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

РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ” 

Володимир Біланюк, Ігор Рожко, Святослав Зюзін 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Підведено підсумки студентської наукової конференції, ви-
значено переможців за найкращу наукову доповідь. 

Ключові слова: студент, конференція, наукова доповідь. 
 
28 квітня 2015 р. на географічному факультеті проведено 

ХVІ-у факультетську студентську наукову конференцію “Реалії, 
проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. Про-
грама конференції була надзвичайно насиченою та цікавою. 
У роботі підсумкового етапу конференції взяли участь 26 сту-
дентів. 

Бажаючих студентів прийняти участь у конференції ви-
явилося значно більше. Через це, на окремих кафедрах геог-
рафічного факультету, зокрема на кафедрі економічної і 
соціальної географії, проведено відбірковий етап й за його 
результатами визначено переможців й делеговано для уча-
сті у загальнофакультетській студентській науковій конфе-
ренції. 

Перед початком роботи з привітальним словом до учас-
ників студентської наукової конференції звернулися декан 
географічного факультету доцент Біланюк Вололодимир 
Іванович, заступник декана з навчально-виховної та науко-
вої роботи доцент Рожко Ігор Михайлович, завідувачі ка-
федр професор Позняк Степан Павлович, професор Кукуру-
дза Семен Ілліч, професор Кравчук Ярослав Сафронович, 
професор Шаблій Олег Іванович та професор Мальська Мар-
та Пилипівна, голова наукового товариства студентів, аспі-
рантів та молодих вчених Зюзін Святослав. В їхніх звернен-
нях акцентовано увагу на останніх досягненнях наукових 
шкіл географічного факультету, важливості активізації сту-
дентської наукової роботи, активізації участі студентів у 
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проведенні польових досліджень, застосуванні сучасних 
підходів і методик, освоєнні новітніх геоінформаційних техно-
логій та вагомості учасників конференції у наукову спадщи-
ну факультету. 

На засіданні конференції заслухано 26 наукових допові-
дей студентів географічного факультету. Тематика наукових 
доповідей різнопланова й висвітлює актуальні питання 
сучасної географії, геоекології, геополітики, туризму, еконо-
міки й менеджменту. Доповіді охоплюють проблеми геомор-
фології і палеогеографії, суспільної, політичної, історичної і 
конструктивної географії, демографії, раціонального вико-
ристання природних ресурсів і охорони природи, ґрунтов-
навства і географії ґрунтів. Поряд із широкою географічною 
тематикою чимало доповідей присвячено актуалізації тури-
стичної діяльності в Україні. Обрані студентами досліджу-
вані об’єкти різноманітні: від невеликого підприємства чи 
міста й аж до цілого світу. Чимало тем охоплювали географі-
чну проблематику Карпатського реґіону України, а також 
сучасні геополітичні реалії конфлікту між Україною та Росій-
ською Федерацією. 

Зважаючи на значну кількість студентів, конференцію 
було поділено на дві частини: перше пленарне засідання 
(11:00 – 14:00) та друге пленарне засідання (14:00 – 19:00), 
які вели заступник декана географічного факультету з на-
вчально-виховної і наукової роботи Ігор Михайлович Рожко 
та голова наукового товариства студентів, аспірантів та 
молодих вчених географічного факультету Святослав Зюзін.  

За підсумками наукових доповідей і презентацій визна-
чено найкращих студентів-науковців географічного факуль-
тету. У визначенні переможців прийняли участь усі студен-
ти. 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 студе-
нти під час наукової доповіді. Цього року відзначено наукові 
доробки й нагороджено дипломами таких студентів: 
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І місце – Олена Одлежук (кафедра економічної і соціальної 
географії , науковий керівник: проф. О. Шаблій); 

ІІ місце – Андрій Бермес (кафедра геоморфології і палео-
географії, науковий керівник: проф. А. Богуцький); 

ІІ місце – Святослав Зюзін (кафедра раціонального вико-
ристання природних ресурсів і охорони природи, науковий 
керівник: доц. І. Рожко);  

ІІ місце – Ірина Дністрянська (кафедра економічної і соці-
альної географії , науковий керівник: доц. І. Гудзеляк); 

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

ІІІ місце – Богдан Сема (кафедра конструктивної географії 
і картографії, науковий керівник: доц. О. Мкртчян); 

ІІІ місце – Максим Терлецький (кафедра раціонального 
використання природних ресурсів і охорони природи, нау-
ковий керівник: доц. І. Койнова); 

ІІІ місце – Михайло Сухраменда (кафедра туризму, науко-
вий керівник: доц. І. Пандяк); 

ІІІ місце – Регіна Штойко (кафедра раціонального вико-
ристання природних ресурсів і охорони природи, науковий 
керівник: доц. І. Койнова); 

ІІІ місце – Яворська Андріана (кафедра ґрунтознавства і 
географії грунтів, науковий керівник: проф. З. Паньків). 

За результатами ХVІ-ої студентської наукової конференції 
“Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Украї-
ні” видано матеріали. Збірник включає 22 наукові статті, які 
ми пропонуємо на розсуд читачів. 
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АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЯСНО-СІРИХ 
ЛІСОВИХ ПОВЕРХНЕВО ОГЛЕЄНИХ ГРУНТІВ  

ЛЬВІВСЬКОГО ПЛАТО 

Жук Марія 

Науковий керівник: доктор географічних наук, 
професор В. Г. Гаськевич 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

 
Описано негативний вплив сільськогосподарського ви-

користання ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних грунтів 
та основні шляхи оптимізації їх використання. 

Ключові слова: морфологія, сірі лісові грунти, агроеколо-
гічний стан грунтів.  
 

Дослідження агроекологічного стану ясно-сірих лісових 
поверхнево оглеєних ґрунтів проводили на дослідних діля-
нках інституту сільськогосподарського карпатського регіо-
ну НААН України. Сірі лісові ґрунти – модальні для території 
Опілля, сформувались вони в умовах слабо хвилястого гор-
бистого рельєфу, помірно-континентального типу клімату, 
дубових, дубово-грабових лісів, на лесо-подібних суглинках.  

При вивченні ясно-сірих лісових поверхнево оглеєних  
ґрунтів, їх сучасного стану, морфологічної будови профілів, 
фізичних і фізико-хімічних властивостей використано такі 
методи: порівняльно-географічний, порівняльно-профіль-
ний і порівняльно-аналітичний. Аналітичні роботи викона-
но в хімічній лабораторії аналізу ґрунтів кафедри ґрунто-
знавства і географії ґрунтів Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка.  

Агроекологічний стан ґрунтів визначається за низкою 
показників їхніх властивостей, зокрема потужністю гумусо-
вого горизонту, фізичними і фізико-хімічними властивостя-
ми, розвитком деградаційних процесів. Як свідчать резуль-
тати польових і лабораторних досліджень, основними деста-



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

7 

 

білізаторами агроекологічного стану досліджуваних ґрунтів є 
водна ерозія і надмірний антропогенний пресинг на них.  

Уже понад століття триває дискусія щодо походження    
сірих лісових ґрунтів. Проблема генези цих ґрунтів виникла 
наприкінці ХІХ століття водночас з зародженням наукового 
ґрунтознавства, висвітлювали її вчені з різних позицій. І 
сьогодні вона залишається актуальною. Особлива увага до 
генези сірих лісових ґрунтів пояснюється їхнім положенням 
у перехідній смузі між чорноземами і підзолистими ґрунта-
ми, значною зональною і фаціальною відмінностями. Для 
сірих лісових ґрунтів дискусійним залишається питання 
співвідношення у них процесів лесиважу та опідзолення, 
інтенсивність прояву лесиважу, підзолистого і дернового 
процесів грунтотворення. 

