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УДК 911.2:551.4 
РЕЗУЛЬТАТИ XIV-ОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ “РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ” 

Володимир Біланюк, Євген Іванов,                         
Тарас Клапчук 
Львівський національний університет імені 
Івана Франка 

Підведено підсумки цьогорічної студентської наукової конфе-
ренції, визначено переможців за найкращу наукову доповідь. 

Ключові слова: студент, конференція, наукова доповідь. 
 
24 квітня 2013 р. на географічному факультеті проведено 

ХІV-у факультетську студентську наукову конференцію “Реалії, 
проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. Програма 
конференції була надзвичайно насиченою та цікавою. У роботі 
підсумкового етапу конференції взяли участь 28 студентів. 

Бажаючих студентів прийняти участь у конференції вияви-
лося 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. 

Перед початком роботи з привітальним словом до учасників 
студентської наукової конференції звернулися декан географіч-
ного факультету Володимир Біланюк, професори Олег Шаблій, 
Марта Мальська, Володимир Гаськевич і Андрій Богуцький. В їхніх 
зверненнях акцентовано увагу на останніх досягненнях наукових 
шкіл географічного факультету, важливості активізації студент-
ської наукової роботи, участі студентів у проведенні польових 
досліджень, застосуванні сучасних підходів і методик, освоєнні 
новітніх геоінформаційних технологій та вагомості учасників кон-
ференції у наукову спадщину факультету. 

На засіданні конференції заслухано 27 наукових доповідей 
студентів географічного факультету. Тематика наукових доповідей 
різнопланова й висвітлює актуальні питання сучасної географії, 
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З вітальним словом до учасників конференції звернувся 

декан географічного факультету В. Біланюк 
 

 

У розпалі студентської наукової конференції “Реалії, 
проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” 
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геоекології, геополітики, туризму, економіки й менеджменту. До-
повіді охоплюють проблеми геоморфології і палеогеографії, ланд-
шафтознавства, суспільної, політичної, історичної і конструктив-
ної географії, демографії, раціонального використання природних 
ресурсів і охорони природи, ґрунтовнавства і географії ґрунтів. 
Поряд із широкою географічною тематикою чимало доповідей при-
свячено актуалізації туристичної і готельної діяльності в Україні. 
Обрані студентами досліджувані об’єкти різноманітні: від неве-
ликого підприємства чи міста й аж до цілого світу. Чимало тем 
охоплювали географічну проблематику Карпатського реґіону Украї-
ни, особливо Львівської та Івано-Франківської областей. 

Зважаючи на значну кількість студентів, конференцію було 
поділено на дві частни: перше пленарне засідання (10:20–13:00) 
та друге пленарне засідання (14:00–17:00), які вели заступник 
декана географічного факультету з навчально-виховної і наукової 
роботи Євген Іванов та голова Студентської ради географічного 
факультету Тарас Клапчук. 

За підсумками наукових доповідей і презентацій визначено 
найкращих студентів-науковців географічного факультету. У ви-
значенні 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, визначався рівень 
наочності, яку використовали студенти під час наукової доповіді. 
Цього року відзначено наукові доробки й нагороджено диплома-
ми таких студентів: 

І місце – Олег Веклин (кафедра економічної і соціальної гео-
графії, науковий керівник: доц. О. Вісьтак); 

І місце – Йосип Гера, Андрій Кишенюк (кафедра геоморфології 
і палеогеографії, науковий керівник: доц. Н. Карпенко); 

ІІ місце – Святослав Лазор (кафедра туризму, науковий ке-
рівник: доц. Н. Паньків); 

ІІ місце – Михайло Чорний (кафедра економічної і соціальної 
географії, науковий керівник: проф. О. Шаблій); 

ІІ місце – Василина Морквич (кафедра конструктивної гео-
графії та картографії, науковий керівник: доц. М. Петровська); 

ІІІ місце – Ірина Шивала (кафедра ґрунтознавства і географії 
ґрунтів, науковий керівник: доц. А. Кирильчук); 
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ІІІ місце – Юрій Вергелес (кафедра фізичної географії, науко-
вий керівник: доц. В. Шушняк); 

ІІІ місце – Марія Романчук (кафедра туризму, науковий ке-
рівник: ас. В. Ярмолович); 

ІІІ місце – Роксолана Ясниська (кафедра раціонального вико-
ристання природних ресурсів і охорони природи, науковий керів-
ник: доц. І. Рожко). 

За результатами ХIV-ої студентської наукової конференції 
“Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” 
видано матеріали. Збірник включає 30 наукових статей, які ми 
пропонуємо на розсуд читачів. 

 
RESULTS OF THE ХІV STUDENT SCIENTIFIC 

CONFERENCE “REALITIES, PROBLEMS AND PERSPECTIVES  
OF GEOGRAPHY DEVELOPMENT IN UKRAINE” 

Volodymyr Bilanyuk, Eugen Ivanov,                               
Taras Klapchuk 

Ivan Franko National University of Lviv 

The results of this yearʼs student conference were summarized, 
the winners for best scientific report were defined. 

Keywords: student conference, a scientific report. 
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УДК 551.4 (477.86) 

АНАЛІЗ РЕЛЬЄФУ ГІРСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІКИ 
БИСТРИЦІ НАДВІРНЯНСЬКОЇ ЗАСОБАМИ ГІС 

Тарас Клапчук 

Науковий керівник: кандидат географічних наук, 
доцент В. П. Брусак 

Львівський національний університет імені  
Івана Франка, кафедра геоморфології і 
палеогеографії 

Здійснено аналіз рельєфу гірської частини басейну ріки Би-
стриця Надвірнянська засобами ГІС. Розглянуто різні морфоме-
тричні карти, створені засобами ГІС. 

Ключові слова: морфометричний аналіз рельєфу, геоінфо-
рмаційні системи, цифрова модель рельєфу, морфометричні пара-
метри рельєфу. 

 
Бистриця Надвірнянська – ріка в Українських Карпатах, яка 

бере початок на північному схилі г. Чорна Клева на висоті близько 
1600 м у гірському масиві Ґорґани. Гірська частина басейну Бис-
триці Надвірнянської знаходиться у межах Надвірнянського ра-
йону Івано-Франківської області. Довжина ріки у межах досліджу-
ваного басейну 45,5 км, площа водозбору – 613 км2, густота гідро-
мережі – 1,5 км/км2. Швидкість течії коливається від 2–2,5 м/с у 
горах до 0,8–1 м/с – при виході з гір [2]. Найбільші її притоки – 
Зелениця, Довжинець, Рафайлівець, Салатрук, Хрепелів та ін. 

У сьогоднішній час, коли ввесь інформаційний простір є 
технологізований, ми мусимо йти в слід світовим тенденціям і 
вносити в географічну науку зміни у підході до вивчення ба-
сейнових систем засобами ГІС. Геоінформаційна система – сучасна 
комп’ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зобра-
ження території (електронне відображення карт, схем, космо-, аеро-
зображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різно-
манітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо). 

Необхідність вимірювань та морфометричних розрахунків 
“в ручну” в навчальних цілях замінити дуже важко, та сьогодні важ-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BE%D1%80%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
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ливого значення набуває саме автоматизоване отримання даних 
про структуру мереж русел, вододілів та їхніх атрибутів для пода-
льшого використання у засобах комп’ютерної картографії. Тради-
ційні вимірювання морфометричних показників рельєфу під час 
наукових досліджень, а також низка “ручних” розрахунків з поя-
вою відповідного програмного забезпечення (наприклад, засоби 
програмного пакета ESRI ArcGIS Desktop) уже втрачає сенс [1, 4]. 

Для створення карт і аналізу рельєфу використовувався засіб 
програмного пакета ESRI ArcGIS Desktop 9.3. В даному програм-
ному пакеті є модулі, які дозволяють створити цифрову модель 
рельєфу, низку морфометричних карт, зокрема це модулі 3D Analyst, 
Spatial Analyst та ін. 

Вихідними картографічними матеріалами для морфомет-
ричного аналізу рельєфу району дослідження були топографічні 
карти масштабу 1 : 50 000 знімання 1984 р. (сітка GPS в системі 
WGS-84). 

Для виконання поставлених завдань використаний такий 
алгоритм: 

1. прив’язка та векторизація картографічних даних досліджу-
ваної басейнової системи; 

2. створення тривимірної цифрової моделі рельєфу. 
3. побудова карт основних морфометричних параметрів рель-

єфу. 
Векторизацію об’єктів проведено за допомогою інструмента 

“скетч”, яким в ручну оцифровано всі типи об’єктів: точкові, лі-
нійні та площинні. 

На підставі векторних даних створено цифрову модель рель-
єфу (рис. 1), що дало змогу побудувати карти основних морфо-
метричних параметрів рельєфу: 

1) карту глибини вертикального розчленування рельєфу; 
2) карту густоти горизонтального розчленування рельєфу; 
3) карту крутості земної поверхні: 
4) карту експозиції схилів. 

Досліджувана частина басейну р. Бистриця Надвірнянська 
входить до складу двох геоморфологічних областей Карпатської 
гірської країни – Вододільно-Верховинської геоморфологічної обла-
сті та області Скибових, або Зовнішніх Карпат. Морфометричні 
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карти дають нам вичерпне уявлення про цей басейн та його хара-
ктеристики, наочно дають змогу пересвідчитись про відмінності 
рельєфу у різних геоморфологічних областях [3, 5]. 

 

 
 

Рис. 1. Цифрова модель рельєфу 
 

Карта глибини вертикального розчленування рельєфу (рис. 
2) – відношення різниці найвищої та найнижчої абсолютних висот 
до певної площі (зазвичай, 1 км2). Виражається в м/км2. Показни-
ком глибини розчленування є відносні висоти, що характеризу-
ють максимальні перевищення вододілів над тальвегами річок чи 
озер, у середині окремих (елементарних) басейнів. Максимальним 
значенням вертикального розчленування рельєфу на досліджу-
ваній території є 790 м/км2, середнє значення вертикального роз-
членування рельєфу для даної території є 386 м/км2. Найбільші 
значення вертикального розчленування бачимо на південно-
східних схилах гори Максимець, на північно-східних схилах гори 
Козі Гори, Полєнські, Ведмежика, Довбушанки, діапазон перепаду 
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вертикального розчленування тут коливається в межах 700–800 м/ 
км2, тобто бачимо, що такі характеристики рельєфу властиві лише 
геоморфологічній області Скибових (Зовнішнім) Карпатам. Для 
Вододільно-Верховинської геоморфологічної області бачимо, що 
їй характерні менші значення вертикального розчленування на 
значній території від 100 до 400 м/км2 зайнято близько 70 % 
площі Вододільно-Верховинської області в межах досліджуваного 
басейну Бистриці Надвірнянської. Найменші значення вертикаль-
ного розчленування у межах досліджуваної території бачимо по-
близу м. Надвірна. 

 

 
 

Рис. 2.  Вертикальне розчленування рельєфу 
досліджуваного басейну 

 
Горизонтальне розчленування рельєфу (рис. 3) – відношення 

довжини тальвегів до досліджуваної площі. Виражається в км/ 
км2. Середнє значення горизонтального розчленування у межах 
гірської частини басейну ріки Бистриця Надвірнянська становить 
1,5 км/км2. Як бачимо з карти є відмінності горизонтального 

http://www.geograf.com.ua/glossary/fiziko-geografichni-termini-i-ponyattya/gorizontalne-rozchlenuvannya-relefu
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розчленування між геоморфологічними областями Вододільно-
Верховинських та Скибових Карпат у межах досліджуваної тери-
торії, а саме, більші значення горизонтального розчленування є у 
Вододільно-Верховинській геоморфологічній області, а менші зна-
чення у області Скибових Карпат. Найбільші значення горизон-
тального розчленування рельєфу фіксуються на притоці Бистриці 
Надвірнянської – Річці у її верхів’ях (4,1 км/км2), де зливаються 
численні потоки, які беруть свій початок на Прут-Бистрицькому 
вододілі, а також у гирлі притоки Бистриці Надвірнянської – 
Бухтівця, та біля м. Надвірна (3–4 км/км2). Найнижчі значення 
горизонтального розчленування можна спостерігати на вододілах 
численних хребтів у межах даного басейну. 

 

 
 

Рис. 3.  Горизонтальне розчленування рельєфу 
досліджуваного басейну 

 
Крутизною земної поверхні називають кут, утворений напря-

мом схилу і горизонтальною площиною. Карта крутизни земної 
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поверхні (рис. 4) показує просторове розміщення природних ухи-
лів у межах досліджуваного басейну. Максимальне значення кру-
тизни схилів у межах гірської частини басейну ріки Бистриця 
Надвірнянська становить 48°. Середнє значення у межах дослід-
жуваної території становить 18°. 

 

 
 

Рис. 4.  Карта крутизни земної поверхні 
в межах досліджуваного басейну 

 
В межах досліджуваної території урвища відсутні, а най-

більші площі займають саме стрімкі схили, які поширені по всій 
території. Дуже стрімкі схили можна побачити у підніжжі Дов-
бушанського хребта (г. Довбушанка, Ведмежик, Полєнські та ін., 
Тавпіширського хребта та на відрогах Братківської (г. Братків-
ська, Ґропа, Дурня та ін.). Бачимо, що є відмінність у крутизні 
схилів між Вододільно-Верховинською геоморфологічною областю 
та областю Скибових Карпат. У межах Вододільно-Верховинської 
області бачимо більші площі схилів сильно нахилені, а в межах 
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Скибових Карпат переважають площі стрімких та дуже стрімких 
схилів. Середньонахилені схили можна бачити у придолинній 
частині ріки Бистриці Надвірнянської та її приток. Слабонахилені 
схили спостерігаємо біля м. Надвірна. 

Експозиція схилу – одна з морфометричних характеристик 
рельєфу, що характеризує просторову орієнтацію елементарного 
схилу. Експозиція на місцевості визначається шляхом орієнтації 
схилу відносно сторін світу. Карта експозиції схилів (рис. 5) дає 
змогу краще уявляти загальну геоморфологічну ситуацію в регіоні. 
Як бачимо на карті переважють схили північно-східної експозиції, 
що є типовим явищем для всіх басейнових систем північно-схід-
них макросхилів Українських Карпат. 

 

 
 

Рис. 5.  Карта експозиції схилів досліджу- 
ваного басейну 

 
На підставі отриманих даних в майбутньому ми зможемо 

отримати: 
 кругові діаграми розподілу часток площ ділянок з певними 

значеннями абсолютної висоти, густоти горизонтального та 

http://znaimo.com.ua/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D1%85%D0%B8%D0%BB
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глибини вертикального розчленування рельєфу, крутості 
земної поверхні, експозиції схилів у межах території дослід-
ження;  

 гіпсометричні профілі на підставі тривимірної моделі рельєфу; 
 гістограми, графіки і таблиці розподілу різних морфомет-

ричних параметрів рельєфу. 
Отже, серія морфометричних карт отриманих засобами ГІС 

дозволяє: 
1. прослідкувати просторові відмінності між різними части-

нами досліджуваного басейну, зокрема між різними гео-
морфологічними областями, підобластями та районами; 

2. здійснити геоморфологічне районування досліджуваного ба-
сейну за різними морфометричними показниками (виділити 
підрайони та мікрорегіони); 

3. різні морфометричні карти дають відмінне уявлення про 
територіальні відмінності між різними ділянками басейну 
найкраще їх ілюструють карти – вертикального розчле-
нування рельєфу та крутизни земної поверхні, найгірше – 
горизонтальне розчленування рельєфу; 

4. підсумкове районування найкраще відображати на карті три-
вимірної моделі рельєфу, яка дає найбільш повне уявлення 
про морфологічні особливості рельєфу; 

5. для практичних цілей співставлення карти крутизни земної 
поверхні з різними типами природокористування, отрима-
ними у результаті дешифрування космознімків в програмі 
Google Earth з високою роздільною здатністю, дає можли-
вість виділити ділянки, які потребують оптимізації природо-
користування з огляду на активізації чи небезпеку акти-
візації шкідливих для людини морфодинамічних процесів та 
запропонувати заходи щодо оптимізації природокористування 
(наприклад, змінити рільниче використання на пасовище чи 
залуження і перетворити на сіножаті, зміна трас простяган-
ня туристичних стежок по більш виположених схилах чи 
греблях відрогів хребтів у вигляді серпантинів і т. д.). 
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Наведено дані, які характеризують збільшення туристичних 
потоків та кількості фахівців туристичного супроводу у Львові. 
Визначено ключові проблеми екскурсійної діяльності у місті, за-
пропоновано шляхи їх усунення. 

Ключові слова: екскурсійна діяльність, гід-перекладач, фахів-
ці туристичного супроводу, туристична галузь. 

 
Екскурсійна діяльність має понад столітню історію свого роз-

витку, але підвалини екскурсійної теорії та практики, як і туриз-
му, мають глибоке історичне коріння, і в першу чергу пов’язані із 
розвитком національної свідомості в країні: наприклад, пробуд-
ження інтересу молоді до української літератури і мистецтва 
обумовило організацію літературних, фольклорних та інших екс-
курсій [3, с. 18]. І сьогодні екскурсійна діяльність, як специфічний 
вид діяльності людини з надання екскурсійних послуг, дозволяє 
реалізувати пізнавальну функцію туризму. 

Разом з цим, екскурсійна діяльність – окрема форма просвіт-
ницько-дозвільної діяльності серед населення, тому важливо, щоб 
цією справою займались висококваліфіковані спеціалісти. Вона 
поступово інтегрується у сферу соціально-культурної діяльності, 
а відтак, знання сутності та функцій, видів та особливостей, ме-
тодичних прийомів проведення та організації екскурсії набувають 
ще більшого значення у підготовці фахівців туристичної галузі. 

Екскурсійна справа у Львові набуває щоразу більшої попу-
лярності, оскільки постійно зростає кількість туристів, охочих 
оглянути пам’ятки давнини і сьогодення, дізнатись цікаві факти з 
історії та життя міста чи просто зануритись у казковий світ ле-
генд. 
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На підставі проведених розрахунків можна стверджувати, 
що кількість туристів, які відвідали Львів за 2010 рік, знаходиться 
в інтервалі від 560 000 до 1 000 000 осіб за рік, у 2011 році діа-
пазон був від 660 701 до 1 096 744 осіб за рік, а у 2012 році мо-
жлива кількість туристів визначалася від 1 108 779 до 1 727 526 осіб. 
Отримані результати демонструють тенденцію зростання кількості 
відвідувачів міста [5]. 

Тому у Львові разом із збільшенням туристичних потоків 
невпинно росте і кількість кваліфікованих екскурсоводів та гідів-
перекладачів. У 2011 р. кількість зареєстрованих фахівців тури-
стичного супроводу зросла на 18 %, а в 2012 році цей показник 
збільшився ще на 21 %. Таким чином, станом на грудень 2012 року, 
до бази даних фахівців туристичного супроводу, створеної управ-
лінням туризму, внесено 511 осіб, з них 53 % (271 особа) фахівців 
надають послуги туристичного супроводу іноземною мовою, біль-
ше того, понад 20 % з них володіють двома чи більше іноземними 
мовами. Незмінним рекордом, на даний момент, залишається “зван-
ня” екскурсовода та гіда-перекладача, який володіє п’ятьма мовами. 

Однією з причин такого стрімкого зростання частки гідів-
перекладачів, безперечно, став футбольний чемпіонат Євро-2012, 
матчі якого відбулись у Львові влітку 2012 року. Так, зокрема, 
кількість гідів-перекладачів іспанської мови, послугами яких мо-
гли скористатись численні фанати Португальської збірної, порів-
няно з 2011 роком, зросла аж на 76 %. Значним також є приріст 
німецькомовних фахівців – їх тепер на 40 % більше, ніж у 2011 році. 

До лідерів за кількістю гідів-перекладачів, також незмінно 
входять польська (107 ос.), російська (88 ос.), англійська (64 ос.) 
та німецька мови (30 ос.). 

Окрім описаних вище мов, у Львові можна скористатись по-
слугами гідів-перекладачів французької, італійської, чеської, серб-
ської, хорватської, словацької, білоруської, румунської та мови Еспе-
ранто [4]. 

Після проведення Євро-2012 Львовом почали цікавитися все 
більше туристів з далеких екзотичних країн. Та все ж серед манд-
рівників лідерами є німці та поляки. За словами Надії Радіоненко, 
начальника управління туризму Львівської міської ради, до Льво-
ва приїжджають переважно молоді люди віком до 36 років – 62 %. 
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57 % залишаються переважно на три дні. 53 % туристів відвідали 
цього року Львів повторно, а це є хорошим показником, оскільки 
Львів має що презентувати людям. 

Найпопулярніші місця – пл. Ринок (78,6 %), Високий Замок 
(37,3 %), Оперний театр (35,3 %), Ратуша (34,8 %), Домініканський 
собор (34,2 %). 

Для того, щоб туристична галузь міста й надалі успішно 
розвивалась і стала основним джерелом фінансових надходжень, 
необхідно дбати про надання гостям міста якісних туристичних 
послуг. Саме тому Львівська міська рада прийняла ухвалу від 
23.10.2008 р. про затвердження Положення про порядок прове-
дення екскурсійної діяльності у м. Львові. 

Основною причиною розробки Положення було те, що одні-
єю із ключових проблем, яка становить загрозу для туристичного 
ринку Львова, є неврегульованість екскурсійної діяльності в місті. 
Вона проявляється у наступних рисах: 

 по-перше, постійно незаконно проводяться екскурсії іно-
земними екскурсоводами, хоча згідно зі статтею 37 Закону Украї-
ни “Про туризм” від 18.11.2003 № 1282-IV це заборонено [1]; 

 по-друге, в місті працюють екскурсоводи та гіди-пере-
кладачі, які хоча і є громадянами України, проте не мають права 
займатись цією діяльністю без: 1) дозволу Акредитаційної комісії 
з питань видачі дозволів Львівської ОДА на право здійснення 
туристичного супроводу; 2) свідоцтва про державну реєстрацію 
суб’єкта підприємницької діяльності або трудового договору з 
туристичною фірмою або постійного працевлаштування в тури-
стичній фірмі; 

 по-третє, ні іноземні екскурсоводи, ні громадяни України, 
які займаються екскурсійною діяльністю без законних на це під-
став, не сплачують податки. 

Представлення Львова екскурсоводами, які не мають для 
цього законних підстав, несе за собою загрозу подання туристам 
недостовірної інформації про Львів, викривлення історичних подій 
чи надання недостатньо якісних послуг. У свою чергу, це може 
понизити оцінку Львова як привабливого туристичного центру в 
очах відвідувачів. Не менш важливим є й те, що кошти, отримані в 
результаті екскурсійної діяльності, не потрапляють у бюджет 
міста [5]. 
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На сьогодні, згідно Положення, контроль за проведенням 
екскурсійної діяльності покладається на Управління муніципаль-
ної дружини Львівської міської ради, але і це не вирішує проблеми 
забезпечення відповідальності за порушення законодавства [2]. 

Тому ми вважаємо, що необхідними кроками є врегулю-
вання системи відповідальності як самих екскурсоводів, так і 
контролерів, а також створення Асоціації гідів, яка б організо-
вувала постійні зустрічі-наради між фахівцями туристичної галузі, 
місцевою владою та муніципальною дружиною. 
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Висвітлено сучасний стан світогосподарських зв’язків гали-
цьких областей України. Охарактеризовано геопросторові відмін-
ності у pозподілі основних показників світогосподарських зв’язків 
на території досліджуваного регіону. Складено карту типізації 
адміністративних районів за рівнем участі у світогосподарських 
зв’язках. Визначено пріоритетні напрямки розвитку світогоспо-
дарських зв’язків галицьких областей України. 
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ція, міжнародна торгівля товарами і послугами, світогосподарські 
зв’язки. 

 
Розвиток глобальних та трансформаційних процесів зумо-

вило водночас посилення регіональної інтеграції, що є однією з 
основ майбутнього функціонування світогосподарських зв’язків. 
Головною проблемою, яка потребує поетапного розв’язання є 
оптимізація соціально-економічного розвитку регіону в контексті 
світогосподарських зв’язків, оскільки останні є основою для 
повноцінного функціонування економічної та інших сфер суспіль-
ства. Низька конкурентоспроможність на світових ринках, а також 
низька інвестиційна привабливість, виїзд розумної молоді за 
кордон сильно ускладнює вирішення цих проблем а також реа-
лізацію єдиної політики та інтеграції у європейський та світовий 
економічний простір збільшує загрозу виникнення регіональних 
криз та депресивних регіонів у межах галицьких областей України. 

Об’єктом дослідження є світогосподарські зв’язки гали-
цьких областей України, предметом – геопросторова організація 
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світогосподарських зв’язків галицьких областей України [5]. Го-
ловними аспектами дослідження є масштаби та структура між-
народної торгівлі галицьких областей України. 

Експорт та імпорт товарів і послуг в галицьких областях 
України протягом 2000–2011 рр. збільшився в декілька разів, 
проте на жаль можна констатувати, що імпорт товарів і послуг тут 
в 3 раза перевищує експорт, а експорт й імпорт послуг в структурі 
міжнародної торгівлі галицьких областей України займає лише 
10 %. У структурі експорту послуг Львівської, Тернопільської та 
Івано-Франківської областях переважають послуги в операціях з 
нерухомістю під найм та послуги юридичним особам, послуги 
транспорту та зв’язку і послуги в обробній промисловості. У 
структурі експорту товарів цих областей переважають група то-
варів недорогоцінних металів і виробів з них, механічне і елек-
тричне обладнання, продукти хімічної промисловості, деревина 
та вироби з неї. У структурі імпорту послуг галицьких областей 
України переважають послуги транспорту і зв’язку та послуги в 
обробній промисловості. В імпорті товарів переважають групи 
товарів мінеральні продукти, продукти хімічної промисловості та 
механічне і електричне обладнання. 

Серед адміністративних районів у експорті товарів на одну 
особу у галицьких областях України виділяються Городоцький, 
Буський, Камянка-Бузький, Стрийський, Калуський, Тисменицький 
райони, тому що тут розміщені найпотужніші експортоорієнто-
вані підприємства [2]. Найменше експорту припадає на одну особу 
в Турківському, Самбірському, Золочівському та Старосамбірсь-
кому, Косівському, Галицькому, Богородчанському та Тлумаць-
кому та південо-східних районах Івано-Франківської області, а 
також західних та північно-східних районах Тернопільської обла-
сті. Тут занепали підприємства і немає великих надходжень пря-
мих іноземних інвестицій (ПІІ), щоб розвивалась промисловість. У 
географічній структурі експорту країни ЄС – 56 %, СНД – 29 %, Азії – 
10 % – її частка зросла на 4 % в порівняні з 2010 р. 

Імпорт товарів на одну особу у галицьких областях України 
найбільший в Пустомитівському, Городоцькому, Стрийському, Со-
кальському, Гусятинському, Тернопільському, Тисменицькому, 
Калуському, Рогатинському районах, найменше в Турківському, 



22 Матеріали студентської наукової 
конференції (24 квітня 2013 р.) 

 

Старосамбірському, Сколівському, західних районах Тернопіль-
ської області, а також Богородчанському, Тлумацькому та Горо-
денківському, Коломийському, Косівському та Верховинському 
районах. Тут імпорт переважає над експортом в усіх районах, що є 
негативною тенденцією і загрожує їх економічній безпеці. У гео-
графічному розподілі імпорту товарів на країни ЄС припадає 54 %, 
СНД – 34 %, в країни Азії – 7 %. У порівняні з попередніми роками 
зросла частка Азії та країн ЄС, зменшується частка країн СНД. 

Іншим аспектом дослідження, є урахування надходження 
прямих іноземних інвестицій. Найбільше прямих іноземних інве-
стицій протягом 2000–2011 років вкладено у Львівську область. 
При цьому динаміка вкладень у Тернопільську область залиши-
лась майже на рівні 2000 року. У галицькі області України най-
більше вкладають країни ЄС в тому числі Польща – 21 %, Кіпр – 16 %; 
Німеччина – 6 %, Данія – 7 %, Нідерланди – 10 %.  

 

  
 

Рис. 1.  Географічний розподіл міжнародної торгівлі 
галицьких областей України 
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Рис. 2.  Географічний розподіл ПІІ в 
галицькі області України 

Рис. 3.  Географічний розподіл 
міжнародної міграції галицьких 

областей України 
 

У галицькі області України найбільше прямих іноземних 
інвестицій на одну особу припадає у Пустомитівському районі та 
м.Львові. А також Стрийському, Буському та Кам’янка-Бузькому, 
Калуському та Тисменецькому районах. У цих районах найбільше 
модернізуються підприємства та створюються спільні підпри-
ємства переважно за спільним капіталом європейських держав 
(Польща, Німеччина, Нідерланди, Данія, Австрія). Найменше у 
південних та північно-східних районах Львівської області, в 
Тернопільській області західні та північні райони. А в Івано-Фран-
ківській в Галицькому та південно-західних та південно-східних 
районах області, які є слаборозвинені в економічному відношенні. 

Окремим аспектом дослідження є міжнародна трудова мі-
грація, як частина світогосподарських зв’язків. У галицьких обла-
стях вона проявляється найактивніше. З цих областей найбільше 
в порівняні з Україною виїжджають громадяни до країн Євро-
пейського Союзу. Найбільше у Львівській області за 2011 рік ви-
їхало з Турківського, Жидачівського, Миколаївського, Переми-
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шлянського та Жовківського адміністративних районах; у Терно-
пільській області всі західні райони та Заліщицький, порівняно з 
іншими областями тут найбільше виїжджають закордон пере-
важно на постійне проживання [3]; в Івано-Франківській області в 
порівняні з двома іншими областями міграція менша, але най-
більша міграція з південно-західних та південних районів області 
[4]. Головними причинами такої міграції є соціально-економічні: 
люди бажають покращити своє економічне становище. 

Завершальним етапом нашого дослідження є типізація райо-
нів за рівнем інтенсивності участі галицьких областей у світо-
господарських зв’язках на підставі чотирьох попередніх показ-
ників – експорту товарів на одну особу, імпорту товарів на одну 
особу, надходження прямих іноземних інвестицій на одну особу та 
відносного сальдо міждержавної міграції. Отож, у Львівській 
області дуже високий рівень участі має Кам’янка-Бузький район, 
високий – Городоцький, Яворівський, Стрийський, Жидачівський, 
Буський райони, дуже низькою є участь Старосамбірського та 
Сколівського районів; в Івано-Франківській області дуже високий 
рівень має Калуський район, високий Тисменицький та Рогатин-
ський райони; дуже низьку участь мають Косівський, Богород-
чанський, Тлумацький та Городенківський райони; у Тернопіль-
ській області вище середнього рівня загалом немає, а середній 
рівень мають Тернопільський, Шумський, Гусятинський, Чортків-
ський, Борщівський районах, дуже низький рівень у Кременець-
кому, Лановецькому, Збаразькому, Підгаєцькому та Монастир-
ських районах області. Можна сказати, що найбільш економічно 
розвинені райони, у яких розміщені головні продуценти області 
мають найбільший рівень участі у світогосподарських зв’язках, а 
найменший рівень участі промислово слабкі райони. 

Отже, галицькі області України характеризуються високим 
ступенем залежності від світової економіки загалом, та середньо-
активною участю в світогосподарських зв’язках. 
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Рис. 4.  Рівень участі адміністративних районів  

галицьких областей у світогосподарських зв’язках 
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Рекреаційне природокористування на території Шацького 
НПП зосереджено в основному поблизу озер Світязь і Пісочне. 
Внаслідок стрімкого зростання рекреаційного навантаження на 
цих ділянках зросла кількість території із V та IV стадіями рекреа-
ційної дигресії. Досліджено в динаміці рекреаційну дигресію на 
території Шацького національного природного парку та виділено 
її стадії на ділянках із різним функціональним зонуванням. 

Ключові слова: рекреаційне навантаження, рекреаційна ди-
гресія, функціональне зонування. 

 

З огляду на постійне зростання об’ємів рекреації на тери-
торії Шацького НПП, виникає проблема перевантаження природних 
комплексів, що може призвести до руйнації екосистеми та втрати 
рекреаційної привабливості території парку. Найбільше рекреа-
ційне природокористування на території Шацького НПП зосеред-
жено поблизу частково оточених лісом озер Світязь та Пісочне. 
Внаслідок зростаючого рекреаційного навантаження на ці ділян-
ки екосистем утворився острівний ефект рекреації, що призвело 
до утворення чотирьох зон рекреації. Рекреаційне навантаження 
на цих ділянках уже перейшло межу стійкості екосистеми до 
рекреаційного пресу[2]. 

Показники величини рекреаційного навантаження дають 
змогу оцінювати ступінь рекреаційного використання окремих 
територій і є одними з найважливіших показників для здійснення 
функціонального зонування, визначення обсягів рекреаційного 
благоустрою та інших заходів з метою забезпечення раціональ-
ного рекреаційного природокористування. 
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Питанням щодо визначення рекреаційного навантаження та 
рекреаційної дигресії займались багато вітчизняних та зарубіж-
них вчених. Теорія рекреаційного навантаження найбільш деталь-
но викладена у працях Р. А. Каприсонової (1967), Н. С. Казанської 
(1972, 1973), Л. П. Рисіна, Г. П. Полякова (1987), В. П. Чижової (1977), 
Н. П. Жижена, Н. Н. Зеленского (1973), В. І. Середіна, В. І. Парпана 
(1988), А. І. Тарасова (1986), С. А. Генсірука, М. С. Нижник, Р. Воз-
няка (1987) та ін. Учені розробили різні методичні рекомендації 
щодо вивчення цього процесу, беручи за головний показник різні 
компоненти довкілля: площу витоптаних ділянок (В. П. Чижова, 
С. А. Генсірук), стан лісової підстилки (В. І. Середін, В. І. Парпан, 
Н. П. Жижен, Н. Н. Зеленський), стан мохово-лишайникового по-
криття (Л. П. Рисіна, Г. П. Полякова) тощо. 

Незважаючи на довгий період вивчення рекреаційної ди-
гресії, ще досі не розроблено єдиної класифікації її стадій. Так 
різні науковці пропонують виділяти від трьох до семи стадій ди-
гресії. Однак найсприятливішим ми вважаємо виділення п’яти 
стадій рекреаційної дигресії. Методику дослідження рекреаційної 
дигресії ми розробили шляхом синтезу методик різних авторів і 
тому в ній враховується 10 різних показників: Кр; стан деревостану; 
підрісту, чагарників; чагарників; зміни в трав’яному покрові та 
підстилці (за С. А. Генсіруком ); засміченість побутовими відходами; 
кількість місць від вогнищ (за І. В. Шукелем ); мохово-лишайникове 
покриття (за Л. П. Рисіним, Г. А. Поляковою )(табл. 1). 

Для визначення рекреаційної дигресії у процесі польових 
досліджень було закладено двадцять ключових ділянок (рис. 1, 2). 
Вибір місць для цих ділянок проводився з врахуванням типовості, 
рекреаційного освоєння та функціонального зонування. Ділянки 
закладались поблизу рекреаційно освоєних водних об’єктів на різ-
ній відстані, що давало можливість оцінити вплив відпочиваючих 
на приозерні екосистеми. 

