, який завдяки природним особливостям відзнача-
ється найкращими умовами для розвитку рекреації й еколо-
гічного туризму. 

Майже 2,5 % території Карпатського регіону знаходиться 
під охороною біосферного заповідника екосистеми якого від-
несені до найцінніших на нашій планеті. У складі Карпатського 
біосферного заповiдника, загальна площа якого становить 
53 630 га, налічується шість вiдокремлених масивiв та два 
ботанічні заказники державного значення “Чорна Гора” і “Юлів-
ська Гора”. Така територіальна структура репрезентує практично 
все ландшафтне та біологічне різноманіття Українських Карпат. 
Тут представленi найкраще збереженi карпатськi екосистеми, 
якi є сховищами для багатьох рiдкiсних і зникаючих видiв 
рослин і тварин, на значних площах збереглися ділянки дикої 
природи, зокрема унікальні праліси [3]. 

На території Карпатського біосферного заповідника скон-
центрована значна кількість визначних природних, культур-
них та історичних об’єктів, що служить основою для розвитку 
рекреації і туризму. Самобутні звичаї, культура і побут місцевих 
жителів, багатство історії та архітектури приваблюють туристів 
зі всієї України. Саме тому для забезпечення належного рівня 
відпочиваючим, що відповідали б світовим стандартам, при 
цьому дотримання режиму заповідності та збереження природ-
них комплексів заповідника, доцільним є розвиток екологіч-
ного туризму на його територіях, який спрямований на береж-
ливе ставлення до природи. 

На сьогодні в Карпатському біосферному заповіднику діє 
18 еколого-пізнавальних маршрутів, що обладнані місцями 
відпочинку, дороговказами, рекреаційними знаками. Вони 
прокладені через найцікавіші і найпривабливіші заповідні 
території, де сконцентрована значна кількість визначних 
природних, культурних та історичних об’єктів. У той же час 
різна кількість маршрутів у різних масивах залежить, і від 
насичення стежками та дорогами, і від історії туристичного 
освоєння територій. Також діє мережа еколого-освітніх центрів, 
що забезпечують інформаційне наповнення маршрутів. 
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Незважаючи на значні досягнення адміністрації заповід-
ника у напрямку створення маршрутів екотуризму, ця діяль-
ність обмежується низкою проблем. Це насамперед низький 
рівень екологічної освіти як туристів, так і місцевого насе-
лення, що спричинює відповідно недотримання норм поведінки 
на природно-заповідних територіях. Також значною проблемою 
є недостатній рівень (а часто й відсутність) контролю за пове-
дінкою груп на маршрутах. 

Невирішеною проблемою на території Карпатського біо-
сферного заповідника залишається питання дотримання рекре-
антами режиму заповідання, вимог екологічної поведінки. 
Туристи часто розпалюють вогнища в недозволених місцях, 
залишають сміття, нищать інформаційні щити, аншлаги та 
лісові меблі на місцях відпочинку використовуючи їх для 
розпалювання вогнища. В Чорногірському заповідному масиві, 
який є одним з найвідвідуваніших туристами, поблизу озера 
Бребенескул туристи розкидають сміття на місцях таборів 
відпочинку. Аналогічна проблема характерна для гори Говерла. 
Варто відзначити й те, що біля екологічного пункту “Пере-
мичка” простягається розбита дорога, якою туристів возять 
під г. Говерлу. Вирішення цього питання можливе завдяки 
посилення контролю за туристами шляхом збільшення кіль-
кості лісників у заповіднику, а також наданню уваги вихованню 
в молодого покоління екологічної культури й екологічної сві-
домості не лише на регіональному, а й на державному рівні. 
Найефективнішою формою екологічного виховання є поши-
рення для туристів буклетів з інформацією про правила пове-
дінки на території природо-заповідних об’єктів. 

Негативно впливає на довкілля значне антропогенне 
навантаження на природні комплекси заповідника на окремих 
екологічних маршрутах. Найпопулярнішими є маршрути на 
території Чорногірського (до г. Говерла), Кузійського масиву 
(центральна садиба заповідника) та заповідного масиву “Долина 
нарцисів” на які припадає понад 90 % відвідувань заповідника, 
що відповідно негативно впливає на стан природного сере-
довища даних ділянок, адже відбувається витоптування стежок, 
знищення ґрунтового покриву, зменшення видів флори та 
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фауни. Вирішити це питання можливо лише за допомогою 
регулювання потоку рекреантів шляхом зменшення кількості 
туристів в групах до десяти чоловік, присутністю під час 
відвідування таких маршрутів працівника біосферного запо-
відника, який буде слідкувати за дотримання екскурсантами 
правил поведінки на заповідних територіях. 

Для Свидовецького заповідного масиву залишається 
невирішеним проблема розміщення гірських підйомників на 
Драгобраті, які знаходяться дуже близько від території Карпат-
ського біосферного заповідника. В даній місцевості швидкими 
темпами почала розбудовуватися система готельних комплексів 
при тому, що не були забезпечені належні умови для очи-
щення стічних вод та вивозу сміття. На схилах Драгобрату 
відбуваються масові вирубки лісу, що в майбутньому може 
призвести до поширення зсувних процесів: селей, лавин тощо. 
Оскільки відпочинковий комплекс на Драгобраті розміщений 
близько до територій, що належать Карпатському біосферному 
заповіднику, то з часом наслідки бездумної розбудови віді-
б’ються й на ньому. 

Для популяризації серед туристів екологічних стежок, 
що створені на території Карпатського біосферного заповід-
ника необхідно видавати карти з нанесеними маршрутами та 
цікавою інформацією про них. Такий спосіб привернення уваги 
до екологічного туризму дозволить не лише збільшити кількість 
відвідувачів, а й допоможе їм вибирати найбільш оптималь-
ний для себе маршрут по часу, складності проходження та 
орієнтуватися на місцевості. На сьогодні такі детальні карти 
створені лише по п’яти маршрутах з всіх вісімнадцяти. Пере-
глянути їх можна на офіційному сайті біосферного заповідника. 

Карпатський біосферний заповідник сьогодні не прово-
дить так звані “толоки” під час яких здійснюється прибирання 
територій не лише завдяки працівникам установи, а й за допо-
могою екологічно свідомого населення. Подібні акції можна 
проводити й на екологічних стежках, залучаючи до цього 
туристів, що дасть змогу привести в порядок територію й при-
вчить відвідувачів бережливо ставитися до природи. Відповідну 
інформацію про дату і місце проведення цих заходів необхідно 
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оприлюднювати в засобах масової інформації, а саме в газетах, 
теленовинах, в Інтернет-ресурсах, привертаючи увагу громадсь-
кості до екологічних проблем заповідника, що виникають 
внаслідок туристичної діяльності і заохочуючи їх до активної 
участі в збереженні природного середовища.  

Використовуючи міжнародний досвід щодо створення 
екологічних стежок у біосферному заповіднику перспективним 
є створення маршрутів для кінних та велосипедних прогуля-
нок, що дозволить не лише збільшити потік рекреантів, а й 
покращить співпрацю між природоохороною установою та 
місцевим населенням, адже для обслуговування цих видів 
туристичних прогулянок необхідна розвинена інфраструктура: 
необхідно забезпечити велостоянки, місця прокату та обслуго-
вування велосипедів. 

Наприклад, перспективним є поєднання культурного та 
природного багатства Карпатського регіону в межах міста 
Рахова та центральної садиби Карпатського біосферного запо-
відника продовживши екологічну стежку, і зробивши її частково 
велосипедною. Початок екскурсії варто зробити з центру міста, 
оглянувши таким чином Хрестовоздвиженську церкву 1828 р. 
на вул. Петровій, далі церкву Успіння Пресвятої Богородиці 
1792 р. по вул. Т. Шевченка та костел Св. Яна Непомуцького XX 
ст. на вул. Миру. Далі на велосипедах маршрут продовжується 
до центральної садиби Карпатського біосферного заповідника 
і сполучається з екотуристичною стежкою № 15 “Лісопарком і 
колекційною ділянкою”. Оренда велосипедного спорядження 
та організація екскурсій в Рахові дозволила б створити нові 
робочі місця для місцевого населення та покращила співпрацю 
установи з місцевою громадою. 

За подібною схемою можна продовжити і маршрут № 18 
“Долиною нарцисів”, охопивши руїни Хустського замку XII–XIV 
ст. на Замковій горі, комплекс “Чеське містечко” початку XX ст., 
що на вулиці Т. Шевченка, синагогу того ж періоду забудови. 
Далі оглянути варто два костели на вулиці Карпатської Січі: 
Св. Анни XVIII ст. та Св. Єлизавети XIV ст. Екскурсію містом 
варто завершити ознайомленням з архітектурою Свято-Возне-
сенського собору 1748 р. на вул. Б. Хмельницького. Далі 
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маршрут продовжується на території Карпатського біосфер-
ного заповідника. Продовження цієї екологічної стежки допо-
могло б зменшити антропогенне навантаження на природні 
комплекси заповідного масиву. 

У процесі створення екологічних маршрутів на території 
Карпатського біосферного заповіднику варто враховувати 
природні особливості окремих заповідних масивів. Кожен з 
них володіє своїми ландшафтними, рослинними, гідрологіч-
ними та іншими специфічними умовами, що впливатимуть на 
можливість проходження даних ділянок. Оскільки в Карпатах 
немає значних перепадів висот, а гідрологічна мережа є 
достатньо розгалуженою, всі його масиви є придатними для 
створення пішохідних екологічних стежок, особливо це сто-
сується невеликих одноденних маршрутів. 

Отже, створення та функціонування маршрутів екотуризму 
повинне вирішити ряд проблем, зокрема сприяти збереженню 
об’єктів природної та культурної спадщини регіону, забезпечу-
вати екологічне виховання, навчання та освіту не лише туристів, 
а й школярів. Розвиток екологічного туризму забезпечить сталий 
економічний розвиток регіону і відповідно сприятиме зростанню 
зацікавленості місцевого населення у збереженні й відновленні 
природи. Ландшафтне різноманіття, збереження природних 
комплексів та відносна екологічна чистота довкілля сприяють 
розвитку на території Карпатського біосферного заповідника 
екологічного туризму, а можливості розширення кількості і 
видів екологічних стежок, еколого-освітніх центрів сприятимуть 
розвитку регіону в цілому, співпрацею місцевого населення та 
природоохоронної установи. 

Одним з основних завдань, що стоять на даний час перед 
Карпатським біосферним заповідником є врівноваження, збалан-
сування потоків туристів по еколого-пізнавальних стежках, 
реклама менш популярних маршрутів, тощо. Також потрібно 
вдосконалювати мережу інформаційних стендів на екотуристич-
них маршрутах, адже деякі з них є недостатньо обладнаними. 

Організація маршрутів екотуризму на території установи 
є найбільш оптимальним способом використання природно-
заповідних територій для туризму й рекреації. Але цього 
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можна досягнути лише за умов його наукового обґрунтування 
й дотримання принципових умов розвитку екотуризму. 
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Розглянуто особливості геологічної будови та умов форму-
вання плейстоценових терас річки Горині. Акцентовано увагу 
на проблемах та перспективах палеогеографічних досліджень 
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Особливості історичного розвитку досліджень антропо-
генового покриву території України та її західної частини 
зокрема зумовили неоднорідність у зборі палеогеографічної 
інформації окремих її ділянок. Насамперед це спричинено роз-
в’язанням конкретних завдань, які стимулювали геологічні ро-
боти на цій території. Проте з часом назріла необхідність більш 
глибшого вивчення територій, які раніше залишалися поза 
увагою геологів-четвертинників.  

Звернемо увагу на обмаль відомостей про структуру та 
історичний розвиток долини однієї з найбільших річок України – 
Горині. Детальний аналіз та правильна інтерпретація слідів 
діяльності Горині протягом четвертинного періоду, відобра-
жених у рельєфі та геологічній будові території суттєво допо-
могли б у вирішенні важливих як регіональних, так і загально-
наукових палеогеографічних проблем. 

Такими проблемами є вивчення геологічного розвитку 
Волино-Поділля й Волинського Полісся в плейстоцені, особли-
вості формування і перебудови річкової сітки даної території. 
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Глобальне значення мають проблеми встановлення ролі гео-
логічних факторів у перебігу процесів перетворення палео-
рельєфу перигляціальної зони, залежність особливостей осадо-
нагромадження від впливу льодовика та особливостей нагро-
мадження алювію в перигляціальних умовах. 

Варто відзначити також методичну складність вивчення 
згаданої території. Вона пов’язана насамперед із проблематич-
ністю пошуку та наступного аналізу палеонтологічного мате-
ріалу, що спричинено несприятливими умовами існування та 
захоронення плейстоценової біоти в межах перигляціальної 
зони. Цей факт суттєво обмежує можливості вікової кореляції 
різних ділянок долини Горині за простяганням та вікової при-
в’язки стратиграфічних шарів її терасового комплексу. Іншою 
важливою проблемою вивчення є обмежена кількість природ-
них та антропогенних відслонень корінних порід долини річки. 
Наслідком цього є складнощі при відборі матеріалу для аналізу і 
при описі алювіальної товщі. 

Загальні особливості структури комплексу алювіальних 
відкладів долини Горині виявив ще на початку ХХ ст. В. Д. Лас-
карєв, який виділив першу, другу і третю надзаплавні тераси і 
відніс період їхнього формування відповідно до верхнього, 
середнього і нижнього плейстоцену. Запропонована В. Д. Ласка-
рєвим схема трьохтерасної будови долини Горині до нашого 
часу не зазнала суттєвих змін і не була аргументована, ні 
спростована [3]. Розчленування алювіального комплексу річки 
потребує узгодження із схемою М. Ф. Веклича, розробленою 
для всієї території України. У зв’язку з цим виникає питання 
можливості існування терасових комплексів в межах виділе-
них В. Д. Ласкарєвим терас. Адже схема М. Ф. Веклича передбачає 
шість періодів накопичення алювіальних відкладів протягом 
плейстоцену і відповідно формування шістьох плейстоценових 
терас. 

Іншим важливим аспектом проблематики даного дослід-
ження є висунута В. Д. Ласкарєвим гіпотеза про наявність 
“мертвих”(прохідних) річкових долин в межах Волинської висо-
чини та припущення про кардинальну перебудову річкової сітки 
даного регіону в пліоцені. Виходячи з цього, не слід відкидати 
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можливість різновікового формування окремих ділянок долини 
Горині. Підтвердження чи відхилення цієї гіпотези стало б 
значним просуванням у вивченні проблеми розвитку долини 
Горині. 

Шляхом до розв’язання наведеної вище проблеми є 
детальний структурний аналіз долини річки на всій її протяж-
ності. Тут варто відзначити, що дотепер не прослідковано про-
стягання третьої надзаплавної тераси по всій довжині долини. 
В межах волино-подільської ділянки третя тераса розкрита в с. 
Синютки на правому березі річки та описана А. Б. Богуцьким 
[5], тоді як в межах Полісся слідів цієї тераси не виявлено. 

Першочерговим завданням на цьому етапі дослідження є 
збір фактичного матеріалу з охоплюваної території та його 
подальша інтерпретація. Найважливішими шляхами досягнення 
цієї мети є пошук і вивчення відслонень в долині Горині, а 
також опрацювання результатів бурових робіт та проведення 
нових при потребі. Питаннями, які потребують вирішення, є 
визначення кількості, структури і віку плейстоценових терас 
долини річки, та вилучення максимального об’єму палеоген-
графічної інформації з її алювіальної товщі. Для цього окрім 
геологічних методів необхідно застосувати метод геоморфо-
логічного аналізу. Виділення у рельєфі терас та їхнє вивчення 
з точки зору геоморфології значно спростить виконання 
поставлених завдань. 

Підсумовуючи сказане, можна виділити з одного боку 
недостатню вивченість будови та умов формування плейсто-
ценових терас Горині і з іншого боку – існування цікавих в 
науковому відношенні проблем, пов’язаних з долиною річки. З 
цього випливає актуальність вивчення згаданого геологічного 
об’єкта. Передумови для досліджень цієї території за винятком 
деяких вищенаведених методологічних складностей, є цілком 
задовільними. 
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Розглянуто основні підходи щодо впровадження кон-
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Науково-технічний і соціально-економічний прогрес при-
звів до пришвидшеного розвитку туризму. Саме тому, у місцях, 
які масово відвідують туристи, з’явились важливі проблеми, 
що стосуються екології, культури і соціального розвитку. Не-
контрольований ріст туризму, обмовлений бажанням швидко 
отримати прибуток, досить часто призводить до негативних 
наслідків – збитків навколишньому середовищу і місцевому 
населенню [3], що впливає й на економічну вигоду від туризму. 
Такий стан речей змушує людство звернути увагу на охорону 
природних, історичних і культурних цінностей. Важливим є 
обґрунтування економічної вигоди від переходу функціону-
вання підприємств туристичного бізнесу до принципів сталого 
розвитку, оскільки більшість організаторів туризму не заці-
кавлені в цьому, думаючи, що це негативно вплине на їхні 
прибутки. 

Принципи охорони біосфери були закріплені в 1992 р. 
конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в 
Ріо-де-Жанейро, де затверджено документ “Порядок денний 
на 21 століття” і прийнята Декларація з навколишнього сере-
довища і розвитку. Прийняття цього документу стало початком 
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впровадження радикального нововведення у сферу туризму – 
принципу сталого розвитку, який запропонувала Всесвітня 
туристична організація [3]. З цього почався новий етап в істо-
ричній періодизації розвитку туризму – етап сталого розвитку 
туризму, який прийшов на зміну масовому розвитку туризму 
[5, с. 17]. В 1995 р. спільними зусиллями експерти Всесвітньої 
Туристичної Організації, Всесвітньої ради з подорожей та туриз-
му і Ради Землі розробили документ “Порядок денний на 21 
століття для індустрії подорожей і туризму” [3], в якому пред-
ставили конкретну програму дій для досягнення сталого 
розвитку туризму. 

Найпопулярнішим визначенням сталого розвитку є визна-
чення, запропоноване в доповіді “Наше спільне майбутнє” 
міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку – 
Брундтланд, ще в 1987 р.: “Людство повинно зробити розвиток 
сталим – щоб бути впевненим в тому, що він задовольняє потреби 
теперішнього покоління з можливістю майбутніх поколінь 
задовольняти їх власні потреби” [10, с. 10]. 

В 2004 р. ЮНВТО сформулювала концепцію сталого роз-
витку туризму. Принципи сталості відносяться до охорони 
навколишнього середовища, економічних і соціокультурних 
аспектів розвитку туризму, і між цими трьома аспектами 
потрібно встановити відповідний баланс для того, щоб 
гарантувати довготривалу сталість. 

Таким чином, згідно ЮНВТО сталий туризм повинен: 
 забезпечити оптимальне використання ресурсів навко-

лишнього середовища, яке складає ключовий елемент 
розвитку туризму, підтримуючи основні екологічні про-
цеси і допомагаючи зберігати природну спадщину і біо-
логічну різноманітність; 

 поважати своєрідні соціально-культурні особливості 
приймаючих спільнот, зберігаючи культурну спадщину 
та традиційні звичаї, і сприяти взаєморозумінню різних 
культур і терпимості до їх сприйняття; 

 забезпечувати життєдіяльність довгострокових економіч-
них процесів, враховуючи їх вигоду для всіх зацікавлених 
осіб, включаючи постійну зайнятість і можливість над-
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ходження доходів і соціальних послуг для приймаючих 
співтовариств та їх внесок у скорочення масштабів бід-
ності [12]. 
Для всебічного розкриття та аналізу поняття сталого 

розвитку туризму доцільно розглядати його екологічний, 
економічний та соціокультурний формати, які розкривають 
структуровану природу цього явища в науковій та науково-
практичній площині [5, с. 20]. Зокрема, фахівці ЮНВТО роз-
робили 12 цілей (рис. 1), які стосуються впливу туризму на 
основні його формати та відповідно їх сталої взаємодії.  

 
Рис. 1. Взаємозв’язки між 12-ма цілями і 

3-ма форматами сталості туризму 
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Відсутність в Україні єдиного визначення сталого роз-
витку туризму, яке було б закріплене юридично, спричиняє не 
завжди правильне розуміння цього поняття в українській 
академічній сфері. Пояснюючи цей термін, українські науковці 
роблять акцент на кількісній складовій, розглядаючи сталий 
туризм як постійний стабільний розвиток зі збільшенням кіль-
кості туристів з метою отримання економічної вигоди. Нато-
мість іноземні науковці роблять акцент на якісній складовій, 
акцентуючи на необхідності раціональнішого використання 
ресурсів, що часто зумовлює навіть зниження туристичних 
потоків. Зокрема, у польському виданні “Приклади сталого 
розвитку в Польщі”, виданому Фундацією Сендзіміра в 2010 р., 
запропоновано два види сталості: слабка і сильна (табл. 1). 

Таблиця 1 
Два види сталості – слабка і сильна [8, с. 69] 

Слабка сталість Сильна сталість 
передбачає підтримання всіх 
складових, а саме економічних, 
екологічних і соціокультурних – 
непошкодженими загалом; 
 
всі складові є взаємозамінними. 

передбачає підтримання кожної 
складової непошкодженою 
окремо; 
 
вони не можуть бути 
взаємозамінними, а здатні 
тільки доповнювати один 
одного. 

 

Український переклад поняття “сталий розвиток туризму” 
не повною мірою відповідає концепції “sustainable development”, 
оскільки не відображає основних засад концепції збалансо-
ваного економічного, соціального й екологічного розвитку, 
активного управління діяльністю людини як на локальному, 
так і на регіональних рівнях, у тому числі шляхом обмежень. 
Точнішим у цьому випадку є термін “збалансований розвиток”. 
Відомі українські вчені В. Шевчук, Г. Білявський, Ю. Саталкін, 
Ю. Навроцький, формулюючи поняття і тип розвитку, що відпо-
відали б перекладу і змісту терміну “sustainable development”, 
пропонують використовувати термін “гармонійний розвиток”. 
Як зазначають науковці, така дефініція значно краще відпо-
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відає сутності процесів розвитку з екологічної точки зору, ніж 
такі визначення як “сталий”, “стійкий”, “стабільний”, “устале-
ний”, “збалансований”, “соціально-еколого-економічно збалан-
сований” розвиток, які використовують сьогодні українські 
вчені та публіцисти. Зокрема, на думку Т. І. Ткаченко, такий 
розвиток повинен називатися “гармонійним” у більш широ-
кому розумінні, але “збалансованим” – у більш вузькому його 
аспекті. В Україні доцільно зважати на уніфіковану, прийняту 
відповідно до чинного законодавства термінологію концепції і 
використовувати термін “сталий розвиток” [5, с. 54]. 