Для ясно-сірих лісових поверхнево-оглеєних ґрунтів ха-
рактерні інтенсивно виражені ознаки опідзолення, вилуго-
ваність від карбонатів чи дуже глибоке їх залягання, огле-
єння по всьому профілю.  

Профіль ясно–сірих лісових ґрунтів характеризується на-
явністю трьох генетичних горизонтів – гумусово-елювіаль-
ного (НЕ), елювіального (Е) та ілювіального (І). 

Для характеристики морфологічної будови ясно-сірих лі-
сових поверхнево оглеєних ґрунтів розрізу №1, закладено 
на пд.-зх. від с. Оброшино, Пустомитівського району Львів-
ської області. Угіддя – переліг. 

Дернина 0–2 см. 
Гумусово-елювіальний горизонт (НЕ) з потужністю 2–

31 см, забарвлення світло-сіре, однорідний з помітним по-
світлінням з глибиною, легкосуглинковий, грудкуватозер-
нистий, вологий, ущільнений, тонкошпаруватий, присипка 
SіО2, дрібні слабовиражені пунктуації, включення корінці та 
червоточини, перехід поступовий за забарвленням. 

Елювіальний слабогумусований горизонт (Еhgl) з по-
тужністю 31–44 см, світло-сірого кольору білястим відтін-
ком, неоднорідний, легкосуглинковий, грудкувато-пластин-
частой структури, вологий, щільний, середньошпарувато-
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ніздрюватий, залізистоманганові пунктуації присипки SіО2, 
корінці рослин, червоточини, копроліти, кротовина (5 х 3 см) 
виповнена темно-бурим матеріалом, перехід до горизонту 
IEgl ясний, хвилястий за кольром; 

Ілювіальний, добре елювійований горизонт (IEgl) з по-
тужністю 44–63 см, бурий, дуже не однорідний, з біля-стими 
плямами, важкий суглинок, затіки ясно-сірого дрібнозему, 
горіхувато-призматичної структури, вологий, дуже щільний, 
залізоманганові пунктації, іржаві плями, корінці рослин, 
червоточини, кротовини (6 х 7 см), перехід до горизонту Iegl 
поступовий за забарвленням, хвилястий. 

Ілювіальний, дуже слабо елювійований горизонт (Iegl) 
з потужністю 63–96 см, темно-бурий, неоднорідний, піщани-
сто важкосуглинковий, вологий, дуже щільний, призматич-
ної структури, вохристі плямиоглеєння, присипка SіО2, наті-
ки півтора оксидів по гранях структурних агрегатів, корінці 
рослин, червоточини, кротовини, копроліти, перехід до 
горизонту Ipgl поступовий за забарвленням. 

Ілювіальний перехідний горизонт (Ipgl) з потужністю 
96–121 см, темно-бурий неоднорідний, важкосуглинковий, 
брилуватопризматичної структури, дуже щільний, вологий, 
вохристі плями оглеєння, дрібні залізистоманганові конкре-
ції, натіки по гранях структурних агрегатів, зрідка дрібні 
плями SіО2, плями сегригації, червоточини, копроліти, пере-
хід до горизонту Pigl поступовий за забарвленням. 

Перехідний слабоілювійований горизонт (Pigl) з потуж-
ністю 121–162 см, вохристо-бурий, дуже неоднорідний, 
середньосуглинковий, безструктурний, вологий, щільний, 
вохристі плями, пунктації, плямисті сегрегації, червоточини, 
перехід до горизонту Pgl різкий за забарвленням. 

Підстилаюча порода (Pgl) потужність становить 162–
190 см, жовтий з буруватим відтінком, неоднорідний, пісок, 
безструктурний, вологий, ущільнений, вохристі плями огле-
єння. 

Тривале сільськогосподарське використання ясно-сірих 
лісових ґрунтів спричинило зміну будови профілю і морфо-
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логічних ознак. Процес окультурення ясно-сірих лісових ґрун-
тів найяскравіше знайшов своє відображення у таких морфо-
логічних ознаках: інтенсивності забарвлення верхніх гене-
тичних горизонтів, структурі та щільності ґрунту. 

Ясно-сірі лісові поверхнево оглеєні ґрунти характеризу-
ються високим вмістом фракцій грубого пилу, значним 
вмістом дрібного піску.  

За результатами структурного аналізу окультурених та 
цілинних ґрунтах встановлено, що: в орному шарі окульту-
рених ясно-сірих лісових ґрунтів структура порохувато–
грудкувата, на відміну від цілинних ґрунтів, де структура 
зернисто–грудкувата.  

Дослідження загальних фізичних властивостей ґрунтів 
показало, що у межах профілю цілинного ґрунту щільність 
твердої фази коливається від 2,49 до 2,62 г/см3, а в орному 
ґрунті цей показник сягає від 2,52 до 2,66 г/см3. Значення 
цього показника пояснюються незначним вмістом гумусу у 
всьому профілі цих ґрунтів. 

Гумусованість ґрунту, його біогенність і структурний стан 
впливають на щільність ґрунту. За класифікацією щільності 
орних ґрунтів Н. А. Качинського, ґрунт території дослідження 
характеризується як середньо щільний (щільність будови в 
шарі 2–31 см становить 1,41 г/см3. 

У ясно-сірих лісових орних ґрунтах щільність не зміню-
ється. Щільність будови ґрунтоутворюючої породи є одна-
ковою у досліджуваному ґрунті і становить 1,36–1,73 г/см3. 
Ґрунти ущільнені у верхній частині орного шару та щільні у 
нижній його частині. Зростання щільності будови відбулося 
внаслідок руйнування структури і зменшення шпаруватості. 

Сільськогосподарське використання ґрунтів зумовлює 
ущільнення верхнього орного шару, але найбільшого ущіль-
нення зазнає підорний шар внаслідок утворення щільної 
«підорної підошви».  

Величина шпаруватості залежить від гранулометричного 
складу ґрунту, структурності та мікроагрегатності, від вміс-
ту живих організмів і органічної речовини. Ясно-сірі лісові 
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ґрунти характеризуються незадовільною шпаруватістю, оскі-
льки величина загальної шпаруватості орного шару стано-
вить менше 50 %. Вища шпаруватість відзначена у верхньо-
му горизонті цілинного ґрунту (більше 50 %). 

Тривале сільськогосподарське використання ґрунтів Го-
родоцько-Львівського плато призвело до ущільнення верх-
ніх горизонтів ґрунтів, зменшення шпарового простору. 

Важливим показником агроекологічного стану ґрунтів є 
вміст гумусу. Від вмісту і якісного складу гумусу залежать 
фізичні і водно-фізичні властивості ґрунтів, їхня протии-
ерозійна стійкість, родючість ґрунтів загалом. За даними 
досліджень вміст гумусу в ясно–сірих лісових ґрунтах, які 
використовуються під ріллю, в орному шарі (0–18 см) ста-
новить 1,21 % і оцінюється як низький. Із глибиною вміст 
гумусу різко зменшується, сягаючи значень, 0,90% в підор-
ному горизонті НЕ. В ілювіальному горизонті вміст гумусу 
становить 0,65%. 

Цілинні ясно-сірі лісові поверхнево-оглеєні ґрунти Горо-
доцько-Щирецького природного району характеризуються 
сильно кислотною реакцією середовища рН менше 4,5 у 
горизонтах НЕgl. Величина рН сольового розчину в гумусо-
во-елювіальному та елювіальному слабо гумусовому гори-
зонтах коливається у межах 3,90–5,06, і реакція характе-
ризується як сильно кисла. З глибиною зміна реакції ґрун-
тового розчину прямує в бік зменшення кислотності сере-
довища.  