Попереднє екологічне дослідження даних точок проводив 
Любомир Безручко на протязі 2005–2007 років у різні сезони, що 
сприяло встановленню не тільки стадії дигресії, а й вивченню 
динаміки протягом сезонів року. Користуючись його даними, ми 
провели власне екологічне дослідження, метою якого є аналіз 
рекреаційного навантаження у період з 2007 по 2012 рр. [3]. 
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Рис. 1.  Розміщення ключових ділянок дослідження 
біля озер Пісочне та Мошне 

 

 
 

Рис. 2.  Розміщення ключових ділянок дослідження  
біля озера Світязь 
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Після групування закладених ключових ділянок за типом 
лісорослинних умов на підставі удосконаленої нами методики ми 
визначили стадії рекреаційної дигресії за різними показниками. З 
урахуванням головних і допоміжних показників, з’ясовано стадію 
дигресії цих ділянок (рис. 3 – за Л. С. Безручком). 

 

 
 

Рис. 3.  Рекреаційна дигресія ПТК Шацького НПП 
(за Безручком Л.С., 2007) 

 
У заповідній зоні рекреаційна дигресія перебуває на І–ІІ ста-

дії. Перша стадія дигресії спостерігається також у болотних комп-
лексах парку, лісових масивах, віддалених від населених пунктів 
та заплавах річок Прип’ять і Західного Буг. Щодо відновлення 
екосистем від туристичного пресу, то найкраще відновлюються 
ліси з бідними умовами. Зокрема – це урочища з сосняками ли-
шайниковими, у яких за осінньо-зимовий період стадія рекреа-
ційної дигресії зменшується на один порядок.  

Незначного рекреаційного впливу зазнають ділянки, закла-
дені в зоні регульованої рекреації неподалік оз. Світязь. На трьох 
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ділянках зафіксовано стадії І і ІІ дигресії. Низька стадія дигресії на 
цих ділянках пов’язана з тим, що територію використовують тіль-
ки для короткосезонної утилітарної рекреації, тому природні компо-
ненти швидко відновлюються. Винятком є ділянка 4, де просте-
жено четверту стадію рекреаційної дигресії. Це пов’язано з тим, 
що через цю ділянку проходить екологічна стежка “Світязянка”, а 
також розміщений рекреаційний майданчик. 

І–ІІ стадія – це території заповідних зон затоки Бужньої і 
озерно-болотно-лісового масиву “Мошне”, а також зони регуло-
ваної рекреації вздовж екологічних стежок. Для цих територій 
характерне велике різноманіття рослинного світу, відсутнє ура-
ження деревостану, підросту, чагарників, чагарничків, трав’яного 
покриву, мохово-лишайникового покриву, неушкодженість лісової 
підстилки, відсутність місць для розведення вогнищ, незначна 
або відсутня засміченість території (винятком можна вважати 
озерно-болотно-лісовий масив “Мошне”, оскільки на дорогах кон-
центрується велика кількість сміття і наявні механічні пошкод-
ження чагарничків – вичісування чорниці). Щодо динаміки рекреа-
ційної дигресії – на цих ділянках простежується часткове віднов-
лення рослинного світу (наприклад з’явилися малина і орляк (1,20), 
брусниця (19), квасениця (1). 

Для подальшого раціонального господарського використання 
даної території рекомендується дотримання заповідного режиму 
даних території, а для території з ІІ стадією рекреаційної дигресії 
рекомендується – регульована рекреація. Це засвідчує, що тери-
торія заповідної зони може слугувати еталонною для досліджен-
ня рекреаційної дигресії, адже тут дигресії природних комплексів, 
спричиненої рекреаційним навантаженням, немає. 

Найвищі стадії рекреаційної дигресії (ІІІ–V) простежено у 
зоні стаціонарної рекреації. Ключові ділянки закладені нами у 
зонах відпочинку “Гушове” і “Пісочне”. Зона відпочинку “Гушове” 
розміщена на узбережжі оз. Світязь, де також знаходяться пансіо-
нат “Шацькі озера”, наметове містечко “Незабутка”, екологічна 
стежка “Світязянка” та інші бази відпочинку з прилеглими лісами 
та узбережжями. Зона відпочинку “Пісочне” охоплює озеро Пісоч-
не, санаторій “Лісова пісня”, наметове містечко “Запісочне”, еколо-
гічну стежку “Лісова пісня” та інші бази відпочинку, розташовані 
на узбережжі озера. 
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ІІІ–ІV стадія – це в основному території зон регульованої і 
стаціонарної рекреації. Території навколо екологічних стежок і 
місця віддалені від наметових містечок, в безпосередній близь-
кості до освоєних водних об’єктів (озер Світязь, Перемут та Пісоч-
не). Для цих територій характерним є: різноманіття рослинного 
світу, помірне пошкодження деревостану, підросту, чагарників, 
чагарничків, трав’яного покриву; зрідженість мохово-лишайни-
кового покриву; лісова підстилка подрібнена або в стадії розпаду; 
наявність місць для розведення вогнищ; засміченість територій 
від 30 до 50 %. Для подальшого раціонального господарського ви-
користання даної території рекомендується дотримання режиму 
регульованої та стаціонарної рекреації. 

В порівнянні з 2007 роком значно зросла площа витоптаних 
ділянок, кількість стежок, погіршився стан лісової підстилки (по-
дрібнена або в стадії розпаду), зменшилась різноманіття чагарників, 
чагарничків, трав’яного покриву, поблизу точки № 9 з’явилась 
новобудова. Хоча також варто відмітити, що зменшилась засмі-
ченість території даних ділянок. Це пов’язано насамперед з тим, 
що на території парку проводяться щорічні екологічні акції, зро-
сла екологічна свідомість відпочиваючих. 

Згідно досліджень найбільшого рекреаційного впливу заз-
нають ділянки, розміщені в безпосередній близькості до освоєних 
водних об’єктів (Світязь, Пісочне), а також неподалік закладів 
відпочинку та туристичних стежок. У таких місцях стадія дигресії 
становить – V, IV та ІІІ. Зокрема, п’ята стадія спостерігається у 
урочищі приозерних валів та гряд з сосняками лишайниковими 
на дернових слаборозвинутих ґрунтах, розміщених у безпосеред-
ній близькості до озер Світязь та Пісочне. На відстані 100–200 м, 
за умови не інтенсивного використання, така стадія зменшується 
на один порядок. 

V стадія – це території зони стаціонарної рекреації – ділянки 
наметових містечок “Незабудка” і “Запісочне”, зона відпочинку 
“Гряда”, а також території прилеглі до відпочинкових баз. Для них 
характерним є: бідний рослинний світ, значне пошкодження дерево-
стану, зазвичай підріст, чагарники, чагарнички і трав’яний покрив 
там не ростуть, або дуже пошкоджені; повне знищення мохово-
лишайникового покриву, повний розпад лісової підстилки; велика 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 33 

 

кількість місць відведених для розведення вогнищ; засміченість 
території >50 %. 

У порівнянні з 2007 роком ситуація на цих ділянках не за-
гострилась. В загальному територія інтенсивно використову-
ється, як і 5 років тому. Лісова підстилка в дуже подрібненому 
стані або на стадії розпаду, росла кількість стежок, але водночас 
на території з’явився поодинокий підріст ялівцю і чагарнички бру-
сниці. Засміченість території помітно зменшилась (що пов’язано з 
постійним її прибиранням), але знаходиться в межах 30–40 %. 

Інші урочища, які є у Шацькому НПП, за умови відсутності 
рекреаційного пресу, можуть самовідновитись щонайменше за 
два роки. Цю динаміку потрібно враховувати при проектуванні 
рекреаційного господарства. 

Отже, можна зробити висновок, що найбільш рекреаційно 
навантаженими є території під наметовими містечками і прилеглі 
до відпочинкових баз (НМ “Незабудка”, НМ “Запісочне”), а най-
менш рекреаційно навантаженими є території заповідних зон (за-
тока Бужня і озерно-болотно-лісовий масив “Мошне”). 

Як бачимо, рекреаційна дигресія в зоні стаціонарної ре-
креації вже перетнула межу стійкості. Це ще раз засвідчує, що 
природні компоненти парку за такого планування не встигають 
відновлюватись. Тому треба розробити систему розвантаження та 
відновлення рекреаційно деградованих ділянок. Це потребує знач-
них наукових досліджень у галузі рекреаційного природокористу-
вання, а також відповідного фінансування цієї галузі господарю-
вання в парку. 

Перспективним є удосконалення мережі туристичних мар-
шрутів, запропонованих у проекті організації Шацького НПП, що 
пов’язане із їх спрямуванням у заповідну зону. Вважаємо за непри-
пустиме розробляти туристичні маршрути у заповідній зоні. Зміни у 
рекреаційному господарстві парку дозволять зменшити туристич-
не навантаження шляхом залучення нових рекреаційних тери-
торій та сприятимуть всесезонному відпочинку, що підтримає со-
ціально-економічний розвиток регіону розташування парку [1]. 
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Розглянуто сутність проблеми формування курдської держав-
ності в руслі геополітичних, геоекономічних та глобалізаційних 
чинників. Здійснено ретроспективний та перспективний аналіз 
інтеграційних процесів курдського насе-лення. Показано наслідки 
утворення незалежної курдської держави із врахуванням геопо-
літичної ситуації на макрорегіональному рівні. 

Ключові слова: геополітика, курди, мусульмани, державність, 
етнічні протистояння. 

 
Проблема етнічних протистоянь в Південно-Західній Азії 

завжди була значимою та відрізнялася гостротою. В світлі остан-
ніх подій на Близькому Сході ця проблема набула ще більшої важ-
ливості та актуальності. Чільне місце серед усіх етнічних конфлік-
тів регіону займає “курдське питання”. 

Курди – іранський народ, який представляє собою сукуп-
ність численних племінних груп, розселених переважно в районах 
середнього та північного Загроса і у верхів’ях Тигра і Євфрату – в 
регіоні, званому Курдистаном. В даний час Курдистан поділений 
між Туреччиною, Іраном, Іраком і Сирією. Загальна площа ареалу 
розселення становить приблизно 392 тисячі кв. км. Сьогодні кур-
дів налічується від 30 до 35 млн осіб [3]. 

Об’єктом дослідження є геополітичні аспекти курдської про-
блеми. Предметом – геопросторова організація курдської проблеми. 

Мета дослідження – розкрити зміст проблеми курдської дер-
жавності. Виявити чинники, які сприяють здобуттю курдами власної 
державності. Дослідити геополітичні аспекти від такого розвитку 
подій. 
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Рис. 1.  Розселення курдів у країнах макрорегіону 
 

Численні діалекти курдської мови відносяться до північно-
західної підгрупи іранських мов. Більшість курдів сповідує іслам, 
також алевізм, і християнство. Це четвертий за чисельністю народ 
Південно-Західної Азії після арабів, персів і турків. Точна чисель-
ність курдів у Туреччині, зважаючи на фактичну відмову уряду 
цієї країни визнавати таку національність, може бути оцінена 
тільки приблизно. Експертні оцінки говорять про 20–23 % на-
селення країни, що може становити до 16–20 млн осіб [1]. 

Починаючи з ХІХ ст. здійснено кілька спроб створення неза-
лежної курдської держави (вперше у 1840 р.). Проте ворожі відно-
сини із турками, іранцями, азербайджанцями, байдужість “вели-
ких світових гравців”, жорстка політика офіційної влади Туреч-
чини, Ірану, режиму С. Хуссейна завадили створенню держави. 
Заважала і відсутність внутрішнього консолідуючого фактора (або 
особистості). 

Зараз національно-визвольний рух перемістився знову до 
Туреччини, яка з метою Євроінтеграції проводить демократи-
зацію суспільних інституцій. Провідною організацією стає аж до 
наших днів Курдська Робітнича Партія (КРП). Cпочатку вона ви-
різнялася своїм лівим спрямуванням, маючи багато схожого з 
комуністичною партією Китаю. Але зараз сфера її діяльності вихо-
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дить далеко за межі політичної боротьби. Вона фактично є урядом 
Курдистану, контролює війська – загони “пешмерг”, має політичні 
та соціальні структури і утворення серед діаспори по усьому світі. 

КРП досягає певних успіхів у боротьбі за незалежність. 
Причин цьому є декілька. По-перше, внутрішня самоідентифіка-
ція, консолідація та радикалізація курдського населення. По-
друге, відхід від кочового способу життя. Причиною цього стали 
глобалізаційні процеси у світі загалом та у Південно-Західній Азії 
зокрема. 

Навіть в “пешмергу” створюються жіночі бойові загони [7]. 
Це сам по собі революційний факт для ісламських країн! В 1990 р. 
легалізовано використання курдської мови лише на внутрішньому 
просторі. Раніше вона була заборонена. Але навіть зараз офіційна 
турецька влада відкидає сам факт існування курдів, іменуючи їх 
“гірськими турками”. Сьогодні ведуться нелегальні радіопередачі 
курдською мовою, так як офіційні – під забороною. Міжнародна 
спільнота (завдяки тиску діаспори) захищає права курдів в гума-
нітарної сфері. 

Іракські курди заручилися підтримкою США. Саме в регіоні 
проживання курдів розмістили свої військові сили Сполучені 
Штати. Курдистан визнає владу Багдада лише остільки, оскільки 
бажає сам [5]. Так, з 2 вересня 2006 р. діє заборона вивішувати в 
Курдистані прапор Іраку, який курди вважають символом араб-
ського шовінізму. Наразі Іракський Курдистан має, окрім парла-
менту і уряду, власні збройні формування “пешмерга” (до 80 тис. 
осіб, з важкою зброєю, бронетехнікою і танками), власну службу 
безпеки, організовану за допомогою ізраїльських інструкторів 
(“Асаїш”), кілька супутникових каналів, чотири університети [2]. У 
2005 році побудований під Ербілем аеропорт забезпечив йому 
повітряний зв’язок із зовнішнім світом (другий аеропорт існує в 
Сулейманії). 

Важливим фактором існування і незалежності курдів є еко-
номічний чинник, а саме нафта. Вважається, що нафтові запаси 
Іракського Курдистану – шості у світі за величиною і нараховують 
45 млрд барелів. Курдами вже укладено ряд угод про видобуток 
нафти із західними компаніями. Особливі надії покладаються на 
розвиток туризму, як міжнародного, так і внутрішнього, так як 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%97%D1%88&action=edit&redlink=1
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Курдистан, завдяки своїм природним особливостям, був в “мирні” 
часи улюбленим місцем літнього відпочинку для жителів пів-
денних напівпустельних районів. Прагнучи привернути інвестиції, 
новий уряд Курдистану ухвалив закон, що надає іноземним інве-
сторам 10-річні податкові канікули. 

Схожі тенденції і в сирійських курдів. Поки в країні три-
вають бої за владу між президентом та опозицією, основні курд-
ські політичні угруповання тримаються стороною і не втруча-
ються в конфлікт. Вони створили власні збройні формування, 
були сутички з ісламістами [8]. 

В свою чергу, Туреччина проводить військові операції на 
території Іраку, користуючись внутрішньою нестабільністю в цій 
державі. За останні 6 років таких було 53. За 32 роки загинуло 
40 тис. осіб. Але є два зовнішньополітичні фактори на користь 
Курдистану. Перший – інтереси США. Америка не стільки зацікав-
лена в курдській державності, скільки в послабленні Ірану [6]. Ну 
і, звісно, “нафтовий” інтерес. США хоче доступу для своїх компаній 
на закритий Близькосхідний ринок родовищ нафти. 

Також підтримку, значно більш таємну виявляє до Курди-
стану Ізраїль. Тель-Авів, як ніхто інший, зацікавлений у послаб-
ленні мусульманських країн, особливо Туреччини та Ірану. За 
деяким даними, ізраїльська розвідка проводила навчання загонів 
“пешмерг”. Адже незважаючи на те, що курди – в переважній біль-
шості мусульмани, вони не розділяють загальної ворожості до 
Ізраїлю. 

Проблема курдів є більш складною та заплутаною, аніж зда-
ється на перший погляд. Усі складові даного протистояння вхо-
дять у сферу різних геополітичних інтересів, часто ворожих та 
взаємно неприйнятних один одному. Зважаючи на чергове наро-
стаюче напруження між Туреччиною та КРП, вирішення цієї про-
блеми обіцяє бути непростим. 
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Рис. 2.  Прогнозовані межі Курдистану 
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Наведено результати досліджень освоєних дерново-карбо-
натних ґрунтів Вороняцького природного району. Оцінено регіо-
нальні умови і чинники ґрунтотворення, які визначають генезис 
дерново-карбонатних ґрунтів (рендзин), охарктеризовано їхні 
морфометричні, фізичні та фізико-хімічні властивості. Проаналі-
зовано зміни морфогенетичних властивостей цих ґрунтів внаслі-
док тривалого сільськогосподарського використання. 
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Інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва 

неминуче відображається на стані довкілля і передусім на ґрунті 
як на одному з найважливіших компонентів біосфери. Досліджу-
вані ґрунти на даній території є інтразональними біолітогенними 
ґрунтами, які утворились в умовах промивного типу водного ре-
жиму під одночасною дією деревної і трав’яної рослинності на 
крейдово-мергелевих породах. За генетичною природою дослід-
жувані ґрунти є унікальними і не мають аналогів в Україні, що 
зумовлює упродовж тривалого часу потребу їх вивчення, особ-
ливо в умовах інтенсивного сільськогосподарського використання. 
Специфіка чинників ґрунтоутворення, у тому числі антропоген-
ного, зумовила напрям і характер сучасних ґрунтотворних про-
цесів, що відбилося на морфологічних особливостях, складі і вла-
стивостях рендзин. Дерново-карбонатні ґрунти на досліджуваній 
території є домінуючими та найродючішими, тому вони по-
требують особливо детального вивчення, щодо їх використання 
[3]. 
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Метою є вивчення морфогенетичних особливостей освоєних 
дерново-карбонатних ґрунтів (рендзин) Вороняцького природ-
ного району. 

Об’єктом є освоєні дерново-карбонатні ґрунти (рендзини), а 
предметом – морфогенетичні особливості рендзин. 

Основними завданнями є: 
 оцінка регіональних умов і факторів ґрунтотворення, які 

визначають генезис дерново-карбонатних ґрунтів (рендзин); 
 вивчення морфологічних особливостей дерново-карбонат-

них ґрунтів (рендзин); 
 встановлення комплексу характерних морфометричних, 

фізичних і фізико-хімічних властивостей досліджуваних ґрунтів. 
Досліджувана територія знаходиться в межах Вороняцького 

природного району Західно-Подільської височинної області Західно-
Українського краю. Клімат даної території помірно-теплий з до-
статнім зволоженням. Середні температура липня +16 – +18 оС, 
січня -4 – -5 оС. Упродовж року середня багаторічна кількість 
опадів становить 600–700 мм. 

За геоморфологічним поділом територія розміщена в пів-
нічній частині Гологоро-Кременецького низькогірного краю По-
ділля (Гаськевич, Позняк, 2007). Рельєф території являє собою 
горбисто-хвилясту рівнину, яка порізана великою кількістю ярів, 
балок. Значна частина території розташована на вододільному 
плато видовженому із заходу на схід. В різних частинах території 
спостерігається інтенсивний змив ґрунту і намивання в пони-
жених елементах рельєфу. Горбогірний характер рельєфу зумов-
лює певні агрокліматичні відмінності на території, зокрема тер-
міни агрокліматичної “стиглості ґрунтів”, особливо на схилах 
північної та південної експозиції [1]. 

Домінуючими ґрунтотворними породами на даній території 
є лесоподібні суглинки, поширені переважно в центральній та 
південно-східній частинах Вороняків. В північній частині тери-
торії основними ґрунтотворними породами виступають продукти 
вивітрювання щільних карбонатних порід. Це світло-сіра, або біла 
порода з включенням в різній мірі уламків крейди. За грануло-
метричним складом ці породи середньо-, та важкосуглинкові [1]. 

Зволоження ґрунтів тісно пов’язане з рельєфом місцевості, 
який впливає на розподіл опадів та умови залягання ґрунтових 
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вод. Ґрунтові води залягають на досліджуваній території досить 
глибоко (5 м) і на процеси ґрунтоутворення та зволоження не 
впливають. Тут існує промивний тип водного режиму ґрунтів. 
Зволоження тут відбувається, в основному, тільки за рахунок 
атмосферних опадів.[2] 

Серед чинників ґрунтоутворення рослинність відіграє важ-
ливу роль. Вона є джерелом органічної частини ґрунту. Угрупу-
вання лісів тут поширені лише на сильногорбистих місцевостях. 
Луки та пасовища на цій території, в основному, розташовані на 
понижених ділянках рельєфу. 

Дерново-карбонатні ґрунти Гологоро-Кременецького горбо-
гір’я мають значну потужність гумусового горизонту 29 см. За 
гранулометричним складом рендзини Вороняків легко- та середньо-
суглинкові. 

У структурно-агрегатному складі рендзин різко переважає 
брилувата фракція (агрегати >10 мм). Вміст агрономічно цінних 
агрегатів розміром від 10 до 0,25 мм становить 7,27–0,40 %. 
Згідно з оцінкою структурно-агрегатного стану ґрунтів, сума 
водостійких агрегатів є надлишково високою. Підтвердженням 
цього є низькі значення коефіцієнта структурності, який стано-
вить 1,32–1,09. Сума водостійких агрегатів розміром від 10 до 
0,25 мм коливається в межах 86,64–93,94 %. Дані структурно-
агрегатного складу свідчать про те, що дерново-карбонатні ґрун-
ти є переущільнені, за рахунок руйнування агрономічно цінних 
агрегатів і формування брил важкою сільськогосподарською техні-
кою. 

Щільність твердої фази коливається в межах 2,66–2,69 г/см3. 
Щільність будови становить 1,24–1,45 г/см3 і збільшується вниз 
по профілю, що корелюється із зменшенням кількості гумусу в 
тому ж напрямку. Загальна шпаруватість ґрунтів становить 45,7–
53,6 %. Вниз по профілю вона зменшується, що пояснюється змен-
шенням загального вмісту гумусу. Загалом рендзини відзначаються 
задовільною шпаруватістю аерації в межах усього ґрунтового 
профілю, і коливається в межах 42,51–50,62 %. В орному горизонті 
ґрунти досягли високого значення аерації, що, можливо, викли-
кано однотипною системою обробітку. 

Внаслідок тривалого сільськогосподарського використання 
і застосування глибокої оранки, в генетичному профілі рендзин 
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спостерігається тенденція активного розвитку процесу розчи-
нення і вилуговування твердих карбонатних частинок, що при-
зводить до зменшення щільності ґрунтової маси та перерозподілу 
тонко дисперсних фракцій нерозчинного залишку вихідної ґрунто-
творної породи в межах генетичних горизонтів [5]. Досить інтен-
сивно руйнується структура, що викликає появу брилуватості та 
ущільнення генетичних горизонтів. Унаслідок цього істотно 
зменшується загальна шпаруватість і шпаруватість аерації. 

Результати фізико-хімічних аналізів рендзин північно-схід-
ної території Вороняків подано у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Фізико-хімічні властивості дерево-карбонатних ґрунтів 

 

Генетичні 
горизонти 

Глибина 
відбору 
зразків, 

см 

рН-водне Гумус, % 
Вміст 
СаСО3, 

% 

Гігро-
скопічна 

волога 

Дерново-карбонатні ґрунти (пасовище) 

Hd 
HСа 

 
HpСа 
PhСа 

 

0-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 
50-60 
63 і < 

7,27 
7,28 
7,28 
7,29 
7,32 
7,36 
7,49 

4,58 
4,39 
3,58 
2,18 
1,78 
1,44 
1,19 

59,4 
63,9 
68,8 
73,2 
79,8 
88,9 
92,5 

1,8 
2,2 
2,2 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 

Дерново-карбонатні ґрунти (рілля) 
HСа+HpСа 

(орн.) 
HСа+HpСа 
(п/орн.) 

PhCa 
PCa 

0-10 
10-20 
20-30 

 
30-40 
43 і < 

7,41 
7,46 
7,48 

 
7,54 
7,58 

4,24 
3,73 
2,71 

 
1,95 

 

67,5 
68,8 
76,6 

 
79,8 
88 

2,4 
2,4 
2,4 

 
2,4 

 
З таблиці видно, що дерново-карбрнатні ґрунти вирізняються 

сприятливими для вирощування сільськогосподарських культур 
фізико-хімічними властивостями. Вміст гумусу в горизонті Hk 
становить 4,24–4,58 %, такий високий вміс гумусу у рендзинах 
пояснюється сповільненням процесів розкладу органічних речо-
вин унаслідок надлишкової кількості вуглекислого вапна і зумов-
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леною його присутністю лужністю ґрунтового розчину, і з глиби-
ною його вміст зменшується. Ґрунти належать до низькогумусних. 

 

 
 

Рис. 1.  Профільний розподіл гумусу в дерново- 
карбонатних ґрунтах 

 
Рендзини у всьому профілі мають лужну реакцію середо-

вища, рН-водне коливається в межах від 7,27–7,58. 
Вміст карбонатів у дерново-карбонах ґрунтах із глибиною 

збільшується і коливається в межах 59,4–92,5 %. Такий порівняно 
з нижніми горизонтами малий вміст карбонатів, перш за все, може 
бути зумовлений тим, що під час обробітку ґрунту відбувається 
механічне подрібнення і руйнування карбонатних включень та 
інтенсифікація їхнього вивітрювання. Вниз по профілю на глибині 
40–50 см втрати карбонату кальцію зменшуються, що вказує на 
деяке сповільнення процесу розчинення і вилуговування карбо-
натів і, відповідно меншого його впливу на формування кислотно-
основних властивостей дерново-карбонатних ґрунтів. 

Отже, однією з найважливіших проблем у процесі освоєння 
ґрунтів є їх гумусовий стан. Як показують результати досліджень, 
тривале сільськогосподарське використання рендзин переважно 
як орних земель не стимулює їхньої біологічної активності, по-
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гіршує умови процесів гумусоутворення та гумусонакопичення, 
особливо у межах діяльного шару цих ґрунтів. Унаслідок цього 
вміст і запаси гумусу у верхній частині до глибини 30-35см 
істотно зменшилися. 

 

 

Першими кроками для раціонального використання і охо-
рони дерново-карбонатних ґрунтів необхідне покращення гуму-
сового стану. Покращення загальних фізичних властивостей можна 
досягти шляхом мінімізації обробітку ґрунтів, зменшення пито-
мого тиску сільськогосподарської техніки на ґрунт, внесенням 
органічних добрив [3]. 

У найближчій перспективі планується продовження вивчен-
ня більш детально морфологічних, фізичних та фізико-хімічних 
властивостей рендзин в процесі тривалого сільськогосподарсь-
кого використання. 

Узагальнюючи все сказане, робимо висновок, що проблема 
вивчення характеру та напряму розвитку сучасних ґрунтотворних 
процесів, морфології, складу і властивостей дерново-карбонатних 
ґрунтів, зумовлена тривалим інтенсивним освоєнням. 

Довготривале сільськогосподарське використання рендзин 
як орних земель призвело до активізації процесів внутрішньо-
ґрунтового вивітрювання, особливо в середній частині профілю. 
Генетичний профіль освоєних дерново-карбонатних ґрунтів хара-
ктеризується помітно вираженою диференціацією за СаО. Під 

 

Рис. 2. Вміст і розподіл карбонаті в профілі 
дерново-карбонатних ґрунтів дерново-карбонатних ґрунтів  
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впливом тривалого та інтенсивного освоєння розвивається про-
цес ущільнення, який призводить до значного збільшення щіль-
ності будови ґрунтового профілю рендзин, зниження загальної 
шпаруватості та шпаруватості аерації в цих ґрунтах і в цілому 
змінює ґрунтово-екологічні умови. 

Виявлені напрямок і характер розвитку сучасних ґрунто-
творних процесів у рендзинах в умовах інтенсивного земле-
робства призводить до зміни морфологічної будови генетичного 
профілю цих ґрунтів, зокрема до збільшення потужності гумусо-
во-акумулятивного горизонту; простежується буруватий відтінок 
у гумусово-акумулятивному горизонті на фоні переважаючого 
темно-сірого кольору; також збільшилась потужність перехідного 
гумусового горизонту. 
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and soil formation factors that determine the genesis of sod-carbona-
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physico-chemical properties. Were analyzed the changes of morpho-
genetic properties of these soils due to long agricultural use. 
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В останні десятиліття страховий ринок зазнав багатьох змін 
і перетворень. Частка страхування у ВВП розвинених країн світу 
постійно зростає. Ринок страхування в Україні недостатньо роз-
винений через дестабілізацію національної економіки, проте існу-
ють галузі, в яких страхування є обов’язковим – це, зокрема, 
страхування туристів (медичне й від нещасних випадків). Львів, в 
свою чергу, є туристичним центром України. 

Ключові слова: страхування, страховий ринок, страхова ком-
панія, туризм. 

 
Страхoвий ринoк фoрмується на oснoві страхoвих пoслуг, які 

знахoдяться в oбігу та призначені для реалізації. Oснoвним 
генератoрoм страхoвих пoслуг виступає страхoва кoмпанія, яка 
oднoчаснo є суб’єктoм страхoвoгo ринку, йoгo невід’ємнoю кoмпo-
нентoю та функціoнальнoю oдиницею. Ствoрення будь-кoгo стра-
хoвoгo прoдукту немoжливе без взаємoпoв’язаних oрганізаційних 
та екoнoмічних прoцесів, які фoрмуються в рамках функціoна-
льнoї oдиниці страхoвoгo ринку під дією зoвнішніх та внутрішніх 
фактoрів і слугують неoбхіднoю передумoвoю її діяльнoсті. 

Таким чином, перед нами пoстає неoбхідність дoслідження 
сучаснoгo стану страхoвoгo ринку міста Львoва, прoвідних стра-
хoвих кoмпаній, а такoж обсягу пoслуг, щo надаються страхoвими 
кoмпаніями у прoцесі oбслугoвування туристичнoгo сегменту 
страхoвoгo ринку. 

Як бачимo, в ширoкoму рoзумінні страхoвий ринoк являє 
сoбoю всю сукупність екoнoмічних віднoсин з привoду купівлі-
прoдажу страхoвих пoслуг, тoбтo ринoк забезпечує oрганічний 
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зв’язoк між страхoвиками і страхувальниками і тут здійснюється 
oбoв’язкoве визнання страхoвoї пoслуги. При цьому неoбхіднoю 
умoвoю існування страхoвoгo ринку є наявність суспільнoї пoтре-
би на страхoвиків, які мoжуть задoвoльнити ці пoтреби. Об’єктив-
нoю oснoвoю страхoвoгo ринку є виникнення в прoцесі відтвo-
рення неoбхіднoсті надання грoшoвoї дoпoмoги пoтерпілим у 
випадку настання непередбачених пoдій. При цьому, oснoвним 
екoнoмічним закoнoм функціoнування страхoвoгo ринку є закoн 
пoпиту і прoпoзиції. 

Згіднo з кількістю діючих на страхoвoму ринку страхoвих 
кoмпаній на ньoму складаються специфічні умoви, які впливають 
на віднoсини страхoвиків і страхувальників, рівень і метoди дер-
жавнoгo регулювання, спoсoби надання страхoвих пoслуг, oргані-
заційні oсoбливoсті страхoвих кoмпаній тoщo. 

З тoчки зoру суб’єктів страхoвoгo ринку мoжна представити 
наступну схему їх взаємoзв’язку (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Схема взаємoзв’язку суб’єктів страхoвoгo ринку 
 

За такoю схемoю суб’єкти страхoвoгo ринку працюють пере-
важнo завжди. Якщo пристoсувати цю схему дo туристичнoї сфери, 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 51 

 

тo юридичними oсoбами будуть виступати турoператoри та тур-
агенти, а фізичними oсoбами – пoдoрoжуючі, тoбтo туристи. 

Страхoвий ринoк міста Львoва є кoнкурентним і характе-
ризується великoю кількістю учасників. Згіднo з інфoрмацією, 
рoзміщенoю на oфіційнoму сайті Львівськoї міськoї ради, у місті 
Львoві на цей мoмент на ринку функціoнує 64 страхoвих кoмпанії 
(в тoму числі філії та представництва) [4]. 

Oфіційнo зареєстрoваними на Львівшині є такі страхoві 
кoмпанії як ПАТ АСК “Дністер”, ПАТ АСК “Скарбниця”, ПАТ СК 
“Інпрo”, ПАТ СК “Універсальна”, ПАТ “Пoліс-центр”, ПАТ СК “Ре-
несанс”, а такoж 16 філій, зoкрема філії “Oранти”, “Гарантавтo”, 
“Українськoї транспoртнoї страхoвoї кoмпанії”, “ІНГO Україна” та ін. 

Oтже, oснoвними прoдавцями страхoвих пoслуг на ринку 
Львoва є акціoнерні страхoві кoмпанії публічного і приватного 
типу та страхoві тoвариства. Важливoю групoю прoдавців пoслуг 
на страхoвoму ринку Львoва є перестрахувальники, яких пoки 
недостатньо. Ринoк перестрахувальників мoжна виділити як суб-
ринoк, вихoдячи з йoгo специфіки. З oднoгo бoку, на цьoму ринку 
прoдавцями страхoвих пoслуг виступають звичайні страхoві кoмпа-
нії (єдина вимoга дo них – ліцензія на прoведення перестрахoвих 
oперацій), а з другого – пoкупцями є такoж страхoві кoмпанії, які 
передають пoвністю чи часткoвo страхoвий ризик чи групи стра-
хoвих ризиків певнoгo виду за узгoдженими умoвами для ствo-
рення, пo мoжливoсті збалансoванoгo пoртфеля та забезпечення 
фінансoвoї стійкoсті прибуткoвoсті oперацій. 

Для тoгo, щoб oтримати загальну картину щoдo прoдавців 
страхoвих пoслуг та стан справ кoнкретнoгo прoфесійнoгo учас-
ника страхoвoгo ринку в місті Львoві ми викoристаємo рейтингoм 
страхoвих фірм. В Україні рейтинг страхoвиків у 1995–1999 рр. 
oприлюднював Укрстрахнагляд, в oснoвнoму, через публікацію в 
газеті “Україна-Бізнес”. Після ліквідації Укрстрахнагляду цю рoль, 
пoчинаючи з 2001 р., викoнує страхoвий рейтинг “Insurance TOP” – 
щoквартальне видання Українськoгo наукoвo-дoсліднoгo інсти-
туту “Права та екoнoмічних дoсліджень”, яке публікує рейтинги 
прoфесійних учасників страхoвoгo ринку (страхoвиків, перестрах-
хoвиків, страхoвих брoкерів). 

Для тoгo, щoб визначити п’ятірку страхoвих кoмпаній міста 
Львoва, які займають лідируючі місця, ми будемo кoристуватись 
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рейтингoм “Insurance TOP” “TOP рейтинг страхoвих кoмпаній 
України в 2011 р.” [5]. Для прoведення рейтингoвoї oцінки про-
фесійних учасників страхoвoгo ринку рейтингoвий центр “Insurance 
TOP” кoристується Принципами діяльнoсті рейтингoвих агентств, 
які прийняті для застoсування технічним кoмітетoм Міжнарoднoї 
oрганізації кoмісії з цінних паперів (IOSCO) у вересні 2003 р. З 
загальнoгo рейтингу страхoвих кoмпаній, щo діють на ринку 
України, ми виберемo п’ятірку тих, щo займають лідируючі пози-
ції за обраними нами показниками та представлені на страхoвoму 
ринку міста Львoва. Після прoведення такoгo рейтингу, ми роз-
містимo ці страхoві кoмпанії відпoвіднo на певні місця в рейтингу 
та рoзглянемo страхoві пoслуги, щo надаються в сфері туризму, 
трьoх найбільш пoвтoрюваних в складених нами рейтингах стра-
хoвих кoмпаній міста Львoва. 