Аналізуючи поняття сталого розвитку, варто також від-
значити праці таких відомих українських вчених як В. І. Вернад-
ський і Ю. Ю. Туниця, дослідження яких значною мірою дотичні 
до цієї проблематики. Зокрема, теоретичні основи концепції 
сталого розвитку ґрунтуються на наукових поглядах В. Вернад-
ського [2], який розглядав вчення про ноосферу, стадію еволюції 
біосфери Землі, на якій, в результаті перемоги колективного 
людського розуму, почнеться гармонійний розвиток і людини як 
особистості, і об'єднаного суспільства, і, відповідно, зміненого люди-
ною навколишнього середовища” [7, с. 98]. А також ідея Еко-
логічної Конституції Землі, запропонована Ю. Ю. Туницею, 
змістовно є своєрідною правовою основою стратегії сталого 
розвитку [6, с. 11]. 

В Україні впровадження концепція сталого розвитку 
туризму знаходиться більшою мірою на етапі знайомства з 
іноземними здобутками в цій галузі, тому застосування її 
залишається ще практично нереалізованим. За останні роки 
видано декілька документів, які дотичні до впровадження 
концепції сталого розвитку туризму в Україні: 
 проект “Стратегія сталого розвитку туризму і курортів в 

Україні”; 
 проект “Програма розвитку сільського зеленого туризму 

в Україні”; 
 Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток 

Карпат; 
 Державна стратегія регіонального розвитку на період до 

2015 р.; 
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 Державна цільова програма розвитку туризму і курортів 
в Україні на 2011–2015 рр.; 

 декілька проектів сталого розвитку туризму окремих 
регіонів України (Крим, Буковинські Карпати, Закар-
паття та ін.). 
Проект “Державна стратегія сталого розвитку туризму і 

курортів в Україні” є основним документом, який найповніше 
характеризує теоретичні основи переходу на сталий розвитку 
туризму в Україні, визначаючи його мету, завдання, пріорите-
ти, механізми й етапи реалізації, очікувані результати, а також 
його індикатори та моніторинг. Саме цей проект регламентує 
функціонування основних форматів сталого розвитку туризму – 
економічного, екологічного і соціокультурного, які є його 
фундаментальними поняттями. Дуже важливим є те, що основні 
завдання “Стратегії сталого розвитку туризму і курортів” 
повністю узгоджені із стратегічним завданням “Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року” [11]. 

Аналізуючи завдання, представлені в проекті “Програма 
розвитку сільського зеленого туризму”, крізь призму концепції 
сталого розвитку туризму, помітно деякий дисбаланс в дослід-
женнях, оскільки до уваги взято тільки дві складові сталості – 
економічну й екологічну, натомість про соціокультурну скла-
дову не йдеться. Соціокультурна складова є досить важливою, 
а особливо для розвитку сільського зеленого туризму, оскільки 
передбачає мінімізацію негативного впливу туристів на місцеве 
населення, його культуру і традиції, цим зберігаючи антен-
тичність сіл, що і є одним із основних причин їх атрактивності. 

Зважаючи на світові тенденції, де питання сталого роз-
витку, а зокрема сталого розвитку туризму, з кожним роком 
стає більш актуальним, перехід на стале функціонування 
туристичної галузі в Україні є невідворотним процесом. 
Єдиним питанням залишається те, наскільки швидко ми 
зможемо перейняти міжнародний досвід і почати активно 
його застосовувати. Чим швидше почати – тим простішим буде 
впровадження концепції сталого розвитку туризму. 
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achievements in this industry, that is why application of her 
remains practically unrealized. 

Key words: conception, sustainable development, tourism. 
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На рівні ландшафтних місцевостей проаналізовано стан 
придатності території Скибових Горган для активного туризму. 
Складено туристичну картосхему досліджуваної території. 
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В останні роки туризм набуває все більшої популярності 
як серед молоді, так і людей похилого віку. При цьому роз-
вивається туризм як організований (плановий), так і самодіяль-
ний. Тому зростає роль забезпечення безпеки туристів на 
маршрутах. 

Комплексне дослідження гірських територій дає змогу 
дослідити та виявити причини та закономірності несприятли-
вих природних процесів та явищ, які впливають на туристич-
ний рух в гірських умовах та його безпеку. Такі дослідження 
дають змогу науково обґрунтувати та розробити правила 
техніки безпеки при пересуванні гірськими територіями. 

Територія досліджень охоплює найкрасивіший й водночас 
найнебезпечніший район Українських Карпат. Таким районом 
є суворі хребти східної частини Горган, вершини яких вкриті 
греготами, а підніжжя важко прохідним жеребом. Поєднання 
красоти, небезпеки та необхідної витривалості, щоб це оцінити. 

Скибові (Східні) Горгани є важкодоступними в туристич-
ному відношенні на відміну від сусідніх гірських масивів Сви-
довця і Чорногори. Досліджувана територія знаходиться в межах 
хребтів: Явірник, Синяк і Довбушанка. У геопросторовому від-
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ношенні: північною межею є перевал Присліп (1026 м н.р.м.), 
долина р. Жонка; південною– долина р. Яблунецький Прутець; 
західною – долина р. Бистриці Надвірнянської; східною – долина 
р. Прут (від Яремче до Татарова). 

Дослідження є актуальними, оскільки в межах Скибових 
Горган проходить ряд туристичних маршрутів як простих 
одноденних, так і складних у технічному відношенні багато-
денних. Зростання числа туристів, що не усвідомлюють всієї 
серйозності перебування в горах, призводить до збільшення 
ризику здоров’я і життя та зіпсованої мандрівки чи відпустки. 

Метою дослідження є вивчення Добошанського ландшафту 
та комплексне порівняння його місцевостей, для визначення 
найпридатніших місцевостей для туризму з врахуванням 
техніки безпеки. Основними завданнями дослідження є вияв-
лення відмінностей ландшафтних місцевостей та розроблення 
правил техніки безпеки при проведенні туристично-екскурсій-
них заходів. Вирішення цих завдань дасть можливість знизити 
травматизм та оптимізувати туристичні маршрути. 

У статті проаналізовані типи місцевостей для визначення 
придатності території дослідження для масового туризму. 

Придатність району для проведення масових туристично-
екскурсійних заходів визначається рядом чинників, що обу-
мовлюють задоволення потреб туристів та їхню безпеку. Гір-
ський масив Горган є унікальним природним комплексом 
Українських Карпат. При порівнянні наявних ландшафтних 
місцевостей можна простежити різницю, як у ландшафтній 
структурі, так і в складності проходження туристичних маршру-
тів у кожній місцевості окремо, порівнюючи та співставляючи 
їх між собою. 

Порівняння ландшафтних основ придатності району для 
масового туризму на рівні висотних місцевостей ландшафту 
Горган. 

А. Висотна місцевість альпійсько-субальпійського кам’я-
нистого високогір'я (Горганські греготи). До неї входять найвищі 
вершини і вузькогребеневі та пригребеневі крутосхилі поверхні, 
висота яких перевищує 1400 м н.р.м. Поверхня майже на 90 % 
вкрита кам’яними розсипами. Саме цей фактор масово притя-
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гує сюди туристів. Кам’яні розсипи вкриті накипними лишай-
никами, специфічні фрагментарні рослинні угрупування, і що 
завжди є мрією кожного туриста – найвищі вершини Горган 
роблять цю місцевість унікальною та найбільш популярною, 
незважаючи на найскладніші природні умови та досить високу 
небезпечність району. Зимою дана територія є майже не-
доступною. 

Б. Місцевість стрімкосхилого ерозійно-денудаційного лісис-
того середньогір’я. В межах цієї місцевості можна спостерігати 
природну межу лісу. Тут розташовані вузькі і глибокі долини 
притоків головних річок. Також розміщені відроги (хребтів 
Підбуківцем, Явірник, Ліснів, г. Синечка, г. Підсмеречек та 
багато ін.). Бічні ступінчасті стінки приповерхневої частини 
хребтів перекриті греготами з гірсько-сосновим криволіссям, 
яке ускладнює рух. Проходження греготів у цій частині вима-
гає страхування, зимою ця частина доступна лише альпіністам. 
Для туристів ділянка є найважчою до подолання через густі 
зарості карликової сосни (жерепу) та небезпечних кам’яних, 
рухомих і стрімких ділянок. Це приваблює людей, що полюб-
ляють екстримальні подорожі. 

В. Місцевість високих терасованих вторинно-лучних 
схилів розміщена в межах 400–800 м н.р.м. і представлена 
дрібноступінчастими схилами, які виходять до головних рік 
ландшафту із переважанням післялісових луків. Тут розви-
нений не лише пішо-екскурсійний туризм, але й вело-, квадро-
туризм та джипінг. 

Г. Місцевість терасованих днищ міжгірських долин пред-
ставлена алювіальними терасами і вузькою заплавою рік 
ландшафту Бистриці Надвірнянської та Прута. Ця територія є 
найкраще освоєна людиною, тут розташовано багато пам’яток 
природи та баз відпочинку. Тут розвивається такий вид туризму, 
як водні сплави по річках Чорна Тиса, Прут та Бистриця 
Надвірнянська. 

Найбільше пішохідних туристичних маршрутів прохо-
дить територією місцевостей Г і В. Категорійні маршрути про-
ходять по територіях висотних місцевостей А і Б. Лижні траси 
прокладені по територіях місцевості Б і В. 
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Пішохідні та велотуристичні траси, що прокладені 
територією місцевостей Г і В переважно співпадають з основ-
ними транспортними комунікаціями господарського призна-
чення. Але деякі з цих шляхів є тимчасовими, оскільки пере-
важно призначені для трелювання лісу і при припиненні їх 
експлуатації вони дуже швидко зникають. В основному їх 
немає на карті і вони сильно ускладнюють орієнтування на 
місцевості. Траси маршрутів, що проходять по стежках є зануд-
баному стані, оскільки в останні роки на їх територіях не 
проводилась прочистка, відсутнє або застаріле туристичне 
маркування. 

Запущеність пішохідних туристичних стежок є основною 
проблемою як для розвитку туризму, так і щодо техніки без-
пеки при русі по цих маршрутах. Найголовнішою та першо-
черговою проблемою туристичних подорожей є забезпечення 
безпеки руху на маршрутах. 

Причини нещасних випадків є різними: 
1) невідповідна організація; 
2) поганий стан об’єктів, обладнання і спорядження; 
3) поганий стан здоров’я; 
4) недостатній рівень підготовки; 
5) погані погодні умови і стихійні лиха; 
6) випадкові причини. 

Варто зазначити, що доволі часто причиною нещасного 
випадку в горах є недооцінка та ігнорування будь-якого виду 
небезпеки та переоцінка власних можливостей, як наслідок 
вживання алкоголю. 

Для забезпечення безпеки та своєчасного надання допо-
моги у разі виникнення надзвичайної ситуації слід повідом-
ляти ГПРЗ (гірський пошуково-рятувальний загін) про трива-
лість мандрівки, маршрут та склад групи, не пізніше 10-ти днів 
перед виходом на маршрут. 

В статті розглянуто придатність місцевостей ландшафту 
для проведення туристичних заходів та можливості розвитку 
туризму в цих місцевостях з огляду на стан природного сере-
довища. Також розроблені правила безпеки при розробленні 
яких основний акцент ставився на залежність проведення 
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мандрівки чи екскурсії від конкретного стану середовища та 
набору ПТК, через які пролягає маршрут, так як кількість 
нещасних випадків прямопропорційно залежить від природних 
умов та стану території відповідно до цих умов. 

Загалом, якщо оцінювати, то фізико-географічні умови 
східної частини Горган мають всі підстави для подальшого 
розвитку та відродження традиційних та нових форм туризму. 

На основі порівняльної характеристики різних місцево-
стей Горган складена туристична карта масштабу 1 : 50 000. На 
ній нанесені найцікавіші природно-туристичні об’єкти та небез-
печні процеси й явища, які зустрічаються на описаних маршру-
тах. Дані маршрути складались та проходились на місцевості 
під час основного польового періоду. Безпека подорожі впли-
ває на її кінцевий результат, про це повинен пам’ятати кожен. 
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Оцінено сучасні можливості сільського зеленого туризму 

в Україні. Використано європейський досвід організації зеле-
ного туризму. Зазначено, що перспективи розвитку зеленого 
туризму в Україні виглядають потенційно привабливими 
завдяки різноманітності рекреаційних ресурсів. 
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Можливість відпочинку від урбанізованого середовища, 

зняття психічного навантаження та підтримка фізичної актив-
ності виступає певною мотиваційною основою для розвитку 
туризму в Україні. Та оскільки не кожен споживач турис-
тичної послуги може дозволити собі комфортний відпочинок 
закордоном, то на туристичний ринок активно просувається 
такий динамічно зростаючий сектор туризму, як сільський 
зелений. 

Українське село приваблює до себе мальовничою приро-
дою, історико-культурними об’єктами, збереженістю етнографіч-
них традицій та можливістю повної релаксації. Ці фактори 
стимулюють туриста до відвідання сільської місцевості, а госпо-
даря агрооселі – до створення конкурентоспроможного продукту 
з відповідним рівнем сервісу. Як наслідок цього, вони обоє 
виступають споживачами наявних ресурсів сільської місце-
вості для задоволення своїх потреб. Це служить стимулом для 
перетворення сільських районів з цінними рекреаційними ресур-
сами на туристичні відпочинкові зони, та сприяє збільшенні 
кількості потенційних відвідувачів у сільських регіонах. 
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Сільський туризм – це відпочинковий вид туризму, зо-
середжений у сільській місцевості, який передбачає залучення 
наявних природних та культурних ресурсів до використання 
різними сегментами споживачів, а також можливість активного 
проведення дозвілля з метою ознайомлення з навколишнім 
середовищем [3, с. 18]. 

Такий спосіб проведення дозвілля передбачає тісний 
контакт з природою, а, отже, має екологічну спрямованість. 
Саме тому у 1996 р. у правове поле України введено термін 
“сільський зелений туризм”, а Міністерством юстиції України 
зареєстровано Спілку сприяння розвитку сільського зеленого 
туризму в Україні. Метою Спілки є популяризація відпочинку у 
сільській місцевості, збереження культурної спадщини, навко-
лишнього середовища та розвиток української гостинності. 

Надзвичайно важливим фактором у розвитку сільського 
зеленого туризму є його сталий характер, тобто можливість 
аналогічного використання наявних ресурсів майбутніми поко-
ліннями. Проте принцип сталого туризму не передбачає проти-
дію зростання потоку туристів, а навпаки заохочує туризм 
розвиватися у широкому масштабі, проте надаватись в певних 
межах, щоб не зашкодити довкіллю та місцевому населенню. 
Позитивною ознакою сталого розвитку сільського зеленого 
туризму є те, що він має довготривалі перспективи, а не просто 
короткочасну користь для регіону та забезпечує місцеве насе-
лення суттєвим доходом. 

Важко також переоцінити користь від сільського зеленого 
туризму. З економічної точки зору, впровадження його на 
туристичний ринок не лише розширює сферу зайнятості сіль-
ського населення, а й сприяє надходженню додаткових коштів 
для місцевих жителів. Це призводить до подальшої розбудови 
сільської інфраструктури та залучення додаткових інвестицій 
з метою просування нового турпродукту до споживача. 

З іншого боку, цей вид туризму приносить також соціа-
льну та культурну користь сільським регіонам. Вона проявля-
ється у тісному контакті між місцевим населенням та відвіду-
вачами, сприяє відродженню та розвитку традиційної культури, 
а також усвідомленню цінності спадщини та необхідності її 
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збереження. Тобто налагоджується порозуміння між людьми 
села і міста, підтримується місцева культура та покращується 
якість життя сільських мешканців. 

Проте існують також певні загрози щодо використання 
місцевої спадщини та культури як “товарів” туристичної галузі. 
Вони проявляються у зіткненні культури місцевого населення 
та культури відвідувачів, забрудненні та виснаженні навколиш-
нього середовища, а також у зростанні вартості комунальних 
послуг, підвищенні цін на землю і житло. Тому надмірна 
залежність від туризму в районах із слабкою економікою є 
небезпечною, тому що може зробити цей район ще більщ 
уразливим до коливань туристичного ринку. 

Можна говорити про різні переваги та недоліки розвитку 
туризму на сільських теренах України. Туризм забезпечує над-
ходження коштів в селах і сприяє диверсифікації економічного 
та соціального розвитку сільських громад за умови, якщо кошти, 
отримані від внутрішніх та іноземних туристів залишаються у 
місцевій економіці. Крім того, туризм впливає на розвиток 
інших сфер місцевої економіки, покращення інфраструктури, 
проведення культурних заходів, які, в свою чергу, підвищують 
рівень життя місцевого населення. 

Було б помилково стверджувати, що сільський зелений 
туризм може стати панацеєю для вирішення всіх проблем 
сільської місцевості, адже велика кількість сіл в Україні 
характеризується низькою якістю нічліжної бази, незадовіль-
ним станом антропогенно змінених територій та нерозвине-
ною соціально-технічною інфраструктурою. Такі умови для 
відпочинку не можуть стимулювати туриста до відвідання цієї 
місцевості. Тому швидше треба розглядати сільський зелений 
туризм як один з шансів розвитку сільських населених пунктів, 
які характеризуються різноманітністю історико-культурних 
пам’яток, збереженими звичаями та традиціями регіону та 
знаходяться в екологічно чистому та безпечному довкіллі. 

Європейський досвід показує, що багато сільських насе-
лених пунктів Іспаніі, Австрії, Італії, які зараз приваблюють 
велику кількість туристів, перетворилися з аграрних центрів у 
туристичні внаслідок диверсифікації традиційного сільського 
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господарства, тобто селяни використали можливість переходу 
із зайнятості у рільництві, тваринництві у сферу обслугову-
вання туристів. Зараз процес перетворення типових сільсько-
господарських місцевостей у території з вираженою агро-
туристичною функцією підтримує багато європейських програм, 
зокрема програма ЛІДЕР, третина проектів якої пов’язані з 
розвитком агротуризму. 

Сільський зелений туризм не можна трактувати як черго-
вий міф порятунку українського села, при якому більшість 
теперішніх сіл перетворяться у процвітаючі туристичні центри. 
Краще сприймати сільський туризм як реальний механізм у 
процесі відродження та збереження сільських територій. Те, 
що в Україні зараз прийнято називати міфом, давно стало 
реальністю в багатьох країнах Європи, де сільський зелений 
туризм виступає успішним та прибутковим сектором туристич-
ної індустрії. 

Зокрема, у Франції кількість відпочиваючих у сільській 
місцевості становить 15–20 % від загальної чисельності туристів 
у країні. Тут же дохід від одного ліжко-місця для туриста 
складає 500–1000 € в рік, а створення двох додаткових місць у 
секторі сільського зеленого туризму рівнозначне зайнятості 
однієї людини [3, с. 58]. 

В Україні слід перейти від трактування сільського зеле-
ного туризму як міфу до реальної розробки далекоглядних 
проектів щодо розвитку цієї галузі туристичного бізнесу. 

Як показує досвід Карпатського регіону, який здобув 
шановану зараз у світі етнографічну самобутність, сільський 
зелений туризм пройшов тут кілька етапів становлення. Літни-
карство – літній відпочинок в гуцульській садибі рекреантів з 
Галичини і Польщі, було поширено на поч. XX ст. У 70–80 рр. 
минулого століття агротуризмом почали займатися жителі сіл, 
а зелений туризм розглядався як додаток до колективних 
закладів розміщення і був найкраще розвинений у відпочин-
кових курортах та гірськолижних центрах. У пікові літні та 
зимові сезони агрооселі виступали резервною базою для роз-
міщення туристів, та характеризувалися низьким стандартом 
розміщення та пропонованих послуг. 
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Із впровадженням ринкових відносин сільські оселі 
Карпатського регіону почали модернізуватися і перетвори-
лись у сучасні заклади розміщення туристів. За рівнем сервісу 
та гостинністю вони почали конкурувати з традиційними 
закладами колективного розміщення. 

Якщо оглянути пропозиції відомих туристичних центрів 
Карпатського регіону сьогодні, то можна помітити, що серед 
традиційних закладів розміщення (готелі, бази відпочинку) 
представлені також агрооселі з високим рівнем пропонованих 
послуг. Результати НДЛ природоохоронних і туристичних 
досліджень ЛНУ ім. Івана Франка показують, що ці оселі 
користуються значною популярністю у відвідувачів Карпат-
ського регіону, зокрема 30 % туристів обирають для прожи-
вання індивідуальні заклади розміщення. Кількість обслужених у 
найбільш підготовлених і рекламованих оселях за зимовий 
період складає від 500 до 1500 осіб, а дохід від одного ліжко-
місця досягає показника 700–1400 грн. 

Ця реальна еволюція українських агроосель від резер-
вних малокомфортабельних об'єктів до конкурентної та зручної 
бази індивідуальних розміщень у туристичних центрах свідчить 
про реальний поступ сільського зеленого туризму за останні 
десятиріччя. 

Серед найбільш популярних агротуристичних пропозицій 
виділяють фольклорні оселі та оселі-музеї (музей Довбуша в с. 
Космач), рибальські та мисливські заклади розміщення, козацькі 
хутори, а також оздоровчі оселі з використанням лікарських 
трав та лікувальних ресурсів. У такому випадку привабливою 
стороною для туристів виступають пропозиції занять, пов’я-
заних з різними видами сільськогосподарської діяльності, що 
дає шанс розвитку для неперспективних (слаборозвинених) сіл. 

Сільський зелений туризм за умови швидкого розвитку 
може “оживити” чимало сільських регіонів. Та незважаючи на 
те, що в Україні наявні передумови для розвитку цього виду 
туризму, існує чимало завдань, які потрібно вирішити, щоб 
вивести сільський зелений туризм на національний рівень. 

Перш за все, на заваді стає законодавча невизначеність. 
Необхідно затвердити державний стандарт сільського зеленого 
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туризму, на основі якого можна було б відбирати оселі, при-
датні для надання туристичних послуг тому, що не кожна 
сільська садиба може стати агрооселею, вона повинна бути 
відповідно підготовлена. Дуже важливим кроком для зміц-
нення позиції сільського зеленого туризму на ринку буде 
прийняття Закону України “Про сільський зелений туризм”, 
який розглядається у Верховній Раді України протягом останніх 
шести років. Це призведе до збільшення числа тих, хто захоче 
займатися сільським зеленим туризмом як підсобним госпо-
дарством. 

У зв’язку з інноваційним характером сільського туризму 
необхідно забезпечити пільгове оподаткування доходів. Сьогодні 
цивільно-правові угоди між фізичними особами оподаткову-
ються за ставкою 20 %, що є причиною масової “тінезації” 
послуг сільського зеленого туризму. Досвід Яремчанщини, де 
власникам осель запропонували єдиний мінімальний податок, 
посприяв швидкому росту підприємств у сфері сільського 
зеленого туризму. 