Серед обмінно-ввібраних ґрунтом катіонів, зазвичай, пе-
реважає Кальцій, на другому місці – Магній. Склад увібраних 
основ визначає стійкість ґрунтового вбирного комплексу. 
Увібраний Кальцій сприяє накопиченню гумусових речовин, 
сповільнює процес підзолоутворення, є регулятором кисло-
тності. Сільськогосподарське освоєння ґрунтів змінює склад 
увібраних катіонів, оскільки вони є найбільш рухомою час-
тиною твердої фази, легко вступають у взаємодію з ґрунто-
вим розчином. 
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На величину ємності катіонного обміну має вплив вне-
сення мінеральних і органічних добрив. Порівняно невисоке 
накопичення обмінних основ у лісових ґрунтах пояснюється 
бідністю рослинного опаду. 

Проблемі агроекологічного стану та безпечного викорис-
тання ґрунтів в останні роки приділяється значна увага, 
пов’язана з усвідомленням ролі ґрунтового покриву в забез-
печенні екологічної та продовольчої безпеки нашої держа-
ви. Без знання агроекологічного стану ґрунтів важко вирі-
шити питання правильного та ефективного, екологічно 
безпечного використання земель, насамперед орних, плану-
вання сільськогосподарського виробництва. 

Агроекологічний стан ясно-сірих лісових поверхнево 
оглеєних ґрунтів Львівського Плато здебільшого оцінюється 
як складний і незадовільний. Внаслідок тривалого та інтен-
сивного сільсько-господарського використання в ґрунтах 
набули поширення деградаційні процеси, що негативно 
відображається на агроекологічному стані ґрунтів, їхній 
родючості, екологічному стані довкілля. Такими негативни-
ми процесами є механічна деградація, знеструктурення, 
дегуміфікація, виснаження на елементи живлення. Деграда-
ційні процеси в ґрунтах мають антропогенну ґенезу, що 
зумовлено використанням важкої сільсько-господарської 
техніки, недотриманням протии-ерозійних заходів і струк-
тури сівозмін, недостатнім внесенням органічних добрив.  

Переущільнення і знеструктурення погіршує агро-фізич-
ний стан орного горизонту ґрунтів, зменшує їхню водопро-
никність, посилює поверхневий стік делювіальних вод і 
активізує ерозійні процеси. Процеси дегуміфікації негатив-
но відображаються на структурно-агрегатному стані, пожи-
вному режимі ґрунтів. 

Зважаючи на стан ясно-сірих лісових поверхнево оглеє-
них ґрунтів, розвиток деградаційних процесів, оптимізація 
їхнього використання повинна базуватись на впровадженні 
ґрунтозахисних систем землеробства з контурно-меліо-
ративною організацією території, мінімізації навантаження 
на ґрунти. 
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Запровадження контурно-меліоративної організації тери-
торії, яка базується на адаптивних, екологобезпечних та 
ґрунтозберігаючих технологіях і системах обробітку ґрунту, 
моніторингових спостережень, сприятиме підвищенню родю-
чості, запобіганню виснаженню і деградації, охороні ґрунтів 
і довкілля. На схилових землях доцільно впроваджувати 
консервацію середньо- та сильноеродованих земель шляхом 
їхнього виведення з ріллі, з подальшим залуженням або 
залісненням. 
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Встановлено основні причини міграції українців до Іспанії та 

охарактеризовано основні особливості життя української діас-

пори в цій країні. 

Ключові слова: діаспора, міграція, Іспанія, сфера зайня-
тості мігрантів. 

 
Наприкінці 1980-х рр. Іспанія, поряд з іншими країнами 

Середземномор’я, перетворилася на країну масштабного 
прибуття мігрантів, хоча до того часу міграційних рух насе-
лення цієї країни характеризувався перевищенням вибуття 
над прибуттям. Для українського населення, яке шукає 
можливостей працевлаштування за кордоном, Королівство 
Іспанія на сьогодні є однією із найпривабливіших країн 
призначення, що зумовлено соціальними, економічними та 
правовими факторами.  

Формування української діаспори в Іспанії розпочалось 
після Другої Світової війни, коли у важкі повоєнні роки 
українці прибували до Мадриду в пошуках кращої долі. 
Перша група українців прибула до Іспанії наприкінці 1946 р. 
з табору переміщених осіб в Ріміні (Італія). Це були молоді 
люди студентського віку, які, завдяки допомозі Ватикану та 
Червоного хреста, одержали від іспанського уряду згоду на 
продовження свого навчання в Іспанії. У лютому 1947 р. 
прибула друга група. Разом в обох групах було 25 осіб. Ними 
було засновано «Українську студентську громаду в Іспанії». 
Поряд із українськими студентами, в Мадриді жило також 
декілька українських родин, які прибули сюди в 1948–
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1951 рр. Ці українці не мали власної організації, але співпра-
цювали з «Українською студентською громадою» [1].  

Після розпаду СРСР, у середині 1990-х рр., виникла так 
звана «четверта» хвиля міграції з України на захід, в тому 
числі до Іспанії. Ця хвиля вже характеризувалася економіч-
ними причинами – втратою робочих місць та падінням до-
ходів населення, особливо у сільській місцевості. Інформа-
цію про сучасну українську діаспору в Іспанії можна отрима-
ти на основі поточної статистики міграції, за матеріалами 
переписів населення (відомості про країну походження і 
громадянство, який був у 2011 р. Ці матеріали є у вільному 
доступі на сайті Національного статистичного інституту 
Іспанії [2]. 

Найшвидше зростала частка українських мігрантів в Іс-
панії на початку ХХІ ст. З рис. 1 бачимо, що ще в 2001 р. на 
території Королівства Іспанії перебувало лише 10 тис. осіб 
українських мігрантів, або ж 0,7% від загальної кількості 
мігрантів у цій країні. Вже у 2007 р. кількість українських 
мігрантів сягнуло майже 70 тисяч осіб, що становило 1,5% 
від загальної кількості мігрантів. Впродовж останніх років 
українська еміграція в Іспанії швидко збільшувалася, в 
2011 р. чисельність мігрантів вже дійшла до 86 тисяч осіб 
або 1,6% від загальної кількості мігрантів, які мають регаль-
ний статус [3]. За оцінками Посольства України реально в Іс-
панії проживає близько 100 тисяч українських громадян [1]. 

Міграції українців до Іспанії найбільше сприяло: 
 наявність робочих місць у сільському господарстві 

та у сфері будівництва; 
 високі порівняно з Україною заробітки; 
 ліберальне іспанське законодавство; 
 можливість отримання дозволу на працю та про-

живання в результаті періодичної легалізації іноземців, яку 
проводив іспанський уряд [1]; 

 іспанський менталітет, близький до українського, 
відсутність ксенофобії, гостинність, доброзичливість іспан-
ців [1]. 
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Рис. 1. Динаміка кількості вихідців з України в Іспанії на 
початку ХХІ ст., за даними Національного статистичного 

інституту [2] 
 

У 2011 р. серед українських мігрантів в Іспанії чоловіки 
становили 44 %, а жінки – 56 % (рис. 2). Це пояснюється тим, 
що жінкам дещо легше влаштуватись на роботу, ніж чолові-
кам. Крім цього, у самій Україні частка жінок є вищою, ніж 
чоловіків. Середній вік трудового мігранта-українця в Іспа-
нії на сьогодні складає приблизно 35 років (рис. 3). Значною 
мірою цей вік пояснюється тим, що кожний третій українець 
перебуває в Іспанії з дітьми шкільного віку. Українські асо-
ціації тривалий час намагаються вирішити проблему запо-
чаткування роботи українських класів (недільних шкіл) для 
навчання дітей рідною мовою за переліком предметів, які є 
відсутніми в іспанських навчальних програмах. 

 

 
Рис. 2. Розподіл за статтю українців в Іспанії, 2011 р., %, за 

даними Національного статистичного інституту [2] 
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Аналіз результатів опитувань та наявних статистичних 
даних в асоціаціях свідчать, що переважна більшість україн-
ців в Іспанії (70 %) походить з західних областей України 
(Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Хмельницька, 
Рівненська, Волинська) [1]. 