Oтже, перший рейтинг, який ми oпрацюємo, та на oснoві 
якoгo виберемo п’ятірку лідерів серед страхoвих фірм міста Львo-
ва – це рейтинг аналізу oднoгo з oснoвних параметрів страхoвика – 
активів страхoвoї кoмпанії (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2.  Сума активів прoвідних страхoвих кoмпаній 
міста Львова на 30.09.2011 р., тис. грн. 
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Активи страхoвoї кoмпанії – засoби страхoвoї кoмпанії, щo 
складаються з oснoвних засoбів, нематеріальних активів, довго-
термінoвих фінансoвих вкладень, вирoбничих запасів, витрат 
майбутніх періoдів, кoрoткoтермінoвих фінансoвих вкладень, каси, 
рoзрахункoвих рахунків рoзрахунків із заснoвниками та ін. Вoни є 
важливими при визначенні надійності страхoвих кoмпаній, так як 
визначають рівень платoспрoмoжнoсті страхoвика. Важливе зна-
чення такoж має ліквідність цих активів. Серед представлених 
нами страхoвих кoмпаній першість oтримала НАСК “Oранта” (чет-
верте місце у рейтингу “Insurance Top”). Сума всіх її активів на 
30.09.2011 р. станoвить 1 058 719 тис. грн [5]. 

Наступним стане визначення на страхoвoму ринку міста 
Львoва першoї страхoвoї кoмпанії за таким критерієм як інвести-
ційний дoхід. Детальніший аналіз зoбражений на рис. 3. 

1 – СГ “ТАС”; 2 – СК “Аска”; 3 – СК “ПЗУ Україна”;  
4 – СК “Універсальна” 5 – СК “Оранта”. 
 

Рис. 3.  Інвестиційний дoхід та страхові резерви прoвідних 
страхoвих кoмпаній міста Львова станoм 

на 30.09.2011 р., тис. грн 
 

Лідируючими п’ятьма страхoвими кoмпаніями міста Львoва, 
щo мають найбільший інвестиційний дoхід за даними “Insurance 
Top” є СГ “TAC” – 396729 тис. грн, СК “Аска-Життя” – 145507 тис. 
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грн, СК “ПЗУ” Україна” – 118595,7 тис. грн, СК “Універсальна” – 
12002 тис. грн, СК “Oранта” – 16252,3 тис. грн. Як бачимo, пер-
шість в цьoму рейтингу oтримала СГ “ТАС” [5]. 

Ще oдним важливим критерієм, за яким мoжна визначати 
надійність страхoвoї кoмпанії та її пoпулярність на ринку Львoва, 
є кількість застрахoваних oсіб. Кількість застрахoваних oсіб 
залежить від таких фактoрів як імідж страхoвoї кoмпанії, спектр 
страхoвих пoслуг, щo вoна йoгo прoпoнує, налагoджена система 
збуту та рoзвинуті маркетингoві кoмунікації, ціна на страхoві 
пoслуги та їх якість, рівень страхових виплат тощо. У сфері ту-
ризму на кількість застрахoваних oсіб такoж впливає кількість 
туристичних фірм-партнерів, через які реалізуються страхoві по-
слуги, та компетентність працівників туристичних фірм в питан-
нях страхування туристів. Кількість осіб, яких страхують ліди-
руючі на страховому ринку компанії Львова, можна зобразити за 
допомогою рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4.  Кількість застрахoваних oсіб станoм 
на 30.09.2011 р., oсіб 

 
Страхoвими кoмпаніями, щo мають велику кількість застра-

хoваних oсіб, а oтже і висoкий рівень дoвіри на страхoвoму ринку 
міста Львoва стали такі: СК “Аска-Життя”, страхoва група “ТАС”, 
СК “Універсальна”, СК “ПЗУ Україна” та НАСК “Oранта.” Найбільше 
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застрахoваних oсіб в страхoвoї кoмпанії “Аска-Життя” 1262218 oсіб. 
Такoж в рейтингу пoвтoряються такі кoмпанії як СК “Oранта” та 
страхoва група “ТАС”, щo свідчить про високу якість страхoвoгo 
прoдукту цих кoмпаній [5]. 

Наступний рейтинг, який ми прoаналізуємo – це рейтинг пo 
страхoвим виплатам. 

 

 
 

Рис. 5.  Страхoві виплати страхoвих кoмпаній 
на 30.09.2011 р., тис. грн 

 
За даними рейтингу мoжна зрoбити виснoвoк, щo першoю 
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Івана Франка, кафедра геоморфології і 
палеогеографії 

Подано інформацію про історію вивчення палеолітичної 
стоянки Меджибіж, а також про сучасні дослідження на основі 
малакофауни. Представлено видовий склад фауни молюсків, ре-
зультати здійсненої палеогеографічної і стратиграфічної інтер-
претації. Наведено припущення формування тераси Пд. Бугу. 

Ключові слова: Меджибіж, палеоліт, лихвин, малакофауна. 
 
Палеолітична стоянка Меджибіж розташована в верхній те-

чії Південного Бугу на зх. від смт. Меджибіж Летичівського району 
Хмельницької області. Вона є однією з найдавніших стоянок ашель-
ського часу в Україні. 

Геолого-геоморфологічні особливості околиць Меджибожу 
вивчаються близько двохсот років. Першим почав вивчати тери-
торію Е. Ейхвальд. Він у своїй праці 1830 року описав різні типи 
відкладів досліджуваної території.  

У 1872 році відклади околиць Меджибожа описані у роботі 
Барбот-де-Марні, проте як і у попередньому випадку, інформація 
виключно описова. 

У праці 1914 року В. Д. Ласкарєвим опубліковано працю “Гео-
логические исследования в Юго-Западной России (17-й лист 10-ти 
верст. карты Европ. Рос.)”. У ній детально описано відслонення, де 
виявлено багаті рештками фауни молюсків, хребетних ссавців та 
риб відклади.  

Наступна більш повна згадка про геологію і фауну цього 
місцезнаходження була у праці 1931 року дослідника В. Г. Бондар-
чука “Фауна солодководних покладів мч. Меджибожа”. У ній 
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вперше детельно представлено результати фауни молюсків, вияв-
лених В. І. Крокосом. Визначальними видами він вважав багато-
чисельні Paludina, Neritina та Unio. Видовий склад фауни, кореляція 
її з відомими вже на той час розрізами Тирасполя, Градизька, 
розрізами південного сходу України, а також співставлення з 
матеріалами інших дослідників, дали підстави вважати відклади 
алювіальними, а час їх формування окреслити міндель-риським 
інтергляціалом. 

У 1969 році у “Материалах по четвертинному периоду” 
опубліковано роботу П. Ф. Гожика “О возрасте меджибожской 
фауны”. Автор детально описав рельєф цієї території, геолого-
геоморфологічні особливості розташування розрізу та його де-
тальний опис. Також ним було подано списки наявної фауни та 
здійснено їх стратиграфічну та палеогеографічну інтерпретацію. 
Згідно з баченням П.Ф. Гожика даний розріз складається з двох 
частин – лесової та алювіальної. Алювіальні відклади, з якими 
власне і пов’язана фауна молюсків, відносяться до ІІІ-ї тераси 
Південного Бугу. Виявлений склад прісноводної фауни дав змогу 
окреслити її вік як міндель-риський (лихвинський). 

В другій половині 1950-х років Пясецький під час дослід-
жень в околицях Меджибожу відкрив палеолітичну стоянку. На 
той час це був закинутий кар’єр з видобутку граніту, в якому 
Пясецький виявив численні уламки кісток, зуби великих ссавців і 
незначні знахідки нібито штучно обробленого кременю. Власне 
знаряддя праці з кременю і вказують на палеоліт. За знайденими 
черепашками молюсків було зрозуміло, що це водні відклади. У 
1996 році Пясецький відновив дослідження на палеолітичній сто-
янці, де знайшов кістки великих тварин і оброблений древніми 
гомінідами кремінь, чим власне і підтвердив висновки 1950-х 
років [4]. 

Згадувані водні утворення Меджибожа багаті також кіст-
ками ссавців. Найбільш повна інформація про склад фауністич-
ного комплексу наведена у роботах Л. І. Рековця. У алювіальній 
товщі відкладів ним виділено 7 видів великих і 20 видів дрібних 
ссавців. Крім того у відкладах також були знайдені залишки змій, 
черепах, ящірок. Аналіз даних по дрібних ссавцях підтверджує вік 
III-ї тераси, як міндель-риський. Ним також знайдені артефакти: 
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скребло, кілька сколів та скалок, нуклеподібний артефакт і скол із 
пісковику. Л. І. Рековець також зазначає, що якісний і кількісний 
склад фауни вказує на тогочасні помірні кліматичні умови з тра-
в’янистою та деревною рослинністю [5]. 

У 2008–2009 роках починається новий етап досліджень, які 
проводяться комплексно, вивчаючи проблемні питання археоло-
гічного, геологічного, палеогеографічного, палеонтологічного та 
інших напрямків. 

У 2008 році В. Степанчуком та С. Н. Рижовим було виявлено 
декілька кам’яних виробів і фрагментів кісток з антропогенним 
пошкодженням. У 2009 році археологічні дослідження продовжи-
лись, і були знайдені нові свідчення перебування тут людини. 
Серед знахідок були уламки кременистих знарядь, відходи їх 
виготовлення, а також чоппінг на окремості темно-сірого граніту, 
предмет, що типологічно нагадує овальний біфас, три сколи тощо 
[6]. 

У комплексі з археологічними дослідженнями проводились 
геолого-палеогеографічні дослідження. У 2009 році Ж. Матвіїши-
ною та С. Кармазиненком уточнено стратиграфію і послідовність 
відкладів у серії розрізів та проведено їх кореляцію. Було уточ-
нено генезис і тип грунтів, а також відтворено умови проживання 
давньої людини палеоліту [7]. 

Професором А. Богуцьким спільно з працівниками та студен-
тами географічного факультету проводились літолого-стратигра-
фічні дослідження , у тому числі вивчались текстурні особливості 
розрізу. Спільно з академіком П. Ф. Гожиком нами повторно до-
сліджувалась фауна молюсків з метою уточнення віку та генези 
водних відкладів. 

У липні минулого року відбувся польовий семінар на тему 
“Місцезнаходження Меджибіж і проблеми вивчення нижнього 
палеоліту Східноєвропейської рівнини ”. Участь у семінарі взяли 
вчені різних напрямків досліджень як з України, так і інших дер-
жав (Росія, Молдова, Франція). В рамках семінару обговорено 
основні питання геології, стратиграфії, археології палеолітичної 
стоянки Меджибіж. 

Мною у співпраці з П. Ф. Гожиком і Р. Я. Дмитруком вивча-
лась фауна молюсків. Виявлена нами у розрізі фауна була спів-
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ставлена з фауною молюсків раніше наведеною П. Ф. Гожиком. У 
результаті наших спільних досліджень представлено видовий 
склад фауни молюсків, який подано у таблиці 1. 

Під час малакофауністичних досліджень зразки відібрано, як 
з лесової, так і з алювіальної товщі. Згідно з даними таблиці фауна 
налічує 63 види молюсків, з них 49 – водні, а 14 – наземні. 

Домінуючою фауною є водна. Максимальна концентрація 
наземних видів характерною є для верхньої частини розрізу, 
тобто для ґрунту. У складі наземної фауни присутні види різних 
екологічних груп. Це пояснюється тим, що дана водойма була, 
зрозуміло, базисом ерозії і тому весь матеріал, що був на схилах 
поступово зносився сюди. 

У залягаючих нижче водних відкладах наземні види прак-
тично зникають, хоча поодинокі знахідки все таки трапляються 
(потрапляють сюди за рахунок знесення їх силовими процесами з 
берегів). 

Характер водної фауни присутньої у розрізі, зокрема наявність 
реофільних видів родів Viviparus, Theodoxus, Lythoglyphus, а також 
окремих уніонід, дають підставу вважати, що гідродинамічні умо-
ви водойми, у якій сформувались дані відклади, були активними, 
тобто характерною була досить значна течія, що давало змогу 
насичувати воду киснем. Решта видів є або стагнофільними, або ж 
такими, що можуть жити як у біжучих водоймах (потоках, ріках), 
так і стоячих (озерах, ділянках рік із малою швидкістю течії). 

Ще виявлена фауна дає змогу реконструювати особливості 
клімату території, де нагромаджувались ці відклади. Присутність 
термофільних форм, та повна відсутність бореальних, дає усі під-
стави говорити, що тогочасний клімат був достатньо теплим. 

У товщі водних утворень присутніми є ряд видів, які не 
пережили дніпровське зледеніння і у пізніших утвореннях на 
території України не зустрічаються. До них відносимо Viviparus 
diluvianus crassus Pavl., Viviparus burgensis Bondar., Theodoxus 
serratiliniformis Geyer, Lythoglyphus neumayri Sabba. Завдяки цим 
видам маємо змогу чітко визначити вік пачки як лихвинський. 

При вивченні геолого-стратиграфічних особливостей палео-
літичної стоянки, виникли питання щодо генези відкладів та 
приуроченості їх до долини Пд.Бугу, безпосередньо у час їх форму- 
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Таблиця 1 
Видовий склад фауни молюсків 

 

Назва виду Назва виду 
ВОДНІ ВИДИ 

Unio pictorum L. Segmentina nitida Müll. 
Unio tumidus Philip. Segmentina complanata L. 
Crassiana crassa Philip. Acroloxus lacustris L. 
Crassiana consentaneus Ziegl. Cincinna piscinalis Müll. 
Crassiana mancus Rssm. Valvata cristata Müll. 
Sphaerium rivicola Lam. Valvata planorbulinae Palad. 
Pisidium amnicum Müll. Lythoglyphus neumayri Sabba 
Pisidium casertanum Poli Lythoglyphus naticoides C. Pff. 
Pisidium obtusale Jen. Lythoglyphus subpiramidatus Gozh. 
Lymnaea stagnalis L. Viviparus diluvianus crassus Pavl. 
Lymnaea (P.) ovata Drap. Viviparus spaeridius zickendrathi 

 Lymnaea (R.) peregra Müll. Viviparus aethiops Parr. 
Lymnaea (G.) palustris Müll. Viviparus sokolovi Pavl. 
Lymnaea (G.) truncatula Müll. Viviparus burgensis Bondar. 
Amphipeplea gluticosa Müll. Viviparus viviparus L. 
Coretus corneus L. Viviparus contectus Millet 
Planorbis carinatus Müll. Bithynia tentaculata L. 
Planorbis planorbis L. Bithynia leachi Shepp. 
Anisus vortex L. Bithynia troshelli Paasch. 
Anisus spirorbis L. Theodoxus serratiliniformis Geyer. 
Anisus leucostomus Millet Theodoxus danubialis C. Pff. 
Anisus contortus L. Theodoxus transversalis C. Pff. 
Anisus (G.) laevis Ald. Fagotia (Microcolpia) longus Gozh. 
Anisus (G.) albus Müll. Fagotia acicularis Fer. 
 Fagotia esperi Fer. 

НАЗЕМНІ ВИДИ 
Succinea putris L. Vallonia costata Müll. 
Succinea oblonga Drap. Chondrula tridens Müll. 
Cochlicopa lubrica Müll. Clausilia dubia Drap. 
Vertigo antivertigo Drap. Clausilia sp. 
Abida cf. frumentum Drap. Laciniaria sp. 
Pupilla muscorum L. Nesovitrea hammonis Ström. 
Vallonia pulchella Müll. Helicopsis striata Müll. 
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вання. Перевищення товщі досліджуваних відкладів, які імовірно 
є алювіальними, над товщею сучасного алювію становить близько 
1,5–2,5 м. Це вказує на те, що або ця тераса не є третьою, або вона 
не є терасою Пд. Бугу. Так як фауна молюсків з керівними видами, 
а також фауна ссавців і гризунів чітко вказують на лихвинський 
вік формування тераси, то можна вважати, що ця тераса не має 
відношення до Пд. Бугу. У такому випадку можна припустити, що 
існувала окрема водойма. Проте у результаті підняття території 
русло Пд.Бугу поступово зміщувалось у північному і північно-
східному напрямку, і зайняло місце русла цієї водойми. 

У подальшому планується більш детально дослідити це пи-
тання, як за допомогою польових спостережень, так і залучивши 
фонди геологічних інституцій, які проводили тут розвідку та 
буріння. 
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Досліджено топокліматичні відміни типових і контрастних 
геокомплексів Малого Полісся в межах Сокальського району. 
Вимірювання здійснено за допомогою електронних автоматичних 
реєстраторів – дата-логерів (Tinytag Ultra–1500). Подано результати 
опрацювання матеріалів, щодо температурного режиму пунктів 
спостереження і відповідних їм геокомплесів. 

Ключові слова: топоклімат, температура повітря, ПТК. 
 

Вивченням клімату люди зацікавились дуже давно, адже 
клімат впливає на їхнє життя: їхнє самопочуття, умови праці та 
відпочинку. Набуті наукові знання стають придатними для прак-
тичного використання тоді, коли людина може їх застосувати у 
повсякденному житті. Проте точну інформацію щодо конкретної 
території знайти і здобути дуже важко. Саме для вивчення кліма-
ту конкретної невеликої території ще в 1953 році Дорндвейт 
(Thornthwaite) ввів у науковий обіг поняття “топоклімат”. Він 
визначає його як науку для “вивчення горизонтальних і верти-
кальних відмінностей мозаїки місцевих кліматів” [2]. 

Топокліматичними будемо називати ті дослідження, метою 
яких є вивчення кліматичних параметрів якогось “топосу”, тобто 
місця, що має природне територіальне обмеження і може спів-
падати з ландшафтними виділами, чи біотопами, екотопами, осе-
лищами. [2] Тож топокліматичні дані можуть бути використані 
для потреб сільського господарства, зокрема рільництва, лісів-
ництва, квітникарства, рекреації та багатьох інших аспектів люд-
ської діяльності. 

Територія Малого Полісся є рівнинною і можна вважати, що 
загальні кліматичні характеристики її є однаковими. Формування 
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території пов’язане з тектонічними рухами та діяльністю льодо-
вика, а точніше – з флювіо-гляціальними процесами. Внаслідок 
цього утворилась понижена зандрова рівнина з типовими для неї 
формами рельєфу [3]. В пониженнях сформувались болота та 
торфовища, а поруч з ними – дюни, що утворились при пере-
відкладенні вітром верхньої частини товщі водно-льодовикових 
відкладів. Тож в межах досліджуваної території були обрані такі 
точки спостереження, які б характеризували топоклімат типових 
ПТК. Територія є практично не вивченою з погляду місцевого 
клімату, проте деякі дослідження такого роду вже були проведені 
Б. П. Мухою. 

Для вимірювання мікрокліматичних показників використо-
вувались електронні реєструвальні прилади фірми Gemini Data 
Loggers, які можуть тривалий час працювати в автономному 
режимі. Прилади модифікації Tinytag Ultra TGU–1500, призначеної 
для вимірювання температури (в градусах Цельсія) з точністю 
±0,25 ºС у діапазоні температур від -30 до +50 °С і відносної 
вологості повітря (у відсотках) у діапазоні від 0 до 95 % [1]. 

Реєстратори були запрограмовані на запис даних кожні 
30 хвилин. Такий інтерал між вимірами дає змогу достатньо пов-
но відобразити картину змін температури повітря протягом доби 
та завданого періоду вимірювань. Прилади працювали без перерви 
протягом п’яти місяців, а саме з 4 липня до 27 листопада. Після 
цього була зроблена перерва у вимірюваннях з метою поперед-
ження втрати реєстраторів. Відновлення їх роботи та перепрогра-
мування відбулося на початку березня і продовжується зараз. 
Проте така перерва суттєво не вплине на кінцевий результат 
роботи, адже час коли відбувається найінтенсивніша діяльність 
людини це саме весна–осінь. Для вимірювання температури 
повітря дата-логери встановлювались на висоті 2 метрів, що 
відповідає метеорологічним нормам України. 

Прилади встановлювались таким чином щоб виявити топо-
кліматичні відмінності типових геокомплексів, всього обрано 
п’ять пунктів спостереження: 1) урочище широкого замкнутого 
пониження з середньорозкладеним торфом під болотно-лучною 
рослинностю; 2) урочище приповерхневої ділянки складної дюни 
з дерновослабопідзолистим піщаним грунтом на еолових пісках 
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під сосняком чорничниковим; 3) друга надзаплавна тераса р. 
Болотня з дерновим середньоглибоким карбонатним грунтом з 
різнотравно-осоковими луками; 4) підвищена плоска і дрібнохви-
ляста ділянка з дерновими слабопідзолистими грунтами з чор-
ничниковою сосниною; 5) підвищене плоске і дрібнохвилясте 
межиріччя з дерново слабопідзолистим з переважанням піщаних 
відкладів на флювіогляціальних відкладах з окультуреною рослин-
ністю та сільською забудовою.  

Хід температур протягом часу реєстрації характеризується 
незначною відмінністю середніх температур повітря за весь час 
спостереження між пунктами спостереження (від +13,2 – +14,2°С). 
За середніми температурами повітря найбільш холоднішим ви-
явилась точка реєстрація № 4, а найтеплішим – широке заболо-
чене замкнене пониження з середньорозкладеним торфом (точка 
спостереження № 1). Але при аналізі екстремальних температур 
повітря вимальовується певна картина. Найнижчі температури 
спостерігаються на терасі річки (точка спостереження № 3) та на 
дюні, -7 °С та -5,9 °С, а найвищі знову ж таки на точці спостере-
ження № 3 – +38,0 °С та 38,9 °С – територія із сільською забудовою 
(точка спостереження № 5). При порівнянні таких відмінних за 
термічним режимом пунктів, дюнних піщаних та замкненого за-
болоченого пониження, можна помітити, що в один той час темпе-
ратура може відрізнятись на 4 °С, а поміж пунктами того ж таки 
замкненого заболоченого пониження та на сухій безлісій другій 
надзаплавній терасі р. Болотня навіть на 8 °С. 

Така ситуація спричинена особливістю їхнього розташу-
вання. Як ми знаємо дюна складена перевіяними флювіогляціаль-
ними пісками, а така підстилаючи поверхня швидко охолоджу-
ється та швидко нагрівється, що добре видно на графіку добового 
ходу температур повітря (рис. 1). При порівнянні таких відмінних 
за термічним режимом пунктів, дюнних піщаних та замкненого 
заболоченого пониження, можна помітити, що в один той час 
температура може відрізнятись на 4 °С , а поміж пунктами того ж 
таки замкненого заболоченого пониження та на сухій безлісій 
другій надзаплавній терасі р. Болотня навіть на 8 °С. Цікаво також, 
що температуру однієї і тієї ж величини у кожному з пункт 
досягає в різний час. Наприклад 19,5 °С при охолодженні в жаркий 
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день 5 серпня найшвидше досягнуто на другій терасі річки Болот-
ня (1:02), потім ліс (1:32), дюна (2:02), хутір (3:02) і найпізніше 
(4:32), ця температура була досягнута в пункті спостереження, що 
розташовувався на замкнутому заболоченому пониженні. 

Таблиця 1 
Середні та екстремальні температури пунктів спостереження 

  Середні значення Екстремальні 
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1. 

урочище широкого замкну-
того пониження з середньо-
розкладеним торфом під 
болотно-лучною 
рослинністю 

13,9 19,2 6,3 36,1 17,1 6,2 -4,2 

2. 

підвищена плоска і дрібно-
хвиляста ділянка з дерно-
вими слабопідзолистими 
грунтами з чорничниковою 
сосниною 

13,3 18,2 6,1 35,4 17,1 4,8 -4,4 

3. 

урочище приповерхневої 
ділянки складної дюни з 
дерновослабопідзолистим 
піщаним грунтом на еоло-
вих пісках під сосняком 
чорничниковим 

13,7 18,9 6,2 37,2 17,6 4,7 -5,9 

4. 

друга надзаплавна тераса р. 
Болотня з дерновим серед-
ньоглибоким карбонатним 
грунтом з різнотравно-
осоковими луками 

13,8 19,6 5,1 38,0 16,8 5,7 -4,7 

5. 

підвищена плоска і дрібно-
хвилясті межиріччя з дер-
ново слабопідзолистим з 
переважанням піщаних 
відкладів на флювіо-
гляціальних відкладах з 
окультуреною рослинністю 
та сільською забудовою 

14,2 19,0 5,0 38,9 18,2 1,4 -7,0 
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Рис. 1.  Хід температури повітря протягом 
14–16 листопада 2012 року 

 
У такому пониженні відбувається акумуляція теплової енер-

гії протягом дня і відведення її на глибину, завдяки добрій тепло-
провідності мокрого грунту і повільна віддача її навколишньому 
середовищу протягом ночі. Тож режим прогрівання та охолоджен-
ня пунктів значно відрізняється. Цікавою для вивчення є пункт 
спостереження на другій надзаплавній терасі р. Болотня. Хоча 
поблизу знаходиться річка, проте територія є не заболочено, чи 
навіть добре зволоженою. Це зумовлено типом грунту, який не 
пропускає вологу близько до поверхні, через що в жарку погоду 
його приповерхневий його шар дуже пересихає. В температур-
ному режимі бачимо, він характеризується найбільшою нестабіль-
ністю. Наприклад коли на болоті діапазон коливання темпера-
тури 15–16 листопада становив 8,5 °С, то над карбонатним грун-
том 16,3 °С. Різниця вражаюча. Особливо цінною така інформація 
стає для сільського господарства тоді коли температура повітря 
коливається біля нуля °С і можливі приморозки. 
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Підводячи підсумки роботи, варто зазначити, що на перший 
погляд однорідна територія може характеризуватись досить різ-
ними температурними показниками. Виявлення їх і є завданням 
даної роботи. Адже температурний режим залежить не тільки від 
висоти над рівнем моря, але і від ландшафтних особливостей: 
характеру підстилаючи поверхні, рослинності, волого- та тепло-
обміну, випаровування тощо. Окрім того, від термічних умов 
залежать всі основні функції, які пов’язані з ростом, розвитком 
рослин – фотосинтез, дихання, транспірація [2]. Звичайно що 
відхилення в 5 °С для деяких видів робіт не є значним, проте для 
діяльності людини подекуди має важливе значення. Що ж до 
відмінностей температурного режиму різних ПТК, то очевидно що 
у середньомісячних температурах не виявлено значних різниць 
амплітуди температури повітря, проте у розрізі окремих днів син-
хронні різниці значень температури досягають подекуди 10 °С. 
Звичайно що рільники, які багато років працюють на цих землях 
знають їх особливості, проте вони не оперують числовими дани-
ми, які для науки є основою. Сподіваємося, що подальші наші 
дослідження дозволять повніше охарактеризувати динаміку темпе-
ратури в усі пори року. 
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Were investigated topoclimatic withdrawal of typical and contras-
ting geocomplexes of Male Polissya within Sokal district. Measurements 
made by electronic automatic recorders – data logger (Tinytag Ultra-
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Актуальність роботи пов’язана з розвитком на території 
України геотуризму, розробкою і реалізацією на території України 
міжнародного транскордонного геотуристичного шляху Гео-Кар-
пати. В цій роботі здійснена спроба представити скельні утворення, 
які відібрані до шляху Гео-Карпати та представити їхню цінність. 

Ключові слова: геотуризм, геоморфосайти, скельні утворен-
ня, Гео-Карпати, геотуристичний шлях. 

 
Останнім часом став поширеним погляд на рельєф, який 

визначає його як естетичний та освітній продукт. Напрямком, 
який розділяє таке тлумачення став геотуризм. Геотуризм – на-
дання таких засобів і послуг, які дозволяють туристам розвинути 
знання і розуміння геології та геоморфології території, що від-
відується, і виходять за рамки звичайного естетичного досвіду. 
Похідними термінами, що доповнюють його і формують тури-
стичний продукт є поняття геотуристична траса та геоморфосайт 
[1]. 

Для розвитку цього напрямку на території України вцілому і 
використання геотуристичного потенціалу Карпат став проект 
технічної допомоги Європейського Союзу “Гео-Карпати”, що впро-
ваджується Львівським національним університетом імені Івана 
Франка спільно зі Кросненською Державною Вищою Професійною 
Школою (Польща). Мета проекту: створення польсько-україн-
ського туристичного шляху, який реалізовується в рамках Угоди 
про фінансування між Європейською Комісією та урядом України. 
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Проект спрямований на розвиток туристичної співпраці та зро-
стання конкурентоздатності польсько-української прикордонної 
зони Карпат. 

Основними об’єктами стануть унікальні геологічні утворен-
ня – скелі, геологічні відслонення, які показують етапи утворення 
Карпат, складкоутворення, насуви та водоспади. Завданням про-
екту є наблизити всі ці геологічні утворення до туристів. Біля 
кожного об’єкта буде встановлено інформаційні щити, створено 
спеціальні карти та путівники. Таким чином, туристи, які мандру-
ватимуть прикордонними районами Польщі та України, дізнаються 
про нові атракції та можливості природничої історії Карпат [2]. 

Найбільш представницькими стали скельні утворення, що і 
ввійшли до переліку геоморфосайтів внесених до геотуристич-
ного шляху “Гео-Карпати”: Скелі Довбуша, Скелі Спас, Урицькі 
скелі, Яремчанські скелі Довбуша. 

 

 
 

Рис. 1.  Розміщення скельних геоморфосайтів 
на території Прикарпаття 

 
Скелі Довбуша. Долинський р-н, північно-західна околиця 

с. Бубнище. Цінність: наукова, історична, сакральна, естетична, 
археологічна. 

На висоті 668 м над рівнем моря розташований унікальний 
скельний комплекс, названий на честь легендарного опришка 
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Олекси Скелями Довбуша. Скелі Довбуша – явна фортеця періоду 
Х ст. Розташовані Скелі Довбуша за 11 км на південний захід від м. 
Болехова Івано-Франківської області, неподалік села Бубнище. 

Наукова: Геологічна пам’ятка природи – скелясті виступи 
пісковиків заввишки до 80 м. Химерні нагромадження піскових 
скель утворилися більше 70 мільйонів років тому на дні теплого 
моря. Кам’яний лабіринт шириною 200 м тягнеться зі сходу на 
захід майже на 1 км, над ним змикається буковий та смерековий 
ліс. 

Сакральна: У X–XVII ст. до н. е. тут існувало язичницьке 
святилище-палеообсерваторія. Після поширення в Карпатах хри-
стиянства, на місці поганської святині, ймовірно, виник неве-
ликий печерний давньоруський монастир-скит. 

Історична: У скельних “стінах” вибито декілька печер. Вони 
вирубані у моноліті північно-західних піскових скель. Три печери 
штучного походження, а для четвертої (друга в ряду) використано 
природну ущелину. Враховуючи характер тесання та характерні 
геометричні форми приміщень, архітектор-реставратор Зеновій 
Соколовський відносить ці печерні споруди до Х ст. Також тут 
була сторожова фортеця, яка пережила монголо-татарську навалу 
й проіснувала до XVI століття. А в XVII–XVIIІ ст., за переказами, тут 
таборували волелюбні карпатські опришки, зокрема у 1743 році й 
загони Олекси Довбуша. 

Естетична та археологічна: Залишки 80 % слідів забудови 
дозволять відтворити комплекс у найбільш вірогідному вигляді – 
створити єдиний комплекс дерев’яних наскальних укріплень, 
який, безумовно, вразить і захопить уяву туристів та екскурсантів, 
додасть привабливості унікальному природному явищу. Також 
належне місце слід віддати і ландшафту. 

Скелі Спас. Старосамбірський р-н, південна околиця с. Спас. 
Цінність: наукова, естетична, історична. 

Спаський камінь – група скель, розташованих на південь від 
с. Спас на лісистому пагорбі неподалік від річки Дністер. Скелі 
мають ще такі назви: Чортів Камінь, Сокольський камінь, Камінь 
Сокіл. 

Наукова: Скелі належать до геологічних пам’яток природи 
місцевого значення. Вони виникли внаслідок відділення порів-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81_(%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
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няно твердих пісковиків від м’яких скельних шарів через ерозію 
(руйнування гірських порід під впливом вітру, води, зміни темпе-
ратури). Спаський камінь – це, насправді, не один, а три камені, 
висота найвищого з яких сягає 24 метрів. 

Естетична: Цей витвір неживої природи весь в ієрогліфах. 
“Чортові скелі” розташовані на горі, яка знаходиться на лівому 
березі Дністра між селами Спас та Бусовисько на відстані 7 км від 
Лаврова. Скеля-камінь складається з трьох виразно виділених 
масивів. Два з них, які безпосередньо прилягають один до одного, 
є неначе базою, яка в своєму діаметрі має біля 50 м. Третій камінь 
лежить на двох перших та дещо похилений у північний бік. 

Історична: За легендою, колись тут мешкали добрі і мирні 
люди, що завжди допомагали одне одному. А сприяли цьому мо-
нахи з поблизького монастиря. Це, звичайно, не сподобалось чорто-
ві, і він вирішив знищити монастир і село з ненависною для чорта 
назвою – Спас. 

Урицькі скелі. Сколівський р-н, південно-західна околиця с. 
Урич, долина п. Уричанка. Природний національний парк “Сколівські 
Бескиди”, історико-ландшафтний комплекс “Тустань”. Цінність: 
наукова, історична, естетична, археологічна. 

Поблизу села Урич Сколівського району, на лівому схилі до-
лини потоку Уричанка серед лісу височіють величні урвисті скелі 
висотою до 50 м. 

Наукова: Скелі являють собою ерозійні останці відкладів 
ямненської світи верхнього палеоцену (абсолютний вік 55 млн. 
р.). Скелі складені переважно сірими, масивними та грубошару-
ватими кварцовими пісковиками, шари яких під впливом текто-
нічних рухів були поставлені майже вертикально, і які утворюють 
завдяки цьому прямовисні стінки. До комплексу урицьких піско-
виків входять 7 груп скель. Основною домінантою в ландшафті є 
скельна група Камінь. Висота Каменя становить 87 м над рівнем 
долини. У геоструктурному відношенні Урицькі скелі розташовані 
у межах Скибових Карпат. 

Історична: Урицькі скелі – не тільки визначна природна, але 
й археологічна пам’ятка. Тут знайдені рештки стін та будівельних 
конструкцій, які є залишками давньоруської фортеці Тустань (ХІ– 
ХІІІ ст). Захисники цієї фортеці на протязі довгого часу чинили 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%96%D1%8F
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опір татаро-монгольським завойовникам. У скелях вирубані гроти, 
підземні ходи, колодязі. Скелі поблизу с. Урич є об’єктом масового 
відвідування туристами. Вони входять до історико-ландшафтного 
комплексу “Тустань” у складі природного національного парку 
“Сколівські Бескиди”. 