Одночасно важливою є також підтримка цільового креди-
тування сільського зеленого туризму, як це має місце у розви-
нених європейських країнах. Пільгове кредитування може здій-
снюватись у рамках програми “Власний Дім”, яку проводить 
Міністерство агрополітики. 

Не стоїть осторонь також питання забезпечення під-
готовки власників агроосель. Приїзду іноземних туристів пере-
шкоджає відсутність знання господарями іноземних мов. 
Аналіз проведеного дослідження Науково-дослідної лабораторії 
ЛНУ ім. І. Франка показав, що 20 % господарів не володіють 
жодною з іноземних мов, а визначити рівень знань інших 
господарів практично неможливо. 

З огляду на ці факти, необхідним є проведення навчання 
власників агроосель основам гостинності та обслуговування 
туристів, а також іноземних мов. 

Для туриста, який планує провести відпустку в сільській 
місцевості, важливо, в якій мірі будуть задоволені його потреби. 
Тому він хоче ознайомитись з пропозиціями власників агро-
осель, щоб вибрати для себе варіант, який найбільше відпо-
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відатиме задоволенню його потреб. Це пояснюється тим, що 
споживачі відрізняються за типом і рівнем послуг, який вони 
очікують, і рівнем ціни, яку готові заплатити. Для цього 
потрібно забезпечити агротуристичні об’єкти та садиби достат-
ньою інформаційно-рекламною базою, щоб потенційний спожи-
вач мав змогу самостійно обрати потрібний йому сервіс, не 
витрачаючи для цього багато часу. Таку можливість забез-
печує спосіб електронної торгівлі «е-commerce» – торгівля через 
мережу Інтернет за допомогою комп’ютерів покупця та про-
давця. Такий спосіб найбільш ефективний, а електронна реклама – 
основна форма маркетингових комунікацій у сучасному світі. 

У європейських країнах фермерські туристичні під-
приємства отримують більшість своїх клієнтів через реєстра-
цію замовлення на їх власному веб-сайті або через Систему 
комп’ютерного резервування (СRS), Систему управління місцем 
призначення (DMS), а також маркетинг в Інтернеті [5]. 

В Україні перед місцевими органами влади постає 
сьогодні питання про розробку довгострокових регіональних 
планів розвитку сільського зеленого туризму. Проте діяль-
ність представників місцевої влади на даний час обмежена, що 
пояснюється фінансовими та соціально-економічними пробле-
мами, а також відсутністю чітко вираженої стратегії діяльності 
у цьому напрямку. Разом з тим перша ластівка в розробці 
довгострокового плану сільського туризму з’явилась в Карпат-
ському регіоні – весною 2007 р. затверджена Програма розвитку 
сільського туризму Івано-Франківської області. 

Сьогодні можливості розвитку сільського зеленого туриз-
му в Україні можна трактувати по-різному. З однієї сторони, 
наявність у державі значних рекреаційних ресурсів дозволяє 
залучати їх до широкого використання у секторі туризму, що 
сприятиме просуванню конкурентоспроможного турпродукту 
на внутрішній та міжнародний ринки. З іншого боку, відсут-
ність нової системи, яка забезпечила б поступальний розвиток 
сільського зеленого туризму та сприяла вирішенню постав-
лених завдань може призвести до загострення соціально-
економічних проблем села та розшарування сільського насе-
лення. 
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Розвиток сільського зеленого туризму розглядається як 
невід’ємна складова частина комплексного соціально-еконо-
мічного розвитку села. Найбільшою популярністю користу-
ються території, де існує можливість поєднати повноцінний 
відпочинок з пізнанням природничого та історико-культур-
ного відпочинку. Проте для того, щоб зростала туристична 
привабливість села потрібно, щоб органи місцевого само-
врядування сприяли таким ініціативам, як знакування пішо-
хідних та велосипедних доріг, будівництво та реконструкція 
майданчиків, впорядкування привабливих в туристичному плані 
місць для відвідування. 

На сьогодні в Україні створюються різноманітні проекти, 
які спрямовані на збереження та популяризацію культурно-
історичної спадщини завдяки розвитку сталого сільського 
зеленого туризму. 

Насамкінець, слід сказати, що перспективи розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні виглядають потенційно 
привабливими завдяки різноманітності рекреаційних ресурсів. 
Проте лише поєднання їх з дієвою політикою місцевих органів 
влади та сприйняття місцевими жителями на належному рівні 
може забезпечити поступальний розвиток цієї галузі туризму 
та приносити безпосередню користь як місцевій економіці, так 
і сільським мешканцям зокрема. 
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Проаналізовано основні генетичні типи берегів у при-
греблевій частині Дністерського водосховища, поблизу м. Ново-
дністровськ, сіл Кормань і Непоротове Сокирянського району 
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Переробка берегів на водосховищах відбувається швид-
шими темпами, ніж на морях чи озерах. Це частково пов’язано 
з активізацією геоморфологічних процесів долин рік внаслідок 
дестабілізуючої дії нового середовища, а частково із тим, що за 
однакової висоти, на водосховищах вітрові хвилі мають мен-
ший, ніж на морях, період, тому накочуються на берег за оди-
ницю часу частіше, чинячи більший вплив, ніж морські хвилі 
[6, с. 13]. Окрім того, своєрідність формування берегів водо-
сховищ зумовлена також коливанням їх рівнів, які є функцією 
технологічних процесів на гідровузлах, а не результатом при-
родних явищ, як на морях чи озерах. 

Розвиток рекреації та будівництво житлових споруд на 
берегах Дністерського водосховища, а також необхідність 
прогнозування тенденцій замулення котловини водосховища і 
пов’язане з цим визначення тривалості експлуатації Дністер-
ського гідровузла зумовлюють необхідність детального вив-
чення процесів переформування берегів Дністерського водо-
сховища. 
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Дністерське водосховище створене в середній течії Дністра, 
де ріка сформувала вузьку глибоко врізану в корінні породи 
долину з численними крутими меандрами. Її схили підніма-
ються на висоту 100–120 м над дзеркалом водосховища серед-
ньою шириною 800 м. Ширина долини становить 1,5–2,0 км. 
Долина має асиметричну будову внаслідок існування крутих 
врізаних меандр, на внутрішніх краях яких розвинуті широкі 
нахилені в бік водосховища слаборозчленовані і сильновидо-
змінені вторинними процесами терасові поверхні, а на зовніш-
ніх – круті і дуже круті, місцями урвисті “корінні” схили [1]. 
Берегова зона водосховища в його пригреблевій частині форму-
ється в нижній третині цих схилів, а також на уступах і поверх-
нях III і IV надзаплавних терас Дністра. Пухкі та корінні відклади, 
що беруть участь в будові берегів, відносно легко піддаються 
абразії, що в поєднанні з переважанням схилів з ухилами понад 
3–4° зумовлює широкий розвиток абразійних процесів. Однак, 
через глибокий вріз долин, малу середню ширину водосховища і 
його значну звивистість, на Дністерському водосховищі склалися 
несприятливі умови для інтенсивного вітрового хвилювання, 
через що переробка берегів за 24 роки тут на порядок менша, 
ніж за аналогічні періоди на інших водосховищах України. 
Нормальний підпірний рівень водосховища – 121 м н.р.м., однак 
коливання фактичного рівня в пригреблевій частині водосхо-
вища доволі значні й швидкоплинні. Загальний підйом рівня 
поблизу греблі за дві-три доби може сягати 2 м. У весняно-
літній період підйом рівня з часу передповеневого спрацювання 
до моменту проходження піку повені складає близько 4,5 м. 
Внаслідок швидких коливань рівня водосховища відбувається 
різка зміна водонасиченості порід, які складають берегові 
уступи, що пришвидшує руйнування останніх. 

Пропонуємо результати польових досліджень, які ми 
провели влітку 2010 р. на трьох ділянках берега пригреблевої 
частини Дністерського водосховища – поблизу сіл Кормань і 
Непоротове Сокирянського р-ну, а також м. Новодністровськ 
Чернівецької області. Геологічні та геоморфологічні умови 
формування берегів на цих ділянках є типовими для при-
греблевої частини водосховища, що дає змогу екстраполювати 
виділені генетичні типи і види берегів на ширшу територію.  
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Д. П. Фінаров [6, с. 189] визначає генетичний тип берега 
як систему генетично пов’язаних між собою форм рельєфу 
надводної і підводної частин берегового схилу, розвиток яких 
зумовлений характером і спрямованістю розвитку рельєфу до 
створення водосховища і проявом провідного процесу в нових 
умовах. Такі комплекси генетично пов’язаних форм рельєфу 
типово повторюються в певних умовах на різних водосхови-
щах (так само, як на різних ділянках в межах однієї водойми). 
Видом берега він називає підпорядковану типу дрібнішу таксо-
номічну одиницю, що виникає як результат необхідності враху-
вання локальних відмін типового процесу переробки берега 
під впливом геологічної і геоморфологічної будови конкретної 
частини затопленої річкової долини [6, с.189]. Генетична типі-
зація берегів є важливим підґрунтям вивчення сучасної дина-
міки берегових процесів та прогнозування тенденцій їхнього 
розвитку, оскільки дає змогу розглядати ділянку берега як 
сформовану взаємодією характерних чинників морфодина-
мічну систему, розвитку якої притаманна певна типова послі-
довність стадій. 

Взявши за основу ці визначення, в нижній частині 
Дністерського водосховища можна виділити береги щонай-
менше восьми видів семи типів абразійної, акумулятивної, 
гравітаційної та біогенної генетичних груп. До окремої групи 
можна віднести штучно захищені береги. 

Умови і чинники переробки берегів в пригреблевій частині 
Дністерського водосховища найбільше сприяють формуванню 
берегів першої генетичної групи. Абразійні береги складають 
близько ¾ загальної довжини дослідженої берегової лінії і 
виділяються порівняно значною неоднорідністю в генетич-
ному аспекті. 

Тип обвально-брилових абразійних берегів характерний 
для ділянок берега, переробка яких відбувається шляхом обва-
лювання окремих пластів порід в умовах селективної абразії 
літологічно неоднорідної товщі корінних відкладів. Цей тип на 
дослідженій території представлений видом обвально-брило-
вих абразійних берегів, складених глинистими сланцями і 
пісковиками. Такі береги формуються в нижніх частинах 
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“корінних” схилів долин Дністра та його приток крутістю 
близько 50°, на зовнішніх краях врізаних меандрів, де в зону 
хвилеприбою потрапляє товща вендських сірувато-коричневих, 
іноді зеленкуватих чи фіолетових піщанистих й слюдистих 
тонкоплитчастих глинистих сланців, що чергуються з прошар-
ками пісковиків [3]. Переробка берегів цього виду відбувається 
через розбалансування окремих “блоків” породи внаслідок 
вибіркового вимивання дрібнозему, а також ударного тиску 
хвиль. Потім ослаблені “блоки” сповзають або падають до під-
ніжжя уступу чи на утворену відмілину. Селективна денудація 
швидше руйнує частини кліфа, складені глинистими слан-
цями, що викликає обвалювання стійкіших пластів, внаслідок 
чого профіль кліфу загалом має зубчасту форму. 

Обвально-осипний тип абразійних берегів охоплює ділянки 
берега, переформування яких проходить внаслідок обвалю-
вання частин уступу та осипання породи через порушення 
рівноваги схилу абразією. Цей процес відбувається по-різному 
в залежності від геологічної будови кліфу. Обвально-осипні 
береги, складені глинистими сланцями, на яких залягають 
супіски і суглинки схилів зі значним вмістом уламкового мате-
ріалу місцевих порід, сформувалися на “корінних” схилах долини 
Дністра в місцях спадання ухилів до 25–35°, де згадані вище 
корінні відклади перекриті тонкими шаруватими суглинками 
й супісками, що збагачені матеріалом дочетвертинних порід 
різної потужності. Береги цього виду зазнають переробки 
внаслідок підрізання хвилями основи берегового уступу, 
складеної сланцями (механізм руйнування уступу аналогічний 
описаному), внаслідок чого порушується рівновага верхньої 
частини кліфу, складеної пухкими породами, які обвалюються 
та осипаються. Існують численні відміни в способах переформу-
вання таких берегів, визначені співвідношенням корінних і 
четвертинних відкладів в будові кліфу. Часто формується 
східчастий структурний бенч. Окремі ділянки пляжів суцільно 
вистелені уламками (найчастіше кремнієвими жовнами). 

Обвально-осипні береги, складені лесоподібними суглин-
ками, сформувалися в нижній частині Дністерського водосхо-
вища там, де береговий схил утворюють поверхні ІІІ або IV 
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надзаплавної тераси з ухилами 5–15°, алювіальні горизонти 
яких перекриті лесоподібними суглинками значної потужності 
(близько 15 м біля греблі). На початковій стадії переробки при 
замочуванні нижньої частини берегового схилу і під дією вітро-
вих хвиль утворюються добре виражена хвилеприбійна ніша, 
тріщини, а потім – мікропросадки, що супроводжуються змі-
щенням блоків, які просіли, в бік хвилеприбою. Там ці блоки 
піддаються інтенсивному розмиву хвилями. На місці зруйнова-
ного берега утворюється відмілина. Судячи з великої ширини і 
малих ухилів мілин, які утворились на більшості ділянок берегів 
цього виду, відступання останніх було найінтенсивнішим з-
поміж берегів інших видів (за нашими обережними оцінками, 
що ґрунтуються на ширині відмілини, – щонайменше на 30–35 м 
за 24 роки в с. Непоротове). Водночас, Ситник, Кулаковська та 
ін. (2007) наводять власні спостереження в районі палеолітич-
ної стоянки Молодово V, згідно з якими швидкість відступання 
уступу берега такого виду в 1998–1999 рр. становила 5 і біль-
ше м/рік. 

Обвально-осипні абразійні береги, складені алювіальними 
галечниками, пісками і супісками мають обмежене поширення 
в пригреблевій частині Дністерського водосховища, що пов’я-
зано з розмитістю алювіального горизонту ІІІ і IV надзаплав-
них терас, у відкладах яких формуються береги на внутрішніх 
краях врізаних меандрів. Механізм переробки нагадує вище-
описаний для відрізків берега, складених річковими пісками, і 
незначно відрізняється там, де основа уступу складена галеч-
никами, оскільки в них хвилеприбійна ніша виражена слабо 
внаслідок інтенсивного осипання породи. На переважній біль-
шості берегів цього виду сформувались галечниково-піщані 
пляжі різної ширини, а також широка абразійно-акумулятивні 
відмілини. 

Осипний абразійний тип берега представлений двома 
видами берегів. Осипні абразійні береги, складені лесоподіб-
ними супісками і суглинками, які змінені процесами ґрунто-
творення, приурочені до пологих поверхонь ІІІ надзаплавної 
тераси. Висота абразійного уступу рідко перевищує 0,5–1,0 м, а 
саме дзеркало кліфа часто заростає трав’яною рослинністю, 
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оскільки ці береги зазнають дії хвиль лише за близьких до 
нормального підпірного (121 м) рівнів водосховища. Переробка 
відбувається як внаслідок осипання породи, так й її безпо-
середнього розмивання хвилеприбійним потоком. Береги цього 
виду, як можна судити з низької інтенсивності сучасного 
руйнування і малих висот кліфів, близькі до вироблення профілю 
рівноваги, чому перешкоджають, проте, коливання рівня водо-
сховища і штормові хвилі; повсюдно виробилась абразійно-
акумулятивна відмілина, яка сприяє вздовж береговому пере-
несенню наносів та утворенню широких пологих піщано-супіща-
них пляжів, які місцями заростають трав’яною і чагарниковою 
рослинністю. 

Осипні абразійні береги бухт, складені уламковим мате-
ріалом пролювіальних конусів, мають малу загальну протяж-
ність через приуроченість до гирл долин із тимчасовими водо-
токами. Вони формуються внаслідок руйнування хвилями 
плоских конусів винесення, майже повністю складених уламко-
вим матеріалом місцевих порід (серед якого переважають 
кремнієві жовна). Висота берегів цього виду не перевищує 0,5 м. 
Бенч не формується внаслідок постійного осипання уламків 
під дією хвиль. 

Акумулятивні береги не набули широкого поширення в 
пригреблевій частині Дністерського водосховища через дві 
причини. По-перше, більшість берегів водосховища є глибо-
кими, оскільки в зоні взаємодії води і берега опинились “корін-
ні” схили долини або досить нахилені поверхні терас. По-друге, 
ділянки берегів з малими ухилами (до 2°) розвиваються як 
береги-осушки і швидко заростають або ж досі залишаються 
нейтральними, тобто не зазнають переробки хвилями і прибоєм. 

В акумулятивній генетичній групі можна виділити два 
типи берегів. Тип акумулятивних берегів бухт на плоских 
пролювіальних конусах формується там, де в складі пролювію 
переважають дрібні часточки, а ухили дна балок невеликі. 
Береги цього типу мають низькі вузькі переважно супіщані і 
тонкозернисті піщані пляжі, повністю зарослі вербовим чагар-
ником. Акумуляції сприяє мала інтенсивність хвилювання через 
втрату хвилями своєї енергії при входженні в такі бухти. При 



110 Матеріали студентської наукової 
конференції (17 травня 2011 р.) 

 

близьких до нормального рівнях водосховища пляжі можуть 
затоплюватися водою. 

Тип мілких акумулятивних берегів на поверхнях терас 
охоплює ділянки берега, які розвиваються спряжено з сусід-
німи осипними абразійними берегами на стадії абразійно-
акумулятивної відмілини і є, очевидно, наслідком розвитку 
останніх, оскільки в тиловій частині пляжу цих берегів часто 
можна спостерігати низький (до 0,5 м) зарослий трав’яною 
рослинністю уступ без слідів хвилевого руйнування, який, віро-
гідно, є відмерлим кліфом. На цих берегах утворились широкі 
пологонахилені піщано-галечникові пляжі, верхня частина яких 
заростає вербовим чагарником і трав’янистою рослинністю. В 
нижній частині пляжів можна спостерігати серію невисоких 
берегових валів, які вказують на поступове пониження рівня 
водосховища так само, як й абразійні сходини на бенчах. 

Береги гравітаційної групи формуються на Дністровському 
водосховищі в бухтах, які майже не зазнають впливу хвилю-
вання, а тривалі періоди взагалі стоять сухі через спрацювання 
рівня водосховища. Це обвально-зсувні й осипні гравітаційні 
береги бухт, що періодично затоплюються. Утворилися вони в 
нижніх затоплюваних ділянках балок на поверхнях ІІІ чи IV 
надзаплавних терас, складених лесовими породами. Днища 
балок в зоні періодичного затоплення густо заросли вербовим 
і вільховим чагарником та іншою вологолюбною рослинністю. 
Переформування берегів цього виду відбувається внаслідок 
почергового змочування та осушення суглинків в зоні коли-
вання рівня, через що порода насичується водою, розмокає і 
просідає; порушується стійкість схилів балки і відбуваються 
зсуви, особливо активні в періоди інтенсивних опадів. В 
подальшому стінки відриву зсувів обвалюються й осипаються 
за механізмом, який нагадує переробку обвально-осипних 
абразійних берегів у лесоподібних суглинках. Висота гравіта-
ційних берегів рідко перевищує 2–3 м. 

Біогенні береги формуються завдяки впливу рослинності. 
Ця генетична група представлена на дослідженій території 
типом низьких мілких берегів, що заростають рослинністю; 
можна виділити лише один вид берегів цього типу: низькі 
мілкі вербово-очеретяні береги з широкою осушкою. Такі береги 
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утворились в пригреблевій частині Дністерського водосховища 
на поверхнях ІІІ надзаплавної тераси у місцях з ухилами до 2°, 
де внаслідок наповнення водосховища утворились широкі 
мілини. У верхній частині берега, складеній пісками і супісками, 
виросли щільні непрохідні зарості верби та її підросту, тоді як 
на мілкій широкій періодично осушуваній частині ростуть 
очерет і водяні рослини. Берег цього виду не зазнає впливу 
хвилювання, оскільки водяна рослинність перешкоджає підходу 
великих хвиль до берега. Внаслідок постійного накопичення 
органічного матеріалу, а також осідання принесених із сусідніх 
ділянок берега неорганічних часточок, ці береги міліють. 

В окрему групу можна виділити штучно захищені береги. 
Це переважно короткі ділянки, де насипані гранітні брили для 
захисту різноманітних споруд. Тут переробка берегів не від-
бувається. 

Беручи до уваги виразне переважання в пригреблевій 
частині Дністерського водосховища різних типів берегів абра-
зійного походження та відомі нам еволюційні аспекти їхнього 
розвитку, можна передбачити такі тенденції розвитку місцевих 
берегових процесів та зумовлені ними переформування берегів 
різних генетичних типів. З плином часу на берегах більшості 
видів абразійної генетичної групи із виробленням абразійно-
акумулятивних відмілин абразія матиме тенденцію до затухання. 
Стадія найбільших руйнувань абразійних берегів уже минула. 
Абразійні береги, приурочені до поверхонь річкових терас, 
впродовж кількох десятиліть досягнуть профілів рівноваги.  
Переробка берегів на “корінних схилах” відбуватиметься по-
вільно, але буде тривалою. Кількість матеріалу, що поступатиме 
в котловину з абразійних берегів, загалом зменшиться. При-
скориться розвиток акумулятивних форм. Швидке накопичення 
матеріалу, який поступає із гравітаційних берегів бухт, зумо-
вить їхнє замулення. Ділянки берегів різних видів стануть 
більш взаємозалежними внаслідок посилення вздовжберегового 
перенесення наносів. 
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Висвітлено вплив довготривалого нафтогазовидобування 
у м. Борислав на екосистеми та їх складові: атмосферне 
повітря, поверхневі і підземні води, ґрунтово-рослинний 
покрив. Охарактеризовано трансформаційні зміни при-
родного середовища та вплив на здоров’я мешканців міста. 
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Тривалий нафтогазовидобуток у м. Борислав призвів до 
негативних змін різних компонентів геоморфосфери, а також 
до забруднення складових природних екосистем. Спорудження 
копалень та свердловин зумовило дегазацію ґрунтового 
покриву і знищення родючого шару ґрунту, антропогенну 
трансформацію рельєфу [5], а при проведенні геофізичних 
робіт і розвідки, їх експлуатації, транспортуванні нафти і газу 
відбулося порушення гідрологічного режиму та порушення 
якості підземних і поверхневих вод [8], забруднення всіх скла-
дових довкілля, зокрема: атмосферного повітря – вуглеводне-
вими газами (головно метаном); підземних і поверхневих вод – 
нафтою, нафтопродуктами, фенолами; ґрунтово-рослинного 
покриву – нафтою і важкими металами, зумовило формування 
антропогенних геокомлексів. Також цьому сприяли природні 
особливості геологічної структури Бориславського нафтогазо-
вого району (БНР). 