 

 
Рис. 3. Середній вік українців у Іспанії, 2011 р., за даними 

Національного статистичного інституту [2] 
 

За матеріалами перепису Іспанії 2011 р. максимальне зо-
середження українських мігрантів відмічено у наступних 
провінціях: Жерона, Леріда, Аліканте, Мурсія, Малага. Це 
середземноморські регіони з вищим, ніж загалом по Іспанії, 
рівнем економічного розвитку. Дещо менша частка україн-
ців в таких провінціях: Мадрид, Барселона, Валенсія, Альба-
сете, Марбелья, Уельва, Севілья, Хіхон. У всіх інших містах ця 
частка є не дуже високою (рис. 4). Усього вихідці з України в 
2011 р. становили 0,18 % населення Іспанії.  

Якщо аналізувати абсолютні показники, то станом на 
2011 р. то, найбільша кількість українців зосереджена в 
східній та південній частині держави, в автономних спільно-
тах Каталонія (16 635 тис. осіб, або 20,4% від загальної кіль-
кості вихідців з України в Іспанії), Валенсія (14 874 осіб, 
18,3%), Андалусія (11 678 осіб, 14,4%), Мурсія (6 063 осіб, 
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7,5%), а також в столиці держави, Мадриді (17 442 тис. осіб, 
21,5%) (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Частка вихідців з України у складі населення 
провінцій Іспанії, за підсумками перепису 2011 р., % 

 
За даними Посольства України у Іспанії громадяни Украї-

ни, що перебувають в Іспанії, легально та нелегально, пра-

цевлаштовані (офіційно чи неофіційно) на 80 %. Розподіл 

українців на ринку праці такий: 

– сільське господарство та виробництво (збір цитрусових, 

винограду, овочів, фруктів, оливкових культур, їх переробка, 

харчова промисловість) – 45%; 

– сфера будівництва (будинки, дороги, тощо) – 30%; 

– робота в іспанських сім’ях в якості прислуг, по догляду 

за хворими та старими людьми – 15%; 

– сфера обслуговування (готелі, кафе, ресторани, танцю-

вальні клуби, ремонт квартир, авто, побутової техніки, сто-

рожування) – 10% [1].  
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На сьогодні в Іспанії функціонує 31 громадська організа-
ція українців. Значна кількість асоціацій функціонують у 
співпраці із церквою. 

 

 
Рис. 5. Розподіл за провінціями мігрантів з України, 

за підсумками перепису 2011 р., %. 
 
Українська діаспора в Іспанії є важливою ланкою світово-

го українства. Українські мігранти Іспанії вносять значний 
вклад в господарство цієї держави, а також, перераховуючи 
чималі кошти в Україну, сприяють поліпшенню економічної 
ситуації у нашій державі. Також вони сприяють популяриза-
ції української культури.  
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ВИЯВ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
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Науковий керівник: кандидат географічних наук, 
асистент О. І. Мамчур 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра економічної і соціальної географії 

 
Розглянуто значення соціальних мереж для розвитку су-

часного інформаційного суспільства, географічні особливос-
ті найбільших соціальних мереж в Україні та світі. Проаналі-
зовано типи соціальних мереж й аспекти їхнього функціону-
вання, рівень залучення населення до соцмереж у різних 
макрорегіонах світу. Також складено портрет користувача 
соціальних мереж в Україні. 

Ключові слова: соціальна мережа, мережа, інформаційне 
суспільство,користувачі,типи соціальних мереж, рівень залу-
чення населення у соціальні мережі, інформаційний простір. 

 
Феномен соціальних мереж є об’єктом дослідження бага-

тьох наук – соціології, економіки, психології, географії. І 
недаремно, адже завдяки соціальним мережам процеси 
інформатизації й глобалізації суспільства посилюються, й 
навпаки – завдяки розвитку інформаційних технологій 
людство розвиває нові форми комунікації, економічної 
діяльності тощо, а серед них – соціальні мережі. Так, щосе-
кунди кількість користувачів соцмереж збільшується на 8 
осіб; щохвилини в мережі Facebook публікується 50 тисяч 
посилань і більше 100 тисяч осіб додає один одного в “дру-
зі”; середньостатистичний користувач відвідує свій акаунт 
двічі на день; понад 50% всіх користувачів соціальних ме-
реж витрачає на спілкування від 1 до 5 годин на тиждень; 
більше половини осіб молодше 30 років зареєстровані в 
соціальній мережі; на кожного користувача соцмереж в 
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середньому припадає 195 “друзів”; у світі налічується бли-
зько 200 млнблогів; понад 83 % компаній використовують 
соціальні мережі для підбору персоналу. 

Одним з визначальних чинників сучасності, що сприяє 
розвитку інформаційного суспільства, є доступ Інтернету. А 
одним із дітищ всесвітньої павутини є існування багатьох 
форм т. зв. суспільних медіа–блогів, форумів, бізнес-мереж, 
платформ обміну фотографіями, соціальних ігор, мікробло-
гів, чат-додатків (chatapps), і, нарешті, соціальних мережах. 

Загалом, мережа – це сукупність пов’язаних поміж собою 
пунктів-точок, вузлів, груп. У соціальній мережі такими 
пунктами-точками є особи або громадські організації, підп-
риємства, групи за інтересами, що мають доступ до мережі 
Інтернет, й зареєстровані у спільноті-мережі відповідного 
спрямування (для спілкування, професійної діяльності то-
що).Відтак, мережі в суспільній географії знову стають акту-
альним об’єктом дослідження. 

На стадії становлення соціальні мережі використовува-
лися лише для спілкування та розваг. Але зараз ми спостері-
гаємо, як соціальні мережі стають також повноцінним ін-
струментом для бізнесу,навчанняй саморозвитку, що зумов-
лено конкретною цільовою аудиторією мережі та й можли-
вістю тісного спілкування. Саме тому історія виникнення та 
розвитку, перспективи функціонування соціальних мереж 
поступово перетворюються в один із актуальних напрямків 
наукових досліджень і викликає зацікавленість з боку науко-
вців. 

У 1993 р. сутність інформаційного суспільства була розк-
рита Комісією ЄС: “інформаційне суспільство – це суспільст-
во, в якому діяльність людей здійснюється на основі вико-
ристання послуг, що надаються за допомогою інформацій-
них технологій та технологій зв'язку”. Провідними вченими, 
які досліджували мережеве суспільство є Д. Белл, М. Кас-
тельс, А. Тоффлер. Зокрема, свої роздуми про мережеве 
суспільство М. Кастельс вбудовує в контекст технологічної 
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революції і теорії інформаційного суспільства:сучасні спіль-
ноти – це мережі міжособистісних зв'язків, що забезпечують 
соціальну взаємодію, підтримку, інформацію, почуття при-
належності до групи і соціальну ідентичність. Цей принцип 
побудови співтовариств М. Кастельс називає мережевим 
індивідуалізмом. Серед інших концепцій осмислення деяких 
важливих аспектів мережі є соціологічна концепція П. Бур-
дьє: мережа – один з основних способів, за допомогою яких 
досягається ефект структурування соціальних впливів у 
просторі суспільства. 

Не слід плутати поняття комунікаційних та соціальних 
мереж, де перші виступають як система фізичнихканалів 
зв'язкуі комутаційного устаткування, що реалізовує той або 
інший протокол передачі даних. 

Першим інтернет-сайтом, який пропонував можливості 
роботи із соціальними мережами, був classmates.com, який 
з'явився в 1995 р. З 2001 р. почали з'являтись сайти, в яких 
використовувалась технологія під назвою “Коло друзів”. 
Нині існує більш ніж 200 сайтів з можливостями організації 
соціальних мереж. У 2004 році була створена найбільша на 
сьогоднішній день соціальна мережа у світі Facebook. Со-
ціальні мережі також почали розглядати як компонентінте-
рнет стратегії великих пошукових систем. Так, приблизно в 
той самий час: в березні 2005, Yahoo запустила Yahoo! 360°, а 
в липні 2005 NewsCorportaion запустила MySpace. 