Естетична: У процесі денатурації пісковики змінювали свій 
первісний вигляд, набуваючи дивовижних форм і витворів. В одних 
місцях вони виступають у формі великих монолітів, в інших – у 
формі безладно сформованих брил. Тут є багато природних трі-
щин, печер, в тому числі і рукотворні. У нижній частині скельних 
виступів внаслідок розширення вертикальних тріщин водними 
потоками утворилась низка гротів до 2 м заввишки та 3–5 м зав-
довжки. Дуже оригінальними є також прояви вітрової ерозії скель. 

Археологічна: Серед археологічних знахідок найбільш сенса-
ційними виявились дерев’яні конструкції Х ст. Крім залишків 
дерева тут знайдено металеві вироби, кераміку, скло, шкіряні 
вироби. Також тут зосереджена найбільша у всіх Карпатах, кіль-
кість наскельних зображень-петрогліфів. 

Яремчанські скелі Довбуша. Надвірнянський р-н, північна 
околиця с. Ямна. Тип: геоморфологічний. Цінність: наукова, істо-
рична, естетична. 

Наукова: На правому схилі долини р. Прут серед соснового 
лісу розташовані мальовничі скелі висотою до 20 м, які являють 
собою типові ерозійні останці масивних пісковиків ямненської 
світи верхнього палеоцену (55 млн. p.). 

Історична: Із скелями пов’язані легенди про перебування 
тут народного ватажка Олекси Довбуша. Саме в ніші, внизу скель, 
народний месник розмістив склад повстанців. Давні легенди свід-
чать, що тут і заховані скарби Олекси Довбуша, а вхід до печери, 
яку ніхто не бачить, комусь обраному вкаже цвіт папороті в одну з 
ночей на Івана Купала. А той, хто спробує заволодіти багатством 
безроздільно, перетвориться на камінь. 

Естетична: Мальовнича окраса ландшафту. Ліс доповнює 
мальовничість і всю магічність скель. Об’єкт користується вели-
кою популярністю в туристів. Екологічний стан добрий. 

Для оцінки геоморфосайтів виділено такі види цінності: 
наукова, естетична, історична, сакральна, археологічна. Це було 
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зроблено завдяки аналізу зібраної про них інформації. Кожен з 
видів цінності був властивий хоча б одному з представлених 
геоморфосайтів. Таким чином при наявності того чи іншого виду 
цінності об’єкту ставився один бал, при його відсутності нуль 
балів. 
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Скелі Довбуша + + + + + 5 

Спаські скелі + + + – – 3 

Урицькі скелі + + + – + 4 

Яремчанські 
скелі Довбуша + + + – – 3 

 
Отже, врезультаті такої оцінки, ми можемо побачити, що 

найбільш цінним серед представлених геоморфосайтів є скелі 
Довбуша, друге місце займають Урицькі скелі і третє місце роз-
ділили Спаські скелі і Яремчанські скелі Довбуша. 
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Досліджено сучасний стан демореальності та її територі-
альні відмінності у Закарпатській області. Проаналізовано дина-
міку народжуваності, смертності та природного приросту насе-
лення. Охарактеризовано міграційну активність населення та її 
вплив на демореальність. 

Ключові слова: населення, демореальність, народжуваність, 
смертність, природний приріст.  

 
Закарпатська область характеризується вдалим географічним 

положенням, м’яким теплим кліматом, поєднанням гірських та 
рівнинних просторів, багатим природно-ресурсним потенціалом, 
а також безпосереднім сусідством з країнами-членами ЄС, що 
емерджентно створює позитивні передумови для її демографіч-
ного розвитку. В умовах української затяжної демографічної кризи 
дедалі більшу увагу звертає на себе демореальність Закарпатської 
області. 

У Закарпатській області щорічно зростають рівні народжу-
ваності, рівні смертності зменшуються і у результаті в області 
формується додатній приріст населення, збільшується загальна 
його кількість (рис. 1). 

До 2008 р. в області фіксуємо низхідний тип демографічної 
ситуації. Причиною зменшення кількості населення області є зву-
жене відтворення населення, яке формується при зростанні рівня 
смертності і зменшенні рівня народжуваності, а також при від’єм-
ному сальдо міграції населення. Починаючи з 2009 р. фіксуємо 
висхідний тип демографічної ситуації, адже кількість населення 
починає зростати і у 2012 р. становила 1250,7 тис. осіб [1]. 
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Рис. 1.  Динаміка наявного населення Закарпатської області 
 

За три останні роки абсолютний приріст населення стано-
вив 7,3 тис. осіб, це відповідає темпам зростання 100,6 %, а темп 
приросту 0,6 % за рік: 

P = P2012 – Р2009 =1250,7 – 1243, 4 = 7,3 тис. осіб; 
Тзр =Р2012 / Р2009 * 100 =1250,7 / 1243, 4 * 100 = 100, 6 %; 
Тпр= Тзр – 100 % = 100,6 – 100 = 0,6 %. 
В розрахунку на кожну 1000 осіб населення в 2011 р. наро-

дилося 14,7 немовляти (в Україні 11,1). За цим показником серед 
регіонів України у прямому ранговому ряді Закарпатська область 
посідала третє місце (після Рівненської і Волинської області). 
Проте, ще 4–5 рр. назад за рівнем народжуваності область була 
беззаперечним лідером в Україні і то чи не єдиним. 

Найвищий рівень народжуваності у 2011 р. спостерігався у 
Рахівському (17,5 ‰), Виноградівському (16,8 ‰) районах, а та-
кож у м. Хуст (15,3 ‰). Найнижчий – у містах Ужгород (12,0 ‰) і 
Мукачево (12,2 ‰), а також у Берегівському районі (12,7 ‰). На 
сформовану тенденцію, помітний вплив має чинник рельєфу та 
урбанізації, які створюють суттєві відмінності за демографічними 
параметрами у розподілі “гірські території – низовина”, “місто –
село”. 

Рівень смертності становив 12,0 особи на 1000 жителів (в 
Україні 15,3 ‰) і був одним з найнижчих серед регіонів держави, 
після м. Києва (10,2 ‰). Найвищий рівень смертності був у Пере-
чинському (14,7 ‰), Міжгірському (13,9 ‰) і Ужгородському 
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(13,2 ‰) районах , також у м. Берегово (13,1 ‰), що можна по-
яснити зайнятістю населення у промисловості, де фіксується 
вищий рівень травматизму аніж у сільському господарстві [1]. 

Починаючи з 2006 р. у Закарпатті фіксується зростання 
природного приросту населення з темпом зростання 140 % в рік 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2.  Природний приріст населення Закарпатської області 
 

Найвищий природний приріст населення був зафіксований 
у 2011 р. у Тячівському, Рахівському і Виноградівському районах, 
а найнижчий у Великоберезнянському і Берегівському районах 
Закарпатської області. 

На специфіку демореальності області суттєво впливає націо-
нальність її мешканців у тому сенсі, що у певних груп населення 
(ромів) наявні свої “специфічні” демографічні установки щодо 
дітності сімей, які в українців і росіян, до прикладу, строго ре-
гламентовані – 1–2 дітей у сім’ї. 

Важливим чинником, який має значний вплив на природний 
приріст населення є статева й вікова структура населення, яка в 
Закарпатській області є однією з найбільш сприятливих, адже тут 
наймолодше населення і тому найвищий потенціал демографіч-
ного відтворення і найбільш збалансована у статевому відно-
шенні (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Вікова структура населення Закарпатської області 

 

Роки 

Розподіл 
постійного 
населення 
за віком, 
тис. осіб 

0 – 14 
років 

15 – 24 
років 

24 – 45 
років 

45 – 64 
років 

65 і 
більше 
років 

2000 1261,2 267,1 212,8 374,4 269,2 137,7 
2005 1245,6 245,0 2010,6 367,8 281,2 141,1 
2011 1244,5 233,8 191,1 374,9 307,2 136,7 

 
Важливими чинниками, які впливають на демореальність є 

шлюбність та розлучуваність. Шлюб є передумовою для створення 
сім’ї, а шлюбно-сімейна структура населення – базою для форму-
вання його сімейного складу та відтворення населення у цілому, 
оскільки 80 % народжень відбуваються у шлюбі [3]. У 2010 році на 
Закарпатті відділами реєстрації актів цивільного стану зареєстро-
вано 8469 шлюбів та 2077 розлучень. 

У Закарпатській області спостережена чітка тенденція яка 
відображає те, що найбільша кількість шлюбів припадає на роки, 
які передують високосному році (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Кількість зареєстрованих шлюбів, одиниць 
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Розпад шлюбу завершується розлученням (рис. 4). Найвищий 
коефіцієнт розлучень характерний для міст обласного значення – 
Ужгорода (2,9 ‰), Мукачева (2,4 ‰), а найменший для Іршав-
ського і Міжгірського (1,2 ‰) районів. Прослідковуємо тенденцію, 
що найбільша кількість розлучень характерна для міських посе-
лень. 

 

 
 

Рис. 4.  Кількість зареєстрованих розлучень, одиниць 
 
Міграційна активність населення теж має значний вплив на 

формування демореальності області. 
Найбільш міграційно активним населення було у 2004 р. 

(21 753 осіб), найменш в 1995 р. (19 301 осіб) [1].  
В регіоні добре розвинені щоденні маятникові міграції з 

села у місто, які не впливають негативно на стан демореальності 
бо не характеризуються зміною місця проживання. Але на зміну 
кількості населення впливає зовнішня міграція населення, яка 
зважаючи на географічне положення Закарпаття добре тут роз-
винена і при тому велика частка мігрантів знаходить місце ро-
боти саме таки в країнах-сусідах. 

Наслідки міграції населення далеко неоднозначні. Так, відтік 
кваліфікованих кадрів зумовлює втрату людського потенціалу. 
Від’їзд осіб репродуктивного віку опосередковано поглиблює 
демографічну кризу. Від’їзд матерів провокує проблему “соціа-
льного сирітства” тощо. З іншої сторони, усі розвинені країни 
сприяють географічній мобільності своєї робочої сили, формуючи 
при цьому привабливі умови для її повернення. Через демогра-
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фічне старіння більшість країн світу розраховують на кваліфіко-
ваних мігрантів з інших країн, проводячи відповідну селективну 
політику відбору. 

Отже, демореальність у Закарпатській області характери-
зується зростаючою народжуваністю, смертністю, яка зменшу-
ється, формуванням в області додатного природного приросту 
населення. Починаючи з 2006 р. у Закарпатті фіксується тенден-
ція зростання природного приросту населення з темпом зро-
стання 140 % за рік. Відзначено, що важливими чинниками, що 
впливають на народжуваність є шлюбність та розлучуваність. 
Доведено, що міграційна активність населення теж має значний 
вплив на формування демореальності області. В регіоні добре роз-
винені як щоденні маятникові міграції з села у місто, так і тривалі 
закордонні переміщення. 

Список використаних джерел 
1. Головне управління статистики в Закарпатській області: 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.stat.uz. 
ua/about/about.html. 

2. Шлюб, сім’я, та дітородні орієнтації в Україні // НАН Украї-
ни. Інститут демографії та соціальних досліджень. – К.: АДЕФ 
Україна, 2008. – 256 с. 
 

THE SPECIFICITY OF DEMOREALITY FORMED 
IN ZAKARPATTYA REGION 

Petro Bukata 

Supervizor: Candidate of geographical sciences, 
Docent H. Labinska 

Ivan Franko National University of Lviv,  
Department of Geography of Ukraine 

The current state demoreality and its territorial differences in 
Zakarpattya region is studied. Was analyzed the dynamics of the birth 
rate, death rate and natural growth of population. The activity of 
population migration and its impact on demoreality was characterised. 

Keywords: population, demoreality, births, deaths, natural growth. 
 

http://www.stat.uz.ua/about/about.html
http://www.stat.uz.ua/about/about.html


84 Матеріали студентської наукової 
конференції (24 квітня 2013 р.) 

 

УДК 911.2 

СТРУКТУРНИЙ РЕЛЬЄФ МІЗОЦЬКОГО ПЛАТО 
(ВОЛИНСЬКА ВИСОЧИНА) 

Андрій Бермес 

Науковий керівник: кандидат геол.-мінер. наук,  
професор А. Б. Богуцький 

Львівський національний університет імені  
Івана Франка, кафедра геоморфології і 
палеогеографії 

Актуальність даної теми полягає в слабкому вивченні даної 
території (Мізоцький кряж), а саме її геологічної та геоморфо-
логічної будови. У літературних джерелах (підручниках, довідни-
ках, енциклопедіях та ін.) інформація не є конкретизованою і 
більшою мірою стосується Волинської височини загалом. Тому я у 
своїй роботі, спробую проаналізувати існуючу інформацію і по-
єднати з власними спостереженнями на плато. Мізоцький кряж – 
горбиста височина розташована півдні Рівненської області, скла-
дена неогеновими пісками і вапняками. Останні бронюють по-
верхню рельєфу тим самим формуючи пластовий рельєф. 

Ключові слова: пластовий рельєф, Мізоцьке плато, оолітові 
вапняки. 

 
Волинська височина являє собою підвищену, хвилясту ле-

сову рівнину, розчленовану густою мережею річок на окремі 
плато (Мізоцький кряж, Повчанське плато, Рівненське хвилясте 
горбогір’я). Тут корінні породи, крейда та крейдяні мергелі вкриті 
переважно пісками або виступають як ґрунтотворні породи. 

Мізоцький кряж (інші назви: Мізоцька височина; Мізоцьке 
плато; Східно-Дубенська височина) – горбиста височина на межи-
річчі Горині та Ікви, у південній частині Рівненської області, в 
межах Дубенського, Здолбунівського і Острозького районів. Про-
стягається на південній окраїні Волинської височини у вигляді 
вузької смуги зі сходу на захід, дещо південніше смт. Мізоч (звідси 
й назва кряжу), вздовж річки Свитеньки. Розташований на північ від 
Кременецьких гір. Довжина кряжу 50 км, ширина – від 6 до 13 км. 
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Площа – приблизно 60 тис. га. Найвища вершина Мізоцького 
кряжу (342,6 м,) розташована на північно-східній окраїні с. Гір-
ники Дубенського району. Вершина слугує також тріангуляцій-
ним вимірюваним пунктом дуги Струве (50°23’05” пн. ш., 
25°50’40” сх. д.). Абсолютні висоти – 300–340 м, відносні висоти – 
40–100 м. Пасмо підвищень Мізоцького кряжу простягається у 
вигляді вузької смуги через Іква-Горинське межиріччя вздовж 
південної окраїни Волинської височини, вище підняте на північ-
ному заході й понижується на південний схід. Місцями є урвища, 
схили піднімаються над навколишньою низиною на 120–150 м. 
Спостерігається інтенсивний розвиток ярів, особливо у південно-
західній частині й північній частині. Територія Мізоцького кряжу 
поросла переважно дубовими лісами (лісистість досягає 20 %). 

В геологічній будові беруть участь такі товщі осадових 
відкладів: здолбунівська світа туронського і коньякського ярусів 
верхнього відділу крейдової системи – це писальна крейда і 
мергелі; піщана товща нижнього сармату та вапнякова товща 
верхнього сармату ( оолітові і черепашникові вапняки). Середня 
потужність крейдових і неогенових відкладів 50 і 18 метрів відпо-
відно. Над ними залягають середньо-, верхньочетвертинними 
еолово-делювіальними лесоподібними суглинками. 

Рельєф Мізоцького кряжу дуже красивий та мальовничий. 
Пасмо поросло лісом і вкрите мережею добре розвинених ярів. Це 
горбиста височина,що місцями набуває різких скульптурних форм 
і має вигляд низькогір’я. І. Л. Соколовський відносить Мізоцьку 
височину до розчленованих денудаційно структурних рівнин. 
Пластовий рельєф є одним із типів структурно-денудаційного 
рельєфу. Властивостями є чіткість переходу,що відділяє вершину 
від схилів; східчаста ярусність рельєфу. Пластовий рельєф (за Щу-
кіним) характеризується вирівняними, широкими вододільними 
поверхнями (рис. 1); вузькі, глибокі розгалужені яри, обривисті 
стінки ярів (рис. 2), різкий перехід мені пластового рельєфу і дов-
колишньої території. Пласти залягають горизонтально чи суб-
горизонтально. Причиною утворення пластового рельєфу Мізоць-
кого кряжу є верхньосарматські відклади оолітових вапняків, вап-
няків – черепашників з потужність ≈10 м. Вони бронюють поверх-
ню рельєфу, що і спричиняє характерний його вигляд. 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5&params=50_23_05_N_25_50_40_E_scale:30000
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B5&params=50_23_05_N_25_50_40_E_scale:30000
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Рис. 1. Вершинна поверхня 

 
 

Рис. 2. Яр неподалік                         
с. Мирогоща 
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The relevance of this topic is in weakly studied area (Mizotskyy 
ridge), its geological and geomorphological structure. At the literature 
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sources (textbooks, reference books, encyclopedias, etc.) information is 
not specified and concerns more on Volyn Upland. That is why me in 
my work will try to analyze existing information and connect it with 
own observations on the plateau. Mizotskyy ridge ― hilly upland 
located at thr south of Rivne region, composed of Neogene sands and 
limestones. Limestones are armouring the surface of relief thereby 
forming relief topography. 

Keywords: bedded relief, Mizotske plateau, oolitic limestone. 
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Наведено результати польових і лабораторних досліджень 
лучно-чорноземних ґрунтів Сокальського пасма. Охарактеризо-
вано морфологічні особливості, фізичні і фізико-хімічні власти-
вості ґрунтів, проаналізовано їхній агроекологічний стан. 

Ключові слова: лучно-чорноземні ґрунти, морфологічні особли-
вості, щільність будови, гумус, деградація, охорона ґрунтів. 

 
Лучно-чорноземні ґрунти – найродючіші на теренах Сокаль-

ського пасма, відносяться до категорії особливо цінних. За своїми 
властивостями вони не поступаються чорноземам типовим, а за 
деякими показниками, зокрема, вмістом і запасами гумусу, пере-
вищують їх. Ці ґрунти впродовж багатьох століть використову-
ються людиною в сільськогосподарському виробництві, переважно 
під ріллею, городами для вирощування просапних, зернових і 
овочевих культур, менше під сіножатями та пасовищами.  

Сокальське пасмо – південно-західна частина Волинської 
височини в межах Львівської області. Згідно фізико-географічного 
районування території України, Сокальське пасмо знаходиться в 
межах південно-західної частини Східноєвропейської рівнини, 
Західноукраїнської провінції зони Лісостепу, фізико-географічної 
області Волинської височини [3]. В структурі грунтового покриву 
території досліджень домінують сірі лісові, темно-сірі опідзолені 
ґрунти, чорноземи опідзолені і типові малогумусні [1]. 

Тривале та інтенсивне сільськогосподарське використання 
лучно-чорноземних ґрунтів, особливо в другій половині ХХ ст. із 
застосуванням важкої техніки, осушувальні меліорації, спричи-
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нили трансформацію ґрунтових режимів і процесів, викликали 
зміни властивостей ґрунтів, які часто носять деградаційний ха-
рактер. Лучно-чорноземні ґрунти є найменше дослідженими ґрун-
тами на території Сокальського пасма. Тому вивчення географії, 
властивостей лучно-чорноземних ґрунтів, змін, які відбуваються 
внаслідок антропогенези є важливим для їхнього раціонального 
використання і охорони. 

Метою досліджень є вивчення лучно-чорноземних ґрунтів 
Сокальського пасма. Реалізація поставленої мети передбачає вико-
нання таких завдань: проаналізувати географію ґрунтів, будову 
профілю, фізичні і фізико-хімічні властивості, їхній сучасний агро-
екологічний стан. Об’єкт досліджень – лучно-чорноземні ґрунти 
Сокальського пасма. Предмет досліджень – морфологічні особли-
вості, гранулометричний склад, загальні фізичні властивості, гуму-
совий стан, кислотно-основні властивості, деградаційні процеси, 
шляхи оптимізації використання ґрунтів і охорони.  

Лучно-чорноземні ґрунти досліджували на модальній ділянці, 
закладеній на території Жужелянської сільської ради Сокальсь-
кого р-ну Львівської обл. Ділянка закладалась методом ґрунтової 
катени. Дослідження проводились в після вегетаційний період. 
При проведенні досліджень частково використовували архівні 
матеріали НДЛ-50 Львівського національного університету імені 
Івана Франка (карти ґрунтів), літературні джерела. Аналітичні 
роботи виконані в лабораторії аналізу ґрунтів кафедри ґрунто-
знавства і географії ґрунтів. 

При проведенні досліджень використано систему географіч-
них і ґрунтознавчих методів: порівняльно-географічний, порівня-
льно-профільний, ґрунтових катен, аналітичний, статистичний. 

Лучно-чорноземні ґрунти формуються у межах плоских, до-
статньо зволожених, переважно акумулятивних рівнин, складених 
лесоподібними, елювіальними, делювіальними та давніми алю-
віально-делювіальними суглинками, під добре розвиненим лучно-
трав’яним покривом, внаслідок інтенсивного прояву дернового і 
слабкого глейового процесів ґрунтотворення [2]. 

Лучно-чорноземні ґрунти займають проміжне місце між 
чорноземами і лучними ґрунтами. Верхня частина профілю фор-
мується під впливом атмосферного зволоження, тимчасом як 
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нижня зазнає періодичного впливу підґрунтових вод, що заля-
гають на глибині 2,5–3,0 м від поверхні. Характеризуються по-
тужним, добре гумусованим і на значну глибину профілем чорно-
земного типу з явно вираженими ознаками слабкого гідромор-
фізму. У профілі лучно-чорно-земних ґрунтів виділяються такі 
генетичні горизонти: гумусово-акумуля-тивний Н, верхній гуму-
совий перехідний Нр, нижній гумусовий перехідний Ph і ґрунто-
творну породу Pgl. 

Модальні лучно-чорноземні ґрунти Сокальського пасма ха-
рактеризуються добре розвиненим гумусовим горизонтом Н+Нр 
потужністю 65 см, з вираженою зернистою і грудкувато-зерни-
стою структурою. Слабкі ознаки оглеєння у формі вохристих плям 
спостерігаються в ґрунтотворній породі. 

За гранулометричним складом модальні лучно-чорноземні 
ґрунти піщанисто-легкосуглинкові, їхні карбонатні відміни – пі-
щанисто-середньосуглинкові. Вміст фізичної глини в гумусово-
акумулятивному горизонті Нор легкосуглинкових ґрунтів стано-
вить 22,67–26,45 %, середньосуглинкових – 31,27–34,01 % (табл. 
1). З глибиною вміст фізичної глини має тенденцію до зростання, 
відзначаючись незначними коливаннями по генетичних горизон-
тах. 

В природному стані чорноземно-лучні ґрунти відзначаються 
добре вираженою зернистою структурою. За результатами дослід-
жень, сільськогосподарське використання чорноземно-лучних ґрун-
тів позначилось на їхній структурі, свідченням чого є наявність 
грудкуватої і брилистої фракцій в структурно-агрегатному складі 
орного шару. 

Щільність твердої фази в гумусово-акумулятивному орному 
горизонті (0–30 см) досліджуваних ґрунтів коливається в межах 
від 2,43–2,49 до 2,53–2,56 г/см3 (табл. 1). 

Щільність будови ґрунтів залежить від особливостей їхнього 
використання. В орному шарі лучно-чорноземних карбонатних 
ґрунтів, які використовуються під ріллею (посів озимої пшениці), 
щільність будови становить 1,06–1,22 г/см3, складення ґрунту ха-
рактерне для свіжозораної ріллі. В орному шарі модальних ґрун-
тів, зайнятих під багаторічними травами, величина щільності бу-
дови становить 1,31–1,40 г/см3, ґрунт сильно ущільнений (табл. 1). 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 91 

 

Таблиця 1 
Фізичні і фізико-хімічні властивості лучно-чорноземних 

ґрунтів Сокальського пасма 
 

Генетичні  
горизонти 

Глибина відбору  
зразків, см

 

Вміст ф
ізичної  

глини, %
 

Щ
ільність твердої 

 ф
ази, г/см

3 

Щ
ільність  

будови, г/см3 

Загальна  
ш

паруватість, %
 

Вміст гум
усу, %

 

рН Сум
а ввібраних 
 основ 

Гідролітична 
 кислот- ність 

Ступінь Н
асичення  

основам
и, %

 

Вміст СаСО
3 

водне 

сольове 
ммоль/100 г 

грунту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Лучно-чорноземні піщанисто-легкосуглинкові ґрунти на лесоподібних суглинках 

Нор. 

2-10 22,67 2,53 1,31 48,22 3,96 6,51 6,12 32,4 0,78 97,6 – 

10-20 26,45 2,55 1,40 45,10 3,89 6,67 6,33 36,4 0,79 97,9 – 

20-30 24,70 2,56 1,38 46,10 3,40 6,86 6,65 35,2 0,61 98,3 – 

Нп/о
р. 

30-40 23,44 2,60 1,32 49,23 3,16 7,02 6,84 36,8 0,48 98,7 – 

40-47 21,98 2,63 1,32 49,80 2,52 6,93 6,50 35,8 0,25 99,3 – 

Нр 51-61 27,68 2,68 1,30 51,49 1,94 6,61 6,31 42,0 0,86 98,0 – 

Ph 67-77 26,62 2,68 1,45 45,90 0,86 6,91 6,68 39,2 0,38 99,0 – 

P(h)
к 87-97 34,03 2,77 1,64 40,80 0,42 7,32 7,16 – – – 2,05 

Pкgl 130-
140 31,57 2,78 1,71 38,48 – 7,57 7,25 – – – 7,79 

Лучно-чорноземні карбонатні піщанисто-середньосуглинкові ґрунти на лесоподібних суглинках 

Нор. 

0-10 33,93 2,43 1,08 55,56 5,63 7,24 – – – – 0,41 

10-20 31,27 2,45 1,06 56,73 5,43 7,50 – – – – 0,41 

20-30 34,01 2,49 1,22 51,00 4,26 7,81 – – – – 0,82 

Нп/о
р. 

30-40 30,23 2,52 1,35 46,43 3,90 7,43 – – – – 1,23 

40-51 28,62 2,59 1,33 48,65 3,80 7,20 – – – – 0,82 

Нр 55-65 27,04 2,59 1,24 52,12 2,55 7,33 – – – – 1,24 

Ph 71-81 31,45 2,65 1,31 50,57 1,03 7,46 – – – – 3,69 

P(h)
к 93-103 30,24 2,69 1,57 41,64 0,51 7,48 – – – – 4,10 

Pкgl 130-140 33,39 2,70 1,65 38,89 – 7,56 – – – – 5,87 
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Загальна шпаруватість в орному шарі лучно-чорноземних 
ґрунтів коливається від 45,10 до 56,73 % г/см3 (табл. 1). В орному 
шарі ґрунтів під багаторічними травами загальна шпаруватість 
характеризується як незадовільна, під посівами озимої пшениці – 
відмінна, орний шар оцінюється як культурний. З глибиною до 
материнської породи загальна шпаруватість зменшується. 

Лучно-чорноземні ґрунти Сокальського пасма відзначаються 
потужним, добре гумусованим профілем, що підтверджує статус 
найродючіших ґрунтів території досліджень. Вміст гумусу в орному 
гумусово-акумулятивному горизонті Н становить 3,40–5,63 %, під-
орному шарі – 2,52–3,90 % (табл. 1). За показниками гумусового 
стану, вміст гумусу в оцінюється від середнього до низького (Ков-
да, Розанов, 1988). З глибиною вміст гумусу поволі зменшується і 
в верхньому гумусовому перехідному Нр становить 1,94–2,55 %, 
перехідному горизонті Phk 0,86–1,03 %. Профільний розподіл гу-
мусу лучно-чорноземних ґрунтів відноситься до прогресивно-аку-
мулятивного типу (рис. 1). 

 

 
1 − розріз №1, переліг; 2 − розріз №2, рілля. 

 
Рис. 1.  Профільний розподіл гумусу 

в лучно-чорноземних ґрунтах 
 

Лучно-чорноземні ґрунти характеризуються високими за-
пасами гумусу, які в орному шарі 0–20 см становлять 95,96–
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118,36 т/га, в товщі 0–30 см – 142,88–170,33 т/га, в товщі 0–50 см – 
216,08–273,52 т/га, а в метровій товщі – 396,54–486,40 т/га. Від-
повідно до показників гумусового стану, запаси гумусу в орному 
шарі (0–20 см) лучно-чорноземних ґрунтів характеризуються як 
низькі і середні, в шарі 0–100 см – як середні і високі. Основні 
запаси гумусу сконцентровані в гумусовому горизонті (товща 0–
50 см). 

Лучно-чорноземні ґрунти інтенсивно використовуються в 
сільськогосподарському виробництві. В ґрунтах спостерігається 
тенденція до переущільненя і погіршення структурно-агрегатно-
го стану, викликані застосуванням важкої сільськогосподарської 
техніки. Відповідно до оцінки рівнів деградації за величиною 
щільності будови і загальної шпаруватості, в орному шарі ґрунти 
зазнали деградації слабкого і середнього ступеня. Лучно-чорно-
земні ґрунти зазнали деградації структурно-агрегатного складу в 
орному шарі від середнього до надто високого (кризового) рівня. 

Використання лучно-чорноземних ґрунтів Сокальського пасма 
повинно базуватись на ґрунтозахисних технологіях, направлених 
на оптимізацію і регулювання фізичних і фізико-хімічних власти-
востей, унеможливлення розвитку деградаційних процесів. Першо-
черговими повинні стати заходи зі зменшення питомого тиску на 
ґрунти, внесення оптимальних доз органічних і мінеральних до-
брив, дотримання структури сівозмін, застосування нової техніки 
і новітніх технологій ведення землеробства.  

Отже, за результатами досліджень можна зробити такі ви-
сновки:  

 лучно-чорноземні ґрунти – найцінніші і найродючіші ґрун-
ти в межах Сокальського пасма, відносяться до категорії особливо 
цінних;  

 сформувались внаслідок інтенсивного прояву дернового і 
слабкого глейового процесів ґрунтотворення під лучно-степовою 
рослинністю; 

 характеризуються добре розвинутим профілем чорнозем-
ного типу. Потужність гумусового горизонту (Н+НР) становить 
65–72 см;  

 ґрунти характеризуються високим вмістом гумусу і знач-
ними його запасами, нейтральною і слаболужною реакцією грун-
тового розчину, що позитивно відображається на їхній родючості; 
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 в ґрунтах простежується тенденція до переущільнення і 
погіршення структурно-агрегатного стану, що є наслідком над-
мірного використання важкої сільськогосподарської техніки;  

 при використанні ґрунтів необхідно застосовувати ґрунто-
охоронні технології, мінімізувати навантаження сільськогоспо-
дарської техніки, дотримання структури сівозмін, внесення до-
брив; 

 запровадити систему моніторингових спостережень за ста-
ном ґрунтів.  
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Проаналізовано показники щільності та кількості населення 
у муніципалітетах Скандинавських країн. Пояснено причини су-
часної структури розселення країн регіону. Зроблено регіональні 
порівняння країн за показниками народжуваності, смертності, 
природного приросту, гендерного балансу та міграцій. 

Ключові слова: демографічна асиметрія, щільність заселення, 
народжуваність, смертність, природний приріст, механічний при-
ріст. 

 
У науковому світі немає єдиного визначення назви “Сканди-

навія’’. У вітчизняній науковій літературі переважає трактування, 
що сюди входять: Швеція, Данія, Фінляндія, Норвегія та Ісландія. 

Перші достовірні демографічні дані про населення у Скан-
динавських країнах отримано під час перепису населення у Швеції 
в 1750 р. [1]. На початку ХХ ст. кількість населення країн регіону 
складала близько 12 млн. осіб. До теперішнього часу кількість 
населення зросла більш, ніж удвічі. Найбільше зростання відбу-
лося у Ґренландії, де населення збільшилося майже в п’ять разів – 
від 12 тис. до 56 тис. осіб. Ісландія пройшла шлях від 78 тис. до 
318 тис. осіб. Людність Фарерських Островів більш ніж потроїлась – 
від 15 тис. до 48 тис. осіб. Тільки в одній Скандинавській країні 
населення не подвоїлось – Швеції [5]. 

Кількість населення Скандинавських країн станом на 1 січня 
2013 р. становила 25,7 млн. осіб. Серед них у Швеції – 9,6 млн., 
Данії – 5,6 млн., Фінляндії – 5,4 млн., Норвеґії – 5,1 млн., Ісландії – 
0,32 млн., Ґренландії – 0,056 та Фарерських Островах – 0,049 (рис. 
1) [6]. 
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Рис. 1. Розподіл населення по країнах, млн. осіб., 2013 р. 

 
Площа заселеної суші регіону складає близько 1 580 тис. км2. 

Виходячи із цих даних, середня щільність населення Скандинавії 
складає 16,3 особи на 1 км2, яка є однією з найнижчих у світі. Для 
порівняння середня щільність населення у Європі становить 
100 осіб/км2, а середньосвітова – 51 осіб/км2. Окрім цього, внаслі-
док того, що значні площі мають суворі умови для проживання 
людей – особливо в горах, все більше людності концентрується у 
великих містах, що розташовані у прибережних районах, що істо-
рично зумовлюється господарським освоєнням цих країн, коли 
рибальство та морський транспорт були основою господарства 
цих країн. Також залишаються значні відмінності у кількості насе-
лення півночі та півдня регіону. Тут 65 % населення проживає на 
10 % території (рис. 2) [4]. 

Населення Швеції розміщено нерівномірно через особли-
вості природних умов. При середній щільності населення 20 осіб/ 
км2, у Північній Швеції вона становить тільки 3 осіб/км2 і зни-
жується через відтік населення на південь. У гірських районах 
Північної та Центральної Швеції на кордоні з Норвегією щільність 
населення складає менше 1 особи/км2. У той же час в окремих 
ленах (адміністративно-територіальних одиницях) поблизу Сток-
гольма і на півострові Сконе вона досягає 200 осіб/км2. Країна є 
високоурбанізованою: частка міського населення становить 83 %. 
У Центральній і Південній Швеції розташовані її найбільші міста – 
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столиця Стокгольм (700 тис. жителів), Ґьотеборґ (450 тис.), Маль-
мьо (250 тис.),Уппсала (175 тис.) [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Щільність населення у муніципалітетах 
Скандинавії, 2012 р. 

 
У Швеції спостерігаються найвищі темпи урбанізації серед 

країн Євросоюзу. За даними Євростату, в 2010 році приріст жи-
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телів найбільш густонаселених місць країни склав 17,3 ‰, що у 
3 рази більше, ніж у середньому в ЄС, де цей показник дорівнює 
5,2 ‰. 

Згідно зі статистичними даними, 85 % населення Данії про-
живає містах, так що вона за рівнем урбанізації поступається в 
Балтійському регіоні тільки Німеччині. Однак до міст в Данії від-
носяться всі населені пункти з кількістю жителів понад 200 осіб, 
які жодній іншій країні (окрім Ісландії) містами не вважаються. 
Так що статистична урбанізованість країни дещо відрізняється 
від фактичної, яка оцінюється фахівцями у 70 %. Великих міст у 
Данії, окрім її столиці Копенгаґена, немає. У ньому проживає 1,4 млн. 
осіб – понад чверть населення країни. Решта міст значно посту-
пається йому за чисельністю населення: Орхус – близько 300 тис. 
жителів, Оденсе – до 200 тис, Ольборґ – 160 тис. жителів. Інші 
міські центри не досягають людності 100 тис. осіб. Найщільніше 
заселені острови і східна частина півострова Ютландія, де прожи-
ває 50–100 осіб/км2, а на острові Зеландія, де розташований Ко-
пенгаґен – більше 200 осіб/км2. У східній частині країни щільність 
населення складає 20–50 осіб/км2, а в деяких сільських районах 
ще менше. 