Забруднення атмосферного повітря. Нафта є джерелом 
емісії супутніх вуглеводневих газів (метан, етан, пропан, бутан, 
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пентан, іноді гексан та їхні гомологи), які її супроводжують, 
випарюються з неї, забруднюючи атмосферне повітря [18]. 
Основною причиною загазованості приземного шару атмосфери 
на території Бориславського родовища є міграція вуглеводнів 
від нафтових покладів до земної поверхні [9]. 

На сьогодні концентрація вуглеводневих газів у житло-
вих кварталах м. Борислав залишається високою, перевищу-
ючи допустимі норми. Так, 200 свердловин на даний час не 
приєднані до газозбірної мережі, внаслідок чого протягом 
доби в атмосферне повітря виходить близько 20 тис. м3 супут-
ніх нафтових газів, не враховуючи кількості газу, який мігрує 
через ліквідовані свердловини та природні тектонічні тріщини. 

Отже, у зв’язку з природними та техногенними особли-
востями БНР виходи вуглеводневих газів, так само, як і виливи 
нафти, залишаються на сьогодні неконтрольованим, непрогно-
зованим процесом, так само, як і не знайдено механізму 
розв’язання цієї проблеми. 

Забруднення поверхневих і підземних вод. Істотних забруд-
нень під час розроблення нафтового родовища зазнали водні 
ресурси Борислава. Велика кількість нафтовидобувних об’єктів 
існувала близько русла річок, з яких нафта потрапляла без-
посередньо у воду. У самому руслі р. Тисмениці виявлено 18 
шахт-колодязів, з яких нафта безпосередньо надходить у воду. 
Також горбистий рельєф Борислава сприяв тому, що нафта з 
будь-якого місця родовища потрапляла у поверхневі водойми. 
Підземні води забруднювалися, головно, під час буріння свердло-
вин [18]. На даний час, підземні поверхневі води м. Борислав 
потерпають від нафтового та фенольного забруднення [6]. 

У 2000 р. Львівським відділенням УкрДГРІ проведено 
вибіркове дослідження поверхневих вод і ґрунтів та доведено 
наявність нафтохімічного забруднення у м. Борислав, в резуль-
таті чого виявлено вміст в них нафтопродуктів, фенолів, токсич-
них важких металів (ванадій та кадмій, які накопичуються в 
ґрунтах) у кількості, що перевищує ГДК у десятки і сотні разів [4]. 

Склад забруднюючих речовин поверхневих вод Борислава 
складають компоненти реагентів, які використовують під час 
буріння, підготовки свердловин, а також використовують в 
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процесі експлуатації родовища: ціаніди, феноли, нафтенові 
кислоти, ефіри, бензол, ПАР, важкі метали. Але основними 
забруднювачами є нафта, яка може потрапити у води під час 
аварійного прориву трубопроводів і нафтопродукти (мазут, 
бензин, масла, нафтенові вуглеводні) [1]. 

Забруднення ґрунтово-рослинного покриву. Ґрунти – один 
з індикаторів забруднення ландшафтів. Він одночасно накопи-
чує забруднювачі довкілля і в той час захищає біоценози від 
наслідків цього забруднення [10]. Земляні роботи, які постійно 
супроводжувалися забрудненнями нафтою, спричинили фізич-
ну і хімічну деградацію ґрунтового покриву на всій території 
БНР [18]. 

Особливо сильної дигресії ґрунтовий покрив, рослинний 
і тваринний світ зазнавали у минулому і зазнають сьогодні 
завдяки земляним роботам та витоптуванню, під час експлуа-
тації об’єктів нафтопромислу. Забруднення нафтою ґрунтового 
покриву може відбуватися під час природних спонтанних її 
виходів на поверхню землі, аварійних виливів, при транспорту-
ванні тощо [20]. 

Основним компонентом залишкової нафти в ґрунтах є 
смоли й асфальтени. Вони зберігаються в ґрунтах протягом 
багатьох років у вигляді рухомої фракції, або входить до складу 
гумусового комплексу ґрунту [11]. Саме смоли й асфальтени 
містять основну частину мікроелементів нафти, в т. ч. майже 
всі важкі метали [12]. Підвищений вміст таких двох мікро-
елементів як Ni та V є індикатором довготривалого нафтового 
забруднення [11]. У складі нафти Бориславського родовища 
знайдено великий набір різноманітних мікроелементів. У золі 
бориславських нафт кларкові величини за вмістом пере-
вищують такі елементи: ванадій, нікель, кобальт, марганець, 
мідь і свинець. Ці важкі метали в природних умовах відно-
сяться до малорухливих речовин. Знаходячись у формі катіонів, 
вони дуже добре сорбуються ґрунтом, проте повільно виводя-
ться з нього [3]. 

Трансформаційні зміни природного середовища. У межах 
м. Борислав налічується понад 20 тис. покинутих шурфів-коло-
дязів [6, 8] глибиною до 100 м (в окремих випадках до 150–180 м), 
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близько один біля одного (8–10 м), їх ширина в середньому 
становила 1,8–2,0 м. Після вичерпування нафти з колодязів їх 
не закопували, а переходили на інші нафтоносні ділянки [7]. 
Також виявлено близько 2160 нафтових свердловин, пробурених 
до 1978 р., обсадні колони яких не цементували, а тампону-
вали глиною, у результаті чого порушена герметизація, крім 
того, частина їх виявилася непозначеною на поверхні. Саме 
тому деякі з них, які не позначені на карті, опинилися під 
забудовами. Зокрема, на сімнадцяти таких шурфах споруджена 
ЗОШ № 7. Дуже часто провалюються старі копанки в районі 
вулиць Нафтової, Івасюка, Лемківської, Мазепи, у самому центрі 
міста [2]. 

Після пробурювання свердловин до кожної з них про-
клали підземний нафтопровід, під’їзну дорогу, електричну лінію, 
що також пов’язано з руйнуванням ґрунтового покриву. Крім 
того, у даний час навколо діючих свердловин встановлюється 
санітарна зона площею 0,12 га [18], для нафтових резервуарів – 
100 м, нафтових підприємств – 500 м, ям-амбарів – 100 м, 
озокеритових копалень – 500 м, озокеритових відвалів – 200 м, 
водотоків – 50 м (рис. 1). 

Для зберігання нафти на території Борислава та його 
околиць (з 1909 по 1915 рр.), викопано вручну понад 100 негідро-
ізольованих ям-амбарів (понад 60 з яких збереглись і до наших 
днів) пересічною ємністю до 10 тис. м3 кожен, довжиною 80 м, 
шириною 40 м і глибиною 3 м. Вони слугували резервуарами 
нафти, відходів буріння чи нафтового бруду. Загалом, обсяги 
накопичених шкідливих відходів буріння у Бориславському 
нафтогазоносному районі перевищують 250–300 тис. м3 [5]. 

Площа Бориславського озокеритного родовища сягає 
291 га. Кількість шурфів і криничок в межах родовища досягла 
12 000 [19]. Пробурено 200 розвідувальних озокеритових сверд-
ловин, які ліквідовано з порушенням технічних вимог. Це сприяє 
міграції вуглеводнів у четвертинні відклади і накопи-ченню їх 
у воді. Сьогодні це родовище розкрито двома шахтними 
стовбурами № 1 і № 4, є стара неліквідована шахта № 3 [5]. 

Невикористану та відпрацьовану породу, що утворюва-
лася у процесі виробництва, відсипали на поверхню безпо-
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середньо біля шахти. Такі багаторічні нагромадження породи 
зумовили просідання земної поверхні під підземними вироб-
ками. У цей час відвали озокеритовидобутку розміщуються на 
площі понад 20 га. Ці території не підлягають для використання 
під забудову чи інше освоєння. Вони важко піддаються рекуль-
тивації, а природне заростання рослинами відбувається 
повільно [19]. 

Озокеритові шахти мають потужну наземну інфраструктуру 
(підйомники, майстерні, дробилки, котельні), яка теж чинить 
значний техногенний тиск на геоморфосферу [5]. 

На території Борислава й околиць зруйновано родючий 
шар ґрунту на загальній площі 32 га. Загальна площа території 
навколо усіх 2160 існуючих свердловин, біля яких у певний час 
відбулося знищення ґрунтового покриву, становить загалом 
не менше 240 га, не враховуючи звичних площ під трубо-
проводами, під’їзними дорогами, електричними лініями, що їх 
прокладали до кожної свердловини. Окрім цього, на поверхню 
піднято 5 млн м3 породи просоченої нафтопродуктами [18]. 

Старі трубопроводи є потенційними джерелами забруд-
нення навколишнього середовища. Крім того, під час прокла-
дання трубопроводів був значний вплив на геоморфосферу. Це 
виявилося у підрізанні схилів, вирівнюванні рельєфу, вирубу-
ванні просік у лісах тощо. 

Для збирання і транспортування продукції на підтри-
мання пластового тиску в Бориславському нафтогазодобув-
ному управлінні експлуатують: нафтопроводів – 464,5 км (в т. 
ч. по Бориславу і Східниці 304,35 км), газопроводів – 75,4 км; 
водопроводів – 43,3 км [5]. 

Внаслідок гірничидобувної розробки нафтогазових родо-
вищ у межах гірничопромислових об’єктів, таких як нафтові 
“озера-ями”, формуються нові, створені людиною геокоплекси. 
У Бориславському нафтогазовому районі виявлено 218 таких 
антропогенних геокомплексів (урочищ і фацій), що займають 
площу близько 140 га [8]. 

Сьогодні на території міста експлуатують 473 нафтові 
свердловини, глибиною від 50 до 2578 м. Нафта надходить на 
Дрогобицький нафтопереробний завод, нафтовий газ – на 
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Бориславський газопереробний завод. Перспективи розвитку 
Бориславського родовища пов’язані з пошуками нафти на гли-
бині понад 3000 м. На даний момент обсяги видобутку значно 
скоротилися. Пласти є виснаженими, із запасами, які важко 
видобути, проте в регіоні існує ряд невирішених проблем, які є 
наслідком безгосподарної діяльності та нераціональної експлуа-
тації покладів нафти і газу [2]. 

 
Рис. 1. Картосхема основних об’єктів нафтогазовидобування 

в межах Бориславського нафтогазового району 
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Вплив на здоров’я людей. На сьогодні вся територія Бори-
славського родовища зайнята житловими кварталами, а їх 
мешканці перебувають під постійним негативним впливом 
нафтового забруднення, яке створює загрозу для життя і здо-
ров’я людей. 

Найбільш болючою проблемою для жителів Борислава є 
загазованість приземного шару атмосфери. Проблема, пов’язана 
із загазованістю території Борислава, має тенденцію до за-
гострення, що створює серйозну небезпеку для життя людей 
та існування міста в цілому [6]. 

Населення, яке проживає і працює на території, що має 
аномально високий рівень загазованості (в межах геохімічних 
аномалій), може завдати шкоди для свого здоров’я, а саме: 
нездужання – отруєння – задуха (при інших рівних умовах і 
недостатній кількості кисню в повітрі) [9]. 

Згідно з даними медичної статистики, рівень психічних 
захворювань серед дітей у Бориславі становить 4,1 (обласний – 
1,7), а вроджені аномалії – 19,2 (обласний показник – 2,4) [5]. 

Населення Борислава страждає на такі захворювання: 
хвороби систем кровообігу (ішемічна хвороба серця), хвороби 
органів травлення (виразкова хвороба і хронічний гепатит), 
новоутворення [13–17]. Ймовірно, що саме вуглеводні призво-
дять до хвороб системи кровообігу (ішемічна хвороба серця), 
нафтопродукти і феноли призводять до хвороб органів трав-
лення (виразкова хвороба і хронічний гепатит), а важкі метали – 
до новоутворень. 

Якщо проаналізувати коефіцієнти смертності (на 100 тис. 
наявного населення) за основними причинами смерті за період 
2005–2009 рр. у м. Борислав та усереднені показники у Львів-
ській області (рис. 2–4), то можна сказати, що найвищі показ-
ники смертності у Бориславі спостерігаються за такими хворо-
бами: новоутворення, хвороби системи кровообігу (ішемічна 
хвороба серця), хвороби органів травлення, в цей час, як у 
Львівській області це: новоутворення, хвороби системи крово-
обігу (ішемічна хвороба серця), хвороби органів дихання, хво-
роби органів травлення. При чому, за даний період ці показники 
у м. Борислав значно вищі, ніж в середньому по Львівській 
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області. З цього можна дійти висновку, що саме вплив трива-
лого нафгазовидобутку спричинив ряд захворювань, а також 
призвів до високого рівня смертності за даними хворобами. 
Нижче ці явища відображені графічно: 

 
Рис. 2. Порівняльний графік смертності 
від хвороб системи кровообігу [13–17] 

Довготривала і необдумана експлуатація БНР, в районі 
інтенсивного нафтогазовидобування зумовила ряд екологічних 
проблем: загазованість приземного шару атмосфери, забруд-
нення водних об’єктів, знищення і забруднення ґрунтово-
рослинного покриву, накопичення великого обсягу промисло-
вих відходів, відбулося формування антропогенних геокомп-
лексів. Це в свою чергу, призвело до погіршення здоров’я 
людей, які проживають в межах Борислава. Звичайно, ліквіду-
вати ці явища, на даний момент, неможливо, проте необхідно 
вживати заходів щодо покращення екологічної ситуації в 
районі та зменшення впливу нафтогазового забруднення на 
здоров’я людей. 
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Рис. 3. Порівняльний графік смертності 

від новоутворень [13–17] 

 
Рис. 4. Порівняльний графік смертності 

від хвороб органів травлення [13–17] 
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На прикладі туристичної фірми “Алголь” розглянуто 
маркетингові засоби, що використовують у туристичній сфері. 
Зроблено висновки щодо необхідності комплексного вико-
ристання усіх маркетингових засобів туристичними фірмами. 

Ключові слова: туристична діяльність, туристична фірма, 
маркетинг, маркетингові засоби, реклама. 

 
Туризм за своїми основними характеристиками не виді-

ляється суттєвими відмінностями від інших форм господар-
ської діяльності, тому всі існуючі положення сучасного марке-
тингу можуть бути застосовані і у туристичні сфері. 

Водночас, туризм виділяється певними особливостями, 
які вирізняють його від інших форм торгівлі послугами. Зокрема, 
туристична діяльність передбачає торгівлю як товарами, так і 
послугами (за оцінками спеціалістів, частка послуг в туризмі 
складає 75 %, товарів – 25 %). Туризму притаманний особливий 
характер споживання товарів і послуг на місці їх виробництва. 

Виходячи з поняття “турист”, яке дає Всесвітня турис-
тична організація, французькі вчені Р. Ланкар і Р. Оллє тракту-
ють маркетинг як серію основних методів і прийомів, виробле-
них для дослідження, аналізу і вирішення поставлених завдань. 
Основне, на що повинні бути направлені ці методи – вияв-
лення і найбільш повне задоволення потреб людей, з точки 
зору психологічних і соціальних факторів, а також визначення 
способів найбільш раціонального, з фінансової точки зору, 
ведення справ туристичними підприємствами, що дає змогу 
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враховувати існуючі або приховані потреби в туристичних 
послугах. 

Швейцарський вчений Є. Крипендорф зазначає, що 
туристичний маркетинг – це систематичні зміни і координація 
діяльності туристичних підприємств, а також приватної і 
державної політики у сфері туризму, яка здійснюється згідно з 
регіональними, національними чи міжнародними планами. 
Мета таких змін полягає у тому, щоб якнайповніше задоволь-
нити потреби груп споживачів, враховуючи при цьому можли-
вість отримання відповідного прибутку. 

Туристична фірма “Алголь” діє на національному ринку з 
1995 р. (головний офіс фірми розташований у м. Львів, вул. 
Коперніка, 16а). За цей період підприємство освоїло значну 
частку ринку, добре витримує конкуренцію на ринку послуг, 
пропонує широкий асортимент туристичного продукту і залучає 
щораз більше нових клієнтів. 

Фірма “Алголь” володіє широким асортиментом послуг, 
оскільки співпрацює з найбільшими туристичними операторами 
України та світу. Серед стратегічних партнерів варто відзна-
чити “TEZ TOUR”, “Turtess travel”, “Anex tour”, “Pegas Tourisitk”, 
“Best Choice Ukraine”. 

Туристична фірма “Алголь” представляє себе як туропе-
ратор і, водночас, як турагент. Операторська діяльність полягає 
у розробці і реалізації турів по Європі, з акцентом на відпо-
чинку в Болгарії, а також організовує тури Україною. Агентська 
діяльність передбачає посередницьку реалізацію всіх можливих 
турів, якими цікавиться клієнт фірми. Продукт турфірми 
“Алголь” орієнтований на зовнішній ринок, тобто спожива-
чами туристичних послуг є громадяни України, які бажаються 
відпочити за її межами. 

Для того, щоб розпізнати, ідентифікувати й оцінити 
існуючий або прихований попит на товари і послуги, які фірма 
пропонує або може запропонувати і спрямувати зусилля фірми 
на розробку, виробництво, розподіл, продаж і просування цих 
товарів послуг, використовують систему маркетингу, яка перед-
бачає застосування конкретних маркетингових засобів. 

Насамперед, варто відзначити, що туристична фірма 
“Алголь” самостійно стежить за усіма змінами, що відбува-
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ються на ринку послуг. Погляди та бажання клієнтів є 
мінливими, тому компанії необхідно виявляти і вчасно реагу-
вати на всі можливі зміни, оскільки відсутність реакції може 
викликами незадоволення споживача і, як наслідок, падіння 
репутації компанії. 

Застосування маркетингових засобів не можливе без 
дотримання головних принципів маркетингу: 
 орієнтація на ефективне вирішення проблем конкрет-

них споживачів. Ринок утворюють споживачі з певними 
потребами, для задоволення яких вони бажають і здатні прид-
бавати туристичні послуги. Саме ідентифікація запитів спожи-
вачів в маркетингу додається особливе значення; 
 націленість на конкретний комерційний результат, що 

для фірми зводиться до оволодіння наміченою часткою ринку 
відповідно її довготривалим цілям. Сформулювавши ці цілі, 
визначають три головні компоненти маркетингової діяль-
ності: терміни, ресурси, відповідальність. Звідси орієнтація на 
довгострокове прогнозування всієї маркетингової ситуації, 
починаючи від платоспроможності потреб населення і закін-
чуючи власними можливостями в цій перспективі; 
 комплексний підхід до досягнення поставлених цілей, 

оскільки успіх забезпечується тільки всією сукупністю засобів 
маркетингу, узятих у взаємозв’язку і взаємообумовленості. 
Комплексність означає, що певні маркетингові дії (аналіз 
потреб, вивчення туристичного продукту, реклама), узяті самі 
по собі, не здатні забезпечувати того ефекту, який дає 
застосування маркетингу як системи; 
 активність, наступальність, заповзятливість, що забез-

печує швидку та ефективну реакцію на зміни в зовнішньому, 
по відношенню до фірми, середовищу. Без цього неможливо 
добитися комерційного успіху і отримати конкурентні переваги. 

Дотримуючись всіх вищеперелічених принципів, турис-
тична фірма “Алголь” застосовує у своїй діяльності такі засоби 
маркетингу, як реклама, стимулювання збуту, зв’язки з 
громадськістю, прямий маркетинг.  

Реклама – це будь-яка форма неособистого платного 
представлення й просування продуктів, послуг та ідей від 
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імені та за рахунок їхнього виробника або власника. Застосу-
вання реклами дає можливість отримати наступні переваги: 
доступ до масової аудиторії, досить низькі витрати в роз-
рахунку на орного споживача, високий ступінь контролю за 
просування з боку фірми (контроль змісту, часу виходу, 
оформленню), легкість повторення інформації, гнучкість побу-
дови рекламного повідомлення, ймовірність того, що покупець 
прийме рішення про покупку до безпосереднього контакту з 
продавцем. 

Туристична фірма “Алголь” використовує різні види 
реклами: 
 реклама на транспорті – внутрісалонні рекламні план-

шети в суспільному транспорті. Цей вид реклами є дуже 
ефективним, оскільки як свідчать дослідження, число читачів 
внутрісалонних планшетів становить близько 25 % дорослого 
населення; 
 контекстна реклама – це розміщення й показ текстових 

оголошень, посилань або банерів у пошукових системах, ката-
логах і на інших сайтах. 

Ще один важливий маркетинговий засіб, який вико-
ристовує туристична фірма “Алголь” – стимулювання збуту – 
форма просування товарів шляхом короткострокового вико-
ристання стимулів з метою заохочення споживачів і посеред-
ників до здійснення купівлі. Використання стимулювання 
збуту передбачає проведення цінової політики турфірмою. 

Зокрема, “Алголь” регулярно організовує акції, спеціальні 
пропозиції для постійних клієнтів. Якщо клієнт звертається за 
купівлею туру заздалегідь, то він отримує суттєву знижку. 
Також турфірма працює в сегменті диверсифікації щодо віку 
туристів. “Алголь” пропонує різні ціни для дорослих та дітей 
(до 16 років). 

На фірмі передбачена також активна пропозиція, “Алголь” 
організовує лотереї і конкурси, в яких мають можливість 
взяти усі бажаючі і отримати в подарунок путівку. 

Перевагами від застосування стимулювання збуту є: 
можливість особистого контакту з потенційними покупцями, 
великий вибір засобів; можливість збільшення ймовірності 
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імпульсної покупки. Але, на жаль, цей маркетинговий засіб має 
короткострокову дію і здебільшого виступає у підтримка 
інших форм стимулювання. 

Зв’язки з громадськістю – діяльність, спрямована на 
формування і підтримку сприятливого іміджу фірми через 
налагодження відносин між нею і контактними аудиторіями, 
ініціювання самою фірмою поширення інформації про товари, 
послуги, а також запобігання та усунення небажаних чуток і 
дій, які можуть зашкодити діяльності фірми. 

Основні методи, які використовуються у даному сегменті: 
 презентації; 
 семінари для туристів і туристичних агентств. Зокрема, 

організовуються сезонні семінари для вчителів з метою 
інформування і задіяння учнів до відпочинку на осінні і весняні 
канікули; 
 прес-релізи – інформаційні повідомлення у пресі. 

Прямий маркетинг – безпосереднє спілкування продавця 
з кінцевим покупцем, розрахований на отримання відгуку та 
(або) укладення угоди. Форми реалізації прямого маркетингу: 
 смс-маркетинг: перед початком сезону менеджерами 

фірми регулярно проводяться смс-розсилки актуальних 
пропозицій; 
 телефонний маркетинг: цей тип маркетингу частково 

застосовується при післяпродажному обслуговуванні (прово-
диться регулярний обдзвін постійних клієнтів з метою інфор-
мування про актуальні гарячі пропозиції); 
 маркетинг за допомогою мережі Інтернет; 
 продаж по каталогах. 