Найбільші соціальні мережі, як правило, доступні на декі-
лькох мовах, що дозволяє користувачам спілкуватися з 
друзями або людьми по всьому світу, незалежно від геогра-
фічних, політичних чи економічних кордонів. Найпопуляр-
ніші соціальні мережі, як правило, мають високу кількість 
облікових записів користувачів. Наприклад, лідер ринку 
Facebook був першою соціальною мережею, що досяг кіль-
кості 1 млрдактивних користувачів (табл. 1). Більшість 
соціальних мереж з більш ніж 100 мільйонами користувачів 
виникла в Сполучених Штатах, але поширені і європейські 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
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потужні мережі, такі як “ВКонтакте” або китайські Qzone і 
RenRen. 

Таблиця 1 
Найбільші за кількістю користувачів (акаунтів) соціальні 

мережі світу, серпень 2015 [3] 

№ з/п 
Соціальна 

мережа 
Країна 

Рік 
заснування 

К-сть 
користувачів, 

млн 
1 Facebook CША 2004 1490 
2 QQ Китай 2006 832 
3 WhatsApp CША 2009 800 

4 
Facebook 

Massenger 
CША 2011 700 

5 Qzone Китай 2009 668 
6 WeChat Китай 2011 549 
7 Twitter CША 2006 316 
8 Skуpe США 2003 300 
9 Google+ CША 2010 300 

10 Instagram CША 2010 300 

Складено за: TheStatisticsPortal [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.statista.com/topics/1164/social-networks. 

 
Виділяють різні типи соціальних мереж. Наприклад, пуб-

лічні (з відкритим доступом дляусіхбажаючих) або закриті, 
лише для співробітників певної компанії, корпорації, де 
працівники обговорюють власні проекти та розміщують 
конфіденційну інформацію.  

За територіальним рівнем поширення усі соцмережі, на 
нашу думку, можна поділити на національні (поширені 
переважно в одній країні), регіональні (у декількох сусідніх 
країнах) та глобальні. 

За метою (спрямованістю) мережі чітко поділяються на 
такі типи: 1) комплексні (декілька функцій, в т. ч. передачі 
даних – музики, фото, відео тощо), 2) для спілкування – 
передачі миттєвих повідомлень, 3) інтернет-телефонії й 
передачі даних; 4) спеціалізовані (за сферами професійних 
інтерсів, хобі тощо) та 5) інші. 

http://www.statista.com/topics/1164/social-networks
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Варто виділити й мережі, які найбільше допомагають ро-
звивати бізнес (у рейтинговому порядку): Twitter, Facebook, 
LinkedInand, YouTube [1]. Використано такі критерії: еконо-
мічні показники, впізнаваність бренду, кількість клієнтів і 
створення трафіку. 

Рівень залучення населення до соціальних мереж різних у 
макрорегіонах світу (табл. 2). Так, Північна Америка займає 
перше місце – 59 %. Загалом у світі відсоток користувачів 
соцмереж складає 29 %.  

Таблиця 2 
Залучення користувачів до соціальних мереж у макроре-

гіонах світу, І квартал 2015 р.[3] 

Макрорегіон 
Рівень залучення населення 

до соціальних мереж, % 
Північна Америка 59 
Південна Америка 49 

Західна Європа 47 
Східна Європа 46 

Океанія 45 
Східна Азія 43 

Центральна Америка 39 
Південно-Східна Азія 34 

Світ загалом 29 
Близький Схід 17 
Південна Азія 10 

Африка 10 
Центральна Азія 5 

Складено за: TheStatisticsPortal [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.statista.com/topics/1164/social-networks. 

 
Ще один із показників діяльності соцмереж–безпековий. 

Він оцінюється за рівнем захисту персональних даних кори-
стувачів мереж. Найбезпечнішою соцмережею експерти 
визнають Facebook. 

Слід зазначити, що соціальні мережі у аспекті поширення 
інформації можна розглядати у двох контекстах. По-перше, 
вони самі можуть бути джерелами інформації, яка розміщу-

http://www.statista.com/topics/1164/social-networks
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ється безпосередньо користувачами, а по-друге, вони міс-
тять посилання на сторінки конкретних онлайн-ЗМІ з відпо-
відною новинною інформацією.  

Розглядаючи динаміку розвитку українських соцмереж, 
слідзаначити, що в липні 2013 р. 37 % сторінок, перегляну-
тих українськими користувачами соцмереж, припадало на 
сервіс “ВКонтакте”. Зараз ця частка знизилася до 21,9 %. 
Менш активними стали і українські користувачі “Одноклас-
ників”. Влітку минулого року на них припадало 10 % перег-
лянутих сторінок в соцмережах, а зараз – 3,6 %. Одночасно за 
півроку зросла активність в американських соціальних 
мережах: частка Facebook, відповідно, зросла з 29 до 41,5 %, 
Twitter– з 7 до 14 % [2]. 

Аналізуючи український інформаційний простір, кіль-
кість переходів за новинною інформацією є найвищою серед 
користувачів Facebook (FB). Незважаючи на те, що ця соціа-
льна мережа в Україні менш популярна, ніж “Вконтакте”, 
користувачі FB значно активніші у сфері отримання інфор-
мації. На сьогодні близько 50 % трафіку, який українські 
новинарні сайти генерують з суспільних медіа, припадають 
на користувачів Facebook. 

Рейтинг регіонів України за найбільшою кількістю соціа-
льних мереж такий (2014): 1. Київська область та м. Київ;     
2. Дніпропетровська область; 3. Львівська область; 4. Одесь-
ка область; 5. Харківська область. 

Статева структура українських користувачів соціальних 
мереж – це 54,7 % чоловіків і 45,3 % жінок. Найбільший 
інтерес (понад 60 %) українців у соцмережах викликає роз-
важальний контент (музика, кіно), побутова та мобільна тех-
ніка, новинки у світі гаджетів і комп'ютерних технологій, а 
також теми здоров'я і продуктів харчування. 

Нещодавно в Україні почали функціонувати й власні соц-
мережі “Українці”, “Друзі”, “WEUA”, "Друзі", Ukrface.net та 
Combine.pp.ua, Zine та інші. 

Нині соціальні мережі є одним із базових явищ інформа-
тизації суспільства. Дослідження цих мереж мають як теоре-
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тичний, так і прикладний аспект у суспільній географії і 
забезпечить новий виток гуманітарних досліджень інфор-
маційного суспільства в Україні. 
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Кафедра раціонально використання природних ресурсів і 

охорони природи 
 

Описано структуру рослинних ресурсів Малого Полісся, 
динаміку їх відтворення, також сформульовано основні 
рекомендації щодо покращення моніторингу цих ресурсів. 

Ключові слова: рослинність, клас бонітету, моніторинг. 
 

Велика різноманітність та задовільна збереженість рос-
линного покриву території Малого Полісся обумовили й 
досить багату і своєрідну флору. Мале Полісся є лісовим 
районом, в якому ліси займають близько 30% території, 
тому моніторингові лісової рослинності приділену макси-
мальну увагу.  

Основними лісоутворювальними породами в регіоні дос-
лідження є сосна звичайна (Pinus sylvestris L.), дуб звичайний 
(Quercus robur L.) і вільха чорна (Alnus glutinosa). На незнач-
них площах трапляються липа серцелиста (Tilia cordata 
Mill.), клен гостролистий (Acer platanoides L.), ясен звичай-
ний (Fraxinus excelsior L.), клен-явір (Acer pseudoplatanus L.) 
тощо. 