Фінляндія є однією з найменш урбанізованих країн Сканди-
навського регіону з часткою міського населення 64 %. Порівняно 
низький рівень урбанізації пояснюється великою кількістю дріб-
них населених пунктів, хуторів, населення яких зайнято не тільки 
сільським, а й лісовим господарством або працює на сусідніх про-
мислових підприємствах.  

Найбільш заселена південно-західна і південна частина краї-
ни, де щільність населення становить 20–50 осіб/км2. На півночі, 
за полярним колом, і на північному сході в розрахунку на 1 км2 
припадає менше одного жителя [2]. 

Середня щільність населення Норвегії складає 13 осіб/км². 
Однак розміщення населення є вкрай нерівномірним. Понад 1/5 
населення зосереджена на півдні Норвегії, на вузькій прибережній 
смузі навколо Осло-фйорду (1/2) і Тронхеймс-фйорду. Більше 80 % 
населення зосереджено в Південній, Західній і Східній Норвегії, 
причому в останній – майже половина. Міське населення складає 
78 %, у тому числі понад 1/5 у столичній агломерації. Інші великі 
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міста: Берґен, Тронхейм, Ставанґер, Берум, Крістіансанн, Фредрік-
стад, Тромсьо і Драммен. 

Щільність заселення території Ісландії становить 3,2 особи/ 
км2, яка є однією із найнижчих у світі (7 місце з кінця рейтингу). 
Більшість населення концентрується у південно-західній частині 
країни, а саме у столиці Рейк’явік. Разом із містами, що утворюють 
столичну агломерацію, у Рейк’явіку проживає понад 200 тис. осіб, 
що становить 64 % від усього населення країни.  

Більшість населення Ґренландії концентрується у південно-
західній частині острова, а саме у чотирьох муніципалітетах: Сер-
мерсоок, з найбільшим містом і столицею Нуук (Ґотґоб) (15 тис. 
осіб), Куяллек з містом Какартак (3 тис. осіб), муніципалітети 
Каасуїтсуп (18 тис. осіб) та Кекката (10 тис. осіб).  

Фарерські Острови заселені досить нерівномірно, але таких 
значних диспропорцій як, наприклад, в Ісландії немає. Найбіль-
шими містами є Торсгавн (19 тис. осіб), Клаксвік (5 тис. осіб) та 
Рунавік (4 тис. осіб). Щільність розміщення населення колива-
ється від 4 осіб/км2 у муніципалітеті Нордойґ’яр до 112 осіб/км2 у 
муніципалітеті Торсгавн. 

Виходячи із цього методом Ґастнера-Ньюмена укладено 
картоїд (рис. 3), де показана кількість населення муніципалітетів 
по відношенню до всього населення Скандинавії. Принцип цього 
методу полягає в тому, що загальну кількість населення взято за 
1-цю, яка дорівнює 100 %. Обрахунок частки здійснювався за 
формулою: 

100 / Рзаг. * Рмун. = Sпл.(%) 

де Рзаг – кількість населення Скандинавії; Рмун. – кількість населен-
ня муніципалітету; Sпл. – відсоток площі муніципалітету на картоїді. 

Даний картоїд найкраще відображає ступінь демографічної 
асиметрії розміщення населення у Скандинавських країнах, адже 
поруч із врізкою карти показане реальна концентрація населення 
по муніципалітетах. 

Демографічна асиметрія також простежується і в багатьох 
інших показниках: 

 у народжуваності. Відмінність по цьому показнику спосте-
рігається між сільською місцевістю, де народжуваність як правило 
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вища, та містами, але водночас у всіх столичних містах є досить 
висока народжуваність (більше 5 ‰). Також простежується аси-
метрія між північчю та півднем регіону – народжуваність у Грен-
ландії, Ісландії та північній Норвегії є значно вищою, ніж загалом 
у регіоні; 
 

 
 

Рис. 3.  Населення у муніципалітетах Скандинавії, 2011 р. 
 

 у смертності. Аналізуючи показники смертності по регіону, 
чітко помітно значну різницю між високою смертністю у сільській 
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місцевості (більше 12,5 ‰) та низькою – у міській (до 10 ‰). Це 
пояснюється деформованістю вікової структури населення у селах, 
де спостерігається значний відтік населення молодих вікових 
груп і, як наслідок, збільшується частка старшого населення, що 
спричинює вищу смертність. У містах є діаметрально протилежна 
ситуація; 

 у природному прирості. Ситуація корелює з вищезазначе-
ним: у сільській місцевості є у кращому випадку просте від-
творення населення, а як правило – спостерігається депопуляція. 
Це пояснюється меншою часткою жінок у дітородному віці у 
структурі сільського населення, та більшою – у міського, це і 
спричинює асиметрію; 

 у гендерному балансі. Хоча Скандинавські країни і мають 
один із найбільш зрівноважених часток чоловічого та жіночого 
населення (100 : 101), але, тим не менше, тут зберігається суттєва 
різниця між Північчю, де переважає чоловіче населення та Пів-
днем, де переважає жіноче. У деяких північних муніципалітетах 
цей баланс сягає аж 100 чоловіків на 90 жінок, водночас у пів-
денних максимальне переважання жінок сягає 104 жінок на 100 чо-
ловіків; 

 у міграції. Загалом спостерігається відплив населення з 
північних районів регіону на Південь та у великі, особливо сто-
личні міста. 

Отже, Скандинавський регіон є одним із найтиповіших при-
кладів демографічної асиметрії у світі. 
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Висвітлено суть поняття міські ґрунти та підходи до його 
означення. Проаналізовано класифікаційні схеми ґрунтів урбані-
зованих територій. Розглянуто внесок українських вчених у галузі 
дослідження урбаноземів. Охарактеризовано основні тенденції 
зміни властивостей міських ґрунтів. Запропоновані шляхи покра-
щення екологічного стану урбаноземів. 

Ключові слова: урбаноземи, класифікація міських ґрунтів, 
властивості урбаноземів, забруднення ґрунтів міст, оптимізація 
екологічних функцій міських ґрунтів. 

 

Однією з найактуальніших проблем сучасності є урбанізація, 
яка охоплює все більшу кількість країн і територій. Ця проблема 
торкається й України. 

Глобальні зміни природного середовища, як от парниковий 
ефект, забруднення, кислотні дощі, деградація ґрунтів і рослин-
ності, спостерігаються перш за все на урбанізованих територіях. 

Місто являє собою модель вкрай нестійкої і вразливої сис-
теми, що втратила здатність до самовідновлення, нездатної проти-
стояти негативним екологічним факторам середовища, включаючи 
антропогенний вплив. Зберегти стабільність та стійкість природ-
ного комплексу в місті дуже складно і це постійно вимагає вели-
ких витрат матеріальних і енергетичних ресурсів. 

Аналіз екологічного стану міських земель великих мега-
полісів доводить, що у великих містах, як правило, відбувається 
швидке зниження якості всіх компонентів навколишнього сере-
довища, підвищується ступінь екологічного ризику, що є наслід-
ком посилення урбанізації та техногенного впливу на природне 
середовище. 
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Є два підходи до означення поняття поняття “міський 
грунт”: 

1. У широкому розумінні міський ґрунт – це будь-який ґрунт, 
що функціонує у навколишньому середовищі міста. 

2. Цей термін охоплює ґрунти, що знаходяться під “тиском” 
міста і (або) сформовані діяльністю людини в місті, яка одночасно 
виступає і пусковим механізмом і постійним регулятором місь-
кого ґрунтоутворення. 

Уперше поняття “міські ґрунти” введено Bockheim (США) в 
1974 році. Міські ґрунти визначались, як “ґрунтовий матеріал, що 
містить антропогенний шар несільськогосподарського походжен-
ня товщиною більше 50 см, утворений шляхом перемішування, 
заповнення або забруднення поверхні землі на міських і при-
міських територіях” [5]. 

У класифікації Росії міські ґрунти визначають як ґрунти, що 
мають створений людиною поверхневий шар потужністю понад 
50 см, отриманий внаслідок перемішування, насипання, похован-
ня або забруднення матеріалами урбаногенного походження (бу-
дівельно-побутове сміття). Аналогічний показник був прийнятий 
у класифікації, запропонованій американськими вченими (Soil 
Taxonomy, 1994). 

Ґрунтова Служба Англії і Уельсу в класифікації порушених 
грунтів створила більшу ґрунтову групу, названу “ґрунти створені 
людиною” (man-made soils). Вона поділяється на групу гумусо-
ваних ґрунтів (темний горизонт не менше 40 см) і групу зруйно-
ваних ґрунтів (перемішаний шар глибиною більше 40 см), ґрунти 
територій відкритих вугільних, залізорудних і фосфоритних родо-
вищ [6]. 

У легенді до карти ФАО (1994) виділяється група Anthrosols. 
До антросолей відносять ґрунти, в яких антропогенні впливи 
призводять до глибокого порушення ґрунтового профілю або до 
видалення поверхневих горизонтів різноманітними шляхами.  

Окремо виділяються міські – урбікові антросолі (Urbic A.), 
які включають ґрунти з штучно акумульованим горизонтом, по-
тужністю більше 50 см, який складається з міського сміття або 
розкривних порід і інших відкладів в місцях добування корисних 
копалин. 
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Щодо розробки класифікаційних схем ґрунтів міст, то най-
більший внесок належить США та Росії. 

У класифікації ґрунтів США антропогенні ґрунти віднесені 
до трьох порядків: 

1. Порядок Entisols – молоді, слабо сформовані ґрунти, які 
постійно розвиваються. Ентісолі – продукт трансформації повно-
профільних ґрунтів, які втратили свої поверхневі діагностичні 
горизонти внаслідок глибоких антропогенних порушень. 

2. Порядок Інсептісолі (Inceptisols). Це молоді ґрунти почат-
кового ґрунтоутворення з малою кількістю діагностичних гори-
зонтів. 

3. До Альфісолей (Alphisols) належать ґрунти, сформовані 
внаслідок багаторічного землеробства з внесенням добрив. 

Також на рівні порядку виділяються Потісолі (потенційні 
ґрунти), які можуть служити субстратом для проростання рослин 
після рекультивації. 

У класифікаційній схемі Росії група антропогенних ґрунтів 
поділена на дві підгрупи: 

1) фізично перетворені ґрунти, у яких відбулася фізико-
механічна перебудова профілю (урбанозем, культурозем, некро-
зем, екранозем); 

2) хімічно перетворені ґрунти, в яких відбулися значні хемо-
генні зміни властивостей і будови профілю за рахунок інтенсив-
ного хімічного забруднення, що й відображається на їхньму поділі 
(індустрізем, інтрузем) [4]. 

Крім цього, на території міст формуються ґрунтоподібні 
техногенні поверхневі утворення (Урботехноземи). Вони пред-
ставлені штучно створеними ґрунтами, шляхом збагачення родю-
чим шаром, торфо-компостною сумішшю насипних або інших 
молодих ґрунтів. 

Урбаноземи – конструйовані ґрунти, ґрунтотворною породою 
для яких частіше всього є породи зонального типу або культур-
ний шар міст. Наявні включення великої кількості будівельного 
та побутового сміття. В урбаноземах діагностують горизонт “ур-
бік” – поверхневий насипний, перемішаний горизонт, переважно 
частина культурного шару, з домішками урбаногенного сміття 
(будівельно-побутові та промислові відходи) більше 5 % або тор-
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фово-мінеральна суміш, потужністю понад 5 см. Характеризу-
ються відсутністю генетичних горизонтів до глибини 50 см і 
більше. Його верхня частина часто прогумусована. В профілі 
ґрунту поєднуються різні за забарвленням і потужністю шари 
штучного походження, переходи між якими чітко виражені, як 
морфологічно так і за ходом основних показників. 

В Україні наймасштабніші дослідження у галузі вивчення 
міських ґрунтів проведені у Харкові, Дніпропетровську, Чернівцях 
та Одесі такими вченими, як Г. В. Тітенко, О. В. Мірзак, О. Б. Вовк та 
інші [1, 2, 3]. 

Спираючись на власні дослідження, О. В. Мірзак запропону-
вала доповнити міськими ґрунтами існуючу класифікацію ґрунтів 
України. 

Всі ґрунти міста Дніпропетровськ поділено на групи: при-
родні непорушені; природно-антропогенні (природні порушені); 
антропогенно-перетворені і техногенні поверхневі ґрунтоподібні 
утворення (штучно створені). Виділяється підтип міських ґрунтів, 
запечатаних під шляховими асфальто-бетонними та кам’яними 
покриттями – “тексіземи”. 

Дослідження О. Б. Вовк спрямовані на вивчення особливо-
стей моніторингу ґрунтів міста Львова та спроможності щодо 
екологічних функцій прилеглих територій. 

Аналіз типів та розмірів трансформації ґрунтової поверхні 
на території міста Львова показав, що найбільш поширеними є 
насипні ґрунти, потужність яких коливається від 1 до 10 і більше 
метрів залежно від особливостей геоморфологічної будови тери-
торії та тривалості її використання. Насипні ґрунти (урбаноґрун-
ти та урбаноземи) максимальних потужностей приурочені до 
житлових районів старого міста, побудованого в Львівській уло-
говині. З віддаленням від центральної (старої) частини міста по-
тужність насипних ґрунтів зменшується і водночас зростають по-
тужності зрізаних ґрунтів з максимальними значеннями (до 4 м) – 
на відрогах височини Розточчя та Опілля. Сучасний ґрунтовий 
покрив міста є мозаїчним структурним утворенням, у якому до-
повнюють або заміняють один одного природні, природно-антропо-
генні та антропогенні компоненти. 

Тітенко Г. В. працює над вивченням морфологічних власти-
востей та екологічних функцій урбаноземів міста Харкова, значну 
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увагу приділяє забрудненню міських ґрунтів важкими металами 
(рис. 1). Дослідження ґрунтових профілів міських ґрунтів довело 
специфічність їх морфологічних ознак. По-перше, приховані у 
профілях ґрунти мають багато суто індивідуальних рис, і лише з 
невеликим ступенем вірогідності можна передбачити, які власти-
вості матимуть ті чи інші ґрунти навіть серед тих, що формуються 
у подібних природно-техногенних умовах. По-друге, важко чітко і 
однозначно пов’язати особливості морфології із функціональним 
зонуванням міста. Виявляються певні ознаки подібності між різ-
ними профілями, закладеними у санітарно-захисній та парковій 
зонах і у садах. У деяких випадках ґрунтові профілі, закладені у 
різних функціональних зонах, мають набагато більше спільного, 
ніж розміщені у ззовні однакових умовах урбогенного наван-
таження. 

 

 
 

Рис. 1.  Вміст промислових токсикантів (у кратності 
ГДК) у грунтах міста Києва 

 
Проаналізувавши і усвідомивши сповна весь відбиток про-

цесів урбанізації на міських екосистемах і на ґрунтах зокрема, 
очевидним є те, що урбаноземи це далеко не природні утворення. 

Тому ґрунти міст вимагають впровадження додаткових кла-
сифікаційних схем, вивчення нових діагностичних ознак та гори-
зонтів, які не характерні для природних. Проте, до сьогодні ще не 
існує єдиної загальноприйнятої класифікації міських ґрунтів, яка б 
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охоплювала всі необхідні аспекти щодо відмінностей між ними, 
особливостей утворення та ступеня антропогенного втручання. 

Міські ґрунти мають суттєві відмінності від природних, а 
саме: 

 формування на насипних, намивних або перемішаних ґрун-
тах і культурному шарі; 

 наявність включень будівельного і побутового сміття у 
верхніх горизонтах; 

 зміна кислотно-лужного балансу з тенденцією до підви-
щення лужності; 

 високий рівень забруднення важкими металами та нафто-
продуктами; 

 зміна фізико-механічних властивостей ґрунтів (знижена 
вологоємність, підвищена щільність, кам’янистість та інші особли-
вості); 

 збільшення профілю за рахунок інтенсивного аерального 
напилення [4]. 

Щодо властивостей урбаноземів, то відмінність від природ-
них ґрунтів виражається у морфологічних і фізико-хімічних по-
казниках. 

Для міських ґрунтів характерними є мозаїчність будови про-
філю, відсутність та інверсія горизонтів внаслідок насипання, 
намивання та перемішування ґрунтової товщі, об’єднання різних 
за потужністю і забарвленням штучних шарів. Переважно верхня 
частина міських ґрунтів має легший гранулометричний склад, ніж 
решта горизонтів, а також значну частину антропогенних вклю-
чень (будівельне та побутове сміття, відходи та ін.). Також урба-
ноземи характеризуються ущільненням, низьким показником 
шпаруватості, несприятливими водно-повітряними властивостями, 
низьким вмістом гумусу, низькою родючістю, лужним або кислим 
середовищем, тощо. Встановлені критичні значення наступних 
функціонально важливих параметрів урбаноземів (Почва, 1997): 
щільність будови в межах 0,9–1,6 г/см3, шпаруватість – 40–75 %, 
значення рН – 4–8, вміст гумусу – 2–7 % (табл. 1). 

Антропогенні ґрунти, які займають вагоме місце в структурі 
ґрунтового покриву сучасного міста, здатні виконувати більшість 
екологічних функцій. В умовах міста відчутна деградація еколо-
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гічних функцій природних ґрунтів та сповільнене формування 
цілісних функціональних ознак антропогенних ґрунтів. Деякі з 
функцій ґрунту, зважаючи на специфіку середовища, втрачаються 
або виконуються частково, тоді як якісне виконання інших функ-
цій є визначальним для існування міської екосистеми. Редуку-
ються функції, пов’язані з розкладом первинної органіки (опаду, 
відмерлих рослин тощо), а відповідно і надходженням в ґрунт 
поживних речовин, що може призвести до повного використання 
внутрішнього поживного потенціалу та виснаження ґрунту. 

 
Таблиця 1 

Порівняння властивостей урбаноземів (0–10 см) 
великих міст Східної Європи 

 
До основних функцій міських ґрунтів, оцінка виконання 

яких є важливим моніторинговим параметром, належать наступні 
їх категорії: забезпечення життєвого простору для ґрунтової біо-
ти та механічної опори для рослин; стимулятор та інгібітор біо-
хімічних процесів для забезпечення біоти поживними речови-

Параметри стану 
урбанозему 

м. Варшава (за 
Czarnowska, 

Konecka-Betley 
1977) 

м. Львів 
(за Вовк, 

2003) 

м. Дніпро-
петровськ 
(за Мірзак, 

2001) 

м. Москва 
(за працею 

“Почва”, 
1997) 

Фізичні властивості 

Щільність будови, 
г/см3 

– 1,2 1,3 1,8 

Щільність твердої 
фази, г/см3 

– 2,6 2,6 2,0–2,9 

Загальна 
шпаруватість, % – 52,3 46,8 40,0 

Фізико-хімічні властивості 

Значення рН (водне) 7,2 8,1 7,6 до 8 

Загальний гумус, % 4,9 3,9 3,6 2–7 

Обмінний Са, % від 
суми 80 84,3 89,4 70–90 

Обмінний Mg, % від 
суми 10 9,2 8,7 до 10 
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нами, а також формування буферного й захисного екрану для 
ґрунтової екосистеми; санітарно-гігієнічні функції ґрунтів, які 
набувають особливого значення. 

Постійно зростає інтенсивність деградаційних процесів у 
містах, кількість небезпечних геологічних явищ, наслідком чого є 
суттєве погіршення стану всіх компонентів урбоекосистем, умов 
існування біоти і середовища проживання людей. 

Найважливішими проблемами, які пов’язані з міськими 
ґрунтами є пошук шляхів і напрямків оптимізації екологічних 
функцій урбаноземів, забезпечення їхнього раціонального і ціле-
спрямованого використання. З цією метою необхідно проводити 
регулярні моніторингові спостереження за станом і функціону-
ванням ґрунтів, попереджувати надмірне навантаження та запо-
бігати забрудненню, впроваджувати ефективні меліоративні захо-
ди, забезпечувати належний рівень охорони урбаноземів. 

Виконуючи всі вище вказані вимоги і принципи раціональ-
ного природокористування ми зможемо сповна використовувати 
міське середовище без шкоди для екосистеми і збережемо його 
для майбутніх поколінь. 
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Проаналізовано головні соціально-економічні типології країн 
світу. Порівняно традиційні і новітні методики використання 
різних індикаторів до типологій країн. Виявлено головні тен-
денції у виборі соціально-економічних індикаторів для типологій 
країн інформатизації, глобалізації. Досліджено місце України у 
різних типологіях країн світу. 

Ключові слова: тип країни, типологія. 
 
Розвиток кожної країни є наслідком тривалого процесу та 

взаємодії системи економічних, соціальних, політичних зв’язків у 
конкретних умовах геопростору. Відповідно до рівня розвитку та 
інших індикаторів країни світу поділяють на групи за певними 
спільними ознаками. 

Тип країни – об’єктивно сформований і відносно стійкий 
комплекс властивих їй умов, ресурсів і особливостей розвитку, що 
характеризує її роль і місце у світовому співтоваристві на певному 
етапі її розвитку [2]. 

Типологія – це групування об’єктів за якісними ознаками і їх 
стійкими відмінностями [1]. 

Важливе місце у нашому дослідженні посідають сучасні 
підходи до соціально-економічних типологій країн світу. Усі типо-
логії виділено у три групи: соціальні, економічні та змішані со-
ціально-економічні. 

Для економічної типології використано індекс конкуренто-
спроможності, економічної глобалізації та економічної свободи. 
Для соціальної типології – ІРЛП, соціальної глобалізації, багато-
вимірний індекс бідності. Також змішані – соціально-економічні 
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типології, виражені за допомогою індексу глобалізації, мережевої 
зрілості, якості життя та трансформації суспільства. 

Одним із найцікавіших підходів до економічних типологій є 
типологія країн за рівнем конкурентоспроможності. 

Конкурентоспроможність – це здатність національної еко-
номіки виробляти і реалізовувати на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках товари і послуги, що забезпечують економічне 
зростання і підвищення якості життя населення. 

Індекс конкурентоспроможності складається з трьох груп 
індикаторів, які охоплюють 12 показників, що визначають рівень 
продуктивності країни: 

1. Базові вимоги є основою факторно-орієнтованих економік: 
якість інститутів, інфраструктура економіки, макроекономічна 
стабільність, здоров’я та початкова освіта. 

2. Підсилювачі ефективності становлять основу орієнтова-
них на ефективність економік: показники щодо вищої освіти і 
професійної підготовки, ефективності ринку товарів і послуг, 
ефективності ринку праці, розвиненості фінансового ринку, рівня 
технологічного ринку, розміру внутрішнього ринку. 

3. Фактори розвитку та інноваційного потенціалу є основою 
для інноваційно-орієнтованих економік: рівень розвитку бізнесу, 
інноваційний потенціал [3]. 

За рейтингом конкурентоспроможності, країни з високими 
показниками, як правило, забезпечують вищий рівень добробуту 
своїх громадян. Сюди належать країни, що зорієнтовані на інно-
вації, а саме – Швейцарія, Сінгапур, Фінляндія, Швеція, Нідер-
ланди, Німеччина, Велика Британія, США, Гонконг і Японія. Останні 
позиції в рейтингу конкурентоспроможності займають факторно-
орієнтовані країни, а саме Бурунді, Сьєрра-Леоне, Гаїті, Гвінея, 
Ємен, Чад, Мозамбік, Лесото, Тімор-Лешті, Свазіленд та Маври-
танія. Ці країни мають серйозні недоліки в інституціональному 
розвитку, розвитку фінансового ринку, ефективності товарного 
ринку, ринку праці, які і привели до погіршення макроеконо-
мічних показників. 

Однією з найважливіших складових глобалізації є еконо-
мічна глобалізація – це ті процеси, що ведуть до швидкого інте-
грування країни в глобальний економічний простір, у результаті 
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розширення міжнародної торгівлі, інтернаціоналізації виробниц-
тва та фінансових ринків. 

Індекс економічної глобалізації складається з двох головних 
компонентів: 

1. Реальні потоки: торгівля; іноземні прямі інвестиції, по-
токи; іноземні прямі інвестиції, акції; портфельні інвестиції;  

2. Обмеження: бар’єри на імпорт; середній рівень тарифів; 
податки на міжнародну торгівлю; обмеження на рахунки [7].  

Найбільш економічно глобалізованими країнами є Сінгапур, 
Люксембург, Ірландія, Мальта, Бельгія та Нідерланди. Зокрема, 
Сінгапур перетворюється на головний фінансовий і комерційний 
центр Південно-Східної Азії. Це країна з найуспішнішим ростом в 
економіці серед НІК. За конкурентоспроможністю найбільш еко-
номічно глобалізовані країни також займають перші місця, окрім 
США та Японії. У цих країнах є ряд слабких сторін, зокрема у 
макроекономічному та інституційному середовищі, що і не доз-
воляє опинитися у лідерах за рейтингом економічної глобалізації. 

Індекс економічної свободи розроблений фондом Heritage 
Foundation. Економічна свобода – це фундаментальне право кожної 
людини управляти її власною працею та майном.  

Цей індекс розраховують на основі чотирьох головних кри-
теріїв: 

1. Верховенство права. Сюди відносять право на приватну 
власність та рівень свободи від корупції; 

2. Обмеження правління – рівень фіскальної свободи, ступінь 
залежності економіки від уряду; 

3. Ефективність регулювання визначається за рівнем моне-
тарної, інвестиційної та фінансової свободи; 

4. Відкритість ринків розраховується за допомогою рівня 
свободи бізнесу та свободи торгівлі [5]. 

Лідерами за найліберальнішою економікою світу стали 
Гонконг, Сінгапур, Австралія. Нова Зеландія, Швейцарія, Канада, 
Чилі, Маврикій, Ірландія та США. До країн з найменш вільною 
економікою увійшла Україна, адже економічна свобода в державі 
зазнає репресій, закони функціонують погано, недостатньо захи-
щені права власності і широко поширена корупція. Деспотичними 
країнами, згідно рейтингу, також є Венесуела, Еритрея, Лівія, 
Куба, Зімбабве та Північна Корея. 
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Важливим, для типізації країн, є індекс розвитку людського 
потенціалу. ІРЛП є сумарним показником розвитку людини за 
трьома головними вимірами: 

1. Рівень життя: ВВП на одну особу; 
2. Рівень освіченості: рівень писемності дорослого населен-

ня; середня тривалість навчання;  
3. Стан здоров’я: очікувана тривалість життя при народженні; 

якість харчування; чистота довкілля [6].  
Лідерами рейтингу ІРЛП є Норвегія, Австралія, США, Нідер-

ланди, Німеччина. Саме в цих країнах найвищі показники рівня 
життя, освіти і здоров’я. Найменші показники характерні для 
країн Центральної Африки, зокрема для Чаду, Нігеру та Демо-
кратичної Республіки Конго. 

Індекс соціальної глобалізації визначає соціальну інтеграцію 
країни у глобальний простір, розраховують за допомогою трьох 
критеріїв: 

1. Персональні контакти: телефонний трафік; перекази кош-
тів; міжнародний туризм; іноземне населення; міжнародні листи;  

2. Інформаційні потоки: користувачі Інтернет; телебачення; 
торгівля газет з новинами;  

3. Культурна інтеграція: кількість Мcdonalds; кількість мага-
зинів IKEA; торгівля книгами [7].  

До звичних лідерів за ІРЛП увійшли також і НІК, зокрема 
Сінгапур, що за останні роки збільшив реальний валовий внутріш-
ній продукт вдвічі. При цьому якість життя населення країни 
покращилася внаслідок зростання доходів на одну особу, трива-
лості життя і підвищення рівня освіти. 

Багатовимірний індекс бідності – це показник бідності за 
умовами життя, що відображає позбавлення людей в сфері освіти, 
охорони здоров’я та добробуті життя.  

1. Рівень освіти: жоден з членів сім’ї не має п’ятирічної шкіль-
ної освіти; як мінімум одна дитина шкільного віку не відвідує школу;  

2. Охорона здоров’я: харчування; дитяча смертність;  
3. Рівень життя: відсутність електрики; відсутність чистої 

питної води; відсутність доступу до нормальної каналізації; зем-
ляні підлоги в домі; паливо для приготування їжі; сім’я володіє 
максимум одним з технічних засобів [6]. 
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Таблиця 1 
Найбідніші країни за багатовимірним індексом бідності 

Рейтинг Країна Показник 
1 Нігер 0,64 
2 Ефіопія 0,58 
3 Малі 0,56 
4 Буркіна Фасо 0,54 
5 Бурунді 0,53 
6 Сомалі 0,51 
7 Центральноафриканська республіка 0,51 
8 Гвінея 0,50 
9 Сьєрра Леоне 0,49 

10 Ліберія 0,48 
 

Бідність населення має значні негативні наслідки, серед 
яких одним із головних є втрата людського потенціалу країни, 
особливо у сфері освіти та охорони здоров’я. Така ситуація не 
лише негативно впливає на поточний соціальний економічний 
стан, а й є перешкодою подальшого його розвитку. 

Для інноваційних економік важливим є індекс мережевої 
зрілості, що характеризує рівень розвитку інформаційно-кому-
нікаційних технологій у світі і їх вплив на державну конкуренто-
спроможність. Складений на основі трьох головних критеріїв: 

1. Сприятливість середовища (ринкового, політичного та 
інфраструктури) для розвитку інформаційних технологій: наяв-
ність у державі здорової конкуренції; інноваційний потенціал; 
можливість фінансувати нові проекти. 

2. Готовність людей, бізнесу та урядовців до використання 
нових технологій: доступ до мережі Інтернет у школах; вартість 
мобільного зв’язку; державна позиція щодо інформаційних техно-
логій; доступність ІТ для бізнесу; витрати на дослідження та роз-
виток галузі.  

3. Сучасний ступінь використання інформаційних техноло-
гій: кількість персональних комп’ютерів, інтернет-користувачів, 
абонентів мобільного зв’язку; наявність робочих інтернет ресурсів 
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урядових організацій; кількість вироблених і спожитих інформа-
ційних технологій [4].  

Згідно розрахунків перші позиції займають Швеція, Сінга-
пур, Фінляндія, Угорщина та Швейцарія. Вони довели на практиці, 
що інформаційно-телекомунікаційні технології відіграють голов-
ну роль для інноваційного розвитку країни.  

Індекс якості життя – є одним із найсладніших, адже вра-
ховує соціальні та економічні індикатори розвитку країни. Форму-
ється за допомогою таких дев’яти компонентів, які відображають 
ступінь задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб 
людини: 

1. Вартість життя людей (прожитковий мінімум);  
2. Відпочинок і культура людей;  
3. Стан економіки країни;  
4. Стан навколишнього середовища країни;  
5. Свобода людей;  
6. Здоров’я людей;  
7. Стан інфраструктури;  
8. Ризики і безпека життя;  
9. Кліматичні умови [8].  

Індекс сталого людського розвитку передбачає такий розви-
ток, який призведе не тільки до економічного росту, а й до спра-
ведливого розподілу його результатів, які відновлять навколиш-
нє середовище, підвищать відповідальність людей. Складається з 
таких компонентів: 

1. Якість життя людей: індекс глобальної конкурентоспро-
можності; індекс економічної свободи; індекс екологічної керо-
ваності; індекс якості життя; індекс людського розвитку;  

2. Безпека життя людей: глобальні загрози сталому розвитку 
[9].  

До країн з найвищим показником сталого розвитку нале-
жать Ісландія (1-ше місце), Швеція, Австралія, Нова Зеландія, Нор-
вегія. Загалом, ці невеликі країни, зі стабільною економікою і 
високим рівнем життя, чітко усвідомлюють важливість збере-
ження навколишнього середовища.  

Одним із найновіших індексів є індекс трансформації сус-
пільства, що відображає ефективність політичних та економічних 
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реформ, які реалізує правління країни. Оцінює якість управління і 
рівень демократії. Головну увагу Індекс приділяє увагу результа-
тивності управління і описує те, яким чином, обраний політичний 
курс, впливає на соціальні зміни в ній. Складається з таких компо-
нентів: 

1. Політична трансформація: державність; політична участь; 
верховенство права; стабільність демократичних інститутів; полі-
тична та соціальна інтеграція;  

2. Економічна трансформація: рівень соціально-економічного 
розвитку; організація ринку та конкуренції; валютна політика і 
стабільність цін; приватна власність; забезпечення стабільного 
економічного режиму; економічна продуктивність; стійкість еко-
номічної системи; 

3. Управління: рівень складності; керованість; ефективність 
використання ресурсів; будівництво консенсусу; кооперація [10]. 

Лідерами за індексом трансформації суспільства виступають 
постсоціалістичні країни Центрально-Східної Європи, Південна 
Корея та Бразилія. 

Міжнародні рейтинги України відображають її позиції серед 
інших країн світу за загальними статистичними показниками. 

 

 
 

Рис. 1.  Динаміка індексу глобальної конкуренто- 
спроможності за критеріями 

 
Для порівняння основних показників конкурентоспромож-

ності і визначення місця України виділяємо: “країну-зразок” (Ка-
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нада), “країну-приклад” сучасного розвитку (Польща) і “країну-
антизразок” (Аргентина). 

Зверніть увагу, що у всіх країнах однаковий розмір ринку, 
тому Україна має усі шанси підвищити свої позиції у рейтингу 
конкурентоспроможності. Україна могла б стати ефективнішою в 
майбутньому, якщо забезпечить більшу конкурентність на ринках 
товарів і послуг, і здійснить реформи фінансового та банківського 
сектору. 

Формування типологій країн світу за рівнем соціально-еко-
номічного розвитку вимагає не лише опрацювання статистичної 
інформації, математичної її обробки, але й якісного аналізу ство-
рених типологій. На нашу думку, найбільш обґрунтованими резу-
льтатами характеризуються типології за ІРЛП та рівнем кон-
курентоспроможності, адже тут найбільш вдало підібрані інди-
катори. 
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Здійснений багатовимірний таксономічний аналіз областей 
Західного реґіону України за сукупністю морфологічних та функ-
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Автомобільна транспортна мережа Західного реґіону Украї-

ни відіграє важливу роль для здійснення внутрішніх, міжнарод-
них і транзитних перевезень. Територію перетинає розгалужена 
мережа автомобільних шляхів, деякі з яких є ділянками міжна-
родних автомобільних транспортних коридорів. 