Перевагами від застосування прямого маркетингу є: 
індивідуальна робота з кожним покупцем, концентрація в 
чітко визначених ринкових сегментах. 

В цей же час, цей засіб є неефективний для охоплення 
широкої аудиторії, а також потребує індивідуального підходу 
для кожного клієнта. 

Проаналізувавши маркетингові засоби, які застосову-
ються туристичною фірмою «Алголь», можна зробити висновок, 
що використання кожного з них в поодинокому випадку не 
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призведе до бажаного позитивного ефекту, оскільки одні з 
них, наприклад індивідуальні продажі, орієнтовані тільки на 
окремого конкретного споживача, в той час як такі як зв’язки з 
громадськістю – характеризуються залученням широкої ауди-
торії і можуть часто не враховувати інтересів окремого спожи-
вача. Тому, ефективним як для турфірми “Алголь”, так і для 
всіх інших туристичних фірм буде тільки комплексне вико-
ристання усіх маркетингових засобів. 
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Вивчено закономірності функціонування ставкових еко-
систем, вимоги до якості вод рибогосподарських ставків. Запро-
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В період бурхливого розвитку людства, зміна природних 

екосистем навколишнього середовища досягла глобальних 
масштабів. В першу чергу, це пов’язано із збільшенням антропо-
генного навантаження на природні екосистеми, внаслідок 
активної господарської діяльності людини. Наслідком чого є 
виснаження багатьох видів природних ресурсів, збільшення 
обсягів викидів шкідливих речовин, зниження якості середо-
вища проживання людей та тваринного світу. Основними 
чинниками, що негативно позначаються на процесах функціо-
нування ставкових екосистем і відтворення запасів риби та 
інших водних живих ресурсів, насамперед цінних їх видів, є 
забруднення водних об’єктів, необгрунтоване водоспоживання, 
порушення гідрологічного режиму, відсутність ефективних 
рибозахисних та рибопропускних пристроїв та гідротехнічних 
споруд, послаблення державного контролю за виловом і 
реалізацією водних живих ресурсів. Дана ситуація зумовлює 
створення науково-методичних засад вивчення проблем 
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функціонування ставкових екосистем, розробку заходів щодо 
оптимінізації ставкових екосистем. Важливою складовою їх 
функціонування є створення запасів різноманітних біоресурсів 
(риби та інших водних тварин). Протягом останніх років 
спостерігається тенденція до погіршення стану природно-
ресурсного потенціалу ставкових екосистем. 

Метою дослідження є вивчення закономірностей функціо-
нування ставкових екосистем, вимог до якості вод рибогоспо-
дарських ставків, розробка, визначення і впровадження в 
життя шляхів оптимізації ставкових екосистем Кам’янка-
Бузького району. 

Об’єктами дослідження виступають ставкові екосистеми 
Кам’янка-Бузького району Львівської області. Предметом дослід-
ження є еколого-географічні особливості функціонування став-
кових екосистем, їх екологічний стан та перспективи розвитку. 

Площа досліджуваного району складає 144 093,5 га (5,1 % 
території області), у тім числі орні землі – 74 327,1 га, сіно-
жаття – 28 619,0 га, пасовищ – 19 581,3 га, багаторічних на-
саджень – 1346 га. 

В межах Кам’янка-Бузького району налічується 45 ставків. 
Найбільша їх концентрація є у північній та південній частині. 
Загальна площа водного дзеркала ставків становить 299,06 га, 
загальний об’єм води у ставках становить 6 989 тис. м3. 

У процесі дослідження розроблено ряд класифікацій 
ставкових екосистем, а саме: 
 за площею ставкові екосистеми поділяють на: 
• дуже малі (до 1 га) – нараховується 8 одиниць (в межах 

Жовтанецької сільської ради – 1, Запитівської – 1, Велико-
сілківської – 1, Стрептівської – 2, Сілецької – 2, Старо-
добротвірської – 1); 

• малі (1–10 га) – 20 (в межах Жовтанецької – 4, Запитів-
ської – 1, Великоколоднівської – 2, Дідилівської – 4, Велико-
сілківської – 2, Стрептівської – 2, Дернівської – 2, Обидів-
ської – 1, Прибужанської – 1, Сілецької – 1); 

• середні (10–20 га) – 4 (в межах Дідилівської – 1, Велико-
сілківської – 1, Батятичівської – 1, Стародобротвірської – 1); 

• великі (20–30 га) – 4 (в межах Жовтанецької – 1, Незна-
нівської – 1, Неслухівської – 1, Старояричівської – 1); 
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• дуже великі (понад 30 га) – 2 (в межах Вирівської – 1, 
Зубів-Мостівської – 1). 
Найбільшу площу водного дзеркала має ставкова еко-

система у с. Якимів – 47,7 га. Тут також зафіксовані макси-
мальні значення у районі глибини та об’єму води – 4,5 м і          
1 670 тис. м3. В загальному для Кам’янка-Бузького району 
характерним є поширення малих ставкових екосистем площею 
від 1 до 10 га. Найбільша концентрація малих ставів є в межах 
Жовтанецької і Дідилівської сільських рад [1, 2]. Ці водні 
об’єкти мають заплавне та руслове походження, і розташовані 
на берегах річок, а також є витоками невеликих потічків. 
Найбільша їх концентрація є у північній та південній частині. 
Загальна площа водного дзеркала ставків становить 299,06 га, 
загальний об’єм води у ставках становить – 6 989 тис. м3. 
Максимальна глибина в ставках становить 4,5 м, мінімальна – 
0,8 м, а середня коливається в межах 1,5–3,0 м. Переважна 
більшість водних об’єктів знаходиться на території сільських 
та селищних рад. Більшість ставкових екосистем району від-
носяться до басейну р. Західний Буг та її приток (Жовтанки, 
Деровенки, Маруньки, Білки, Барбари, Горпинки, Рутки). Майже 
всі стави розміщені в межах населених пунктів, або в їхніх 
околицях. Ці чинники впливають на їхніх екологічний стан, 
оскільки йде інтенсивніше використання біологічних ресурсів 
даних водних об’єктів, відбувається засмічення берегів та 
водного дзеркала. 
 за походженням ставкові екосистеми Кам’янка-Бузького 

району поділяють на: 
• заплавні (Жовтанецька, Великосілківська, Стрептівська, 

Обидівська, Неслухівська і Великоколоднівська сільські 
ради); 

• руслові (Незнанівська, Прибужанська, Сілецька і Дернів-
ська сільські ради); 

• природні пониження (Дідилівська і Запитівська сільські 
ради). 
Найбільше на території району є ставкових екосистем 

заплавного типу (26 одиниць), оскільки по території району 
протікає одна із великих річок України – Західний Буг, яка має 
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досить велику заплаву, а також більшість менших річок району 
тече по рівнинній території, для якої характерними є значні 
площі заплав. На другому місці за чисельністю перебувають 
руслові ставки (15 одиниць), що переважно створені на руслах 
малих річок та потічків. Важливим чинником, що вплинув на 
формування цих типів ставкових екосистем є те, що більшість 
території відноситься до Малого Полісся, де характерним є 
рівнинний рельєф. На третьому місці (4 одиниці) є ставкові 
екосистеми, які сформувались в природних пониженнях, в місцях 
виходу меліоративних вод. Тут важливу роль відіграв рельєф. 
Ставки цього типу розміщені нв межах Грядового Побужжя, де 
земна поверхня є досить горбистою [2, 3]. 

Дані водні об’єкти призначені для риборозведення (21 
одиниця), ведення рекреаційної діяльності (20 одиниць) та 
технічних цілей (4 одиниці). У ставках призначених для рибо-
розведення вирощують такі види риб як карась, короп, щука, 
товстолоб білий та строкатий білий амур, лин. У північній 
частині району зосереджена більша кількість ставків призна-
чених для риборозведення, у південно-східній частині скон-
центровані ставки рекреаційного призначення. Технічні водойми 
розміщені майже рівномірно [2, 3]. 

Екологічний стан більшості ставків є задовільним, проте 
у цій категорії вагомою є частка ставків,що призначені для 
риборозведення, а водні об’єкти рекреаційного призначення 
мають незадовільний або близький до нього екологічний стан, 
згідно матеріалів статистичного звіту Державної екологічної 
інспекції Кам’янка-Бузького району. 

На локальному рівні проведено дослідження ставкової 
екосистеми с. Велике Колодно, за результатами якого складено 
паспорт ставка. Таким чином, для оздоровлення ставкових 
екосистем району пропонуємо провести роботу із покращення 
екологічного стану в таких напрямах: 
 припинення і ліквідація всіх явищ, що ведуть до ерозії 

земель та змиву грунтів і, як наслідок, забруднення і 
замулення ставків, а саме: а) випас худоби біля водної 
акваторії; б) розорювання сільськогосподарських угідь 
до урізу води, зменшити кількість внесення мінеральних 
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добрив на сільськогосподарських угіддях; в) припинення 
руйнування інженерно-захисних споруд; 

 припинення надходження у водні об’єкти забруднення 
від розсіяних джерел з поверхневим стоком, тобто з 
полів, доріг, пасовищ тощо. Насамперед це стосується став-
ків, що знаходяться поблизу автодоріг, стічними водами 
з яких відбувається забруднення їх поверхневих вод. 

 максимально можливе обмеження господарського втру-
чання у ставкову екосистему. В першу чергу, сюди відно-
сяться дані водні об’єкти, що знаходяться безпосередньо 
у населених пунктах Кам’янка-Бузького району. 
Основні заходи щодо покращення екологічного стану 

ставкових екосистем: 
 проведення еколого-освітніх акцій з жителями довко-

лишніх населених пунктів, контроль господарської діяльності 
у басейні ставків місцевими органами виконавчої влади згідно 
з чинним законодавством, участь у цьому громадськості; 
 припинення розорювання берегових (прибережних) смуг, 

позначення їх на місцевості, нормування (обмеження) випасу 
худоби і птиці прибережній території цих водних об’єктів, 
очистка стічних вод з конкретних підприємств та комуналь-
них установ; 
 створення лісових або чагарникових насаджень на при-

бережних територіях ставків, реконструкція (а, можливо, і 
ліквідація) невдало збудованих гідротехнічних та інших штуч-
них споруд, що порушують гідрологічний режим ставів; 
 відновлення (за можливістю) нормальної протічності 

ставків, пересипання деяких каналів осушувальних систем, 
викошування надмірної кількості водної рослинності; 
 охорона місць нересту риб, місць оселення водно-болот-

них і водних тварин: ондатри, бобрів, качок, гусей та інше, 
охорона місць зростання рідкісних видів рослин, створення 
організації із захисту дослідження ставкових екосистем з участю 
державних структур та громадськості. 

Екологічний стан більшості ставків є задовільним, проте 
у цій категорії вагомою є частка ставків призначених для 
риборозведення, а водні об’єкти рекреаційного призначення 
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мають незадовільний або близький до нього екологічний стан. 
Незадовільний екологічний стан ставків спричинюється відсут-
ністю належного догляду за ставками, не проводиться чистка 
водного дзеркала та берегів цих екосистем, часто у ставки 
скидають неочищені стічні води, поблизу їх берегів створю-
ються стихійні звалища побутових відходів. Значний вплив на 
екологію ставків має географічне положення водного об’єкту 
відносно населених пунктів, автошляхів. Таке сусідство спричи-
нює збільшенням антропогенного навантаження на них, сприяє  
накопиченню у воді різних хімічних елементів, що містяться у 
газах автотранспорту. Значної шкоди ставкам району завдає 
наявність колишніх складів сільськогосподарських мінераль-
них добрив на території водозбору. 

Основними проблемами ставкових екосистем є  
• забруднення водоймищ відходами господарської діяль-

ності; 
• зміна газового режиму ставків; 
• ерозія берегів, замулення дна водоймищ. 

Впроваження в життя та належна реалізація даних 
напрямів і шляхів оптимінізації ставкових екосистем Кам’янка-
Бузького району дасть змогу забезпечити досягнення головної 
мети: по-перше, дотримання нормативних вимог щодо якості 
води у ставкових екосистемах, які відповідають інтересам 
охорони здоров’я людей та охорони довкілля з урахуванням 
перспективних змін, зумовлених розвитком виробництва; по-
друге, забезпечення максимального народногосподарського 
економічного ефекту від поліпшення стану ставкових еко-
систем дасть змогу збереження і більш повного використання 
їхніх природних ресурсів. 

Ступінь досягнення поставленої мети визначиться у 
майбутньому за допомогою показників загальноекономічного 
та загальних соціально-економічних результатів природо-
охоронних заходів, які можуть бути впроваджені на об'єктах 
дослідження. 
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Проведено ґрунтово-географічні дослідження у межах 
терасових комплексів північно-західного макросхилу Гологоро-
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Дослідження техногенно-порушених ґрунтів штучно-ство-
рених терасових комплексів сьогодні є актуальними у всьому 
світі. Відомими є наукові публікації у яких висвітлено резуль-
тати досліджень техногенно-порушених ґрунтів терасових 
комплексів у низькогірних районах Балканського півострова, у 
межах низькогірних ландшафтів Піренеїв і Альп тощо. В 
Україні подібні обстеження ґрунтів в останні роки найбільше 
проводилися на терасових комплексах Закарпаття [3]. 

Зазвичай, штучно-створені тераси використовують для 
вирощування плодово-ягідних культур, зокрема під багато-
річні насадження та виноградники, а також для боротьби з 
селями тощо. 

У 2010 р. проведено напівстаціонарні ґрунтово-геогра-
фічні дослідження у межах північно-західного макросхилу 
Гологоро-Кременецького горбогір’я. Упродовж досліджень вияв-
лено штучно-створений терасовий комплекс, який складається з 
чотирьох–п’яти терас в околиця с. Хватів Бродівського району 
Львівської області. 
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Згідно з архівними матеріалами Олеського та Підгорець-
кого замків і рукописними фондовими матеріалами Підгоре-
цької сільської ради виявлені тераси створені понад 200 років 
тому. Тривалий час вони використовувалися під фруктовий 
сад, а також виноградник. В останні десятиліття територія 
залучена до орних земель. 

Об’єктом дослідження є рендзини штучно створеного 
терасового комплексу північно-західного макросхилу Гологоро-
Кременецького горбогір’я. Предметом дослідження – морфо-
генетичні особливості рендзин терасового комплексу північно-
західного макросхилу Гологоро-Кременецького горбогір’я. 

Гологоро-Кременецьке горбогір’я – крайня північно-
західна найпідвищеніша частина Подільської височини, розта-
шована у межах Львівської, Тернопільської та частково Рівнен-
ської областей. 

Згідно з тектонічним районуванням території України 
Гологоро-Кременецьке горбогір’я розташоване в південно-
західній частині Східно-Європейської платформи, у західній 
частині геоструктурної області Волино-Подільської плити; крайня 
західна частина приурочена до Галицько-Волинської западини. 

Найпоширенішими ґрунтотворними породами у межах 
досліджуваної території є верхньокрейдяні (туронсенонські) 
мергелі сірувато-білого кольору, які мають місцеву назву 
“опоки”. 

Гологоро-Кременецьке горбогір’я розташоване у межах 
геоморфологічного району Гологоро-Кременецької структурно-
ерозійної височини, підобласті Подільської височини, області 
Волино-Подільської височини, провінції полігенної рівнини 
України. Досліджувана територія належить до вологої, помірно-
теплої агрокліматичної зони (Бабиченко та ін., 1984). Середня 
багаторічна температура повітря становить 7,4 0С. За вегета-
ційний період (t > +10 0С) сума активних температур становить 
2350–2570 0С. Досліджувана територія належить до зони 
достатнього і надлишкового зволоження. Середня багаторічна 
норма опадів коливається від 730 до 592 мм, у тому числі за 
період з температурою вище +10 0С випадає 436–354 мм, що 
становить 60 % від річної кількості. 
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Північно-західна частина Гологоро-Кременецького горбо-
гір’я є лісовим районом, у якому на більшій частині території 
панують мішані ліси. Вже понад 150 років ця територія зне-
ліснена і використовуються як сільськогосподарські угіддя, 
головно як рілля [4]. 

Детальні ґрунтово-географічні дослідження проводилися 
у межах штучно-створеного терасового комплексу. Модальна 
ділянка № 2 розташована на околиці с. Хватів Бродівського 
району Львівської області. Вона складається з 4-х розрізів, які 
закладені на техногенно-порушених рендзинах до ґрунтотвор-
ної породи. У кожному ґрунтовому розрізі вивчено морфологічні 
параметри генетичних і штучно-створених горизонтів та віді-
брано індивідуальні зразки. У польових умовах визначено 
щільність будови буровим методом. 

Для характеристики морфологічної будови профілю 
досліджуваних техногенно-порушених рендзин штучно-створе-
ного терасового комплексу наводимо опис модального ґрунто-
вого розрізу № 5-Хв. 

Розріз № 5 Хв., закладений на відстані 500 м на південь 
від автодороги Львів–Броди та 800 м від західної околиці с. 
Хватів, у межах першої тераси штучно-створеного терасового 
комплексу, висота якої складає – 2,5 м. Угіддя-переліг. Глибина 
розрізу – 95 см. Потужність гумусованого профілю – 95 см. 
Закипання від 10 % НСl – бурхливе з поверхні і по всьому 
профілю. 
Нd, 
0–2 см 

дернина 

Нк н., 
2–30 см 

насипний гумусово-акумулятивний, збагачений 
уламками вихідної породи горизонт, свіжий, сіро-
го кольору, середньоущільнений, важкосуглин-
ковий, брилувато-грудкуватої структури, карбо-
натний, перехід поступовий; 

Нрк н., 
30–39 см 

насипний верхній перехідний до породи, сірий з 
брудно-білуватими плямами, включає приблизно 
10–20 % дуже завітрених уламків елювію мергелю, 
які надають горизонтам неоднорідного забарв-
лення, сильноущільнений, грудкувато-зернистої 
структури, перехід у наступний горизонт ясний; 
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Нк п., 
39–58 см 

похований гумусово-акумулятивний горизонт, 
темніший, ніж насипний гумусово-акумулятив-
ний Нк н., свіжий сильноущільнений, грудкувато-
плитчастої структури, середньосуглинковий, пере-
хід у наступний горизонт ясний; 

НРк, 
58–73 см 

перехідний добре гумусований горизонт, брудно-
білувато-сірий, неоднорідний, безструктурний, 
перехід у наступний горизонт ясний; 

РНк, 
73–95 см 

нижній перехідний горизонт, добре гумусований 
у верхній частині елювій карбонатної породи, 
брудно-білуватий з білими і сірими плямами, 50–
70 % вивітрений матеріал елювію мергелю, 
безструктурний. 

Особливостями морфологічної будови досліджуваних ґрун-
тів є наявність насипних горизонтів (Нк н.+ Нрк н.), загальна 
потужність яких становить біля 40 см, а також присутність у 
профілі техногенно-порушених рендзини похованого гумусово-
акумулятивного горизонту – потужністю 18–20 см. 

Досліджувані техногенно-порушені рендзини характери-
зуються такими загальними фізичними властивостями: 
 щільність твердої фази ґрунту у межах насипного 

гумусово-акумулятивного горизонту є найменшою і становить 
2,62–2,63 г/см3 та поступово зростає до 2,64–2,65 г/см3 – у 
нижніх горизонтах, за виключенням похованого гумусово-акуму-
лятивного горизонту на глибині 39–58 см, у якому величини 
щільності твердої фази наближаються до відповідних величин 
у гумусово-акумулятивному насипному горизонті; 
 щільність будови ґрунту у техногенно-порушеному 

рендзинному ґрунті коливається від 1,23 г/см3 до 1,48 г/см3. 
Вниз по профілю щільність будови зростає; 
 загальна шпаруватість і шпаруватість аерації вниз по 

профілю зменшуються від 53 до 44 % і від 23 до 14 %, 
відповідно. У похованому гумусово-акумулятивному горизонті 
спостерігається різке збільшення шпаруватості аерації, що 
зумовлено кращою оструктуреністю цього горизонту (табл. 1). 

Техногенно-порушені рендзини характеризуються знач-
ною гумусованістю профілю (до 95 см), а також зростанням 
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вмісту і запасів гумусу у похованому гумусово-акумулятив-
ному горизонті (табл. 2). Отже, на відміну від типових ренд-
зини для яких характерним є рівномірно-акумулятивний тип 
профільного розподілу гумусу, дані ґрунти характеризуються 
регресивно-акумулятивним типом такого розподілу. 

Таблиця 1 
Фізичні властивості рендзин північно-західного макросхилу 

Гологоро-Кременецького горбогір’я 

Назва ґрунту, 
№ розрізу 

Генетичний 
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глибина 
відбору 

зразка, см Щ
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Техногенно-
порушена 
рендзина, 

розріз №5-Хв. 

Нк н. 
2–30 2,63 1,23 53 23 

Нрк н. 
30–39 2,64 1,36 48 17 
Нк п. 

39–58 2,63 1,35 49 20 
НРк 

58-73 2,64 1,27 52 19 
РНк 

73–95 2,65 1,48 44 14 

Таблиця 2 
Вміст гумусу (%) у рендзинах північно-західного макросхилу 

Гологоро-Кременецького горборгір’я 

Назва 
ґрунту, 

№ розрізу 

Генетичний 
горизонт, 
глибина 
відбору 

зразка, см 

Запаси гумусу, т/га Вміст гумусу, % 

Техногенно-
порушена 
рендзина, 

розріз №5-
Хв. 

Нк н. 
2–30 118,82 3,45 

Нрк н. 
30–39 38,31 3,13 
Нк п. 

39–58 85,93 3,35 
НРк 

58–73 44,58 2,34 
РНк 

73–95 76,61 2,23 
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Дослідження карбонатності техногенно-порушених ренд-
зин вказує на істотне зменшення кількості карбонатів у 
похованому гумусово-акумулятивному горизонті (до 13,89 %) 
цих ґрунтів (табл. 3). Крім цього, тип профільного розподілу 
карбонатів змінився з регресивно-акумулятивного у непору-
шених рендзинах до рівномірно-акумулятивного у техногенно-
порушених ґрунтах. 

Таблиця 3 
Вміст (%) карбонатів в рендзинах північно-західного 

макросхилу Гологоро-Кременецького горбогір’я 

Назва ґрунту, 
№ розрізу 

Генетичний горизонт, 
глибина відбору 

зразка, см 
Вміст СаСО3, % 

Техногенно-
порушена 
рендзина, 

розріз №5-Хв. 

Нк н. 
2–30 12,67 

Нрк н. 
30–39 15,53 
Нк п. 