Не зважаючи на досить хорошу природну збереженість 
рослинності Малого Полісся, все ж значні території фізико – 
географічної області є антропогенно-модифікованими. 
Зокрема, значні території західної частини Малого Полісся 
сьогодні вкриті агрофітоценозами та луками, що утворили-
ся в результаті вирубування сосново – дубових та дубово – 
.соснових лісів. Про свідчить чимало урочищ під назвою 
«Корчунки». У східній частині регіону великі площі займа-
ють агрофітоценози утворені на місці дубових, грабових та 
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букових лісів. Також варто, що певні ділянки території на 
лівому березі Західного Бугу вкриті лісами вільхи клейкої 
(Alnus glutinosa). На невеликих ділянках в межах долин річок 
Стир, Іква та інших трапляються дубові (Quercus robur) ліси 
в комплексі з дубово-сосновими (Quercus-Pinetea) лісами. 

 

 
Рис. 1. Рослинність Малого Полісся [8] 

 

У віковій структурі лісів регіону дослідження переважа-
ють молодняки і середньовікові насадження. Стиглі  і перес-
тиглі деревостани переважно збереглися на заболочених 
ділянках. Біологічна продуктивність лісів висока і характе-
ризується I-II класом бонітету для хвойних та листяних 
порід.  [1, с. 108] 

Лісовий фонд Малого Полісся представлений різноманіт-
ними типами лісорослинних умов: сугрудки займають 61,8 % 
площі лісового фонду, субори майже вдвічі менше (32,6 %), 
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незначні площі належать борам (3,2 %) і грудам (2,4 %) [1, с. 
108]. За площею переважають екосистеми, соснових і дубо-
во-соснових лісів, які за еколого-лісотипологічною класифі-
кацією ідентифікуються як вологі дубово-соснові субори 
(В3-дС). Ці типи екосистем обіймають близько 45% площі 
лісів регіону. Значно поширені екосистеми свіжого дубово-
соснового субору (В2-дС), вологого грабово-сосново-
дубового сугруду (С3-г-сД) і сирого чорновільхового сугруду 
(С4Влч) [3, с. 84]. 

 

 
Рис. 2. Представництво найбільш поширених 

лісових екосистем [3, с. 84] 
 

Окрім корінних типів соснових та дубово–соснових лісів, 
на території Малого Полісся трапляються їхні похідні типи, 
які виникли внаслідок господарської діяльності людини. 
Найменші площі в межах Малополіського округу займають 
вільшняки (Alneta), які ростуть на найбільш знижених діля-
нках з дещо заболоченими ґрунтами. Менші  площі займа-
ють лісові екосистеми типів свіжих борів (А2С), сирих дубо-
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во-соснових суборів (В4-дС), вологих грабово-дубових суг-
рудів (С3-гД), свіжих та вологих грабово-дубових грудів (D2-
гД, D3-гД), а також сирих чорновільхових грудів (D4Влч). 

Решта типів лісу, що виділені в матеріалах лісо-впо-
рядження, формують 65–70 % різноманіття типів лісових 
екосистем території дослідження. Вони займають незначні 
площі: в середньому на кожен тип лісу припадає менше 100 га, 
тому їх можна оцінювати лише як фрагменти типів лісових 
екосистем. 

Оцінюючи лісові ділянки Малого Полісся варто звернути 
увагу, що цей регіон поступається за своїми площами та 
запасом деревини лише Карпатському регіону. 

 
Таблиця 1 

Розподіл площі лісових ділянок, вкритих лісовою  
рослинністю, та запасів за лісорослинними областями [2] 

 
 
Хвойні насадження є домінуючими в області Карпат та 

Малого Полісся, займають там 64% площі і становлять 70 % 
загального запасу деревини. Середній запас насаджень в 
межах МП становить 160 м3/га, запас стиглих і перестиглих 
деревостанів – 250 м3/га [2]. 

У борах Малого Полісся формуються чисті соснові дере-
востани з невеликою домішкою берези. У молодняків віком 
21-30 років середня висота сосни досягає 9,7–11,9 м і діаме-
тра – 9,9–12,1 см. У 90-річному деревостані ці показники 
відповідно становлять 23,6 м і 30,3 см. Запас деревини в 
деревостанах змінюється в межах 148–312 м3/га. Середній 
вік сосни звичайної становить 45–80 років, проте трапля-
ються і дерева віком 100 і більше років. 
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Рис. 3. Середній запас хвойних деревостанів [2] 

 
Щодо супутніх порід – вік граба звичайного, в середньо-

му, становить 90 років, а дуба звичайного – 70 років. Підріст 
характеризується віком від 3 до 15 років [4, с. 10]. 

Вільха чорна є однією з найбільш поширених порід дере-
ва на території Малого Полісся. Чорновільхові лісостани в 
регіоні дослідження займають площу 22613,2 га з запасом 
деревини 3374783 м3, тобто середній запас деревини на 1 га 
становить 149 м3. Продуктивність чорновільхових дерево-
станів на Малому Поліссі доволі висока. Найбільшу площу 
займають вільшаники, що ростуть за І класом бонітету – 
9154,4 га або 41 %, та ІІ класу бонітету – 7330 га, або 32 % 
від усієї площі вільшаників Малого Полісся. Також значні 
території займають деревостани з Іа класом бонітету – 
2911,0 га або 13 %. За класами віку вільшаники на Малому 
Поліссі  розподілились  таким чином: загалом переважають 
середньовікові  деревостани V класу віку (41–50 р.) – 5112,8 
га, або 23 %, середньовікових IV класу віку (31–40 р.) – 
4192,7га, або 18 % та пристигаючих (51–60 р.) насаджень – 
3566,2 га, або 16 %. А найменшу площу серед усіх вільша-
ників Малого Полісся займають молодняки І класу віку (1–
10 р.) – 586,4 га, або лише 3% [5, с. 57–59]. 

На території держлісфонду Славутського лісництва існу-
ють унікальні приклади високопродуктивних і довговічних 
штучних насаджень ялини європейської. Так, в Шепетів-
ському ЛГЗ у 42-річному віці при повноті 1,0 насадження        
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І бонітету накопичено запас 420 м3/га; запас 78-річних яли-
нових культур становив 725 м3/га  [6, с. 222]. 

Заготівля деревини в межах Малого Полісся у процесі   
рубок головного користування здійснюється переважно 
суцільно-лісосічним способом. Відновлення лісів у регіоні 
Малого Полісся на значних площах здійснюється штучним 
способом шляхом створення часткових лісових культур 
головної породи.  

 

 
Рис. 4. Площі відновлення лісів і суцільних зрубів у регіоні 

Малого Полісся за 2000-2012 рр [1, с. 109] 

 
За даними Ю. В. Шведюка, у всіх областях регіону Малого 

Полісся за 2000-2012 рр. спостерігаємо розширене відтво-
рення лісів – площі лісовідновлення значно перевищують 
площі суцільних зрубів. У Львівській, Рівненській і Хмельни-
цькій областях лісові насадження були створені на площах, 
які майже вдвічі перевищують площі суцільних зрубів. У 
Тернопільській області площі лісовідновлення є незначни-



32 Матеріали студентської наукової 
конференції (28 квітня 2015 р.) 

 

ми і майже не перевищують площ суцільних зрубів, оскільки 
в області поширене сільське господарство і майже відсутні 
землі запасу [1, с. 109]. 

 

 
А – штучного; Б – природного 

Рис. 5. Динаміка відновлення лісових насаджень у регіоні 
Малого Полісся за 2000–2012 рр. [1] 

 

Аналізуючи рис. 5, помітно тенденцію до зменшення 
площ відновлення лісів штучним способом на 10–15 %. У 
структурі відновлення лісів частка лісових культур у Львів-
ській області зменшилась на 15%, у Тернопільській – на 7% 
та у Хмельницькій – на 9%. Аналіз динаміки природного 
відновлення лісових насаджень показує, що за останнє деся-
тиліття спостерігається тенденція до збільшення площ 
лісових насаджень, створених природним способом: у Львів-
ській, Тернопільській і Хмельницькій областях. Порівнюючи 
всі області, які входять у зону Малого Полісся, варто зазна-
чити, що ліси природного походження найбільше зосере-
джені у Львівській і Рівненській областях, де їх частка ста-
новить по 33 % у загальній структурі відновлення лісів.  