Для глибокого аналізу мережі ми використали багатови-
мірний аналіз за сукупністю морфологічних та функціональних 
показників і здійснили районування Західного реґіону України. 
Серед головних ознак вибрані: щільність автодоріг загального 
користування, коефіцієнт Енґеля автодоріг загального користу-
вання, частка автодоріг з твердим покриттям у структурі авто-
доріг загального користування, частка магістральних автодоріг у 
структурі автодоріг з твердим покриттям, вантажообіг автомо-
більного транспорту на одного жителя, середня відстань пере-
везення однієї тонни вантажів автомобільним транспортом, паса-
жирообіг автомобільного транспорту на одного жителя, середня 
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відстань перевезення одного пасажира автомобільним транспор-
том. У результаті багатовимірного аналізу виділено чотири ком-
пактних територіальних таксони (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1.  Багатовимірна класифікація областей Західного 
реґіону України за автотранспортними показниками 

 
Волинська область утворює окремий таксон. Серед областей 

Західного реґіону України вона посідає третє місце за довжиною 
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автодоріг загального користування і сьоме місце за людністю [2]. 
Тому значення коефіцієнта Енґеля автомобільних доріг загаль-
ного користування області є високим. Низька частка автодоріг з 
твердим покриттям у структурі автодоріг загального користуван-
ня області значною мірою зумовлена природними умовами. Зна-
чення пасажирообігу автомобільного транспорту на одного жи-
теля і значення середньої відстані перевезення одного пасажира 
автотранспортом в області є високими завдяки значному паса-
жирообігу автомобільного транспорту. За цим показником Волин-
ська область посідає друге місце серед областей даного реґіону, 
після Львівської області. На нашу думку, це зумовлено вигідним 
прикордонним положенням області, адже важливу роль у ство-
ренні пасажирообігу автотранспорту Волинської області відігра-
ють автомобільні перевезення пасажирів у міжнародному сполу-
ченні. 

Закарпатська область також виділилася в окремий таксон. 
Серед областей Західного реґіону України вона має один із най-
нижчих показників довжини автомобільних доріг загального ко-
ристування, тому щільність автомобільних шляхів є низькою [3]. 
Низьке значення коефіцієнта Енґеля автомобільних доріг, незва-
жаючи на незначну площу і людність області, також свідчить про 
недостатню довжину автодоріг загального користування. Це зу-
мовлено природно-географічними особливостями території області. 
Для Закарпатської області характерний найбільший серед обла-
стей даного реґіону вантажообіг автомобільного транспорту на 
одного жителя, а також максимальне значення середньої відстані 
перевезення автотранспортом однієї тонни вантажів. Це пов’я-
зано з географічним розташуванням області, зокрема її сусідством 
з чотирма державами Європи і, відповідно, активною зовнішньо-
економічною діяльністю. Значення пасажирообігу автотранспорту 
на одного жителя області є найменшим серед областей реґіону. Це 
можна пояснити низьким рівнем розвитку промисловості і пріо-
ритетністю сільськогосподарського виробництва в економіці 
області. Загалом, автомобільний транспорт має для Закарпатської 
області більше значення, ніж для будь-якої іншої області України, 
адже в містах області відсутній електротранспорт. 

Львівська, Івано-Франківська та Чернівецька області утво-
рюють окремий таксон, бо в них коефіцієнт Енґеля для автодоріг 
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загального користування та вантажообіг автотранспорту на од-
ного жителя нижче середнього в реґіоні, середня відстань пере-
везення однієї тонни вантажів автотранспортом вище середньої у 
реґіоні. Львівська і Чернівецька області мають високі показники 
щільності автодоріг загального користування [5, 9]. Івано-Фран-
ківська область має нижчий показник щільності автодоріг через 
природно-географічні особливості території [4]. Основою авто-
транспортної мережі Івано-Франківської області є національні 
дороги, а сполучення з деякими селищами міського типу можливе 
лише місцевими дорогами. Чернівецьку та Івано-Франківську 
області об’єднує стовідсоткова частка автодоріг з твердим по-
криттям серед автомобільних шляхів загального користування, 
але це в основному дороги IV і V категорій. Львівська, Івано-
Франківська та Чернівецька області входять до складу Карпат-
ського єврореґіону, що посилює їхню співпрацю у різних сферах 
економіки, у тому числі в автотранспортній сфері. 

Окремий таксон утворили Рівненська, Тернопільська і Хмель-
ницька області. У них частка автомобільних доріг з твердим по-
криттям вище середньої у реґіоні, низьке значення середньої 
відстані перевезення однієї тонни вантажів автомобільним транс-
портом, пасажирообіг автотранспорту на одного жителя нижче 
середнього в реґіоні, низьке значення середньої відстані переве-
зення одного пасажира автомобільним транспортом. Дані області 
мають високі показники довжини автомобільних шляхів загаль-
ного користування, у тому числі з твердим покриттям [6, 7, 8]. Для 
них характерні також високі значення щільності автодоріг, окрім 
Рівненської області, яка через природно-географічні особливості 
території має найнижчі в реґіоні значення цього показника. 

Новою формою територіальної організації транспортної інфра-
структури стала мережа сучасних полімагістралей – міжнародних 
транспортних коридорів (МТК). Завдяки вигідному геополітич-
ному положенню на шляху головних транзитних потоків між 
країнами Європи територією досліджуваного реґіону проходять 
два міжнародні автомобільні транспортні коридори: Критський 
№ 3 (на ділянці Краковець – Львів – Рівне і далі на Київ) і 
Критський № 5 (Косини – Чоп – Стрий – Львів), також територією 
реґіону проходять такі міжнародні маршрути: Балтійське море – 
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Чорне море (на ділянці Ягодин – Ковель – Луцьк – Тернопіль – 
Хмельницький і далі на Одесу), Європа – Кавказ – Азія (на ділянці 
Ягодин – Ковель – Луцьк – Тернопіль – Хмельницький і далі на 
Іллічівськ), Євроазіатський (на ділянці Краковець (Чоп) – Львів – 
Рівне і далі на Київ). 

У результаті проведеного SWOT-аналізу автотранспортної 
мережі Західного реґіону України визначені такі аспекти. 

Сильні сторони: 
1. Вигідне економіко-географічне положення реґіону. 
2. Наявність розвиненої мережі транспортних шляхів. 
3. Проходження міжнародних транспортних коридорів тери-

торією реґіону. 
Слабкі сторони: 
1. Невідповідність технічного рівня транспортної інфра-

структури, недостатнє оновлення основних фондів. 
2. Невідповідність нормативно-правової бази міжнародним 

нормам. 
3. Низький рівень оснащення пунктів пропуску через кордон. 
Можливості: 
1. Зростання товаропотоків у європейсько-азіатському на-
прямі. 
2. Залучення інвестицій у розбудову міжнародних транс-
портних коридорів. 
3. Розвиток міжнародного співробітництва у транспортній 
сфері. 
Загрози: 
1. Нестабільна економічна й політична ситуація в країні. 
2. Зменшення транзитних перевезень територією реґіону. 
3. Зменшення конкурентоспроможності транспортно-тран-

зитної політики України на зовнішньому ринку. 
Завдання розвитку: 
1. Залучення додаткових товаропотоків із Європи в Азію та 

навпаки. 
2. Укладення дво- та багатосторонніх угод із європейсь-

кими країнами у транспортній сфері. 
3. Забезпечення комплексного транспортного обслугову-

вання споживачів на базі впровадження логістичної організації 
транспортного процесу в реґіоні. 



126 Матеріали студентської наукової 
конференції (24 квітня 2013 р.) 

 

4. Розвиток комбінованих перевезень. 
5. Забезпечення збалансованого розвитку всіх видів транс-

порту. 
6. Приведення нормативно-правової бази транспорту від-

повідно до міжнародних норм. 
7. Реалізація двосторонніх угод із сусідніми країнами з 

розбудови прикордонних пунктів пропуску. 
8. Розбудова транспортної інфраструктури в реґіоні. 
9. Підвищення якості утримання транспортних шляхів до 

міжнародного рівня, безпеки руху.  
10. Реалізація державних і галузевих програм у галузі окре-

мих видів транспорту та розбудови державного кордону. 
11. Спрощення процедури перетину державного кордону. 
12. Створення логістичних центрів. 
13. Запровадження інформаційних технологій в управлінні 

транспортними потоками. 
14. Підтримка національних транспортних операторів на 

міжнародних ринках транспортних послуг [1]. 
Поєднання багатовимірного аналізу зі SWOT-аналізом дає 

змогу комплексно підійти до оцінки та напрямків удосконалення 
транспортної мережі реґіону із врахуванням її морфологічних та 
функціональних ознак, сильних та слабких сторін, можливостей 
та загроз. 
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Сучасний світ вимагає від людини глибоких знань, готов-
ності до змін, рішучості, постійного вдосконалення. Сучасні умови 
глобалізації диктують нові вимоги та потребують нового формату 
взаємодії вищої освіти та економіки, яка без перебільшення має 
бути економікою знань. Економічною наукою доведено і практи-
кою підтверджено, що економіка знань є чи не єдиною із можли-
вих систем господарювання, яка здатна створювати конкурентні 
переваги та відповідати на виклики XXI століття. 

Термін “економіка знань” введений у науковий обіг у 1962 р. 
Ф. Махлупом [4]. Нині все більше науковців і практиків викори-
стовують цей термін у значенні типу економіки, в якій знанням 
належить вирішальна роль, а продукування, поширення і застосу-
вання знань є основним джерелом розвитку. 

Суттєва відмінність нової економіки (економіки знань) від 
класичного трактування полягає у докорінній зміні рушійних сил 
і самої філософії розвитку, за якою знання стали основною, 
життєво необхідною умовою забезпечення стійкого соціально-
економічного розвитку суспільства. Експерти Світового банку 
стверджують, що “здатність суспільства створювати, відбирати, 
адаптувати, перетворювати на джерело прибутковості й викори-
стовувати знання має вирішальне значення для стійкого еко-
номічного зростання і підвищення рівня життя населення. Знання 
перетворюються у найбільш важливий чинник економічного роз-
витку” [5]. 
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Рівень розвитку та підготовки до практичної діяльності 
менеджерів туризму, стає визначальним фактором успішності біз-
несу, якості туристичних послуг, а отже і реалізації кінцевої мети 
освітньої діяльності. 

Сучасний працівник туристичної галузі зможе здійснювати 
конкурентоспроможну діяльність за умов глибокого опанування 
знаннями в галузі економіки туризму, менеджементу, управління, 
володіння іноземними мовами, навиками психології, а також при 
наявності практики. Практика, з одного боку, виступає рушійною 
силою пізнання, а з іншого – є сферою реалізації набутих знань. 

Слід погодитись, що реальну цінність представляють уміння 
адекватно застосовувати набуті знання на практиці, які майбут-
ній спеціаліст буде набувати в процесі вивчення соціологічних, 
психологічних, антропологічних і географічних наук, а також ту-
ристичних дисциплін та менеджменту, які й будуть формувати 
зміст підготовки майбутніх спеціалістів [2]. 

На думку І. Д. Басюк, туристичні компанії й готельні комп-
лекси, у штаті яких бракує кваліфікованих співробітників, вже у 
найближчій перспективі приречені на відставання в конкурент-
них перегонах на ринку [2]. 

Американський вчений з туризму Р. Макінтош, аналізуючи 
вищу туристичну освіту своєї країни, вказує на такі теоретико-
методологічні підходи як:  

 інституційний, який ґрунтується на дослідженні організа-
ційних форм туристичних підприємств та закладів усіх інших сег-
ментів індустрії гостинності, принципів їхнього функціонування 
та економічної рентабельності;  

 виробничий, за яким проводиться різностороннє вивчення 
усього технологічного процесу виробництва туристичного про-
дукту та формування маркетингової стратегії;  

 управлінський зорієнтований на засвоєння концептуаль-
них понять управлінської діяльності, а саме організації, плану-
ванні, мотивації та контролі;  

 економічний, який базується на дослідженні туризму як 
важливої складової внутрішньої та світової економіки, вивченні 
ринку туристичних продуктів, попиту на них та пропозиції [6]. 

Л. В. Сакун стверджує, що існує три аспекти підготовки фа-
хівців, що важливі для будь-якої сфери туризму. А саме: фунда-
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ментальне навчання (знання), яке відповідає за отримання знань 
згідно навчальному плану спеціальності; технічне навчання (знан-
ня як робити), яке відточує майстерність і розробляє навички, 
необхідні для цієї спеціалізації; особисті здібності (знати як бути і 
як себе поводити), що відображають особисті якості фахівця [7]. 

Сучасний розвиток суспільства потребує від громадян не-
стандартного мислення, творчого підходу до вирішення різно-
манітних питань життєдіяльності. Тому багато науковців най-
ефективнішим способом здобуття навичок творчого мислення 
вважають ігрову форму навчання. У процесі гри у студентів ви-
робляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розви-
вати увагу. Захопившись грою, студенти не помічають, що нав-
чаються. Різноманітні ігрові дії, за допомогою яких розв’язується 
те чи інше розумове завдання, підтримують і посилюють інтерес 
до навчальної дисципліни. 

Надзвичайно важливими з огляду на становлення особи-
стості студентів є теми дисциплін, що сприяють ознайомленню зі 
способами самовивчення, самоспостереження, формування адек-
ватної самооцінки, ознайомленню студентів з прийомами спілку-
вання, розвитку уміння знаходити моральний вихід з супереч-
ливих ситуацій, формування у студентів прагнення оцінювати 
інших, виходячи з моральних та людських чинників, робити ви-
сновки. Необхідним також є застосування у цьому процесі новіт-
ніх технологій, рольових ігор, обговорення цікавих питань на 
круглих столах, конференціях.  

Ділова гра – це практична групова вправа з виробленням 
оптимальних рішень, застосування методів і прийомів у штучно 
створених умовах, що відтворюють реальну ситуацію. Під час гри 
у студентів виникає мотив, суть якого полягає в тому, щоб успіш-
но виконати взяту на себе роль. 

Хорошим способом для організації таких ділових ігор, могли 
б бути так звані конференції-кейси. Основу таких конференцій 
складали б завдання з реальними ситуаціями з туристичної прак-
тики, а студенти мали б змогу розв’язувати ці задачі індиві-
дуально чи працюючи в групах, приймати участь у дискусіях, 
рольових іграх. Суддями на таких конференціях були б викладачі, 
а також працівники туристичної галузі. Насамперед викладачі 
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ставлять за мету перевірити, закріпити й узагальнити знання 
студентів, а представники з туристичних фірм, готелів – під-
твердити правильність виконання завдання і навіть відібрати 
кращих учасників для своїх організацій. 

При цьому великого значення мають проблемні ситуації, які 
б містили інформаційно – пізнавальну суперечність або створю-
вали умови для її виникнення, мали достатню позитивну моти-
вацію у навчальній діяльності студентів та відповідали їхнім інте-
лектуальним можливостям. З цією метою застосовуються завдання 
проблемного характеру, практичні завдання. 

Закордонний досвід підготовки спеціалістів для галузі ту-
ризму свідчить про значну увагу, яка приділяється практичній 
підготовці як основі підготовки конкурентоспроможного спеціа-
ліста, що доводить можливість вивчення й запозичення їхнього 
досвіду вітчизняними науковцями і практиками.  

За такого підходу кожен студент розвивається як носій 
творчого досвіду, здійснюється формування соціально значущих 
цінностей. 

Аналіз науково-методичної літератури дає змогу констату-
вати, що на теперішній час відсутній уніфікований підхід до змісту 
професійно-орієнтованих дисциплін, які формують необхідну 
теоретичну базу та зумовлюють зміст практичної підготовки 
майбутніх менеджерів туризму. 

Отже, завданням професійної освіти є формування сучас-
ного фахівця як цілісну особистість, яка має систему спеціальних 
та загальнолюдських якостей. Сучасний фахівець, окрім професій-
них навичок, повинен правильно планувати роботу, вміти ана-
лізувати ситуації, постійно займатись самоосвітою, виявляти іні-
ціативу, вміти зосереджуватись на головному, бути рішучим, спо-
стережливим, мати гарну витримку, характеризуватися чітким 
мовленням, хорошими манерами. 
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Суспільно-політичні та історико-культурні особливості роз-

витку міста Львова – регіонального центру Західної України, завжди 
зумовлювали поєднання авангардизму та консерватизму. Сьогодні 
Львів займає перше місце за розвитком національного туризму – 
упродовж 2012 р. місто відвідало понад 1,3 млн. туристів, яких 
приваблювали історичні і культурні пам’ятки, значна кількість 
святкових заходів та розвинена туристична інфраструктура – за-
клади розміщення, харчування, розваг. 

Сучасне туристичне господарство Львова є важливим у струк-
турі економічного потенціалу міста. Суттєве зменшення кількості 
промислових підприємств у 1990-х роках, низька рентабельність, 
особливо великих підприємств, зумовила переорієнтацію міського 
господарства на розвиток туристичної сфери. Сьогодні туризм у 
Львові – чинник стимулювання фінансово-економічного розвитку 
міста, мобілізації людського капіталу, оновлення сфери послуг, є 
джерелом значних коштів для розвитку культурно-гуманітарної 
інфраструктури [1]. 

Важливим чинником сучасного розвитку туризму у кризо-
вих соціально-економічних умовах, є створення мережі бюджет-
них засобів розміщення, у яких за невисоку ціну забезпечується 
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можливість проживання для молоді, іноземних туристів, які най-
частіше відвідують Львів. У світовому досвіді пропонуються не-
дорогі заклади для подорожуючих – хостели (молодіжні готелі), 
економічно вигідний тип засобів розміщення для осіб, вимоги до 
умов проживання у яких не надто високі. Середньостатистичний 
хостел у плануванні складається з вестибюлю, рецепції, спальних 
кімнат, розрахованих на проживання від 2 до 30 осіб, часто 
обладнаних двохярусними ліжками. 

Ринок молодіжних готелів у Львові розвивається з 2004 р., 
тоді виникла Львівська обласна молодіжна хостел асоціація – 
обласний осередок Всеукраїнської молодіжної хостел-асоціації. 
Упродовж двох років Асоціація налагодила роботу чотирьох хо-
стелів у співпраці з вищими навчальними закладами Львова. 
Першим прийняв туристів сезонний хостел “Банківська академія”, 
на базі гуртожитку Львівського банківського інституту Націо-
нального банку України, розрахований на 10 місць. Наступним був 
хостел “Перлина” – на базі однойменного готельно-туристичного 
комплексу. Разом із Львівським інститутом економіки та туризму 
у жовтні створено хостел “На Архипенка” на 30 місць. У серпні 
2005 р. почав роботу хостел “Афена” на 17 місць. Загалом, Львів-
ська обласна молодіжна хостел асоціація могла прийняти одно-
часно у 2005 р. до 160 туристів. У листопаді 2005 р. Асоціація у 
складі Всеукраїнської молодіжної хостел асоціації стала асоційо-
ваним членом Міжнародної асоціації молодіжних хостелів. 

Сьогодні у Львові функціонує понад 100 молодіжних готелів, 
які пропонують проживання з належними санітарно-гігієнічними 
умовами. У ціну ліжко-місця включено безкоштовний Інтернет чи 
Wi-Fi, кабельне телебачення, холодильник, пральну машину, мікро-
хвильову піч, користування санвузлом, розеткою. Середня ціна 
спального місця у чотиримісному номері становить від 10 до 15 євро 
за добу, у багатомісному номері з двохярусними ліжками вартість 
для однієї особи – 8 євро, окремий номер у хостелах Львова ко-
штує від 40 євро. 

Важлива перевага молодіжних готелів Львова – розміщення 
більшості з них в історичній центральній частині міста, де вони 
поза конкуренцією у вартості комерційного житла. Моніторинг 
настроїв серед гостей, серед яких більшість – українці (60 %), 
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свідчить про те що ціни прийнятні, гості готові платити більше, 
щоб проживати в окремому номері [2]. Таким чином, попит на 
дешеве проживання серед українців сформувався, водночас він 
значно більший серед іноземців. 

Про належний рівень розвитку молодіжних готелів у Львові 
свідчить структурна диференціація – розвиток тематичної спря-
мованості, орієнтація на різні категорії гостей згідно їхніх фінан-
сових можливостей, віку, культурних пріоритетів. Диверсифікація 
стратегії розвитку властива лише для 20 % молодіжних готелів, 
які виникли на етапі становлення хостелів у Львові, сьогодні їхні 
власники – досвідчені керівники на ринку готельних послуг. 

Інфраструктура молодіжних готелів у Львові розвинена най-
краще в Україні і забезпечує близько 2 тис. місць для ночівлі. 
Проте, зважаючи на значний туристичний потенціал міста та ціну 
на послуги у хостелах, яка коливається в межах 10–15 євро, тоді як 
в столицях найближчих держав – Празі, Варшаві та інших ціна у 
два рази нижча (6–8 євро) – це ознака значного потенціалу роз-
витку хостел-інфраструктури в Україні [3]. 

Щодо специфіки, молодіжні готелі Львова орієнтуються го-
ловним чином на осіб, які прибувають з метою відпочинку, най-
частіше в складі невеликих груп – 2–5 осіб, у віці 20–30 років. За 
видом занять – це студенти, працівники приватних компаній. Серед 
гостей найбільше українців – 40 %, головним чином зі Східної та 
Центральної України, поляки – 20 %, росіяни – 15 %, білоруси – 10 %, 
решта – німці, чехи, американці, гості з інших країн. Українці 
прибувають з метою відпочинку, менше з діловою метою, іно-
земці – виключно з туристичною метою. 

Проте, проживання у молодіжних готелях характеризується 
і певними недоліками, властивими для цього типу засобів роз-
міщення незалежно від країни – колективне проживання за прин-
ципом гуртожитку або військової казарми, сусіди по ліжку не 
завжди відповідають очікуванням, спільні комунальні зручності. 
У виборі хостелів важливе значення мають рекомендації друзів, 
знайомих, відгуки попередніх гостей, бажано не на власному сайті 
хостелу. 

Проведення загалом успішного чемпіонату з футболу Євро-
2012 в Україні у перспективі, згідно очікувань експертів ринку та 
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власників готелів, зумовить збільшення туристів, тому необхід-
ність у хостелах буде зростати. Після проведення Євро-2012 у 
перші місяці зниження туристичної активності спричинилось до 
припинення діяльності близько 10 % молодіжних готелів, які 
виникли саме у період найбільшого попиту на місця для ночівлі, 
проте не були конкурентними на більш тривалий термін функціо-
нування. Решта хостелів успішно працює, хоч заповнюваність 
місць знизилась і сьогодні становить 40–60 %. 

Під час проведення Євро-2012 ціни у більшості молодіжних 
готелів підвищились у два-три рази, тому більшість закладів отри-
мала високі доходи. Проте, така ситуація стосувалась лише хосте-
лів, які позитивно себе зарекомендували на ринку та попередньо 
провели успішну рекламну кампанію. 

До початку активної підготовки Євро-2012 ринок готельних 
послуг розвивався повільно, активізація відбулась у 2010 р., коли 
широко тиражується проблема нестачі готельних номерів. Упро-
довж короткого терміну в Україні збудовано майже 50 % сучас-
ного номерного фонду готелів, відкрито майже всі сучасні хостели 
і міні-готелі. Ситуація щодо нестачі готельних номерів була дещо 
перебільшена, непрофесійно увага акцентувалась головним чином 
на готелях високої категорії – чотири-п’ять зірок, проте головний 
акцент гостями спортивних змагань зосереджено саме на бюджет-
них готельних закладах. Хостели і міні-готелі, приватні апарта-
менти були найбільш привабливими серед вболівальників – ще 
один аргумент значного збільшення хостелів на ринку Львова 
упродовж останніх двох-трьох років [1]. 

Проте, не всі власники хостелів були підготовленими до 
умов ведення готельного бізнесу. Серед головних проблем з яки-
ми зіштовхнулась більшість готельєрів – нестача кваліфікованого 
персоналу із знанням технології обслуговування, іноземних мов, 
вмінням користуватись комп’ютерними системами. Інша проблема – 
вибір приміщень під хостели, які облаштовуються у куплених чи 
орендованих квартирах, не завжди відповідних за санітарно-гігіє-
нічними вимогами функціонування. 

З точки зору розвитку готельного бізнесу, створення хосте-
лів актуальний процес для Львова – провідного наукового і освіт-
нього центра України із значною кількістю вищих навчальних 
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закладів, студентських гуртожитків, переобладнання окремих при-
міщень яких зумовить більш ефективне цілорічне використання 
державного житлового фонду і буде сприяти покращенню їхнього 
матеріально-технічного стану. Ці гуртожитки можуть бути базою 
практичної підготовки фахівців з спеціальності “готельне обслу-
говування” і “туристичне обслуговування”, по яких здійснюється 
підготовка фахівців у цих навчальних закладах. 

Розвиток молодіжних (студентських) готелів може стати 
сучасною формою розвитку молодіжного підприємництва і спри-
яти створенню нових робочих місць у сфері послуг. Навіть якщо 
хостел обладнаний на базі декількох приміщень студентського 
гуртожитку, обслуговування у ньому можуть забезпечувати самі 
студенти упродовж неповного робочого дня або на волонтерських 
засадах. Студенти можуть надавати туристично-інформаційні по-
слуги для туристів міста, консультувати щодо місць та об’єктів 
туристичного інтересу, об’єктів туристичної інфраструктури. 

У налагодженні успішного функціонування молодіжних го-
телів у Львові важливе значення має діяльність Центру тури-
стичної інформації, який створений у вересні 2009 р. під опікою 
Міського управління туризму. Діяльність інформаційного центру 
спрямована на підтримку ресурсного потенціалу мережі моло-
діжних готелів – отримання і надання інформації про розташу-
вання, послуги, ціни, умови розміщення та іншу координаційну, 
консультаційну та організаційну допомогу. 

Таким чином, становлення та розвиток мережі бюджетних 
молодіжних готелів у Львові – приклад швидкої та успішної реа-
лізації туристичних проектів. Створення дешевої альтернативи 
проживання для подорожуючої української молоді і дітей має 
важливе виховне і економічне значення. Серед молоді важливим є 
поширення інформації про історичні та рекреаційні міста України, 
виховання патріотизму. Для іноземних гостей, зважаючи на в-соку 
вартість проживання у повносервісних готелях, хостели найчас-
тіше обираються як основна альтернатива розміщення. Розвиток 
у Львові дешевого житла для молоді зумовить надходження 
іноземних інвестицій у розвиток внутрішнього та в’їзного ту-
ризму, сприятиме ефективному використанню його історико-
культурної спадщини, зміцненню економічного потенціалу.  
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природних ресурсів і охорони природи 

Розточчя – фізико-географічний регіон, що простягається на 
території двох сусідніх держав – Республіки Польщі та України. Ця 
територія в різні епохи належала різним державам: Польщі, Австро-
Угорщині, Німеччині, Радянському Союзу, переживала кризи та 
розквіт заповідної справи. На цих теренах працювало багато 
славетних вчених різних національностей, які не тільки вивчали 
природу, але й оберігали її, навіть ціною власного життя [1]. 

Ключові слова: природний заповідник, біосферний резерват. 
 
Унікальні за різноманіттям ліси Розточчя почали заповідати 

з ініціативи митрополита Київсько-Галицької митрополії Андрея 
Шептицького. Блаженний митрополит був активним сподвижни-
ком природоохоронної справи, як почесний член Наукового това-
риства ім. Тараса Шевченка він долучився у 1934 р. до створення 
кедрового заповідника в Горганах. У 1938 р. митрополія закупила 
4 тис. га лісу біля Янова та с. Лозини для збереження і вивчення, 
на базі якого утворено Янівське дослідне надлісництво та Лісову 
дослідну станцію. Роботу з вивчення та збереження лісів очолив 
доцент лісового факультету Львівської політехніки Андрій П’ясе-
цький, який в умовах німецької окупації започаткував Україн-
ський лісовий науково-дослідний інститут. П’ясецький заклав у 
Янівському дослідному надлісництві профіль типів лісу для про-
ведення стаціонарних досліджень з метою виявлення динамічних 
закономірностей між лісорослинними асоціаціями і лісорослин-
ними умовами (включаючи вивчення ґрунтових розрізів) та пере-
бігу основних біологічних процесів у їх межах [4]. 
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Сьогодні профіль типів лісу П’ясецького – один з головних 
наукових об’єктів Природного заповідника “Розточчя”. Завдяки 
своїм особистим зв’язкам з європейськими науковцями А. П’я-
сецький домігся заборони на вирубування розтоцьких лісів, за що 
його розстріляли нацисти після тривалого ув’язнення. 

У 1984 р. з ініціативи провідних екологів та вчених Львів-
ського лісотехнічного інституту (таких як С. Стойко, С. Шевченко, 
М. Горшенін, М. Калінін, В. Кучерявий, П. Халаїм, Я. Дубина) ство-
рено державний заповідник “Розточчя” (2084,5 га) – об’єкт най-
вищого рангу заповідання, єдиний на Львівщині. Заповідник з 
перших років своєї діяльності став осередком ґрунтовних науко-
вих досліджень у регіоні Розточчя, що проводились науковим 
відділом заповідника та фахівцями інших наукових установ та 
вузів колишнього СРСР [6]. 

Історично склалося так, що політична карта розділила уні-
кальний у фізико-географічному відношенні район Розточчя між 
Україною і Польщею. Наші держави вирізняються між собою за 
економічним, соціальним, культурним та екологічним розвитком. 
Водночас їх об’єднує єдина мета – використання усіх можливих 
важелів для збереження природного стану цілісних екосистем, 
зокрема львівського Розточчя. Проблема організації мережі БР 
вельми актуальна для цих центрально-східноєвропейських країн, 
територія яких відзначається унікальними в біогеографічному 
плані природними територіальними комплексами і водночас знач-
ними масштабами денатуралізації природних ландшафтів, що ство-
рює загрозу для збереження біологічного різноманіття та підтри-
мання екологічного балансу [7]. 

Природний регіон Розточчя, розташований на східноєвро-
пейській межі Європейського вододілу, де беруть початок чи-
сленні водні артерії, що належать до басейнів Балтійського і Чор-
ного морів, має особливе екологічне значення. Транскордонна 
височина Розточчя, третина території якої знаходиться у межах 
України, а 2/3 – у межах Польщі, відповідно до біогеографічного 
районування світу М. Удварді (1975) відноситься до біогеогра-
фічної провінції середньоєвропейських лісів Палеоарктичного 
царства та репрезентує біом (тип екосистеми) помірних широко-
листяних лісів. З фізико-географічного погляду Розточчя репре-
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зентує опільсько-розточанську широколистянолісову горбогірну 
підобласть Західноподільської лісостепової височини [2]. Саме 
тому ПЗ “Розточчя” буде відігравати роль ядра у БР “Розточчя”. 

 

 
 

Рис. 1.  Просторова структура та схема зонування 
(О. Данчук, Г. Стрямець, Л. Косик та ін.) біосферного 

резервату “Розточчя”, 2009 р. 
 

Положення Розточчя на стику трьох флористичних областей – 
Карпат, Полісся та Поділля – і зумовило таку високу видову наси-
ченість його різними за походженням та віком видовим складом. 
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У флорі Українського Розточчя у різні періоди відмічалося 
88 видів, занесених до Червоної книги України (1996), 2 види 
судинних рослин, занесених до Європейського Червоного списку, 
9 рослинних угруповань – до Зеленої книги України. В останні 
роки не виявлено два види: сверцію багаторічну та ломикамінь 
болотний. 

Фауна Розточчя складає 75 % Західного регіону України. 
33 види хребетних занесено до Червоної книги України, а 93 види 
є нечисельними та рідкісними для Розточчя. В біосферному ре-
зерваті буде розроблена спеціальна програма регулювання чи-
сельності та статевої стуктури деяких хижих звірів: собаки єното-
видної (Nyctereutes procyonoides), вовка сірого (Canis lupus), видри 
(Lutra lutra), ондатри (Ondatra zibethicus).  

Основними функціями ПЗ Розточчя у межаж БР будуть: 
1) охоронна – збереження біологічного, екосистемного і 

ландшафтного різноманіття. На даний час в межах біосферного 
резервату вже тривалий період часу функціонують природо-
охоронні території з відповідними адміністраціями: природний 
заповідник “Розточчя” (з 1984 р.), національний природний парк 
“Яворівський” (з 1998 р.). В 2008 р. розпочав свою роботу регіо-
нальний ландшафтний парк “Равське Розточчя”. Також охоронний 
статус території забезпечують ряд лісових, ботанічних та зоо-
логічних заказників – “Гряда”, “Завадівський”, Потелицький, Янів-
ські Чаплі. 

2) розвитку – яка полягає у підтриманні сталого економіч-
ного, соціального та культурного розвитку в районі розташуван-
ня біосферного резервату. Оскільки тут немає великих промисло-
вих підприємств, головне економічне значення для місцевого 
населення має лісове та сільське господарство. Пріоритетне зав-
дання біосферного резервату полягатиме у сприянні відновлення 
лісових ресурсів та ведення лісового і сільського господарства на 
засадах сталого розвитку. Розвиток зеленого туризму та рекреа-
ційної сфери сприятиме як оздоровленню населення, так і раціо-
нальному використанню трудових ресурсів. 

3) логістична – полягає у реалізації програм екологічних 
досліджень на базі біосферного резервату, організації системи 
моніторингу за природними і антропогенними змінами, в пропа-
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ганді еколого-освітніх заходів серед місцевого населення, в орга-
нізації стажувань в галузі охорони природи. Запланований еколо-
гічний моніторинг на території біосферного резервату сприятиме 
виконанню міжнародних угод, ратифікованих Урядом України 
Рамсарської, Боннської та Бернської конвенцій. Прогнозування 
екологічного стану довкілля в регіоні та покращення екологічної 
поінформованості місцевого населення необхідні для обгрунту-
вання екологічної політики та економічного розвитку регіону [3]. 

Із занесенням заповідника “Розточчя” до міжнародного біо-
сферного резервату питання охоронної зони стало особливо акту-
альним і набуло якісно нового змісту. Створення зони, яка стано-
витиме буферну зону біосферного резервату, дасть змогу не тільки 
активізувати природохоронну роль заповідника, але й сприятиме 
розвитку екологічно спрямованого лісового і рибного господар-
ства, а також рекреаційної індустрії в наколишніх населених пунк-
тах [5]. 
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Зроблено спробу ідентифікації і реконструкції природніх 
умов нижнього плейстоцену за результатами остракодологічного 
аналізу та порівнянням цих даних з результатами попередніх 
досліджень, що проводилися на даному розрізі. До уваги брався 
шар алювію еоплейстоценового – нижньоплейстоценового віку і 
товща зеленувато-сірих суглинків нижньоплейстоценового віку. 

Ключові слова: остракоди, нижній плейстоцен, зеленувато-
сірі суглинки, розріз Скала Подільська. 

 
На півночі – північному заході від смт. Скала Подільська 

розташований Бердяківський спецкар’єр, в якому розробляються 
товщі силурійських вапняків. Їх, в свою чергу, перекривають нео-
генові товщі над якими лежать відклади четвертинної системи. 
Розріз з якого відбиралися проби на остракодологічний аналіз 
розкриває в більшій мірі усю товщу антропогенових утворень. 
Серед них найбільшу увагу ми приділили шару алювію [1], що 
лежить в основі четвертинних відкладів і, можливо, являє собою 
матеріал однієї із давніх терас Збруча та горизонту зеленувато-
сірих суглинків, які, теоретично, мають озерне походження, хоча 
ведуться дискусії стосовно генезису і віку цього горизонту. 

Тому наші дослідження спрямовані на те, щоб визначити 
генетичний тип зеленувато-сірих суглинків, доповнити резуль-
тати проведених раніше робіт і спробувати реконструювати при-
родні умови та їх зміну протягом нижнього плейстоцену. 