39–58 13,89 
НРк 

58–73 29,42 
РНк 

73–95 30,65 
 

Досліджувані ґрунти характеризуються середньолужною 
реакцією ґрунтового середовища. Значення рНвод коливаються 
від 8,29 до 8,51 у межах усього профілю, проте у напрямку до 
породи дещо зменшуються (табл. 4). 

Таблиця 4 
Значення рНвод у рендзинах північно-західного макросхилу 

Гологоро-Кременецького горбогір’я 

Назва ґрунту, 
№ розрізу 

Генетичний горизонт, 
глибина відбору 

зразка, см 
рНводне 

Техногенно-
порушена 
рендзина, 

розріз №5-Хв. 

Нк н. 
2–30 8,29 

Нрк н. 
30–39 8,34 
Нк п. 

39–58 8,37 
НРк 

58–73 8,51 
РНк 

73–95 8,49 
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Таким чином, одержані попередні результати стосовно 
морфогенетичних особливостей техногенно-порушених ренд-
зини вказують на істотні відмінності їхніх властивостей від 
типових (непорушених) рендзини Гологоро-Кременецького 
горбогір’я та потребують проведення подальших ґрунтово-
географічних і лабораторно-аналітичних досліджень. 
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Проаналізовано географічні аспекти світової демографіч-
ної асиметрії. Виявлено тенденції щодо швидкого зростання 
населення у світі, підвищення середньої тривалості життя і 
скорочення дитячої смертності. 

Ключові слова: демографічні процеси, динаміка населення, 
природний приріст населення, дитяча смертність. 

 

Чисельність населення планети становить 6,89 млрд осіб 
(2010), відбувається постійне збільшення, приблизно на 86 млн 
осіб за рік [9]. Чому так швидко зростає населення, скільки 
людей проживало на Землі на різних етапах розвитку цивілі-
зації, які прогнози на майбутнє століття? Ці питання завжди 
цікавили науковців різних галузей суспільствознавства. 

Актуальність дослідження динаміки соціально-демогра-
фічної структури суспільства зумовлена насамперед тим, що в 
сучасних умовах має місце тенденція до старіння населення не 
тільки окремо взятих країн, а й планети в цілому, зростає 
чисельність міських жителів і стрімко скорочується число тих, 
хто проживає в сільській місцевості, дуже нестабільними стають 
сімейно-шлюбні відносини. Тому питання, що пов’язані з демо-
графічними проблемами, сьогодні розглядаються багатьма 
авторами. З одного боку, одні з них висловлюють своє занепо-
коєння неконтрольованим зростанням кількості жителів Землі, 
що має місце в наш час [6]. Інших, навпаки, хвилює процес 
скорочення чисельності та старіння соціуму, характерний для 
країн Європи та Північної Америки [10]. Треті намагаються 
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визначити головні причини, які призводять до негативних 
наслідків у сфері демографії [3]. 

Оскільки дослідження соціально-демографічної структури 
суспільства передбачає широке коло проблем, що досить 
нелегко розробити в одній статті, ми вирішили зупинитись на 
порівняльному аналізі динаміки народонаселення у світі, а 
також тих змін, які відбуваються у його віковому складі. 

Головною особливістю демографічних процесів у світі 
все ще залишається збереження двох дуже різних типів насе-
лення: населення розвинутих країн та населення країн, що 
розвиваються, хоча відмінності між ними поступово нівелю-
ються [9]. 

На сьогодні світова тенденція визначається швидким 
зростанням чисельності жителів Землі. Якщо в кінці XVIII ст. 
на планеті проживало 700 млн. осіб, в кінці XIX ст. – 1,2 млрд, у 
середині XX ст. – 5 млрд, то за прогнозами вчених у середині 
XXI ст. на Землі проживатиме близько 9,3 млрд осіб. Найвищий 
приріст населення мають країни Африки – 3,6 % на рік, Азії – 
3,2 % та Латинської Америки – 2,8 %. У той же час Німеччина, 
Італія, Болгарія, Угорщина, Чехія, Швеція і цілий ряд інших 
держав живуть у стані депопуляції. Наслідком цього в недале-
кому майбутньому буде те, що населення промислово розвине-
них країн збільшиться всього на 4 %, в той час як населених 
країн, що розвиваються зросте на 55 % і становитиме 8 млрд. 
осіб (табл. 1).  

Таблиця 1 
Динаміка населення світу 
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Світ загалом 2 521 100,0 6 892 100,0 8 909 100,0 
Розвинуті країни 813 32,2 1 235 17,9 1 155 13,0 

Країни, що 
розвиваються 1 709 67,8 5 656 82,1 7 754 87,0 
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Складність ситуації полягає в тому, що на початку XXI ст. 
на 20 % населення, яке проживало в індустріально розвинутих 
країнах, припадало 88 % ВВП світу, а на 20 % найбідніших 
країн – усього 1 %. Небезпека при цьому полягає в тому, що 
даний фактор може ще більше загострити протистояння між 
“промисловою” північчю та “відсталим” півднем. 

Приріст світового населення, який є значним для всієї 
світової динаміки, локалізується в досить невеликій кількості 
держав (рис. 1). Більше третини приросту припадає лише на 
дві з них – Індію та Китай, а на 10 країн припадає 60 % 
світового приросту [10]. 
 

 
Рис. 1. Природний приріст населення, ‰ [10] 

 
В цьому контексті слід відзначити, що все більша части-

на населення Землі проживає в країнах, що розвиваються. 
Якщо на їх частку у 1950 р. припадало близько 2/3 світового 
населення, то в 1998 р. – 4/5, а за прогнозами на 2050 р. – 7/8 
світового населення. Що стосується географічного розподілу, 
то в абсолютному вираженні з 1950 р. до 2050 р. зросте 
населення всіх регіонів світу, окрім Європи, де прогнозується 
зменшення населення. Найбільше зростання (у 8 разів) прогно-
зується в Африці, її частка у світовому населенні збільшиться у 
2,25 раза. У Латинській Америці зростання складе 4,8 та 1,38 
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раза відповідно. При найзначнішому абсолютному зростанні 
(майже на 3,9 млрд осіб) частка Азії майже не зміниться 
протягом усього періоду, а наприкінці навіть трохи скороти-
ться. Серед розвинених регіонів зростання чисельності насе-
лення у Північній Америці та Океанії збережеться, а в Європі 
зміниться на зменшення. Частка Європи у населенні світу за 
сто років зменшиться у 3 раза. 

За рівнем народжуваності світ є різко розділений на дві 
частини – у країнах, що розвиваються народжуваність висока, і 
розглядається урядами цих держав як надмірна. Водночас, у 
розвинених країнах народжуваність не забезпечує навіть 
природного відтворення населення. За приблизними оцінками, 
у цих країнах кожне наступне покоління буде зменшуватись на 
28 % приблизно через кожних 25–27 років [10]. 

 

 
Рис. 2. Рівень народжуваності, ‰ [10] 

 
Смертність у розвинених країнах із сформованою ринко-

вою економікою є низькою і продовжує знижуватися, але вона 
зазнала стагнації або навіть збільшення в ряді країн з пере-
хідною економікою, в основному, в результаті погіршення 
соціально-економічних умов і, у деяких випадках, через поши-
рення ВІЛ-інфекції. Смертність також знижується в більшості 
країнах, що розвиваються, але в тих, які серйозно постраждали 
від епідемії ВІЛ/СНІДу, смертність збільшується. 
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У країнах, що розвиваються спостерігається таке явище, 
як висока жіноча смертність. Вона зумовлена, в першу чергу, 
збереженням традиції раннього заміжжя і, як наслідок, 
раннього народжування дітей, що спричиняє високу смерт-
ність жінок у репродуктивному віці. 

Також у цьому типі країн є високою дитяча смертність, 
що є у шість разів більшою ніж у розвинених країнах (рис. 3). 
Деяким країнам, що розвиваються вдалося досягнути значних 
успіхів у зниженні дитячої смертності. За чверть століття вона 
знизилась у Сінгапурі на 65 %, Малайзії – на 52 %, у Шрі-Ланці – 
на 46 %, в Пуерто-Ріко – на 55 %. 

 

 
Рис. 3. Динаміка загального коефіцієнта дитячої смертності, ‰ 

 
До 2050 р. прогнозується глобальне перевищення кількості 

жінок над чоловіками за рахунок зростання середньої трива-
лості життя жінок у країнах, що розвиваються, підвищення 
медіанного віку людей на 12,4 роки – з 25,4 до 37,8 років за 
рахунок скорочення частки дітей і молоді та збільшення частки 
осіб старшого віку. 

Причиною демографічних відмінностей між розвинутими 
країнами та тими, що розвиваються є різне значення сім’ї у 
культурі та економіці цих країн. У країнах, що розвиваються 
сім’я здебільшого зберегла свої традиційні економічні риси, 
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особливо у сільській місцевості. Вона залишається основою 
виробництва і виконує різні соціальні функції. Натомість у 
розвинених країнах багато функцій сімей взяли на себе бізнес 
та держава. Окрім цього, свобода міжособистісних відносин і 
лібералізація подружнього життя зробили сім’ї неміцними [4]. 

У перспективі кількість країн з великою кількістю насе-
лення, але невеликим економічним потенціалом буде зростати, 
що може перетворити їх на локальні вогнища гострих демо-
графічних та екологічних проблем. 

Загальна тенденція однакова для обох типів населення: 
підвищення середньої тривалості життя і скорочення дитячої 
смертності.  
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Окреслено роль Карпатського лещатарського клубу для 
розвитку туризму в Славському в першій половині ХХ ст. 
Членами клубу побудовано притулок, який став важливим 
елементом історії туризму на Сколівщині. 

Ключові слова: лижний спорт, притулок, лижна секція, 
змагання. 

 
Лижний спорт стає популярним уже на початку ХХ ст. В 

цей період організовуються перші змагання, проте сам лиж-
ний спорт розвивається стихійно й неорганізовано. В період 
розвитку лижного спорту керівники ряду спортивних това-
риств розуміють всі переваги його розвитку. Основними аргу-
ментами, які сприяли розвитку лижного спорту стали: 
 природні та кліматичні умови Карпат; 
 для сільського способу життя в зимовий період опти-

мальним засобом пересування стали лижі; 
 розвиток лижного спорту стверджував незалежницьку 

ідею. 
Крім цього прийом лижників дозволяв місцевим жите-

лям організувати прийом лижників. На Сколівщині, згідно 
досліджень С. Гайдучка німці у 1915 р. залишили пару лиж, які 
використані як зразок для кустарного виробництва місцевими 
жителями [1, с. 85]. 

За свідченнями сучасників у тогочасній Польщі було два 
гірськолижні курорти, що могли конкурувати з європейськими: 
Закопане і Славсько. Якщо перший курорт був відомим у 
Польщі та за її межами, то Славсько завдячує своїм розвитком 
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членам Карпатського Лещатарського Клубу (КЛК). На початку 
ХХ ст. Славсько не користувалося популярністю у тогочасних 
туристів, як для прикладу: Сколе, Гребенів, Зелем’янка та 
Тухля. 20-і роки ХХ ст. переживали “лижний бум”, товариство 
було зацікавлене у пошуку місцевості де можна проводити 
такий вид діяльності. Пріоритетом також була транспортна 
доступність місцевості. Конкуренцію в той час Славському могли 
скласти Сянки і Ворохта, проте через селище Славсько прохо-
дила залізниця Львів–Стрий–Лавочне. Проблематичність тран-
сферу тогочасних лижників знайшла своє відображення у статті, 
яка розміщена у журналі “Плай” (№ 12, 1937). 

Таким чином, маючи всі умови для катання та вигідне 
транспортне сполучення з Львовом селище на початку ХХ ст. 
стало одним з кращих гірськолижних центрів Східних Карпат, 
згідно з рейтингом КЛК.  

Природним наслідком інтенсивної виїзної діяльності стало 
прагнення мати нічліжну базу в горах. Туристичний досвід 
окремих членів КЛК цілком дозволяв досліджувати різні регіони 
Карпат та знайти місце для побудови притулку. Товариство з 
ціллю пропаганди ідеї лижного туризму вирішило, що притулок 
повинен виникнути у місцевості максимально віддаленій від 
Львова. У результаті пошукової діяльності З. Клеменцевича та 
Р. Кордиса прийняли рішення про побудову притулку у Славсь-
кому. Будівництво тривало понад рік, затягувалось через від-
сутність професійних кадрів, коштів. Для будівництва отримано 
10 000 крон від Міністерства громадських робіт, вони виплачу-
вались у два етапи (1910 і 1911 рр.) також отримано кредит 
від Маріїнського чоловічого братства у розмірі 5 000 крон. 
Відсотки виплачувались у формі використання житла в період 
з травня по жовтень, в якості літньої резиденції для членів 
братства. Договір був чинним протягом трьох років [7, с. 5]. 

Будівництво організоване таким способом, що від лютого 
1911 р. розпочато в притулку прийом туристів. Варто виділити 
той факт, що гроші отримувались від урядових кіл Австро-
Угорської імперії. Це свідчило про певну турботу державних 
установ у сфері фізичної культури та розвиток закладів 
розміщення в горах. 
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Високу активність при побудові притулку показали М. 
Дидрик та З. Ріттершільд. Вони відповідали за мулярські та 
теслярські роботи, оплачували їх, виконували ряд дрібних 
операцій у вигляді монтажу елементів декору тощо. Також 
було встановлено термометр (дар З. Ріттершільда, вкрадений з 
притулку весною 1913 р.) та анероїд (дар С. Планіцького). Під 
контролем членів КЛК відбувався привіз та монтаж стільців у 
грудні 1911 р. 15 липня 1911 р. була підписана угода з М. 
Блажейовською, яка стала господаркою притулку. Хоча притулок 
функціонував майже рік, вирішено урочисто його відкрити. 
Перший лижний сезон урочисто відкрили 6–7 січня 1912 р. На 
церемонії відкриття притулку присутніми представники духо-
венства, цивільної влади, делегати туристичних товариств та 
туристи для яких відкриття притулку стало значною подією. 
Також традицією стали походи від притулку до г. Тростян [8]. 

Учасники КЛК відзначали низьку вартість будівництва 
притулку, яка в середньому коштувала 360 крон за одне місце, 
тоді як вартість притулку Морське Око – 3 500 крон (власник 
Польське Товариство Татранське). При цьому варто сказати, 
що будівництво притулку в Татрах було технічно важчим [9]. 

В загальному підсумку вартість притулку склала     
15 082 крон. Крім цього від діяльності розміщення туристів у 
недобудованому притулку були отримані наступні доходи: за 
сезон 1910–1911рр. – 59 крон; 1911–1912 рр. – 387,22 крон. 

Готовий до експлуатації притулок користувався попитом 
у туристів, влітку переходив у власність Марійського братства. 
Члени цієї організації розуміли значення туристичного руху та 
спричинились до популяризації селища у тогочасних туристич-
них колах. Їхніми зусиллями віддруковано 1000 поштових листі-
вок з зображенням притулку. 

Протягом сезону 1911–1912 рр. проведено два курси їзди 
на лижах. Перші курси були орієнтованими на початківців, які 
проводили Р. Кордис та М. Дидрик. Другі курси носили назву 
“норвезьких”, які проводив В. Веренскельд. Лекції для почат-
ківців проводились поблизу притулку, для “норвезьких” курсів 
збудовано трамплін на схилах г. Тростян. В обсяг “норвезь-
кого” курсу входили базові прийоми цієї їзди: телемарк, 
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крістіан, слалом, стрибки з трампліну. В таких курсах прийняло 
участь 81 особа [10, с. 7–8]. 

У другій половині того сезону введені фіксовані ставки 
на недільні курси, в яких приймали участь в середньому до 
20 осіб. Протягом лижного сезону 1911–1912 рр. вартість ночівлі 
становила – 1 крону (не для членів КЛК – 2 крони), а притулок 
за той сезон відвідало 476 лижників [5, с. 49]. 

В травні 1915 р. притулок зруйнований російською армією. 
Проте влітку 1922 р. після стабілізації політичної ситуації в 
тогочасній Польщі та закінченню воєн з ЗУНР та Росією роз-
почалась відбудова притулку. Погодні умови того періоду 
дозволяли організовувати катання на лижах від середини 
листопада до середини квітня. До того часу зусиллями членів 
КЛК організовано близько 30 виїздів у Бескиди, участь у яких 
взяли кількадесят осіб. Також започатковано курси їзди на 
лижах та стрибків з трампліну які відбувалися під керів-
ництвом тренера І. Девана з Будапешту. 

Відновлення відбувалось на місці старого притулку, а 
темпи його відбудови, незважаючи на несприятливі погодні 
умови були високі, і 25 грудня 1922 р. проведена перша 
ночівля [4]. 

11 березня 1923 р. відбулася посвята нового притулку. В 
урочистостях взяли участь багато запрошених осіб та пред-
ставники цивільної та військової влад, делегати туристичних 
товариств. Для відбудови притулку отримані кошти з бюджету 
та спонсорські внески промислових фірм. Допомогла у від-
будові львівська філія Польського Товариства Татранського. 
За це вони могли користуватися послугами притулку на умовах 
членів КЛК у період з 15 квітня по 31 жовтня щорічно. Загалом 
сума отримана на відбудову притулку склала 20 000 злотих. У 
відбудованому притулку були їдальня, спальня, кухня для 
сторожа, дві великі та дві малі спальні, також було дві спальні 
на горищі. Загалом у притулку могло розміститися 56 осіб 
одночасно [3, с. 287]. 

Вартість відбудови притулку з його обладнанням склала 
трохи більше 15 000 злотих. Протягом лижних сезонів 1924 та 
1925 р. діяло три різновиди лижних курсів. У 1925 р. з бюджету 
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отримано 1 000 злотих на проведення ряду відновлювальних 
робіт. 

Одночасно з церемонією освячення притулку були органі-
зовані змагання. Вони тривали з 10 до 11 березня 1923 р. В цих 
змаганнях взяли участь представники Кракова, Закопаного 
(лижна секція П.Т.Т.) та Львова (КЛК, Чорні, Погонь). Змагання 
проходили під егідою тогочасних урядовців. 10 березня від-
бувався біг І-го та ІІ-го класу серед ветеранів. Траса лижного 
бігу проходила через вершини Високий Верх, Плай та Кичерку, 
де знаходився фініш. Загальна довжина цієї траси становила 
понад 18 км. Стартувало у І-му класі 10 спортсменів, у ІІ-му – 
13, з яких до фінішували 19. Переможцем у цьому змаганні 
став спортсмен лижної секції Польського Товариства Татран-
ського Мікенбрун. Після ветеранів змагалася молодь на вдвічі 
коротшій дистанції. 

11 березня відбувалися стрибки молоді на малому трамп-
ліні, для потреб фігурного бігу були промарковані схили г. 
Кичерка. Обов’язковими дисциплінами були: телемарк, крістіа-
нія та стрибки з трампліну. За найкращим часом проходження 
та якістю виконання необхідних елементів переможцями стали 
представники лижної секції Польського Товариства Татран-
ського. Цілком імовірно, що переможці змагань могли бути 
нагороджені на церемонії відкриття притулку. 

В довоєнний період Славсько позиціонувалося більше як 
гірськолижний курорт, а не рекреаційна місцевість. Влітку 
1926 р. у притулок був проведений телефон (Slawsko nr 2). 
Діяльність притулку опиралась на співпрацю з приватними 
фірмами: фірма братів баронів Гредлів постачала дерево для 
опалення; “Gasolina” – бочки з нафтою для освітлення примі-
щень. 

Двадцяті роки, крім важкої фінансової ситуації показали 
небачений розмах туристичної діяльності у районі. Розбудо-
ване туристичне Славсько потребувало побудови нових закладів 
розміщення туристів. З метою задоволення цих потреб члени 
КЛК придбали додаткові ділянки у Славську. Планувалась 
побудова ряду об’єктів для розміщення туристів. Проте через 
фінансові труднощі цієї цілі досягти не вдалось [6]. 
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Наприкінці 20-х років ХХ ст. КЛК організовує й починає 
систематично проводити лижні змагання. Характерно, що КЛК 
як і інші українські спортивні установи, користувався підтрим-
кою провідних українських інституцій, зокрема таких як 
“Маслосоюз” та “Червона калина”. Книгарня НТШ спонсору-
вала нагороди для учасників лижних змагань. Нагородження 
переможців змагань проводились як правило, за урочистих 
обставин, з запрошеними артистами, журналістами, громадсь-
кими діячами. 

У 1929 р. прийнято рішення модернізувати притулок. 
Реконструкція завершена до нового сезону. Проект розбудови 
їдальні був справою Я. Вітвіцького та М. Ломніцької. Варто 
додати, що використання туристами опалення з них стягува-
лась плата у розмірі 0,5 зл./доба з особи [11, с. 2]. 

Зима 1930–1931 рр. була для лижників дуже активною. 
Покращились умови катання лижників, промарковано ряд 
нових трас. Заклади розміщення Славського користувалися 
популярністю, одночасно проводені переговори з Польським 
Товариством Татранським про взаємне надання знижок [11]. 

У березні 1931 р. КЛК влаштував перші “з’їздові зма-
гання” (змагання з гірськолижного спорту) на г. Тростян поблизу 
Славська і змагання “у скоках” (стрибків з трампліну) [1, с. 76]. 

В них взяли участь 36 учасників. Відзначилися члени 
КЛК І. Мрищ, А. Гавикович, І. Романенко, а з місцевих жителів 
Ю. Уминець. Поступово Славське стає традиційним місцем для 
проведення “з’їздових змагань”. Освоюється, крім Тростяна і г. 
Ільза. В Славську проводилися і перші комплексні лижні зма-
гання – зимові Запорізькі Ігрища. 

У сезоні 1935–1936 рр. у притулку побували 1 200 осіб 
взимку і стільки ж влітку. 1935 р. здійснено перебудову печей, 
зміна гонту, проведено гасове освітлення у їдальню та перед 
домом. Вартість поточного ремонту у 1935 р. склала 2 420,98 зл., 
а доходи від діяльності 1 924,80 зл. З ціллю повного вико-
ристання притулку організовано зимові курси для офіцерів, а 
влітку табори для студентів [12]. 

Вперше Зимові Запорізькі Ігрища проведені взимку 1935 р. 
у смт. Славському, яке вже тоді позиціонувалося як центр 
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зимового туризму не лише Галичини, а й Польщі. На думку О. 
Вацебу в ті роки Славсько набуло ваги українського Лейк 
Плесід чи Гармін Партенкірхен. Вже до проведення І Зимових 
Запорізьких Ігрищ у Славському організовуються “передолім-
пійські табори”, що мали дати змогу спортсменам вивчити 
траси та проводити тренування. Серед учасників Запорізьких 
Ігрищ в Славському були клуби УССК “Черника”, “Стріли” та 
КЛК. 