Аналіз сучасної мережі спостереження за рослинним пок-
ривом засвідчує, що найповніше нею охоплена лісова рос-
линність, меншою мірою – чагарникова, лучна і болотна 
рослинність. Зокрема, в межах території західної частини 
Малого Полісся зосереджено 5 пунктів моніторингу лісів. У 
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межах 3 відділу 47 кварталу Соснівського лісництва, 3 відді-
лі 38 кварталу Витківського лісництва, 2 відділу 1 кварталу 
Таданівського лісництва, 10 відділу 54 кварталу Тадаківсь-
кого лісництва та 9 відділу 17 кварталу Куткірського лісни-
цтва [7, с. 210]. 

В процесі проведення моніторингу стану рослинного по-
криву Малого Полісся виявлено велику кількість червонок-
нижних видів та зеленокнижних угруповань. Зокрема, тут 
трапляється: Вовче лико пахуче (Daphne cneorum), Гніздівка 
звичайна (Neottia nidus-avis), Меч-трава болотна (Cludium 
mariscus R. Br), Сашник іржавий (Schoenus ferrugineus L), 
Осока Девелла (Carex davalliana Sm), Чебрець моховий (Thy-
mus muscosus) та інші. Також є місцезростання таких зелено-
книжних угруповань формацій: ковили пірчастої (Stipeta 
pennateae), іржаво-сашниково–гіпсової (Schoenetо (ferruginei) 
–Hypneta), латаття білого (Nymphaeeta albae), латаття сніж-
но-білого (Nymphaeeta candidae), глечиків жовтих (Nuphareta 
luteae) та інші. 

За нашими підрахунками моніторинг та збереження цих 
видів забезпечується об’єктами природно – заповідного 
фонду яких станом на 2015 рік налічується 147 загальною 
площею 54682,31 га. Показник  заповідності Малого Полісся 
становить 6,83 %. Структура ПЗФ включає в себе сім катего-
рій територій і об'єктів загальнодержавного та місцевого 
значення. З них за площею найбільшу частку займають 
заказники, НПП “Мале Полісся”, НПП “Дермансько-Острозь-
кий” та РЛП “Дермансько-Мостівський”.  

Отже, Мале Полісся – регіон, який після Карпат найкраще 
забезпечений лісовими ресурсами. Це дає підстави вважати 
його одним з найбільших резервів для розширення природ-
но-заповідного фонду України. 

Для адекватного моніторингу рослинності Малого Поліс-
ся варто організувати постійні пункти інструменталь-ного 
контролю довкілля, які б давали можливість контролювати 
транскордонне перенесення забруднюючих речовин [7, 
c.207]. 
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Описано досвід залучення благодійних фондів до органі-
зації допомоги у боротьби із важкими хворобами. Показано 
ефективність таких організацій при проведенні заходів для 
закупівлі життєво необхідного обладнання для закладів 
охорони здоров’я.  

Ключові слова: охорона здоров’я, благодійність, благо-
дійний фонд. 

 
На початку XXI століття стан здоров’я населення Львівсь-

кої області характеризується значною поширеністю хроніч-
них хвороб та соціально-небезпечних захворювань. Високи-
ми залишаються рівні інвалідності та смертності при корот-
кій середній тривалості життя. Недостатнім залишається 
обсяг фінансування закладів охорони здоров’я Львівської 
області. Зростання кількості сімейних амбулаторій потребує 
вирішення питання збільшення квоти субвенції з державно-
го бюджету, зокрема, на придбання медичного обладнання і 
санітарних автомобілів для сільських закладів охорона 
здоров’я. Необхідним є централізоване придбання для ме-
дичних установ Львівщини за кошти державного бюджету 
високотехнічного діагностичного обладнання, у тому числі 
для обласного кардіологічного центру. Невирішеним зали-
шається питання будівництва обласної дитячої інфекційної 
лікарні, спорудження нових приміщень для лікування хво-
рих та капітальні ремонти існуючих лікарень. 

Рівень захворюваності на злоякісні новоутворення у 
Львівській області має динаміку стабільного росту у 2,5–3 % 
на рік і за останні 30 років захворюваність на рак зросла на 
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30 %. До 2020 року прогнозується ще 25 % зростання захво-
рюваності на злоякісні пухлини. 

У структурі смертності у Львівській області на перше міс-
це вийшли неінфекційні захворювання, серед яких атеро-
склеротична хвороба серця займає 40,8 % від випадків смер-
тей, на другому місці (12,8 %) – злоякісні новоутворення [1].  

У 2014 р., порівняно з 2013 р., спостерігається зростання 
захворюваності на ВІЛ-інфекцію на 14,7 % (за 2013/2012 рр. 
захворюваність зросла на 6,0 %). За 2014 р. вперше в житті 
діагноз ВІЛ-інфекція був встановлений 490 особам (при 418 
особах за 2013 р. і 393 ВІЛ-інфікованих у 2012 р.). 

Боротьба із соціально обумовленими хворобами –тубер-
кульозом та ВІЛ/СНІДОМ, а також профілактика та знижен-
ня захворюваності на онкологічну патологію, серцево-
судинні хвороби, які призводять до інвалідизації населення, 
є найважливішим завданням медичної сфери Львівщини [4]. 

Існує низка невирішених проблем щодо забезпечення 
хворих необхідними медикаментами. І таких проблемних 
питань можна виділити ще дуже багато. Чому виникають 
такі проблеми? Як з ними боротись задумуємось ми?   

Усі напевно погоджуються з тим фактом , що потрібні 
суттєві реформи в сфері охорони здоров’я, обсяг видатків на 
охорону здоров’я також потрібно суттєво збільшити. Пере-
важна більшість населення так і думає, що всі ці недоліки 
має вирішити держава. І щоб почали спостерігатись якісь 
позитивні зрушення у сфері охорони здоров’я області потрі-
бно, щоб зміни почали відбуватись у державі. Ми чекаємо 
певних дій від держави і навіть не задумуємось, що насправ-
ді самі теж здатні щось змінити. Яскравим прикладом допо-
моги у сфері охорони здоров’я можна вважати різноманітні 
благодійні організації, які хоча б трохи, але покращують 
ситуацію у сфері охорони здоров’я. Адже, як виявилось, 
благодійні організації можуть суттєво впливати на сферу 
охорони здоров’я. 

За даними Єдиного державного реєстру установ та орга-
нізацій України, оприлюдненими Державною службою ста-
тистики України, на початку 2013 р. було зареєстровано 
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14055 благодійних організацій. Станом на 1 січня 2015 р. їх 
кількість зросла до 15934 [3]. Варто зазначити, що впродовж 
усіх років державної незалежності України фіксується ста-
тистичне зростання кількості зареєстрованих благодійних 
організацій (рис. 1.). 

 

 
Рис. 1. Динаміка кількості благодійних організацій,  

2008–2012 р. 
 