Варто відзначити те, що з даного розрізу уже відбиралися 
зразки на остракодологічний аналіз доктором геологічних наук 
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Н. І. Дикань [3]. В результаті обробки відібраних проб вималюва-
лась своєрідна картина: зеленувато-сірі суглинки ідентифікува-
лися як морські утворення сарматського часу, що в результаті 
палеозсуву в кінці еоплейстоцену перекрили шар похованого 
грунту вік якого визначається як вік мартоношського грунту, що 
перекриває горизонт зеленувато-сірих суглинків. Н. І. Дикань аргу-
ментувала дане твердження тим, що палеозсув відбувався протя-
гом короткого відрізка часу, після якого грунт, що був перекри-
тий, продовжив формуватися уже на насунутому тілі. Ще дослід-
ник висунула одне твердження, яке стосувалося також варіанту 
інтерпретації часу палеозсуву. Цитую: “Горизонт похованого грун-
ту, що підстилає зсувний блок молодший за похований грунт, що 
його перекриває. Можна припустити наступне: під час зсуву зсув-
не тіло еродувало лес, що мав накопичуватись на похованому 
грунті, який пізніше перекрило зсувне тіло. У цьому випадку час 
зсуву визначатиметься віком еродованого лесу, тобто домарто-
ношським. 

Але, все ж таки, питання приналежності зеленувато-сірих 
суглинків до певного генетичного типу залишається відкритим і 
дискусійним. 

Отож, наші дослідження базувалися на використанні і по-
єднанні двох методик, які стосувалися відбору зразків, їхньої 
обробки та аналізу. Це методики С. Ф. Зубовича [2] та Н. І. Дикань. 
Було відібрано чотири проби: одна – в горизонті алювіальних 
відкладі, три наступних – в горизонті зеленувато-сірих суглинків 
у верхній, середній і нижній частинах. Пізніше зразки були від-
ділені від породи, в якій вони перебували, шляхом промивки і 
просіювання через систему сит різного діаметру та двох-, трьох-
хвилинного кип’ятіння в розчині кальцинованої соди. Розгляд 
очищеного матеріалу проводився в камеральних умовах за допо-
могою монокулярного біологічного мікроскопу Bresser Duolux з 
кратністю 20х–1280х та визначником остракод, сформованим 
Н. І. Дикань. 

В результаті проведеного аналізу ми отримали наступне. В 
горизонті алювіальних відкладів були віднайдені стулки видів: 
Limnocythere tuberculata, Ilyocypris gibba, Caandona sp., Aurila 
sarmatica, Acantocythereis dunelmensis, Cnestocythere truncata. З них 
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морськими являлися Aurila sarmatica, Acantocythereis dunelmensis, 
Cnestocythere truncata. Решта – озерні і річкові. Вони ж домінували 
в кількісному відношенні: 10 стулок річкових і озерних видів і 7 мор-
ських. Це означає, що в еоплейстоцені на даній території протікала 
річка, можливо це був праЗбруч, яка, виробляючи собі русло, врі-
залася в неогенові породи, вириваючи їхній матеріал, і перено-
сила його вниз за течією, де й акумулювала. Тим самим, відбува-
лося перевідкладання решток морських неогенових остракод пара-
лельно з нагромадженням стулок річкових видів в еоплейстоцені. 

Над алювіальним шаром розміщується піщаниста пачка, а її 
в свою чергу перекриває похований грунт, що дає можливість 
твердити про еволюцію праЗбруча, який покинув дану ділянку і 
почав формувати нове русло, яке, в свою чергу, стало основою для 
сучасного. 

Вище від грунту починається горизонт зеленувато-сірих су-
глинкі. Його ми умовно розбили на три частини: верхню, середню 
і нижню. 

В нижній частині було віднайдено 5 озерних видів (табл. 1): 
Cypria candonaeformis (Schweyer), Cypria ophtalmica, Eucypris foveatus 
Popova, Ilyocypris bradyi Sars, Zonocypris membranae; 6 морських: 
Acantocythereis dunelmensis (Norman), Aurila cicatricose, Caspiola 
acranasuta, Loxoconcha ornate Schneider, Costa edwardsii runcinata, 
Robertsonites tuberculata; один лиманний вид – Pontoniella loczyi. 
Усі рештки морських видів мали погану збереженість (зовнішні 
частини стулок були сильно знищені, часто траплялися лише улам-
ки стулок), а це в свою чергу говорить про те, що вони, ймовірно, 
були перезахоронені.  

В середній частині зеленувато-сірих суглинків ми отримали 
6 озерних: Candona elongata, Cypria ophtalmica, Eucypris foveatus 
Popova, Ilyocypris gibba, Limnocythere tuberculata Negadaev, Priono-
cypris zenkeryi; 7 морських видів: Acantocythereis dunelmensis 
(Norman), Aurila cicatricose, Caspiolla gracilis, Hemicytheria aff. 
Biornata, Loxoconcha bulgarica Caraion, Loxoconcha rhombovalis 
Pokorny, Loxoconcha sp.; 2 лиманних: Loxoconcha lepida, Leptocythere 
bacuana. 

У верхній частині ситуація дещо перемінилась. Із озерних 
видів віднайдено лише один – Candona sp., а морських – Aurila, 
Cytheropteron subcicinatum, Leptocythere histriana, Loxoconcha 
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rhombovalis. Усі стулки морських видів погано збережені, тобто 
для них характерний гетерохронний тип захоронення. А це озна-
чає, що вони також були перевідкладені.  

 

Таблиця 1 
Видовий склад викопних остракод у розрізі Скала Подільська 

 

Оз
ер

ні
 в

ид
и 

Види Проба 
№ 1 

Проба 
№ 2 

Проба 
№ 3 

Проба 
№ 4 

Candona sp. +   + 
Candona elongata   +  
Cypria candonaeformis (Schweyer)  +   
Cypria ophtalmica  + +  
Eucypris foveatus Popova  + +  
Ilyocypris bradyi Sars  +   
Ilyocypris gibba +  +  
Limnocythere tuberculata Negadaev +  +  
Prionocypris zenkeryi   +  
Zonocypris membranae  +   

М
ор

сь
кі

 в
ид

и 

Acantocythereis dunelmensis (Norman) + + +  
Aurila cicatricosa  + +  
Aurila sarmatica +    
Aurila    + 
Caspiolla acranasuta  +   
Caspiolla gracilis   +  
Cnestocythere truncata +    
Costa edwardsii runcinata  +   
Cytheropteron subcicinatum    + 
Hemicytheria aff. biornata   +  
Leptocythere histriana    + 
Loxoconcha ornata Schneider  +   
Loxoconcha rhombovalis Pokorny   + + 
Loxoconcha sp.   +  
Loxoconcha bulgarica Caraion   +  
Robertsonites tuberculata  +   

Л
им

ан
ні

 
ви

ди
 Leptocythere bacuana   +  

Loxoconcha lepida   +  
Pontoniella loczyi  +   

Проба № 1 – алювіальний горизонт. 
Проба № 2 – нижня частина зеленувато-сірих суглинків. 
Проба № 3 – середня частина зеленувато-сірих суглинків. 
Проба № 4 – верхня частина зеленувато-сірих суглинків. 
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Отож, за вище зазначеними результатами остракодологіч-
ного аналізу ми дійшли висновків, що на цій території у ниж-
ньому плейстоцені існувала водойма, ймовірно озеро, в яке впадав 
один або декілька невеликих водотоків. 

Досліджувана ділянка території була прибережною части-
ною озера. Про це свідчать рештки Cypria candonaeformis (Schweyer), 
Cypria ophtalmica, Eucypris foveatus Popova, Ilyocypris bradyi Sars, 
Candona elongata, Limnocythere tuberculata Negadaev. Проживали 
дані види на глибині від 0,3 м до 6 м на дні озера серед підводної 
рослинності. Температура водойми в даній ділянці коливалася від 
+18 оС до +24 оС, хоча могла понижуватись до +10 оС – +12 оС, про 
що свідчать рештки Ilyocypris dradyi Sars, який був кріофілом (пси-
хрофілом) і нормально розвивався при температурі нижчій від 
+12 оС. 

Як вище було згадано, в це озеро впадало декілька водо-
токів, які приносили зі своїми водами різнорідний матеріал, зо-
крема і матеріал неогенових товщ. Велика кількість решток мор-
ських видів натякає на те, що ці водотоки, формуючи свої русла, 
врізалися в породи по яких вони протікали (алювіальна пачка і 
сарматські відклади) транспортували вироблений матеріал і аку-
мулювали його, безпосередньо, в прибережній зоні озера. Не-
останню роль відгравав і площинний змив. Певний відсоток нео-
генового матеріалу потрапляв в озеро завдяки еродуючій дії саме 
цього процесу. 

Отже, в підсумку хотілось би наголосити на тому, що дана 
проблема в ідентифікації генетичного типу відкладів та їхньої 
палеогеографічної інтерпретації є не до кінця вирішеною і по-
требує подальших досліджень, а також використання новітніх 
методів, які допоможуть науковцям отримати більш детальнішу 
інформацію та пізніше використати її при реконструкції природ-
ніх умов минулого. 
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Франка, кафедра раціонального використання 
природних ресурсів і охорони природи 

Подано географічні дослідження впливу філії Публічного 
акціонерного товариства (ПАТ) “Пиво-безалкогольний комбінат 
“Славутич” “Львівська пивоварня” як об’єкта харчової промисло-
вості на головні компоненти довкілля м. Львова. Проведений 
аналіз обсягів основних забруднюючих речовин, що утворюютяся 
в процесі виготовлення пива. Розглянуто вплив газоподібних ви-
кидів, стічних вод, твердих промислових відходів, що утворюються 
на підприємстві на довкілля. Висвітлено питання мінімізації впли-
ву “Львівської пивоварні” на атмосферне повітря, поверхневі води 
та ґрунти. 

Ключові слова: харчові підприємства, пивоварна промисло-
вість, вплив на довкілля, мінімізація впливу. 

 
Екологічно чисте довкілля є дуже важливим фактором до-

бробуту людей. Незаперечним фактом є те, що наш добробут, наше 
здоров’я повністю залежать від стану природного середовища, в 
якому ми проживаємо, від якості повітря, яким ми дихаємо, їжі й 
води, які ми споживаємо. Тому збереження чистого довкілля є 
важливим завданням всього суспільства.  

Львів завдяки своєму положенню відноситься до міст, еко-
логічна ситуація в яких залишається складною. Це пояснюється 
не лише наявністю в місті промислових підприємств, а й впливом 
західного переносу повітряних мас. Економічний спад протягом 
останніх десятиліть дещо покращив екологічну ситуацію в місті 
за рахунок закриття ряду підприємств. Сьогодні у Львові працю-
ють 239 промислових підприємств, які налічують 5139 організо-



152 Матеріали студентської наукової 
конференції (24 квітня 2013 р.) 

 

ваних джерел викидів [1]. Тому екологічна ситуація у Львові все 
ще залишається напруженою, до того ж фахівці прогнозують по-
дальше її погіршення. 

Серед галузей господарства міста, з високим рівнем впливу 
на довкілля виділяється харчова промисловість. Одним з найбіль-
ших підприємств цієї галузі у Львові є “Львівська пивоварня”. 
Підприємство “Львівська пивоварня” – один із трьох виробничих 
майданчиків компанії Carlsberg Ukraine (два інші – Пиво-безалко-
гольний комбінат “Славутич” у Запоріжжі та Київський пивовар-
ний завод “Славутич”) [2]. Потужність виробничих ліній підпри-
ємства складає 297 млн. л пива та безалкогольних напоїв на рік 
[3]. Тому є актуальними географічні дослідження впливу філії 
ПАТ “Пиво-безалкогольний комбінат “Славутич” “Львівська пиво-
варня” як об’єкта харчової промисловості на головні компоненти 
довкілля м. Львова. 

Виробництво пива на підприємстві супроводжується утво-
ренням газоподібних викидів, стічних вод, твердих промислових 
відходів, що забруднюють атмосферу, поверхневі води та ґрунти. 

Вплив на атмосферне повітря відбувається як стаціонарни-
ми джерелами підприємства, так і автотранспортом, у результаті 
чого в повітря потрапляють оксиди вуглецю та азоту, оксид заліз, 
гідроксид натрію, діоксид марганцю, триоксид хрому, аміак, пари 
оцтової, хлоридної та соляної кислот, сполуки фтору та ін. [4]. 

Станом на 2011 р. підприємство викидає в атмосферу низку 
забруднювальних речовин, фактичні обсяги викидів яких пере-
вищують порогові значення потенційних викидів за яких вони 
беруться на державний облік (табл. 1). Найбільші перевищення 
характерні для діоксиду азоту (NO2), оксиду вуглецю (СО) та ді-
оксиду вуглецю (СО2). Фактичний обсяг викидів цих речовин 
перевищує порогові значення потенційних викидів за яких вони 
беруться на державний облік в 5,7 раза, в 14,9 раза, в 10,5 раза 
відповідно. Всі вище згадані забруднюючі речовини негативно 
впливають на здоров’я людей та сприяють погіршенню еколо-
гічної ситуації середовища міста. 

Підприємство є активним споживачем води з міського водогону, 
яка використовується для технологічних потреб (1012181,5 м3/ 
рік), на виробничі потреби (49198,5 м3/рік) та господарсько-питні 
потреби (33627,5 м3/рік) [6]. 
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Таблиця 1 
Перелік забруднюючих речовин, які викидаються в 
атмосферне повітря підприємством та їх обсягів [5] 

№ 
з/п 

Найменування 
забруднюючих 

речовин 

Фактичний 
обсяг 

викидів, 
(т/рік) 

Потенційний 
обсяг 

викидів, 
(т/рік) 

Порогові 
значення 

потенційних 
викидів для 

взяття на 
державний 

облік, (т/рік) 

1. Діоксид азоту 
(NO2) 5,7372 5,737 1 

2. Оксид вуглецю 
(СО) 22,3089 22,309 1,5 

3. Діоксид 
вуглецю (СО2) 5238,0903 5238,090 500 

 
Стічні води на підприємстві утворюються в результаті вико-

ристання води на ці потреби, а також в результаті приймання 
дощових і талих вод в каналізаційну мережу підприємства. На 
підприємстві є два випуски стічних вод, підключених яких до 
зовнішньої мережі каналізації відповідно до технічних умов ви-
даних ЛМКП “Львівводоканал” [7]. Розрахункові витрати стічних 
вод, що утворюються на підприємстві подоно в табл. 2. 

Таблиця 2 
Розрахункові витрати стічних вод, що 

утворюються на підприємстві [6] 

Номер 
каналізаційного 

випуску 

Розрахункові витрати стічних вод, 
в тому числі, м3/рік 

господарсько-
побутові виробничі дошові разом 

Випуск № 1 4035 65535 9888 79458 

Випуск № 2 8419 560807 14844 584070 

Усього: 12454 628342 24732 663528 
 

Каналізація промислового майданчика забезпечена проміж-
ними оглядовими колодязями, перший з яких від врізки в коло-
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дязь зовнішньої мережі – контрольний. Контрольні колодязі не 
обладнані пристроями для постійного контролю за витратами і 
якістю стічних вод. Підприємство повністю несе відповідальність 
за якісні показники стічних вод в контрольних колодязях в межах 
об’єму стічних вод [8]. 

У пивоварній промисловості утворюється велика кількість 
відходів органічного (надлишкові пивні дріжджі, солодова та хме-
лева дробина, солодові паростки, зернові відходи, білковий відстій, 
відпрацьований кізельгур), мінерального (нейтралізат каустичної 
соди та азотної кислоти) та побутового (побутове сміття, ганчір’я, 
бите скло, дерев'яні опилки та стружка, відходи емалей, фарб, грун-
тівок, шліфувальних кругів, тара з під лаків, пошкоджені деталі і 
вузли автомобілів) походження [9]. Динаміку утворення відходів 
протягом 2009–2011 років можна простежити в табл. 3. 

Таблиця 3 
Динаміка утворення відходів протягом 2009–2011 років [10] 

 

№ 
з/п Найменування відходів 

Кількість відходів, т 
2009 2010 2011 

1. Відпрацьовані люміне-
сцентні лампи 0,075 0,15 0,11 

2. Відпрацьовані акумулятори 0,026 0,03 0,00 
3. Відпрацьовані мастила 0,5 0,6 1,9 
4. Шини відпрацьовані 0,248 0,29 0,00 
5. Склобій 815,38 559,79 344,55 
6. Макулатура 85,29 19,98 27,44 
7. Брухт металевий 39,558 28,277 12,57 
8. Пивна дробина 19842,73 16311,46 17094,24 
9. Пивні дріжджі 2128 2095 341,56 

10. Кізельгур відпрацьований 960 884 448 

11. Відходи плівки поліети-
ленової 17,0 6,71 23,21 

12. Тверді побутові відходи 2240 1328 882 
13. Відходи ПЕТ-тари 4,530 1,53 5,97 
14. Відходи деревини 130,35 58,98 12,58 

Усього 26263,69 21294,79 19194,13 
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Всі відходи збираються в спеціальні місця для їхнього збері-
гання, нагромадження та подальшої утилізації. Винятками є біл-
ковий відстій та нейтралізати каустичної соди та азотної кислоти. 
Незважаючи на високу поживну цінність, білковий відстій не вико-
ристовується через різкий гіркий смак. Використані нейтралізати 
каустичної соди та азотної кислоти зливаються в каналізаційну 
мережу.  

В цілому, загальна кількість відходів на підприємстві постій-
но зменшується, оскільки компанія проводить чітку політику щодо 
збереження навколишнього середовища.  

 

 

Рис. 1.  Вплив філії ПАТ “ПБК “Славутич”  
“Львівська пивоварня” на довкілля 

 
У період з 2006 до 2011 року завдяки впровадженню новіт-

ніх технологій суттєво зменшено загальне енергоспоживання 
“Львівської пивоварні”, що, в свою чергу, дало можливість змен-
шити кількість стоків та покращити їх якість. Також на підприєм-
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стві повністю виключено потрапляння в систему міської каналі-
зації біологічно-активних відходів (дріжджі, пивна дробина, квас, 
пиво), які потенційно могли б призвести до закисання та утво-
рення неприємних запахів.  

У 2011 році було завершено початковий етап будівництва 
першої черги очисних споруд згідно розробленого Проекту побу-
дови каналізаційно-насосної станції з вбудованим очисним бло-
ком [12]. 

Цього ж року компанія Carlsberg Ukraine – вторинно вико-
ристала більш, ніж 400 млн скляних пляшок, що дозволило суттєво 
скоротити кількість твердих побутових відходів, що забруднюють 
навколишнє середовище. Також за рахунок забезпечення більш 
ніж 2/3 потреб у оборотній тарі та 1/3 поставок нової скляної 
тари, компанія сприяє суттєвому зменшенню рівня емісії СО2 у 
навколишнє середовище, який, як відомо, виробляється у великій 
кількості при виробництві нових пляшок. Суттєвому зниженню ви-
киду СО2 сприяє також проект збирання склобою та повернення 
нового скла виробникам на переробку [12]. 

При складанні екологічного рейтингу за 2011 рік Держав-
ним управлінням охорони навколишнього природного середовища 
відібрано 43 підприємства Львівщини. Укладачі рейтингу оціню-
вали компанії за низкою критеріїв, виходячи з яких розподілили 
компанії на п’ять категорій, відповідно до того, як їх виробництва 
впливають на оточуюче середовище. Кожна категорія має кольо-
ровий індикатор: від найкращого – зеленого за дотримання під-
приємствами екологічних вимог, до найгіршого – чорного. До 
“зеленої” категорії увійшло лише 7 підприємств, одним з яких 
стала “Львівська пивоварня” [13]. Загалом “Львівська пивоварня” 
уже у п’яте у списку найбільш екологічних підприємств регіону. 

Отже, філія ПАТ ПБК “Славутич” “Львівська пивоварня”, як 
об’єкт харчової промисловості, здійснює негативний вплив на дов-
кілля, викидаючи газоподібні речовини, небезпечні стічні води, є 
джелелом утворення твердих промислових відходів. Проте, не 
зважаючи на збільшення обсягів виробництва пива, загальна кіль-
кість забруднюючих речовин зменшується, завдяки впроваджен-
ню новітніх технологій та енергозберігаючих заходів, що сприяє 
мінімізації забруднення довкілля. 
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analysis of major pollutants that are formed during the beer making 
process. The influence on the environment of gaseous emissions, 
wastewater, industrial solid waste generated at the plant is regarded. 
The questions of “Lviv Brewery” nfluence minimization on the air, 
surface water and soils is clarified.  
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Велосипедний туризм – один з найпопулярніших та най-

більш перспективних видів активного туризму в Західному регіоні 
України. Останнім часом кількість любителів велосипедного туриз-
му невпинно зростає з кожним роком. Туристи, які подорожують 
на велосипеді мають можливість насолоджуватися підйомами та 
спусками в поєднанні з оглядом історико-культурних та природ-
них пам’яток за достатньо короткий період часу. Крім того вело-
сипед – абсолютно екологічний вид транспорту, дружній до при-
родного середовища, що відзначається високою мобільністю та 
маневреністю.  

Питаннями дослідження та аналізу активного туризму зага-
лом і велосипедного зокрема аналізуються у працях таких вітчи-
зняних науковців, як О. Ю. Дмитрук, Ю. В. Щур, О. В. Жданович та 
інші. 

Популяризація та розвиток велосипедного туризму в Захід-
ному регіоні України дасть змогу залучити більшу кількість тури-
стів, сприятиме пропаганді здорового способу життя та залученню 
молоді до занять спортом, також це дасть можливість збільшити 
надходження до бюджету та підвищити добробут місцевих жите-
лів [1, С. 64–71].  
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Завданням наукового дослідження є розгляд сучасного стану, 
проблем і перспектив розвитку та популяризації велосипедного 
туризму на Львівщині, а також аналіз діяльності велоклубів та 
громадських організацій, спрямованої та розвиток мережі велоси-
педних маршрутів та необхідної туристичної інфраструктури. 

Львівська область – туристична перлина України, що воло-
діє всіма необхідними чинниками для розвитку велотуристичних 
занять: 

 орографічні (перепад висот, гірські вершини та мальовничі 
краєвиди); 

 кліматичні (чисте повітря, ліси, багаті фітонцидами – чин-
ники лікування дихальних шляхів); 

 бальнеологічні (джерела мінеральних вод і грязей); 
 етнокультурні (самобутня культура, традиції, звичах та куль-

тура регіону); 
 інфраструктурні (бази відпочинку, готелі, пункти прокату 

туристичного спорядження, марковані веломаршрути). 
За останні роки інтерес громадськості до велотуристичних 

занять помітно зріс. Це пов’язується перш за все із активною про-
пагандою велотуристичних занять, бреветних поїздок та змагань. 
Також вагомим фактором збільшення кількості велосипедистів є 
облаштування велостоянок та розроблення схеми велодоріжок у 
Львові в 2011 році. 

У Львівській області з 2002 року розпочато створення місце-
вої мережі туристичних шляхів, як складову частину національ-
ної. На сьогодні ознаковано відтинки як пішохідних, так і велоси-
педних шляхів регіонального і місцевого значення. Шляхи поділя-
ються на категорії: 
 міжнародні; 
 національні; 
 регіональні; 
 місцеві. 

Ці шляхи ознаковані відповідними вказівниками та марке-
рами, маршрути проходять повз найцікавіші природні туристичні 
пам’ятки та пам’ятки сакральної архітектури та оборонного зод-
чества. До прикладу можна навести маркований маршрут № 11 
“Трускавець – Сколе – Моршин”, загальною протяжністю 170 км, 
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що включає огляд таких атракційних об’єктів, як давньоруська 
фортеця Тустань XII ст., водоспад Гуркало, старовинні дерев’яні 
храми у традиційному бойківському стилі, річки Стрий та Опір. 
Туристи мають можливість ознайомитися з бойківською культу-
рою та традиціями. 

У червні 2010 року у Львові ухвалено “Концепцію розвитку 
велосипедного руху й облаштування велосипедної інфраструктури 
в м. Львові”. Ця концепція визначає основні правові, організаційні 
та матеріально-технічні складові реалізації і впровадження розвит-
ку велоінфраструктури у Львові. Концепція сприяє вирішенню 
низки проблем у Львові, а саме: 

1. Поліпшення екологічної ситуації в місті та збереження спад-
щини. 

2. Економічний та політичний ефект. 
3. Мобільність. 
4. Поліпшення туристичної привабливості міста. 

Беручи до уваги досвід європейських міст, створення анало-
гічних інфраструктур розраховано на 5 та 10 років. Тому створення 
велоінфраструктури у м. Львові доцільно проводиться у 2 етапи: 
перший – з 2010 по 2015 роки та другий – з 2015 по 2020 роки. 

Очікуваними результатами є: 
 першість в Україні з впровадження комплексної програми 

створення велоінфраструктури (проектування, розмітка, ознаку-
вання, засади, правила тощо); 

 поліпшення якості життя мешканців міста; 
 поліпшення екологічної ситуації у місті; 
 збільшення інвестицій у місто; 
 запобігання серцево-судинним та іншим захворюванням; 
 залучення значної частини населення, зокрема молоді, до ве-

дення здорового способу життя; 
 створення додаткових занять для дітей та молоді, зміс-

товне дозвілля; 
 запровадження традиційного сімейного активного відпо-

чинку; 
 створення додаткових робочих місць. 

Крім того у квітні 2011 року на засіданні робочої групи з 
питань розвитку велосипедної інфраструктури Львова розробле-
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но і представлено схему майбутніх велодоріжок у місті Львові. 
Проект планується здійснити впродовж 10 років. Відповідно до 
розробленої схеми у Львові планується прокласти велодоріжки, 
обладнані за всіма вимогами, загальною протяжністю 180 км [3]. 

На сьогодні можна побачити перші результати впровадження 
схеми велодоріжок у Львові, особливо на таких вулицях: проспект 
Свободи, Зелена, Вороного, Коперника тощо. Там встановлені від-
повідні попереджувальні знаки та прокладені спеціальні смуги для 
руху велосипедистів.  

Вагомий внесок у розвиток велосипедного руху в місті Льво-
ві відіграють громадські організації, велоклуби та інтернет-спіль-
ноти велосипедистів. До найвідоміших слід віднести такі спільно-
ти, як ГО “Львівський велоклуб”, Асоціація велосипедистів Львова, 
ГО “Колесо вітрів”, інтернет-спільнота “Бескид.lviv.ua” тощо. 

Найбільший внесок для пропаганди та популяризації вело-
сипедного туризму, походів та змагань здійснює громадська орга-
нізація “Львівський велоклуб” (Lviv Bicycle Club). 

Громадська організація проводить велосипедні марафони та 
змагання з метою пропаганди здорового способу життя, велоси-
педного спорту і велосипедного туризму серед населення, а також 
з метою популяризації та розвитку аматорського велоруху в Україні. 

Веломарафони (бревети) проводяться згідно з щорічним Між-
народним Календарем Всесвітньої асоціації рандонерів “Les Ran-
donneurs Mondiaux”, затвердженим Паризьким Клубом “Audax Club 
Parisien” (ACP). 

Загальну координацію по організації українських веломара-
фонів та реєстрацію результатів в ACP здійснює уповноважений 
представник Всесвітньої асоціації рандонерів та Паризького Клубу 
в Україні. Безпосередню організацію веломарафонів здійснюють 
клуби, зареєстровані в ACP. Такими клубами на 2013 рік в Україні є: 

 “Lviv Bicycle Club”, м. Львів; 
 “Randonneurs Go!”, м. Луганськ; 
 “Velo-Sport Sumy Randonneurs”, м. Суми; 
 “Crimean Winds”, м. Сімферополь. 

Веломарафони проводяться регулярно ГО “Львівський вело-
клуб” і є кваліфікаційними. Пройшовши кваліфікацію можна отри-
мати можливість взяти участь у найвідомішому аматорському сві-
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товому веломарафоні на 1200 км за 90 годин, що проходить за 
маршрутом “Париж – Брест – Париж” (Франція).  

Для того, щоб потрапити на цей марафон слід виконати певні 
нормативи, а саме подолати відстань за певний час. Граничні тер-
міни проходження дистанцій є такими: 

200 км – 13 годин 30 хвилин; 
300 км – 20 годин; 
400 км – 27 годин; 
600 км – 40 годин; 
1000 км – 75 годин; 
1200 км – 90 годин. 
Після успішного подолання кожної з цих дистанцій учасники 

нагороджуються пам’ятними медалями, дизайн яких змінюється 
раз у 4 роки. Учасники, які за один сезон провели бревети на 200, 
300, 400 і 600 кілометрів отримують почесне звання Супермара-
фонець (Super Randonneur) і мають право подати заявку на участь 
у Міжнародному веломарафоні “Париж – Брест – Париж”, що про-
водиться раз на 4 роки [2]. 

Окрім офіційних веломарафонів, що проходять у залік “Па-
ризького велоклубу” у Львові проводяться інші масові заходи, 
спрямовані для залучення новачків-велотуристів. Зокрема такими 
заходами є: марафон “Львівська Сотка”, “Велодень”, “Всельвівсь-
кий парад дівчат”, “Snow-Bike” тощо. 

Основними проблемами та недоліками розвитку велотурис-
тичних занять на Львівщині є такі фактори: 

 організаційно-технічіні (недостатня кількість велодоріжок 
та велостоянок у Львові, поганий стан доріг, відсутність дорожніх 
знаків, що обмежували б рух та паркування автомобілів); 

 культурні (повага та дружнє ставлення до велосипедистів 
з боку водіїв та учасників дорожнього руху, часткове несприйнят-
тя та ігнорування велосипедистів, як повноправих учасників до-
рожнього руху, менталітет); 

 фінансові (недостатні виділення бюджетних коштів на про-
кладення маркованих велосипедних маршрутів та їх підтримка у 
належному стані). 

Для вирішення цих питань доцільно збільшити фінансуван-
ня з міського бюджету на розбудову мережі велошляхів, вста-
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новлення плакатів, банерів та білбордів з пропагандою велоси-
педного туризму, запуск в засобах масової інформації рекламих 
засобів для привернення уваги громадськості до питання транс-
портної проблеми на Львівщині. 

Отже, бачимо, що в останній час інтерес до велосипедного 
туризму впевнено зростає. Перш за все, це пояснюється розбу-
довою велосипедних доріжок в місті Львові та прокладенням 
маркованих туристичних шляхів на території Львівської області. 
Важливим засобом збільшення кількості велосипедистів у місті є 
популяризація велотуристичних занять, шляхом організації різ-
ного роду змагань та веломарафонів громадськими організаціями 
за сприяння органів виконавчої влади. 
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На основі польових досліджень 2011–2012 років складені бати-
метричні карти озер Чорногірсько-Свидовецького масиву – Бребе-
нескул, Брескул, Несамовите, Марічейка, Верхнє та Нижнє, Апши-
нець, Драгобратське (верхнє і нижнє), Ворожеське (верхнє і нижнє), 
Герешаска (Догяска). Проаналізовано рельєф дна та берегів озер-
них улоговин, виявлено закономірності поширення озерних уло-
говин відносно висотних рівнів Карпат. 

Ключові слова: гірський масив, рельєф, озерна улоговина, 
донні відклади.  

 
В межах Чорногірсько-Свидовецького масиву Українських 

Карпат налічується більше 20 озер, однак більшість із них має 
тимчасовий характер і заповнюється водою лише в періоди сніго-
танення чи дощів [2,3]. Головними чинниками, що сприяли утво-
ренню озер Чорногірсько-Свидовецького масиву були масштаби 
давньогірського зледеніння, сприятливі геолого-геоморфологічні 
умови і підвищена зволоженість регіону, зумовлена фізико-гео-
графічними умовами [1]. Досліджувані озера розташовані в днищах 
великих карів й амфітеатрів давніх фірнових полів, які утворились 
в процесі четвертинного зледеніння. За походженням озерних 
чаш всі озера Чорногірсько-Свидовецького масиву Г. М. Міллер [2] 
відносить до карових. 

Озеро Верхнє – знаходиться на висоті 1628 м на південно-
західному схилі головного Чорногірського хребта, в урочищі Озір-
ний. Довжина озера 64 м, ширина 32 м, глибина 1,3 м. Улоговина 
видовженої форми, вироблена в корінних породах (рис. 1). 
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Рис. 1. Батиметрична карта озера Верхнє 
 

Озеро обмежоване невисоким (2–3 м) бар’єром корінних порід 
із заходу і дуже стрімкими схилами гори Туркул зі сходу. Живи-
ться озеро атмосферними опадами і водами тимчасового потічка з 
південного стрімкого схилу; видимого поверхневого стоку не має. 
Донні відклади озерної ванни представлені уламками конгломе-
ратів, пісковиків і продуктами їхнього вивітрювання – дрібним га-
лечником біля берегів; із збільшенням глибини їх перекриває мул 
світло-сірого і сірого кольору. Найбільша потужність донних від-
кладів сягає 80 см у західній частині озера. Берегова лінія слабо 
порізана. Для озера характерне активне заболочування і зарос-
тання берегів. Заболочення озера становить майже 70 % від зага-
льної площі озера. На не задернованих ділянках спостерігаються 
невеликі осипища. 

Озеро Нижнє – лежить на висоті 1515 м в обрамленні схилів 
ступінчастого днища “Озірного” і високого валу. Довжина озера 16 м, 
ширина 13 м, глибина 70 см (рис. 2). Улоговина має форму непра-
вильного заокругленого прямокутника. Озеро розміщене в русло-
вій частині давнього фірнового поля. Характерна особливість мор-
фології озерної улоговини – плоске, слабо ввігнуте дно і стрімкі 
схили. Дно вкрите валунами пісковиків, конгломератів, а також 
мулом світло-сірого кольору. Найбільша товща донних відкладів 
сягає 56 см у західній частині озера. Берегова лінія слабо порізана. 
Береги здебільшого стрімкі, окрім низьких південних і північних 
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ділянок, які заростають і заболочуються. З південного сходу в 
озеро впадає невеликий потічок, а з північного, куди відкрива-
ється улоговина озера, витікає малий потічок. Північна і південна 
ділянки озерної улоговини переходять в болото. Заростання озера 
складає майже 70 % від його загальної площі. 

 

 
 

Рис. 2. Батиметрична карта озера Нижнє 
 

Озеро Несамовите – розташоване у великому карі на пів-
нічно-східних схилах гори Туркул, на висоті 1750 м. Довжина озе-
ра 81 м, ширина – 56 м, площа 0,3 га. Форма озера нагадує овал із 
витягнутою косою у його західній частині (рис. 3). Поверхневого 
стоку не має. Глибина озера по всій площі коливається в межах 1–
1,5 м. Більша частина дна озера сильно замулена. Найбільша тов-
ща донних відкладів сягає 2,1 м у західній частині озера. З півден-
ного боку дно улоговини вкрите великими пласкими валунами, а 
з північного перекривається сірим мулом. Спостерігається активне 
заростання берегів, окрім південної його частини. Південний берег 
озера кам’янистий. Заростання озера становить майже 30 % від 
його загальної площі. 

На південно-західній частині схилу спостерігаються виходи 
пластів корінних порід, які постійно піддаються вивітрюванню, 
внаслідок чого їхні уламки зосереджуються у південній частині 
озера. Тут спостерігаються невеликі осипища довжиною 50–70 м 
та шириною 15–20 м. Ця частина схилу розчленована трьома еро-
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зійними борознами, довжиною близько 300 м і шириною 3–5 м, 
зрідка в окремих місцях вони звужуються до 1–1,5 м. Нижня части-
на схилу виположена. Стрімкість схилу у верхній частині стано-
вить 35–45°, а у нижній – не перевищує 20°. Північна частина озе-
ра підгачена косою, яка на нашу думку складена мореною. Висота 
коси – 3–5 м, довжина 100–120 м, ширина 10–20 м. Коса поросла 
жерепом та травами. За косою простягається виположена ділянка, 
яка тягнеться до схилів г. Туркул і г. Данціж. 