Перші зимові Запорізькі Ігрища тривали з 10 по 17 лю-
того 1935 р. До програми увійшли лижні перегони на 18 й 30 км 
(чоловіки) та 8 км (жінки), стрибки на лижах з трампліну 
(скоки), швидкісний спуск (з’їздовий біг) та слалом, а також 
лижні естафети. 

Найкращі спортсмени – учасники з усієї Галичини налаш-
товані на боротьбу за перехідні нагороди, що традиційно 
розігрувалися на Крайових змаганнях. Але оскільки в рік 
Запорізьких Ігор Крайові першості не проводились, то вста-
новлені перехідні нагороди, що вручалися за перемогу в цих 
змаганнях. В Славську переможці І зимових Запорізьких Ігрищ 
нагороджені 6-ма перехідними нагородами. Всього в зимових 
видах спорту існувало в Галичині дев’ять таких нагород. Пере-
можці визначалися в окремих лижних дисциплінах, а головна 
нагорода вручалась найкращому спортсмену та спортсменці за 
сумою результатів усіх виступів. Подібні призи встановлювали 
і за командну перемогу для найкращого клубу. Тобто умови 
визначення переможця спонукали до різнобічної підготовки 
спортсменів [1, с. 113]. 

Серед учасників змагань було найбільше львів’ян. Кількох 
спортсменів скерували Стрий і Перемишль, заявили про участь 
спортсмени з Коломиї, конкуренцію львівським спортсменам 
склали спортсмени з Ворохти та Славського. Поруч з чолові-
ками вперше на лижних змаганнях загальнокрайового масштабу 
виступали жінки. 

Зимові Запорізькі Ігрища показали з одного боку великі 
потенційні можливості українського лижного спорту, а з іншого, 
загострили проблеми підготовки кваліфікованих тренерських 
кадрів, організаційні та фінансові питання діяльності лижних 
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секцій в гірських районах. Але загалом, проведення Зимових 
Запорізьких Ігрищ у Славську потрібно вважати однією з 
найяскравіших подій спортивного життя 30-х років ХХ ст. [1, с. 
114]. 

У сезоні 1936–1937 рр. взимку налічувалось 2 000 від-
відувачів, а влітку притулок не функціонувало через епідемію 
у районі плямистого тифу. Завдяки втручанню членів КЛК 
здійснено дві дії: санітарний та епідеміологічний контроль та 
будівництво Центру Здоров’я. У 1938 р. КЛК для прийому 
туристів орендує житло Романа Белянського [12]. Притулок у 
Славську був важливим елементом історії туризму на Сколів-
щині. Він покинутий у травні 1938 р. 
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Проведено аналіз структури земельного фонду, встанов-

лено переважаючі типи використання земель, рівень антропо-
генної перетвореності ландшафтів в гірських районах, охаракте-
ризовано комфортність землекористування у досліджуваному 
гірському регіоні. 

Ключові слова: антропогенна перетвореність ландшаф-
тів, структура земельного фонду, ліси, екологостабілізуючі та 
екологодестабілізуючі угіддя. 

 
Базовою категорією, що характеризує еколого-геогра-

фічний стан використання земель, є землекористування, як 
система антропогенних впливів, що спрямовані на земельні 
ресурси. Землекористування – це порядок, форми й умови 
використання земель. Структура землекористування, як інди-
катор екоситуації найбільше застосовується в ландшафтних 
дослідженнях. Аналіз структури показує рівень перетворення 
геосистем. Відповідно до концепції збереження ландшафтного 
різноманіття структура землекористування є одним з показни-
ків, які вказують на стан трансформації. Виступаючи базисом 
виробництва і предметом праці земля, у першу чергу, відчуває 
усі прояви господарського впливу. Безпосередньо або опо-
середковано земля залучається до суспільного виробництва і 
зазнає значного антропогенного впливу. Будь-яка форма природо-
користування, що здійснюється на суходолі впливає на зе-
мельні ресурси, змінюючи його якість та властивості. Структура 
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земельного фонду як найкраще висвітлює екологічний стан 
землекористування в межах регіону. 

До гірських районів Івано-Франківської області належать 
Верховинський, Надвірнянський, Косівський, Рожнятівський, 
Долинський, Богородчанський, які розташовані в межах Україн-
ських Карпат, де висота гір сягає 500–2061 м. Особливості 
природних умов у гірських районах зумовили специфічне 
використання земель, що є відмінним від інших районів області. 
Клімат даного регіону характеризується надмірним зволожен-
ням, що в комплексі з низькими сумами активних температур 
лімітують спектр культур вирощування і зменшує тривалість 
вегетаційного періоду. Фоновими ґрунтами гірських районів є 
бурі гірсько-лісові грунти. Фізико-хімічні властивості, склад і 
вміст гумус цих грунтів не сприяють високій урожайності 
сільськогосподарських культур, орні землі на цих ґрунтах 
малопродуктивні, і часто зазнають ерозії, схильні до запли-
вання та утворення кірки під час висихання. Землекористу-
вання в гірських районах кардинально відрізняється на загально-
обласному фоні, має свої особливості, за рахунок переважання 
природних угідь у структурі земельного фонду кожного з 
районів. 

Станом на 1 січня 2010 р. земельний фонд гірських районів 
Івано-Франківської області становить 680 060 га. Із розрахунку 
на одну особу забезпеченість земельними ресурсами становить в 
середньому 1,5 га. Характерною ознакою гірських районів є те, 
що ліси займають понад 50 % загальної площі району. 

Сільськогосподарських землі практично в усіх районах 
займають близько 23 %, за винятком Косівського і Богородчан-
ського, районів де вони займають 44 % і 40 % відповідно. 
Демографічна ситуація в гірських районах склалась так, що 
кількість населення є низька, в порівнянні з іншими районами 
Івано-Франківщини (табл. 1), тому відсоткова частка забудова-
них земель у структурі земельного фонду є низькою. Най-
більшою часткою забудованих земель характеризується Долин-
ський, Косівський, Богородчанський райони – близько 4 %. 
Відкритих заболочених земель є дуже мало. В середньому по 
районах заболочені землі в структурі земельного фонду зай-
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мають 0,01 %. Водними ресурсами райони забезпечені неодна-
ково, найбільше Рожнятівський – 1,3 %, в усіх інших районах 
цей показник не перевищує 1 % і в середньому по регіону 
коливається в інтервалі від 0,63–0,98 % (рис. 1). 

Таблиця 1 
Характеристика населених пунктів гірських 

районів Івано-Франківщини 

Адміністративні 
утворення Площа, га 

Кількість населення,           
тис. осіб 

всього 
у тому числі 

міське сільське 
Долинський район 124 817,00 69,8 22,8 47 
Рожнятівський район 130 275,00 73,8 22,1 51,7 
Верховинський район 125 426,00 29,50 5,5 24 
Надвірнянський район 129 361,00 112,90 42,00 70 
Косівський район 90 286,00 88,5 14,5 74 
Богородчанський район 79 895,00 69 11,5 57,5 

Всього 680 060,00 443,5 118,4 325,1 
 

Значна розчленованість та залісненістю території регіону, 
що в комплексі з специфічними особливостями клімату, зумо-
вили переважання лісогосподарського типу землекористування. 
Сільськогосподарське землекористування є домінуючим у сіль-
ських населених пунктах. 

 
Рис. 1. Структура земельного фонду 

гірських районів Франківщини 

28,9 

65,09 

2,8 
0,18 1,9 0,8 

сільськогосподарські землі 
ліси та інші лісовкриті землі 
забудовані землі 
заболочені землі 
відкриті землі без рослинного покриву або з особливим покривом 
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Для оцінки комфортності землекористування в гірських 
районах Івано-Франківської області використано такі показ-
ники: забезпеченість просторовими ресурсами, забезпеченість 
сільськогосподарськими, лісовими ресурсами, територіями 
природно-заповідного фонду(га/особу). 

Аналіз співвідношення природних і господарських угідь 
гірських районів Івано-Франківської області засвідчив дуже 
велику частку адміністративних районів з оптимальною 
структурою землекористування, що є наслідком значної частки 
лісів в структурі земельного фонду кожного з районів.  

Визначення коефіцієнту антропогенної перетвореності 
ландшафтів виконують за формулою: 

Кап = ∑( rі·pі·q) n/100, 

де Кап – коефіцієнт антропогенної перетвореності; r – ранг 
антропогенної перетвореності; p – частка рангу (%); q – індекс 
глибини перетвореності ландшафтів; n – кількість видів в 
межах квадратів. 

Обрахунок коефіцієнта показав, що найменшого антропо-
генного перетворення зазнав Богородчанський район (2,49), 
відповідно найбільшого – Косівський район (4,30). 

Найвищий рівень комфортності землекористування у 
Верховинському районі (25), така ситуація склалась за рахунок 
великої площі району та малої чисельності населення, а також 
саме цей район найкраще забезпечений лісовими ресурсами та 
територіями природно-заповідного фонду. Сприятливі умови 
землекористування склалась у Надвірнянському та Рожнятів-
ському районах загальна сума балів у них досягає 22, що 
свідчить про добрий рівень комфортності природних умов для 
життєдіяльності населення. За загальною сумою балів дещо 
гірша ситуація склалась у Богородчанському і Косівському 
районах, де у співвідношенні природних і господарських угідь 
другі значно переважають, що говорить про несприятливу 
структуру землекористування. В цілому, для регіону умови 
землекористування є оптимальними, порівнюючи з обласним 
показником. 
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Земельні ресурси є домінуючими у структурі природно-
ресурсного потенціалу всіх регіонів та обумовлюють вико-
ристання всіх інших природних ресурсів, тому проблема 
раціонального землекористування є вкрай актуальною. Раціо-
нальним вважається таке використання земель, за якого поряд 
із виробництвом економічно доцільної кількості продукції 
зберігається екологічна рівновага всіх природних чинників. 
Аналіз структура земельного фонду гірських районів Івано- 
Франківської області дає підставу вважати, що переважаючим 
типом використання земель є лісогосподарське. Структура 
земельного фонду, як найкраще висвітлює комфортність 
землекористування досліджуваного регіону і засвідчила висо-
кий рівень збалансованості землекористування, за рахунок 
високої частки природних угідь в структурі земельного фонду 
регіону. 

Список використаних джерел 

1. Природа Івано-Франківської області / [під ред. К. І. Герен-
чука]. – Львів: Вища школа, 1973. – 186 с. 

2. Організація сільськогосподарського використання земель 
на ландшафтно-екологічній основі / [за заг. ред. проф. П. 
Г. Казьмір]. - Львів: СПОЛОН, 2009. – 254 с. 

3. Паньків З. П. Землекористування в населених пунктах 
гірських районів Львівської області / З. П. Паньків // 
Науковий вісник Волинського національного універси-
тету ім. Л. Українки. Серія географ. –2010. – Вип. 17. – С. 
27–32. 

4. Царик Л. П. Геоекологічні проблеми України і стан життє-
вого середовища/ Л П. Царик // Регіональні екологічні 
проблеми: [зб. наук. праць]. – К.: Обрії, 2002. – 54–57. 

5. Паньків Н. М. Населення Українських Карпат / Н. М. 
Паньків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 
2003. – 286 с. 

6. Касіяник І. П. Еколого-географічний аналіз та оцінка вико-
ристання земель / Автореф. дис. … канд. геогр. наук. –
Львів, 2010. – 20с. 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 167 

 

LAND USE OPTIONS COMFORT IN MOUNTAINOUS 
AREAS OF IVANO-FRANKIVSK REGION 

Maryana Shysh 

Supervizor: candidate of geographical sciences, 
docent Z. Pankiv 

Ivan Franko National University of Lviv, 
Department of Soil Science And Soil Geography 

The analysis of the structure of land fund was held. Prevailing 
types of land use were established, the level of anthropogenic 
transformation of landscapes in mountain areas are characterized. 
Comfort of land use at the mountainous region was studied. 

Key words: landscape anthropogenic transformation, the 
structure of land resources, forests, and ecostabilazing and eco-
destabilizing lands. 

 
  



168 Матеріали студентської наукової 
конференції (17 травня 2011 р.) 

 

УДК  911.3:30:314.15(4) 

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ЄВРОПІ: 
ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ 

Р. Карвацький 

Науковий керівник: кандидат геогр. наук, 
доцент С. П. Кузик 

Львівський національний університет імені 
Івана Франка, кафедра економічної і 
соціальної географії 

 

Розглянуто основні види міграції населення, їх вплив на 
формування етнічної структури європейських держав. Прове-
дено аналіз зростання кількості мусульман у “Старому Світі” та 
проблем, що пов’язані з цим явищем. Характеризується демо-
графічна ситуація і зміни соціальної структури суспільств як 
наслідок міграційних процесів. 

Ключові слова: міграційні процеси, політична міграція, 
нелегальна міграція, мусульмани, тероризм, торгівля людьми, 
структура суспільства. 

 

Протягом усієї історії людства міграція населення відігра-
вала дуже важливу роль у розвитку країн та регіонів, а також у 
формуванні демографічних показників. Сьогодні ж, вона як і 
рух капіталів, товарів, технологій, інформації є однією з 
основних складових процесів глобалізації.  

Існує багато підходів до визначення терміну “міграція”. 
На нашу думку, одним із найбільш простих і у той же час 
найбільш точних, є визначення О. Топчієва, а саме: “міграція 
населення – це його переміщення з одного місця в інше” [5, с. 73]. 

Міграцію населення можна класифікувати за багатьма 
чинниками, більше того, якоїсь однієї прийнятої схеми класи-
фікацій міграції населення і досі не існує, тому хотілося би 
зупинитися детальніше на таких її видах, як політична мігра-
ція та нелегальна. Остання часто дуже тісно пов’язана з полі-
тичною. 
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Проблема нелегальної міграції не завжди стояла так 
гостро, як сьогодні. Більше того, довгий час Європа навіть була 
зацікавлена в нелегальній трудовій імміграції, так як вона є 
вигідною не лише для роботодавців, але і для держави в 
цілому. “Саме тому уряди західноєвропейських країн недостат-
ньо активно перешкоджали проникненню нелегальної робочої 
сили. Наприклад, Німеччина фактично заохочувала напівлегаль-
ну імміграцію курдських та турецьких робітників, Франція – 
алжирських, Великобританія – робітників з Індії та Пакистану” [4]. 

Але міграція теперішніх часів почала характеризуватися 
надзвичайно великими об’ємами як нелегальної, так і легаль-
ної міграції загалом. І сьогодні, як і можна було очікувати, 
кількість мігрантів досягла такої критичної маси, що тепер 
вони уже не намагаються асимілюватися, а навпаки, почали 
створювати цілі анклави, де живуть притаманним їм життям, 
зберігаючи свої традиції, мову і культуру, та у той же час, не 
лише відкидаючи стиль життя корінних жителів держави, в 
якій вони тепер мешкають, але й часто навіть суперечачи йому. 

Звичайно що спочатку такі зони європейці сприймали як 
екзотику, але з часом, коли емігранти почали втручатися у 
життя місцевих жителів, і навіть спробували його змінити на 
свій лад, один-за-одним почали виникати конфлікти. Тим часом, 
кількість таких етнічних кварталів продовжувала зростати, і 
на сьогодні ми можемо побачити, що турки уже складають 7 % 
берлінського Кройцберга, а в Лондоні в цілому близько 16 % 
населення – іммігранти та етнічні меншини (у центральному 
Лондоні доля іммігрантів складає приблизно 30 %, а в певних 
районах міста перевищує навіть 70 %). Особливо гостро стоїть 
проблема збільшення кількості мусульманського населення у 
Європі. 

Відомо, що ще на початку ХХ ст. кількість мусульман у 
Європі становила всього 20 тисяч (і це включаючи європейські 
володіння Османської імперії), сьогодні ж, на території Європи 
їхня кількість становить уже більше 50 мільйонів, і завдяки 
дуже високому показнику народжуваності, продовжує швид-
кими темпами зростати. Так за оцінками деяких демографів, 
через 15 років частка мусульман у Старому Світі буде стано-



170 Матеріали студентської наукової 
конференції (17 травня 2011 р.) 

 

вити 25 % населення, а якщо тенденції не зміняться, то до 
кінця ХХІ ст. вони будуть більшістю. І всю серйозність цієї 
проблеми можна простежити на прикладі Косово, яке було 
колискою сербського народу, але через більшу народжуваність 
албанців-мусульман на сьогодні у ньому нараховується лише 
близько 100 тис. сербів, що складає лише 6 % від населення 
країни, і ця кількість продовжує зменшуватися.  

Мусульмани не лише добре прижилися у Старому Світі, 
але й беруть активну участь у політичному житті європей-
ських країн. Так, їх є декілька у французькому уряді, та у 
парламентах ще декількох держав, а у Роттердамі мусуль-
манин навіть був обраний мером. Щодо своїх політичних впо-
добань, то мусульмани вступають переважно у ліві, та рідше в 
центристські партії, де завдяки своєму віросповіданню можуть 
стати великими захисниками мусульманських общин. 

“У містах Європи мусульмани часто заселяють цілі райо-
ни. Це все відбувається поступово. Спочатку вони становлять 
меншість, пізніше їхня кількість за рахунок народжуваності, 
еміграції і возз’єднання сімей зростає, вони починають утис-
кати корінних мешканців, які змушені покидати свої квартири, 
продаючи їх майже за безцінь мусульманам. Так створюються 
цілі мусульманські райони. Наприклад, портове місто Марсель, 
що на півдні Франції, можна поділити умовно на дві частини. 
Перша частина, де проживають білі, – чистіша й охайніша. 
Друга частина, яку заселяють представники нефранцузької 
національності, переважно мусульмани, – менш охайна, а по 
суті брудна, рівень безробіття там досить високий, бо біль-
шість емігрантів отримує соціальні виплати, що дає змогу їм 
не працювати» [1]. 

Часто із новозбудованих мечетей у європейських містах 
лунають зухвалі вигуки що “Європа стане ісламською, а в Римі 
на місці Собору Св. Петра постане мечеть” [1]. Ведеться і потужна 
пропаганда ісламу, так лише у Великій Британії 5 200 бри-
танців щороку переходять в іслам. 

Американський журналіст Даніель Пайпс вважає, що є 
три можливі варіанти розвитку подій у Європі [1]: 

1) панування мусульман – тобто вони стають більшістю і 
панують у Європі; 
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2) відторгненням мусульман – європейці виганяють або 
знищують мусульман, збройний конфлікт; 

3) інтеграція мусульман – вони інтегруються у європей-
ське суспільство, і хоч сповідують іслам, проте не посягають на 
права корінних жителів. 

Найменш реальним є третій варіант, адже мусульмани 
завжди упродовж історії насаджували свої переконання іншим 
народам чи релігіям. Отже, залишається перший або другий 
варіант, який залежить від самих європейців. 

Ще однією проблемою пов’язаною із мусульманами є 
загроза тероризму. Європа давно страждає від ісламського 
тероризму, неважко пригадати події 11 березня 2004 р., коли 
підпільна ісламістська організація здійснила теракт у Мадриді, 
внаслідок чого підірвані чотири приміських електропоїзди, 
191 особа загинула, а 2050 – зазнали поранень різної склад-
ності; або події 7 липня 2005 р., коли у Лондоні підірвано три 
поїзди та один автобус внаслідок чого 52 особи убиті, та ще 
близько 700 поранено. Але слід пам’ятати, що загроза терактів 
не залишилася у минулому, а є актуальною і повсякдень, так, 
нещодавно агентам Європолу внаслідок затримання німець-
кого джихадиста у Афганістані, вдалося перешкодити новим 
терактам “Аль-Каїди” у Лондоні та великих містах Франції і 
Німеччини. 

З нещодавніх пір тероризм із простого злочину пере-
творився на вагомий політичний аргумент, так 14 березня 
2011 р., Муаммар Каддафі для досягнення своїх політичних 
цілей, розпочав погрожувати Європі ісламським тероризмом. 

Важливою залишається і класична проблема нелегальної 
міграції, особливо що стосується торгівлі людьми. Досить 
розповсюдженим явищем і по сьогодні залишається незаконне 
переміщення жінок та дітей з метою сексуальної експлуатації. 
За оцінками експертів, щороку на світовий ринок інтимних 
послуг потрапляє від 700 тис. до 4 млн. осіб (200 тис. із них 
лише у Європі). Злочинці отримують великі прибутки, у той 
час як дівчат і молодих жінок ґвалтують та піддають іншим 
формам насильства. Зараз торгівля людьми посідає третє місце 
серед найбільш прибуткових видів злочинної діяльності після 
нелегальної торгівлі наркотиками та зброєю. 
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Це все можна прослідкувати, якщо розглядати вплив 
міграції в загальноєвропейському масштабі. Якщо ж розгля-
дати міграцію на локальному рівні (тобто на прикладі однієї 
держави), то можна побачити ще деякі особливості. 

Отже, внаслідок міграції відбувається також деформація 
демографічного простору держави, коли внаслідок виїзду 
молодих осіб, змінюється статево-вікова структура населення, 
та збільшується демографічне навантаження на осіб праце-
здатного віку. 

“Деградація соціального простору держави: Наприклад, в 
Україні через еміграцію інтелектуальної еліти, фахівців у сфері 
комп’ютерних технологій, інженерних кадрів, і особливо праців-
ників робітничих професій “розмивається” середовище форму-
вання середнього класу, порушується соціальна структура 
суспільства” [3, с. 9]. 

Проблемою є і декомпозиція екістико-поселенського про-
стору держави, адже внаслідок значного припливу населення 
до великих індустріальних чи промислових центрів, втра-
чається потенціал розвитку малих та середніх поселень. 

“Дезінтеграція економічного простору держави: Проб-
лема полягає у тому, що через міграційні процеси, зокрема, на 
тіньових ринках праці, формуються ареали підвищеної мобіль-
ності населення з фокусами інтересів не лише соціально-
економічного, але й негативного ідеологічного характеру; пору-
шується структура економічної рівності та майнового стану 
населення. Дезінтеграція економічного простору держави є 
надзвичайно вагомим міграційним ризиком, основними наслід-
ками якого у рецесивному аспекті можуть бути зміни макро-
економічних показників держави. Як правило, трудова міграція є 
втратою (ризиком) для країни-донора та вигодою (активом) 
для країни-реципієнта. Це підтверджує світовий досвід. Так, 
статистичний аналіз економічного впливу міграції в 15-ти 
країнах-членах ЄС із 1991 по 1995 роки засвідчує, що збіль-
шення частки мігрантів у загальному населенні країни на 1 % 
забезпечує 1,25–1,5 % приросту ВВП. В Іспанії 30 % усього 
приросту ВВП з 1996 по 2006 роки забезпечили іммігранти. У 
Великобританії іммігранти загалом одержали в 1999–2000 рр. 
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з державного бюджету 28,8 млрд. фунтів стерлінгів, а внесли 
за той же період 31,2 млрд. Німецькі дослідники підрахували, 
що іммігрант, який приїхав у країну в 30-річному віці й зали-
шився в ній, збагачує скарбницю на 110 тис. євро” [3, с. 13]. 