 

 
 

Рис. 3. Батиметрична карта озера Несамовите 
 

Озеро Бребенескул – лежить між головним хребтом і г. Гу-
тин-Томнатик на висоті 1801 м. Довжина 134 м, ширина 64 м, 
максимальна глибина до 2,9 м. Форма озера нагадує видовжений 
овал (рис. 4). 

Загалом дно складене валунним матеріалом, який приноси-
ться в озеро зі схилів. Більша частина дна озерної улоговини 
вкрита сірим мулом. Найбільша товща донних відкладів сягає 0,58 м 
у західній частині. Східна частина дна улоговини кам’яниста. Бе-
реги круті, високі, з кам’янистими розсипами. Берегова лінія слабо 
порізана. Західна частина схилу є найстрімкіша, стрімкість тут 
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становить 45–65°. Нижня частина схилу пологіша зі стрімкістю 
25°. У східній частині озера спостерігається видимий стік, звідси 
бере початок потік Бребенескул. 

 

 
Рис. 4. Батиметрична карта озера Бребенескул 

 
Озеро Брецкул лежить на південно-західному схилі г. Брец-

кул на висоті 1750 м. Улоговина озера має видовжену форму дов-
жиною 54 м і шириною 32 м, площа водного дзеркала 0,1 га, 
максимальна глибина 2,1 м (рис. 5). Форма озера нагадує овал. 
Дно рівне, вкрите темно-сірим мулом. Найбільша товща донних від-
кладів сягає 90 см у середній частині озера. Для озера характерне 
заростання плеса, яке складає майже 30 % від його загальної пло-
щі. В останні роки також інтенсивно заростають і береги. Озеро 
безстічне. Видимого поверхневого стоку немає. 

Озеро Марічейка знаходиться на висоті 1500 м в пологій 
видовженій западині на північно-східному схилі гори Шурин-Гропа 
Чорногірського масиву. Досить велике, але мілке озеро (площа 1 га, 
середня глибина до 1,7 м). Улоговина продовгуватої форми. Це одне 
з найбільших за площею високогірних озер Карпат. Улоговина 
озера має досить складну будову, тут можна спостерігати 15 біль-
ших з діаметром від 30 см і 10 менших з діаметром від 10–13 см 
заглиблень. В західній частині озера розташовані чотири великих 
заглиблення з глибинами – 1,35 м, 1,4 м і найглибшу – 4,75 см, на 
дні якої лежать стовбури повалених дерев (рис. 6). Береги низькі, 
оточені лісом з ялини і гірської сосни. Вода в озеро надходить із 
численних джерел, які виходять у підніжжя південно-східного 
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схилу. Берегова лінія озера сильно порізана і заросла очеретом 
шириною від 1 до 3–4 м. 

 

 
 

Рис. 5. Батиметрична карта озера Брецкул 

 

 
 

Рис. 6. Батиметрична карта озера Марічейка 
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Озеро Ворожеська (інша назва Тритон) – лежить на схилах 
ма-сиву Свидовець. Складається з двох невеликих водойм. Верхнє 
озеро лежить на висоті 1460 м. Має округлу форму з діаметром 95 м, 
площа водного дзеркала 0,7 га, максимальна глибина до 4,5 м. 
Нижнє озеро розташоване на 15 м нижче від верхнього. Улоговина 
видовженої форми довжиною 76 м і шириною 28 м, площа близь-
ко 0,2 га, максимальна глибина до 1,9 м (рис. 7). Дно озер складене 
уламковим матеріалом, який переноситься зі схилів. Замулення 
озер незначне. Потужність мулистих відкладів становить 20–30 см. 
Для верхнього озера характерна нерівномірність дна – у присхи-
ловій частині глибина озера сягає близько 4 м, а біля стоку вона 
зменшується до 0,8–1,5 м. 

 

 
 

Рис. 7. Батиметрична карта озер Ворожеська 
 

Озеро Герешаска (інша назва Догяска або Вишнє-Гераша-
ська) – лежить на південно-західному схилі гори Догяска (1764 м) 
масиву Свидовець на висоті 1577 м. Довжина 125 м, ширина 110 м, 
площа 1,2 га, максимальна глибина до 1,2 м (рис. 8). 
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Рис. 8. Батиметрична карта озера Герашаська 

 
Улоговина має форму неправильного прямокутника, південна 

частина якого обмежена широким валом, що тягнеться з північ-
ного заходу на південний схід довжиною близько 200 м. Прибе-
режна частина озерної улоговини складена уламковим матеріа-
лом, який переноситься зі схилів; центральна частина замулена. 
Найбільша товща донних відкладів в центральній частині сягає 91 см. 
Північні береги низькі, порослі осокою. Загальна частка озера, яка 
заросла, складає близько 37 % від його загальної площі.  

Озеро Апшинець розмішене на південно-західному схилі Сви-
довецького масиву на висоті 1487 м. Довжина озера 126 м, ши-
рина 100 м, площа 1,2 га, глибина до 4 м (рис. 9). Улоговина ви-
довженої форми з невисоким моренним валом. Північно-східна 
частина озера заболочена. Живиться озеро переважно водами 
струмка, який впадає у західну частину озера. Озеро стічне, з 
нього витікає р. Апшинець. Дно рівне, мулисте, біля берегів вкри-
те валунами. Найбільші глибини спостерігаються в південно-за-
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хідній частині озерної улоговини. Середня потужність мулистих 
відкладів становить 60–70 см. Озеро активно заростає по всьому 
периметру, окрім південно-західної частини. Загалом заросло вже 
близько 65 % площі озерної улоговини. 

 

 
Рис. 9. Батиметрична карта озера Апшинець 

 
Озеро Драгобратське (інша назва Івор) розташоване в днищі 

кару на висоті 1600 м над р. м., на північному схилі г. Близниці і 
має вигляд типового карового озера. Довжина озера 55 м, ширина 
24 м, глибина від 1,2 м в межень до 1,5 м при водопіллі. Улоговина 
видовженої форми (рис. 10). Глибина озерної улоговини незначна 
і загалом коливаються від 60 см до 1 м. Однак під час водопілля 
рівень води підвищується на 20–30 см. Найменші глибини (до 50 см) 
спостерігаються у східній частині озера. Озеро інтенсивно заростає і 
становить вже близько 30 % від загальної площі озера. 

В днищі цього кару є ще декілька дуже малих озер. Одне з 
них довжиною 30 і шириною 10 м повністю заросло осокою і 
мохом. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Близниця


174 Матеріали студентської наукової 
конференції (24 квітня 2013 р.) 

 

 
 

Рис. 10. Батиметрична карта озера Драгобрат 
 

На основі наведених фактів зробимо такі висновки: 
1. Досліджувані озера Чорногірсько-Свидовецького масиву 

льодовикового походження і розміщуються на трьох гіпсометрич-
них рівнях: а) 1750–1801 м; б) 1577–1628 м; в) 1445–1515 м. 

2. Це невеликі і неглибокі озера, а форма озерної улоговини 
змінюється від овально-видовженої до округло-прямокутної залеж-
но від форм рельєфу і гірських порід, в яких вони розміщені. 

3. Для льодовикових озер характерні як високі корінні бере-
ги з стрімкими схилами крутістю 45–50°, так і низькі заболочені. 

4. Льодовикові озера Чорногірсько-Свидовецького масиву 
Українських Карпат поступово замулюються, заболочуються і 
заростають, перетворюючись в осоково-сфагнові болота.  
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Івана Франка, кафедра географії України 

Подано інформацію про основні тенденції розвитку марке-
тингової географії. Також про розміщення торговельних мереж у 
Західній Україні, проводиться аналіз торгівельного обороту до-
сліджуваних областей. Розглядаються торговельні мережі, областей 
Західного регіону за регіонами покриття. 

Ключові слова: торгівельна мережа, заклад торгівлі, міжна-
родна торгівельна мережа, національна торгівельна мережа, товаро-
обіг. 

 
На сьогодні універсальні торгівельні мережі є невід’ємною 

складовою частиною суспільного життя. Ступінь розвитку торгі-
вельних мереж у світі в цілому, і в Україні, зокрема, є достатньо 
високим. Проте, цей розвиток не завжди є рівномірним, у деяких 
регіонах він сповільнений, інші регіони відзначаються швидкими 
темпами розвитку торгівельних мереж. На прикладі України можна 
зазначити, що є доволі суттєві відмінності в розвитку торгівель-
них мереж західних областей України, східних, центральних і пів-
денних. Доцільно встановити ці відмінності та виявити проблеми 
і перспективи розвитку торгівельних мереж цих регіонів. 

Соціально-економічний розвиток всіх областей України також 
відрізняється, торгівля, зокрема сучасний її прояв, такий як торгі-
вельна мережа, може показати відмінності в цьому соціально-еко-
номічному розвитку, враховуючи тенденції в розповсюджені торгі-
вельної мережі в кожному регіоні. Крім того, дослідження торгі-
вельних мереж, їх щільності та розповсюдження, може слугувати 
для встановлення реального рівня доходів населення, матеріальної 
забезпеченості населення та для інших цілей. 
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Об’єктами дослідження є торгівельні мережі Західної України 
та заклади торгівлі, що є у їх структурі. Предметом дослідження є 
територіальні організації торгівельних мереж на території Захід-
ної України. 

На сьогодні у високорозвинених країнах в розробці марке-
тингових стратегій беруть участь не тільки маркетологи і еконо-
місти, але і представники інших професій це, зокрема, і географи. 
На перетині маркетингу та географії виникла й розвинулася окре-
ма галузь суспільно-географічної науки – маркетингова географія, 
що покликана сприяти поліпшенню територіальної організації 
виробничо-споживчого комплексу. Її положення сформульовані в 
працях американських географів У. Епплбома, Б. Епстейна, Ч. Хар-
ріса, канадських географів К. Джонса і Дж. Сіммонса та деяких ін-
ших закордонних вчених. На жаль, у географії незалежної України 
така галузь наукових знань ще остаточно не сформувалась. Аналіз 
наукової літератури, присвяченої суспільній географії взагалі і 
географічному вивченню ринку, зокрема, свідчить про те, що 
питання маркетингової географії в Україні знаходяться на почат-
ковій стадії досліджень і потребують детального вивчення. Роз-
виток маркетингової географії дозволить покращити ситуацію у 
сфері торгівлі у тих регіонах, де вона не належно розвинена, та 
врівноважити там, де є відчутним перенасичення торгівельними 
мережами. Маркетингова географія тісно пов’язана з іншими сус-
пільно-географічними науками, а найбільше – з географією торгівлі 
та комерційною географією. 

Одним з базових показників рівня розвитку торгівельних 
мереж є торгівельний оборот. Оборот торгівельних мереж Захід-
ного регіону України (Волинська, Рівненська, Тернопільська, Львів-
ська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька і Закарпат-
ська області) у 2012 р. склав 127769,6 млн. грн. та збільшився 
порівняно з 2010 р. на 32,4 % [4].  

Аналіз розміщення торговельних мереж у Західній Україні 
показав, що у формуванні товарообороту цього економіко-гео-
графічного регіону домінуюче становище займають три націо-
нальні компанії (холдинг “Fozzy Group”, ТОВ “Корпорація Євротек” 
і компанія “Фуршет”), одна регіональна (ТОВ “Корпорація Пакко”) 
та одна міжнародна (“Metro Cash & Carry”). Частка локальних ме-
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реж Західної України в загальному обсязі товарообороту найвища 
серед усіх регіонів – 23 % і найбільше представлена такими торго-
вельними закладами, як “магазин біля дому” (40,8 %) і “супер-
маркет” (40,3 %). Західна Україна за видами торговельних закла-
дів суттєво відрізняється від Східної України та інших регіонів. Це 
спричинено в першу чергу особливостями розселення населення, 
територіальним розподілом доходів населення та низкою інших 
показників, які у кожного регіону є іншими [1]. 

Західний регіон характеризується постійним зростанням 
роздрібного товарообігу. Всі сім досліджуваних областей мають 
позитивну динаміку, тобто щороку дохід від товарообігу збільшу-
ється. Найвищі показники роздрібного товарообороту має Львів-
ська область, рівень інших областей є приблизно однаковим (рис. 1). 
Високі показники Львівської області зумовлені тим, що кількість 
населення області є найбільшою серед інших, відповідно, тут зо-
середжена найбільша кількість споживачів (рис. 2). В загальному 
Львівська область за усіма основними показниками розвитку торгі-
вельних мереж виступає лідером, так як їй сприяє ще й вигідне 
географічне розташування області (близькість кордону), розвинена 
транспортна інфраструктура. Особливо помітний стрибок Львів-
ської області за показниками роздрібного товарообороту, який з 
2011 р. по 2012 р. зріс на 13,6 %. 

Також вирізняється Івано-Франківська область, яка за товаро-
оборотом посідає друге місце, так само, як і за чисельністю на-
селення в Західному регіоні. Найнижчими є показники найменшої 
за населенням Чернівецької області. Отже за показниками роз-
дрібного товарообороту простежується чітка кореляція між кіль-
кістю населення області та обсягами товарообороту.  

Торгівельні мережі у науковій літературі передусім класи-
фікують за регіонами покриття: міжнародні, національні, регіо-
нальні, локальні.  

У Західному регіоні за показником кількості торгівельних 
мереж переважають національні торгівельні мережі – 40 %, (згідно 
класифікації Компанії GT Partners Ukraine). Частка регіональних 
мереж становить 20 %, локальних – 32 %, міжнародних – 8 % (рис. 
3). 
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Рис. 1. Динаміка роздрібного товарообороту областей 
Західного регіону України за 2007–2012 р., млн. грн 

Джерело: Матеріали Державного комітету статистики України: [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

 

 
 

Рис. 2.  Чисельність населення областей Західного 
регіону України в 2012 р., осіб 

Джерело: Матеріали Державного комітету статистики України [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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Таке співвідношення, коли переважають національні торгі-
вельні мережі, характерне для більшості регіонів України. Саме 
вони мають найбільшу площу, найбільшу кількість торгівельних 
точок і хорошу рекламну забезпеченість. Тим самим вони створю-
ють досить велику конкуренцію на ринку торгівлі для менш ві-
домих та менш розвинених торгівельних мереж. Тому за таких 
умов часто стається поглинання більшою торгівельною мережею 
меншої. Невелика частка міжнародних торгівельних мереж пояс-
нюється передусім труднощами ведення бізнесу в Україні, відносно 
низькою купівельною спроможністю населення. 

 

 
 

Рис. 3.  Частка товарообороту, що припадає на торгівельні 
мережі в залежності від регіону покриття, %. 

 
В кожній з областей регіону дослідження присутні певна 

кількість торгівельних мереж. Загалом лідером за цим показни-
ком є Львівська область, в якій представлено 12 мереж, друге 
місце посідають Рівненська та Івано-Франківська області (11 в 
кожній), далі йде Волинська область (8 мереж). У Тернопільській 
області є 7 мереж, у Чернівецькій – 6 торгівельних мереж. Най-
менше торгівельних мереж розташовано у Закарпатській області, 
їх там всього 4 [3]. Така ситуація у Закарпатській області пов’язана 
із природними особливостями території, які сприяють кращому 
розповсюдженню такого формату як магазин «біля дому», який є 
значно зручніший для деяких місцевостей на північному-сході та 
на півночі області. 

За загальною кількістю сучасних закладів торгівлі, що є у 
складі торгівельних мереж (торгівельних точок), лідируючі пози-
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ції займає Львівська область (158), далі йде Івано-Франківська 
область (63), третє місце посідає Волинська область (43), далі – 
Рівненська (30), Тернопільська (26), Закарпатська (22), Черніве-
цька (12) [2]. 

Мала кількість сучасних закладів торгівлі у Чернівецькій 
області та, меншою мірою, Рівненській, Тернопільській, Закарпат-
ській, очевидно, зумовлена тим, що тут поширеніші старіші фор-
мати закладів торгівлі.  

Також спостерігається суттєва диспропорція між показни-
ками кількості сучасних закладів торгівлі та кількістю присутніх 
торгівельних мереж, яка виражається у показнику середньої кіль-
кості закладів торгівлі в розрахунку на одну мережу. У Львівській 
області цей показник становить 13,1 закладів на одну торгівельну 
мережу, Івано-Франківській – 5,7, Закарпатській – 5,5, Волинській – 
5,3, Тернопільській – 3,7, Рівненській – 2,7, Чернівецькій – 2.  

Серед торгівельних мереж за кількість торгівельних точок 
лідируючі позиції займає “Рукавичка” (62 заклади), на 2-му місці 
знаходиться “Вопак” (60 закладів), на 3-му – “Колібріс” (50 закла-
дів) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4.  Торгівельні мережі Західних областей 

за кількістю торгівельних точок, 2013 р. 

Джерело: сформовано за даними веб-сторінок торгівельних мереж 
 

Розподіл торгівельних закладів за регіонами покриття в різ-
них західних областях має свої особливості. Помітне переважання 
національних торгівельних мереж є в таких областях, як Рівнен-
ська (80 %), Івано-Франківська (74,6 %), Чернівецька (75 %), Волин-
ська (69,8 %) і Закарпатська (54,5 %). У Львівській області пере-
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важають локальні (41,7 %), Тернопільській – регіональні (53,8 %) 
мережі. Переважання локальних торгівельних мереж у Львівській 
області передусім зумовлене великою кількістю торгівельних за-
кладів мережі “Рукавичка”. 

Щодо міжнародних торгівельних мереж, то, незважаючи на 
маркетингову привабливість областей Західного регіону, таких 
закладів тут є всього вісім, з яких три розташовано у Львівській 
області, а точніше в обласному центрі. Інші ж області мають всього 
лиш по одній торгівельній точці міжнародного типу, це гіпермар-
кети “МЕТРО”. У Закарпатській області відсутні міжнародні торгі-
вельні мережі (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Частка торгівельних закладів (за регіонами 
покриття)  в Західному регіоні, 2013р, %. 

Джерело: сформовано за даними веб-сторінок торгівельних мереж 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 183 

 

Розвиток маркетингової географії дозволить вдосконалити 
торгівлю в Україні, зокрема, покращити раціональність розташу-
вання торгівельних мереж. 

У Західному регіоні України найвищим рівень розвитку торгі-
вельних мереж є у Львівській та Івано-Франківській областях. Та-
кож є області де торгівельні мережі є розвиненими недостатньо, 
особливо зважаючи на кількість населення та загальний еконо-
мічний розвиток, такими є Закарпатська, Чернівецька області. 

Аналіз торгівельних мереж за регіонами покриття показує, 
що більшість закладів торгівлі як в Україні, так і в західних обла-
стях (40 %) становлять національні мережі. За показниками роз-
дрібного товарообороту, та кількістю торгівельних точок, кількістю 
торгівельних мереж в регіоні лідером є Львівська область. На 
другому місці є Івано-Франківська та Рівненська. Останню позицію 
займає Закарпатська та Чернівецька області, в яких важливу роль 
у формуванні торгівельних мереж відіграє їх географічне поло-
ження, особливості розселення та рельєф території. 
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given. Also about the trading networks placement in Western Ukraine, 
the analysis of trade turnover at the studied areas. Consider shopping 
online, regions Western region by region coverage. The Western region 
trade networks are examined on the coverage regions. 

Keywords: trading network, commercial institution, international 
trade network, a national retail chain, turnover. 

 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 185 

 

УДК 911.9 

РОЗВИТОК КРАЄЗНАВЧОГО ТУРИЗМУ 
В ГАЛИЧИНІ В XIX–XX ст. 

Марія Дацюк 

Науковий керівник: асистент Т. Б. Завадовський 

Львівський національний університет імені  
Івана Франка, кафедра туризму 

Проаналізовано головні віхи розвитку краєзнавчого туризму в 
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З огляду на те, що значна частина території України, зо-

крема Галичина, тривалий час була штучно відірвана від решти 
території України і перебувала у складі Австро-Угорської імперії, а 
згодом Польщі (XIV–XIX ст.), неабиякий інтерес становить питання 
розвитку українського краєзнавчого руху на її теренах. На сьогодні 
особливої актуальності набувають ретроспективно-краєзнавчі сту-
дії – у час творчого переосмислення багатої краєзнавчої спадщини 
галицьких вчених попередніх століть, вивчення традицій науко-
вих шкіл й, на їх підставі, формування сучасних теоретико-мето-
дологічних засад, пріоритетних завдань та дороговказів розвитку 
національного туристичного краєзнавства. 

Проблематика ретроспективно-краєзнавчих студій, вивчення 
діяльності громадських організацій та дослідження наукової спад-
щини окремих персоналій краєзнавчої науки минулих століть є 
предметом численних наукових праць та розвідок сьогодення. 
Питання історії галицького туристичного краєзнавства, еволюції 
його теоретичних і прикладних напрацювань та напрямів роз-
витку розробляє низка українських вчених, з яких найбільш знач-
ний внесок мають представники Львівської, Київської, Черніве-
цької, Житомирської, Харківської і Тернопільської наукових шкіл 
краєзнавства – О. І. Шаблій, М. Ю. Костриця, Я. І. Жупанський та 
ряд інших дослідників [3]. 
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Не втратили своєї наукової актуальності програмні праці 
фундаторів й “класиків” галицького краєзнавства – Івана Франка, 
Михайла Грушевського, Степана Рудницького, Володимира Ку-
бійовича, Івана Крип’якевича, Олени Степанів, Івана Теслі, Юрія 
Целевича, Богдана Заклинського й інших видатних постатей ХVIII– 
ХХ ст. 

Українське галицьке краєзнавство має славне минуле й тра-
диції. У наукових краєзнавчих дослідженнях українських учених 
до 90-х pp. XX ст. галицький рух залишався однією з маловивчених 
сторінок вітчизняного краєзнавства. Водночас, аналіз доступних 
архівних матеріалів періодичних видань свідчить про існування 
численних науково-краєзнавчих праць попередників. Серед них 
заслуговує на увагу праця І. Франка “Галицьке краєзнавство”, в 
якій подано автором найсистемніший бібліографічний огляд дру-
кованих краєзнавчих праць і матеріалів кінця XVIII – початку XX ст. 
Окрім зазначеної праці І. Франка, яка написана наприкінці XIX ст., 
варті уваги дослідників науково-краєзнавчі праці міжвоєнного 
періоду: С. Рудницького, О. Степанів, В. Кубійовича, В. Огонов-
ського, І. Крип’якевича, П. Біланюка, Є. Пеленського, С. Пастернака, 
І. Федіва, М. Андрусяк, М. Сімановича. 

Історія Галицького туристично-краєзнавчого руху, як від-
носно новий об’єкт міждисциплінарних досліджень, останнім ча-
сом знаходиться в центрі уваги історичної та географічної наук. 
Найбільш глибоко і системно проблеми розвитку галицького крає-
знавства розглядаються в історичному аспекті, який передбачає 
дослідження: краєзнавчої бібліографії (А. Блажкевич, Б. Гаврилів), 
історії організації туристично-краєзнавчої роботи (М. Костриця, 
Я. Луцький та ін.), український молодіжний і спортивний Рух 
(І. Андрухів, Р. Пальчевський), діяльність окремих громадських 
організацій (А. Грицан, У. Мовна) [1]. 

Відносно новою науковою тематикою в географічному ас-
пекті є комплексні дослідження історії галицького мандрівництва 
крізь призму аналізу діяльності видатних постатей – географів 
Галичини, а також дослідження української суспільної географії в 
Галичині: суспільно-географічні дослідження українських учених 
у міжвоєнний період (О. Шаблій, П. Штойко та ін.), історія рекре-
аційного природокористування (Ю. Зінько, Ю. Нестерук), крає-
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знавчі дослідження географічних процесів заселення Галичини 
(В. Круль, Г. Чернюк та ін.), історія українського мандрівництва 
(І. Ровенчак, І. Рожко), етногеографічні дослідження (P. Сливка, 
М. Питуляк). 

Періодизація етапів розвитку краєзнавства у Галичині ґрунту-
ється на визначенні основних громадсько-політичних подій і фак-
тів українського просвітництва, науки та діяльності окремих ви-
значних постатей України. На основі даних критеріїв можна виді-
лити п’ять періодів розвитку краєзнавства у Галичині, які пред-
ставлені у табличній формі. 

Таблиця 1 
Етапи розвитку краєзнавства у Галичині [1] 

Періоди Характеристика періодів Тривалість періодів 
І період Витоки галицького краєзнавства – 

просвітництво і перші хвилі 
національно-культурного руху 

в Галичині 

кінець XVIII ст. – 
20-ті рр. XIX ст. 

ІІ період Розвиток народознавчого 
краєзнавства – від “Руської трійці” 

до виникнення товариства 
“Просвіта” 

початок 30-их рр. 
ХІХ ст. – 1868 р. 

ІІІ період Становлення галицького 
краєзнавства у 2-й пол. XIX ст. – на 
поч. XX ст. – діяльність товариства 

“Просвіта”, І. Франка та ін. 

1868–1914 рр. 

IV період Розвиток галицького краєзнавства 
у міжвоєнний період 

1918–1939 рр. 

V період Краєзнавство Галичини в роки 
Другої світової війни 

1939–1945 рр. 

 

Пропоновану періодизацію галицького краєзнавства як само-
бутнього етнокультурного феномену доведено до 1945 р., оскіль-
ки по завершенню Другої світової війни Галичина була остаточно 
інтегрована до складу УРСР і з цього часу розпочинається новий 
радянський етап у розвитку наукового, шкільного й громадського 
українського краєзнавства. 

Усе вищевикладене, дає підстави стверджувати, що вини-
кнення на Західноукраїнських землях краєзнавчих організацій та 
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товариств сприяло покращенню виховної роботи молоді, підви-
щенню культурно-освітнього рівня. Товариства сприяли форму-
ванню національної свідомості, християнської моралі. Завдяки 
кропіткій праці засновників, збільшився випуск культурно-про-
світницької літератури. Збільшилась кількість подорожуючих Украї-
ною завдяки чому, жителі міст та сіл мали змогу дізнатись про 
культурну спадщину країни. 
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Подано оцінку глибини антропогенних змін у геосистемах 
басейну річки Рата та визначено допустимі рівні навантажень на 
них. Обгрунтувано заходи (управлінські рішення) щодо усунення 
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На сучасному етапі розвитку суспільства особливо гостро 
постає проблема вивчення наслідків впливу господарської діяль-
ності людини на природне середовище, зокрема річкові басейни, 
пошуки закономірностей утворення і розвитку антропогенних 
форм рельєфу, техногенної активізації рельєфоутворюючих про-
цесів та оцінки екологічних наслідків їх розвитку. Більшою мірою 
це питання стосується малих річок, яких у Львівській області налі-
чується біля 250. 

Річка Рата належить до малих річок і в останні роки зазнає 
значного антропогенного втручання, що призводить до незворот-
них змін її гідрологічного режиму. Тому важливо проводити де-
тальну оцінку антропогенної трансформації геосистем басейну 
річки Рата і розробляти заходи щодо оптимізації природокористу-
вання на досліджуваній території. 

Рата є лівою притокою річки Західний Буг. Загальна дов-
жина річки 75 км, площа басейну 1770 км2. До басейну річкової 
системи входять ряд приток (табл. 1) [2]. 
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В районі досліджень діє три гідрологічні пости. На них що-
денно вимірюють витрати води (р. Рата, с. Межиріччя; р. Рата, 
с. Волиця, р. Свиня, м. Жовква), і лише на одному – витрати 
завислих наносів (р. Рата, с. Волиця) [1]. 

Таблиця 1 
Основні гідрографічні характеристики річки Рата та її приток [2] 

Річка Куди 
впадає 

Довжина, 
км 

Площа 
водо-
збору, 

км2 

Ширина 
русла, м 

Ширина 
заплави, 

м 

Похил, 
м/км 

Рата Зах. Буг 75 1770 5–20 1000 1,2 
Желдець Рата 53 227 7–12 400 1,1 
Свиня Рата 40 180 5–10 500 1,5 
Біла Рата 40 180 3–6 800 3,0 
Мощанка Рата 36 190 3–6 500 3,6 
Болотня Рата 33 252 5–7 300 0,7 
Дешевенька Рата 38 150 5–7 700 2,5 
Баланда  Рата 19 90,7 5–8 400 1,4 
Маруся  Рата 16 79 3–5 400 3,1 

 
Спостереження за хімічним складом природних вод розпо-

чалися в системі гідрометеослужби з 1936 р. Починаючи з 1974 р., 
ведуться спостереження за якістю поверхневих вод. 

Середньобагаторічний модуль стоку р. Рата – 4,9 л/с · км2 
(табл. 2). В багаторічному аспекті чітко виділяється циклічність 
коливань водності р. Рата та її основних приток – чергування 
багатоводних і маловодних періодів, деяке підвищення та плавне 
зменшення водності. 

Аналізуючи якість води в річці Рата станом на 2012 р., мож-
на відмітити, що перевищення ГДК спостерігалося за амонієм 
сольовим у 1 та 2 кварталах, БСК5 у 2, 3 та 4 кварталах, нітритами 
у всіх чотирьох кварталах і за Fe (у 5 разів) (табл. 3). 

Басейн річки Рата зазнає різноманітного господарського 
впливу, зокрема це значне водокористування, сільськогосподар-
ське природокористування, інтенсивна осушувальна меліорація, 
високе поселенське освоєння, транспортне та промислове наван-
таження. 
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Таблиця 2 
Багаторічні характеристики середньорічного стоку води річки Рата 

Річка Гідропост Витрата 
води, м3/с 

Об’єм 
стоку,           

млн. м3  

Модуль 
стоку, 

л/с∙км2 

Шар 
стоку, 

мм 
Рата Межиріччя 8,05 246 4,6 145 

Рата Волиця 6,02 190 5,3 167 
 

Таблиця 3 
Хімічний склад та якість води р. Рата, гідропост Великі Мости 

(2012 р.) (за даними Західно-Бузького УВР) 
Назва  

речовини 
Показники речовин ГДК І ІІ ІІІ IV 

Прозорість 18,00 30,00 19,00 22,00  
Температура, °C 8,00 11,00 15,00 13,00  
Завислі речовини,  9,00  25,00 12,00  
HCO3, мг/дм3  268,40 390,40 292,80 268,40  
Калій та натрій, мг/дм3 32,17 8,10 6,40 32,50 170,00 
Кальцій, мг/дм3 66,10 104,20 102,20 88,20 180,00 
Магній, мг/дм3 7,30 24,30 10,90 8,50 40,00 
Сульфати, мг/дм3  32,60 28,40 37,10 53,60 100,00 
Сухий залишок 300,00 396,00 340,00 360,00 1000,00 
Хлориди, мг/дм3 10,60 19,50 25,50 34,00 300,00 
pH 7,50 7,90 7,50 7,80 8,50 
Амоній сольовий, мг/дм3 1,20 0,58 0,13 0,30 0,50 
БСК5, мг/дм3 1,40 2,40 2,90 2,70 2,26 
Жорсткість 3,90 7,20 6,00 5,10  
Лужність 4,40 6,40 4,80 4,40  
Нітрати, мг/дм3 0,63 5,50 1,50 4,00 40,00 
Нітрити, мг/дм3 0,10 0,12 0,10 0,20 0,08 
Р/кисень, мг/дм3 8,08 8,40 9,10 5,20  
Фосфат-іони, мг/дм3 0,10 0,13 0,05 0,14 0,17 
ХСК, мг/дм3 13,20 12,60 13,00 12,90 15,00 
Fe, мг/дм3 0,70 0,65 0,60 0,27 0,10 
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Середня сільськогосподарська освоєність території басейну 
складає біля 68 %. Як видно з рис. 1, для долини Рати та її основ-
них приток сільськогосподарська освоєність визначаєтья як добра 
(за методикою ІКАН), менш освоєні і більш заліснені привододі-
льні ділянки басейну. 
 

 
Рис. 1. Структура земель басейну р. Рата 

 

Середня залісненість басейну складає 29 %, це означає, що 
ступінь заліснення добрий (більше 20 %). 

У структурі земель на території басейну р. Рата переважає 
рілля. Середня розораність складає 40 % і цей показник вважа-
ється добрим. Найнижча розораність спостерігається в межах адмі-
ністративних одиницях з високою лісистістю та значною роз-
членованістю рельєфу. 

Частка сіножатей і пасовищ в структурі сільськогосподар-
ських угідь складає 20 %. Найвищим цей показник є на територіях 
з порівняно невеликою часткою земель, придатних для розорю-
вання. 

Середня урбанізованість в басейні річки становить 3 %. 
Найменшу площу займають багаторічні насадження, відкри-

ті заболочені землі і відкриті землі без рослинного покриву (1 %). 
Оцінка антропогенного впливу на басейн Рати дається на 

основі комплексу показників, які відображають структуру земле-
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користування досліджуваної території [3]. При розрахунку сільсь-
когосподарської освоєності території, коефіцієнта антропогенної 
трансформації, коефіцієнта екологічної збалансованості, частки 
антропогенних й антропогенно-природних геосистем, продуктив-
ності антропогенних й антропогенно-природних геосистем та 
загального показника стану земель основними адміністратив-
ними одиницями вибрані сільські та селищні ради Жовківського, 
Сокальського, Кам’янка-Бузького і Яворівського районів, які 
охоплюють басейн Рати (всього 45 адміністративних утворень). 

Найвищий коефіцієнт сільськогосподарської освоєності тери-
торії в Лавриківській сільській раді. 

Коефіцієнт антропогенної трансформації території визна-
чається як відношення площі земель під сільськогосподарськими 
угіддями, забудовою і дорогами до загальної площі території. У 
межах досліджуваної території цей показник є досить високим (64 зі 
100 балів), при чому в межах 40-ка адміністративних одиниць він 
становить більше 50 балів (86 % території) і лише в 5-ти адміні-
стративних одиницях (11 %) – менше 50 балів. 

Коефіцієнт екологічної збалансованості території визнача-
ється як відношення площі орних земель до площі лісових, луко-
пасовищних і водних угідь. В середньому в басейні цей показник 
становить 1,50. 

Відповідно до обчислених показників стану земель можна 
здійснити оцінку ступеня екологічного ризику досліджуваної тери-
торії. 

Аналізуючи визначені показники, можна відмітити, що за-
галом територія басейну Рати в межах сільських рад відповідних 
районів зазнає середнього антропогенного втручання. 

Для оптимізації природокористування на дослідженій тери-
торії необхідно провести такі заходи: провести фітомеліорацію; 
здійснити реконструкцію існуючих меліоративних систем; забез-
печити протиповеневий захист сільськогосподарських угідь і по-
селень шляхом впорядкування гідротехнічних споруд і каналів; 
дотримуватись правил водоохорони в межах прибережних захис-
них смуг; будувати нові нових та модернізувати існуючі очисні 
споруди; забезпечити заходи щодо берегоукріплення, які мали б 
допомогти боротися з водною ерозією; припинити звичайне люд-
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ське недбальство – засмічування прибережних територій; створити 
ефективну систему моніторингу стану басейну Рати. 
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