І однією із найбільших проблем є дезорієнтація інформа-
ційного простору держави, адже мігранти переносять з собою 
свою мову, культуру, релігію, звичаї, які часто суперечать 
інтересам приймаючої сторони. 

Отже, міграція має не лише позитивні наслідки, але може 
й створювати дуже серйозні загрози будь якому аспекту без-
пеки країни-імпортера. Вона створює дисбаланс у політичній, 
а також демографічній та соціальній сферах, підвищує рівень 
злочинності та сприяє збільшенню конфліктів та росту ксено-
фобії та екстремізму. 

Саме тому для урядів європейських країн надзвичайно 
важливим завданням є освідомити небезпеку, яку створює 
неконтрольована міграція, і прикласти якомога більше зусиль 
для збереження стабільності на територіях своїх держав.  
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Розглянуто актуальні питання розроблення єдиної ідео-
логічної системи поглядів і принципів щодо місця України у 
світовому геопросторі, тобто формування геополітичної та 
геостратегічної доктрини держави. 

Ключові слова: доктрина, концепція, геополітичний код. 
 

“Україна, новий і важливий простір на євразійській 
шахматній дошці, є геополітичним центром, тому що вже саме 
її існування як суверенної держави з одного боку – допомагає 
трансформувати Росію, та з іншого боку – визначає геополі-
тичну ситуацію в центральній Європі”, – так писав про нашу 
Україну Збігнєв Бжезінський в своїй праці “Велика шахматна 
дошка. Держава Америки та її геостратегічні імперативи” [28]. 

Україна – суверенна державою, яка є регіональним ліде-
ром і відіграє важливу роль у міжнародному житті. Проте 
навіть 20-річчя її незалежності не перешкоджає деяким полі-
тичним діячам всередині країни та поза нею висловлювати 
думку про геополітичну невизначеність України, називаючи її 
“failed state” (держава, що не відбулася). 

Тому для України таким актуальним питанням є вироб-
лення єдиної ідеологічної системи поглядів і принципів щодо 
місця нашої держави у світовому геопросторі, тобто форму-
вання геополітичної доктрини. Реалізація цієї доктрини на 
практиці повинна здійснюватись у вигляді геополітичного 
коду, тобто набору геостратегічних імператив, пріоритетів та 
орієнтацій, які визначають зовнішню політику держави. Крім 
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власних доктрин, Україна завжди була і є до сьогодні об’єктом 
геополітичних вчень багатьох держав, які на різних етапах 
світової історії прагнули (чи й досі прагнуть) до світової геге-
монії. 

Існують різні підходи до етимології терміну “доктрина”. 
Термін походить від латинського слова “doctrine”, що означає 
“вчення”. Загалом всі переклади сходяться до одного: а) грець-
ке слово “дідах” у латинській Біблії перекладене як “doctrina” 
(вчення), б) в німецькій Мартіна Лютера “Lehre” (вчення), в) в 
російському перекладі Синоду 1876 р. “учение”, г) Іван Хоменко 
та Пантелеймон Куліш також використали українське слово 
“наука”. 

Це поняття має два загальноприйняті, але водночас 
суперечливі значення: а) теорія, наука, яка грунтується на 
певних засадах і принципах, б) помилкова, хибна теорія. 

Історія виникнення і поширення терміну бере початок 
ще в середньовічній Англії. Спочатку слово почало вживатися 
в англійській мові з XIV ст. і походило від слова “доктор”, яке, у 
свою чергу, означало “отець церкви, релігійний вчитель”. Піз-
ніше, термін поширюється по всіх країнах Європи і все частіше 
з’являється в гуманітарних, суспільних науках, як термін на 
позначення певної системи знань. В Україну та СНД термін 
попав у ХХ ст. Сьогодні доктрина, зокрема геополітична доктри-
на все частіше пов’язана з новим терміном “геополітичний код”. 

Нам прийнятне сучасне розуміння доктрини за проф. О. І. 
Шаблієм: “Це політичне, наукове, філософське, воєнне та інше 
вчення, теорія. Зокрема, геополітична доктрина – вчення та 
система пануючих поглядів і керівних принципів щодо місця 
держави у її геополітичному, геоекономічному, геостратегіч-
ному положенні стосовно найближчого і віддаленого оточення 
і навіть у глобальному масштабі” [26]. 

До сьогодні немає чіткої класифікації доктрин. За сферою 
суспільного життя їх поділяють на: політичні доктрини, пра-
вові, доктрини інформаційної безпеки, воєнні, геополітичні, 
геоекономічні та геостратегічні. За ідеологічними особли-
востями доктрини бувають: консервативні, ліберальні, соціал-
демократичні, комуністичні,  націонал-демократичні. 
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Спробуємо зробити ретроспективу головних українських 
доктрин, які існували і мають перспективи розвитку в майбут-
ньому. 

М. Грушевський в своїй “Історії України-Руси” довів, що 
українська державність ніколи не переривалась, а першою її 
державою була Русь із столицею Київ. В цей період у євразій-
ській геополітичній системі формувались геополітичні осі, 
центральне місце в яких займала Україна. Можна виділити дві 
головні геополітичні осі: а) північно-південну (меридіональну) 
та західно-східну (широтну). Вони знайшли вдале застосування 
в зовнішній політиці князів Святослава, Володимира, Яро-
слава, Данила (меридіональна, “із варяг у греки”). Ярослав 
Мудрий та інші, особливо Данило Галицький, розбудовували 
широтний (західний) напрям осі “Схід-Захід”. У ХІІІ ст. походи 
Золотої орди відроджують і східну піввісь. 

Часом закладенням теоретичних підвалин конституційно-
правових, зовнішньополітичних і військових доктрин в Україні 
справедливо вважається період Гетьманщини (середина ХVІІ – 
кінець ХVІІІ ст.). В цьому плані особливо важливе значення 
мали наслідки визвольних походів П.Сагайдачного, а також – 
визвольної війни українського народу під проводом гетьмана 
Б. Хмельницького 1648–1654 рр. 

Вже у XIX ст. в українській суспільно-політичній думці 
виникають перші наукові доктрини. Вони конкретизуються 
через виникнення української національної ідеї, появу ідей 
національного часу і національного простору. 

Слов’янську орієнтацію започаткували члени Кирило-
Мефодіївського братства. У поглядах на реалізацію цих зав-
дань визначились дві політичні тенденції – революційно-демо-
кратична і ліберально-буржуазна [19]. Ідейним натхненником 
революційно-демократичного крила був Т. Г. Шевченко. Саме 
він відновив у своїй поетичній творчості українські національно-
державницькі традиції. Серед основних завдань він поставив 
ідею державної незалежності як гаранта інтересів нації. Все 
частіше вчені вказують на причетність поета до написання 
програмного документу братства “Книги буття українського 
народу”. Ліберально-буржуазна частина братства (В. Білозер-
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ський, П. Куліш, О. Маркевич, О. Тулуб, М. Костомаров) була 
прихильником еволюційного методу. Національне питання роз-
глядалося як складова частина слов’янської федерації, в якому 
чільне місце повинна була посісти Україна: “Встане Україна з 
своєї домовин і закличе братів-слов’ян ... почувши її заклик, 
повстануть усі слов’яни ... і стане Україна республікою у 
слов’янському союзі!” [13]. 

“Східна” (промосковська) доктрина завжди була проімпер-
ською і вірнопідданською стосовно Росії. Вона ніколи не перед-
бачала самостійності України, а завжди бачила її або у складі 
Російської імперії. Ця доктрина мала своїх прихильників і серед 
українців: М. Грушевський, комуністичні правителі України [26]. 

Балтійсько-чорноморську доктрину (доктрину рівноваги 
між Заходом та Сходом [21]) розробляв Степан Рудницький, 
коли після Першої світової війни розпались Австро-Угорська 
та Російська імперії і на їхніх руїнах утворилися молоді держа-
ви: Фінляндія, Чехо-Словаччина, Угорщина та Україна (УНР, 
ЗУНР) [26]. Природне побоювання цих держав нової експансії з 
боку Росії повинно зближувати їх з Україною і, в кінцевому 
підсумку, привести до формування “балтійсько-понтійської 
федерації” у складі цих країн. Ядром федерації мала б стати 
Україна як найбільша серед зазначених держав. Тепер, коли 
розпався СРСР, ідеї цієї балтійсько-чорноморської доктрини 
знову відроджуються і трансформуються в Балтійсько-Чорно-
морсько-Каспійську. 

Геополітичні теорії Ю. Липи та Л. Биковського. Чорно-
морська (південна) доктрина. Вчені акцентували увагу на тих 
засадах, які могли б посилити енергію українства, збільшити 
його “відпорну” силу і безпеку стосовно чужих впливів. Це, 
насамперед, вдала геополітика, у центрі якої природна вісь 
Північ–Південь. Передумовою створення доктрини була при-
належність нашої держави до Чорного моря, яке є “економічне 
і духовне опертя для Чорноморських країн” [17]. Вчені звер-
тають увагу на те, що Україна повинна претендувати на 
першість “лише з огляду на земні богацтва, кількість … люд-
ности. В цих словах зміст доктрини, призначеної для послуг 
українській закордонній політиці”… [17]. 
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Перші прояви західної геополітичної доктрини просте-
жуються ще у Київській та Галицько-Волинській держави. 
Пізніше її розробляли М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушев-
ський, Д. Донцов та ін. 

М. Драгоманов, головний ідеолог української держав-
ницької думки, пропагуючи “поміркований європеїзм”, обґрунто-
вував необхідність зв’язку України із Західною Європою (як 
джерелом прогресу) [11]. Основною ідеєю у його працях була 
ідея політичного існування України як незалежної державу із 
засадами самоуправління на європейському континенті. 

Іван Франко (радикально-демократична течія) – був при-
хильником принципів, що кожна нація має природне право на 
політичну самостійність: “наша ідея національної самостій-
ності у всякому погляді, культурнім і політичнім має бути ... 
мусимо вживати всіх сил і засобів, щоб наблизитись до неї, 
інакше вона не буде існувати…” [24]. Був ярим противником 
москофільства, називав його духовним збоченням. 

На формування “західної” гсополітичної доктрини вирі-
шальний вплив мали теоретичні концепції М. Грушевського. 
Учений бачив майбутнє України у колі цивілізованих держав 
Європи і світу загалом, тому був проти односторонньої 
зовнішньополітичної орієнтації. Причини цього – глибокі та 
передусім геокультурні. Їх вчений досить чітко висловив, коли 
сказав, що географічно Україна орієнтована на південь, а 
культурно – на захід [26]. 

Найвлучніше західну доктрину виразив Дмитро Донцов 
словами: “Геть від Москви!” [26]. Аналізуючи геополітичне 
становище України, Д. Донцов стверджував: “…Коли історія (і 
географія) зробила з нас аванпост Європи проти Росії ... то 
першою заповіддю нашої політики повинно бути: 1) В політиці 
внутрішній – плекання всіх засад західної культури ... 2) У 
політиці зовнішній – повна сепарація від Росії. І там, і тут 
стисла сполука з Європою” [8]. 

Проявом західної доктрини можна вважати геополітичні 
ідеї В. Кубійовича, С. Томашівського, А. Синявського, В. Садов-
ського, які умовно отримали назву “атлантизм”. Однак у їхніх 
дослідженнях центральне місце займає геоекономічна пробле-
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матика. Говорячи про геополітичну роль України вони від-
значають, що “через територію України йде транзитний шлях і 
до Середземного моря, і до Індії, і до Далекого Сходу”. Важливу 
роль у економічних відносинах Півночі з Півднем відігравав 
“шлях із варяг у греки”, а також шлях із Заходу на Схід, тобто 
між країнами Західної Європи і Азією [23]. 

“Геоцентризм” в доктринах В. Винниченка і В. Липин-
ського. Головна суть цієї доктрини базується на принципі будів-
ництва держави з опорою на власні сили, власний народ та 
його потенціал. Але якщо В. Винниченко безпосередньо пов’я-
зував процес державотворення зі соціальними питаннями, то 
В. Липинський покладав надію на аристократію, а в зовнішньо-
політичних питаннях висловлювався дуже конкретно: “Від-
ділитися від Польщі, але так, щоб не утопитися в російському 
морі – ось проблема, остаточне вирішення якої Україні не 
вдалося знайти протягом тисячоліть” [18]. 

Варто зазначити, що Україна завжди була частиною гео-
політичних і геостратегічних прагнень та зазіхань країн-сусідів: 
Росії, Польщі, Румунії. 

Російські геополітичні доктрини знайшли вираження у 
трьох формах: панславізм, євразійство та “правозахисна”. Всі 
три названі доктрини є своєрідними модифікаціями месіо-
ністичної теорії “третього Риму”, яка виникла у XV–XVI ст. із 
міфів про спадкоємність російської царської влади від Візантії 
і ще далі – від Вавилону. Ця теорія стала основою ідеологіч-
ного обгрунтування претензій Росії на культурну та державно-
політичну спадщину Київської Русі, на право, дане самим Богом 
“третьому Римові” – Москві – розширювати землі і території на 
свій розсуд. 

Польські геополітичні доктрини теж в значній мірі зачі-
пають інтереси України. Вони мали своє відображення в трьох 
таких її складових: а) імперіалізм – “від моря до моря” та 
“вогнем мечем”. М. Кромер говорив про значну частину Право-
бережної України як про польську територію; б) католицизм у 
тій формі, що його насаджували поляки, був буфером для 
зупинки ісламу, мусульманства; в) оригінальний расизм не 
заперечував вищість польської нації (“пан і холоп”). 
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Україна в румунських зовнішньополітичних концепціях. 
Зовнішньополітична стратегія правлячих кіл Румунії на початку 
ХХ ст. базувалася на концепції об’єднання усіх “румунських 
історичних провінцій” в “унітарну національну румунську 
державу”, причому українські землі північної частини Буко-
вини і півдня Бессарабії розглядались як частина “Великої 
Румунії”. До розробки концепції “Великої Румунії” залучалися 
відомі румунські історики Н. Йорґа, К. Джуреску, А. Ксенопол, І. 
Ністор та ін. 
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Розглянуто головні політичні проблеми Латинської Аме-
рики, зокрема демократизації, зміни політичного режиму, 
становлення латиноамериканського полюсу світу та участь у 
процесах політичної глобалізації. Розкрито територіальні 
особливості політичних проблем. 

Ключові слова: полюс світу, модель світу, демократиза-
ція, політичний регіоналізм, регіональна держава. 

 

Однією з головних ознак сучасності є розгортання про-
цесів глобалізації, які суттєво впливають як на формування, 
так і на розв’язання політичних проблем в макрорегіоні і 
країнах. Особливо велике значення мають проблеми розширення 
демократизації, зміни політичних режимів під впливом нега-
тивних наслідків економічної лібералізації, активна участь в 
процесах політичної глобалізації і становлення Латинської 
Америки як одного з полюсів світу. 

Упродовж усієї історії Латинська Америка і Карибські 
країни були об’єктом світової політики, не впливаючи само-
стійно на її поступ. В умовах двополюсного світу, який доміну-
вав упродовж значної частини ХХ ст., тут проходив один з 
геополітичних поділів світу на сфери впливу двох держав – 
США і СРСР. В умовах однополюсного світу Латинська Америка 
і Карибські країни намагається шукати шляхи послаблення по 
суті абсолютної залежності від однієї глобальної держави – 
США. З 1990-х років тут активно створюються перспективні 
моделі міжнародних відносин найближчого майбутнього. Зокре-
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ма, в наукових колах розглядається питання про можливість 
формування латиноамериканського полюсу світу [1, с.12]. 

На початку ХХІ ст. Латинська Америка перетворилася у 
лівоцентристський регіон, що є наслідком невдалих неолібе-
ральних реформ. Країни, при владі в яких перебувають ліві 
політичні сили: Бразилія, Аргентина, Уругвай, Чілі; в т. ч. ліві 
радикальні політичні сили у Венесуелі та Болівії. 

Бразилія – загальновизнаний регіональний лідер, який 
намагається об’єднати навколо себе країни макрорегіону і 
створити умови для формування латиноамериканського полюсу 
світу [2, с. 49]. Cтатус регіональної держави присвоюється за-
лежно від її ролі у формуванні порядку в макрорегіоні, 
наскільки вона здатна консолідувати та нав’язати свої полі-
тичні та економічні інтереси іншим країнам. 

Тенденція економічного і політичного регіоналізму в 
макрорегіоні відповідає загальносвітовому тренду. У 1991 р. 
Бразилія виступила з ініціативою створення економічного 
інтеграційного об’єднання – МЕРКОСУР. 

У 2004 р. з ініціативи Бразилії між Андським субрегіо-
нальним інтеграційним об’єднанням, Чілі та Сурінамом і 
Гайяною – членами Карибського субрегіонального економіч-
ного інтеграційного об'єднання підписана угода про форму-
вання Південноамериканського співтовариства націй (ПАСН). 
Бразилія як регіональний лідер намагається забезпечити собі 
доступ до глобального регулювання, про що засвідчує ство-
рення об’єднання великих країн BRIKS, яке створено для проти-
ваги США на міжнародній арені, завданням якого є форму-
вання багатополюсного світу. 

Широке поширення демократії у світі – найважливіший 
політичний феномен останньої чверті ХХ ст. і початку ХХІ ст. 
На основі аналізу історичного матеріалу С. Гантінгтон роз-
робив концепцію “трьох хвиль демократії”. За С. Гантінгтоном 
“Третя хвиля” демократизації розпочалася у 1974 р. у півден-
ній Європі і частково охопила Латинську Америку [3, с. 15]. 

За даними “Freedom House” за період “третьої хвилі” 
демократія в макрорегіоні значно розширилась: адже, якщо у 
1974 р. кількість країн із демократичним правлінням стано-
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вила 20, то у 2010 р. збільшилась до 32 країн. В тому числі з 
ліберальною демократією: 1974 р. – 11 країн; відповідно у 
2010 р. – 23 країни. Якщо у 1974 р. до автократії належало 
п’ять країн, то у 2010 р. – одна країна – Куба. Пік “третьої 
хвилі” демократії в макрорегіоні припадає на 1987 р. – це 
період початку політичної й економічної лібералізації, запо-
чаткований міжнародними організаціями у світі упродовж 
1974–2010 рр. Тільки Куба залишилась автократичною. Най-
більші коливання щодо зміни статусу політичного режиму 
відбувалися в Гаїті [рис. 1]. 

 
Рис. 1. Динаміка демократій й автократій за 1974–2010 рр., 

за даними Freedom House 

Досліджуючи участь макрорегіону в процесах політичної 
глобалізації, варто зазначити, що у найширшому трактуванні 
глобалізація представляє світовий процес, який взаємопов’язує 
нації-держави в єдину світову політичну систему. 

Розуміючи об’єктивний характер явища глобалізації, його 
вирішальний вплив на прогрес людства, з одного боку, а з 
іншого – його суперечливість, притаманність йому багатьох 
ризиків і загроз, важливо визначитися: як ставитися до цього 
явища. 

Постає запитання: а як кількісно оцінити позитивний і 
негативний вплив глобалізації на країни. Найбільш відомі дві 
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системи кількісного й якісного вимірювання глобалізації. Першу 
розробив швейцарський Інститут дослідження бізнесу (KOF 
Konjunkturforschungsstel der ETH Zurich), другу – Міжнародна 
організація Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) 
Фонд Карнегі за міжнародний мир та компанія A. T. Kearney. 
Обидві системи дозволяють щорічно розраховувати кількісну 
оцінку – індекс глобалізації (Іг). За першою системою (далі 
системою KOF) цей індекс розраховується для 208 країн світу, 
за другою (далі системою CEIP) – для 72. 

При розрахунку інтегрального індексу політичної глоба-
лізації до уваги беруться чотири групи показників, серед яких 
показники, які характеризували участь країн у процесах полі-
тичної глобалізації. 

Головні критерії політичної глобалізації – залучення країн 
до міжнародних політичних процесів, за компанією A. T. Kear-
ney [6]: членство в міжнародних організаціях; фінансова і 
гуманітарна участь у місіях Ради Безпеки ООН; кількість 
ратифікованих міжнародних угод; обсяг державних між народ-
них фінансових потоків. 

Політичний вимір глобалізації (Ігп) відображає політичну 
вагу і вплив будь якої країни на світові процеси і зміни й 
дозволяє оцінити масштаби розширення її участі в цих про-
цесах та змінах. В обох системах зазначений вимір кількісно 
оцінюється з використанням таких спільних індикаторів, як: 
членство країни у міжнародних організаціях та участь країни 
у місіях Ради Безпеки ООН. При цьому в системі KOF додатково 
використовується індикатор – кількість іноземних посольств 
у країні. Порівнюючи зміст вимірів індексу глобалізації за 
обома системами, легко побачити, що персональний та техно-
логічний виміри за системою СЕІР практично зводяться до 
соціального виміру за системою KOF. Тому далі, для зручності 
порівняння, в системі СЕІР об’єднаємо персональний і техно-
логічний виміри в соціальний вимір. 

Проаналізуємо явище глобалізації з використання обох 
систем по кожному з трьох вимірів. Якщо порівнювати дві 
відомі системи та їхню методику, актуальніший підхід швей-
царського Інституту дослідження бізнесу (KOF) насамперед із 
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двох причин: по-перше ця система охоплює 208 країн, на від-
міну від Керней, яка на 2008 р. досліджувала лише 72 країни; 
по-друге вона охоплює головні критерії політичної глобалі-
зації. 

Згідно цієї системи найбільший показник політичної гло-
балізації характерний для Аргентини, Бразилії, Чилі та Перу, 
найменший у Карибських країнах. На основі показників Індексу 
політичної глобалізації за швейцарським Інститутом дослід-
ження бізнесу за країнами Латинської Америки та Карибських 
країн, автором була розроблена карта (рис. 2, 3). 

 
Рис. 3. Індекс політичної глобалізації країн Латинської 

Америки та Карибських країн, (за швейцарським Інститутом 
дослідження бізнесу, 2008 р.) 

Незважаючи на активну участь у процесах політичної 
глобалізації у Латинській Америці і Карибських країнах не-
розв’язаними залишилася низка політичних проблем, зокрема, 
формування демократичних політичних режимів, утворення 
латиноамериканського полюсу світу в умовах формування 
багатополюсної структури світової політичної системи. 
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Рис. 2. Індекс політичної глобалізації Латинської Америки та 

Карибських країн, 2008 р. 
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