Станом на 01.01.2015 р. у Львівській області було зареєст-

ровано 1114 благодійні організації, які здійснюють свою 
діяльність у найрізноманітніших сферах життєдіяльності 
[1]. Благодійних фондів, які здійснюють свою діяльність у 
медичній сфері налічується близько 10 % від усіх благодій-
них організацій. Серед найбільш дієвих можна відмітити 
такі як: “Фонд підтримки товариства Червоного Христа”, 
“Милосердя і час”, “Західний Український фонд розвитку 
медицини”, Благодійний фонд “Медікус-Діксіленд”, Львівсь-
кий медичний фонд “Гіпократ”, Благодійний фонд “Добро 
дітям”, “Каса хворих”, “Щире серце”,”Єдині серцем” та багато 
ін. [2]. Безумовно, кожна ця організація робить певний вне-
сок у розвиток медицини області. Часто якісь великі значимі 
проблеми вони не в змозі вирішити, та й їхня діяльність 
більш спрямована не на відбудову медичної інфраструктури 

http://www.niss.gov.ua/articles/1367/#_ftn2
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чи реформування регіональної політики, а на збереження 
здоров’я та добробуту головної нашої цінності – маленьких 
діток. Переважна більшість благодійних організацій допо-
магають дітям, серед них є фонд, який, на перший погляд, 
нічим не виділяється серед інших, але він надзвичайний та 
особливий – це Благодійний фонд “Серце до серця”. 

ВБФ (Всеукраїнський благодійний фонд) “Серце до Сер-
ця” було створено у січні 2006 р., засновники якого (молоді 
люди) поставили перед собою мету – порятунок життя і 
здоров’я дітей та повернення довіри громадськості до бла-
годійних організацій шляхом провадження діяльності за 
принципами прозорості, простоти, всестороннього контро-
лю і публічного звітування. 

 

 
Рис. 2. Студенти-географи – координатори IX акції ВБФ 

“Серце до Серця” “Я хочу бачити життя” 
 
Вже 24 вересня 2006 р. Фонд провів всеукраїнську благо-

дійну акцію “Почуйте всі!” з метою збору коштів для впро-
вадження “Програми діагностики, лікування та реабілітації 
дітей з вадами слуху”. Ідея акції була запозичена у надзви-
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чайно успішного польського благодійного фонду “Великий 
Оркестр Святкової Допомоги”, який вже 20 років поспіль 
проводить такі заходи і користується величезною довірою 
та популярністю. У Польщі ці заходи проходять як загально-
національні свята, супроводжуються різноманіт-ними роз-
важальними заходами, концертами, щоб люди відчували, що 
допомога іншим це не тільки приємно, а й радісно. 

Всеукраїнський благодійний фонд “Серце до Серця” зару-
чився підтримкою “Великого Оркестру” після стажування, 
перейняття досвіду та бажання відтворити свято допомоги, 
яке повинно було стати першим подібним заходом в Україні. 
Акція, що полягає у суспільному зборі коштів для закупівлі 
медичного обладнання, проводитися щорічно на весні і від-
різняється тим, що кожного року з галузей дитячої медици-
ни вибирається інша тема. Сам збір коштів проводитися во-
лонтерами, які обов’язково мають спеціально виготовлені 
скриньки для збору грошей та беджі-ідентифікатори для 
запобігання шахрайству.  

 

 
Рис. 3. Волонтери фонду “Серце до Серця” 

 

Волонтери наклеюють кожному, хто кидає кошти до 
скриньки, яскраве сердечко-наклейку з символічним смай-
ликом Фонду і до кінця дня всі бачитимуть, як багато людей 
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встигли приєднатись до Акції, щоб подарувати допомогу 
діткам. 

Для більшої прозорості та розвитку довіри кошти, котрі 
збирають в скриньки волонтери, підраховують банківські 
працівники і одразу перераховують їх на рахунок Фонду 
(для цього у день акції в містах-обласних центрах для воло-
нтерів відчинені відділення цього банку). Загальна сума 
зібраних коштів на цьому рахунку широко висвітлюється у 
ЗМІ та доступна на сайті Фонду. 

Представники ВБФ “Серце до Серця” публічно заявляють, 
що вся сума витрачається виключно на реалізацію Програ-
ми, не зважаючи на те, що закон дозволяє благодійним 
фондам витрачати певний відсоток, зібраних ними коштів 
на свої потреби. Це означає, що не взято жодної копійки із 
зібраних під час акції грошей для покриття витрат, які не 
стосуються затвердженої Програми. За словами молодих 
ентузіастів, це зроблено спеціально, щоб кожен, хто віддає 
свої хай навіть невеликі гроші на допомогу дітям був впев-
нений, що вони підуть саме для реалізації заявленої мети. 
Закуплене медичне обладнання позначається штрих-кодами 
і передається дитячим лікувальним закладам у безоплатне 
користування з головною умовою, що всі діти обслуговува-
тимуться на ньому безкоштовно. 

Перелік усього обладнання та адреси дитячих лікуваль-
них закладів, в яких знаходиться обладнання є доступнішим 
широкому загалу на сайті Фонду та у ЗМІ (www.sercedoserca. 
com.ua). А в самих лікарнях громадяни легко можуть іден-
тифікувати обладнання закуплене Фондом за яскравими 
наклейками – логотипами і, відповідно, вимагати безкошто-
вного обслуговування для своїх дітей. 

Фонд зосереджує увагу на придбанні та передачі у вста-
новленому чинним законодавством порядку у безоплатне 
користування лікувальним закладам та безпосередньо 
набувачам благодійної допомоги медичного обладнання та 
медичних інструментів, а також витратних матеріалів та 
медикаментів призначених для рятування і підтримки жит-
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тя. Благодійний фонд підтримує та встановлює зв’язки з 
подібними благодійними та громадськими організаціями, у 
тому числі з іноземними та міжнародними. 

Для здійснення своїх цілей волонтери Фонду беруть 
участь в організації та проведенні благодійних конференцій, 
зустрічей, обміну інформацією та технологіями. 

Головною метою діяльності Фонду є здійснення благо-
дійної діяльності в інтересах суспільства та окремих катего-
рій осіб, зокрема порятунку життя і здоров’я українських 
дітей. 

 

 
Рис. 4. Діти школи-інтернату №2 м. Львів 

 

Всеукраїнський благодійний фонд “Серце до серця” спря-
мовує свою діяльність на: 

• збір благодійних коштів для закупівлі медичного обла-
днання дитячих лікувальних закладів; 

• об’єднання молоді з усієї України з метою допомогти 
хворим дітям; 

• співпраця з іншими благодійними та міжнародними ор-
ганізаціями; 

• повернення суспільству довіри до благодійних органі-
зацій, шляхом проведення діяльності за принципами прозо-
рості, простоти, усестороннього контролю та публічної звіт-
ності [5]. 
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Загалом, якщо характеризувати роботу фонду, то голов-
ною метою допомоги є першопочатковий огляд дитини, в 
якої є підозри на хворобу – це високопрофесійне обстеження 
(що, на жаль, зараз в Україні та медичних центрах має низь-
кий рівень ). 

Отож, завдяки прозорій системі благодійних внесків та 
успішного проведення акцій на території всієї України, 
Львівської області зокрема, ми може пишатися результата-
ми діяльності фонду, адже за 10 років діяльності молоді 
люди, які займаються акцією, за власної ініціативи та енту-
зіазму  зробили закупівлю необхідного обладнання для 
багатьох лікарень. 

 

 
Рис. 5. Дитячий слуховий апарат, що було куплено на зібрані 

благодійні кошти 
 
Наприклад, результатом проведеної акції у 2012 р. стала 

закупівля 11 інсулінових помп ціною 18700,00 за одну оди-
ницю. У підсумку проведеної акції у 2013р. було закуплено: 
слухові апарати дитячі (Quatum 6HP/ Max E Spm/MaxESp) – 
(31 шт), діагностичний аудіометр 629 – (1 шт), електрокоа-
гулятор високочастотний – (1 шт). 

У 2014 р. внаслідок акції “Я хочу бачити життя” було при-
дбано медичне обладнання для офтальмологічного відді-
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лення Львівської обласної дитячої клінічної лікарні "Охмат-
дит": система лазерна ЛІМТ– (1 шт), мікропризменні елеме-
нти Френеля (набір призменних компенсаторів КК-42) – 
(1 шт), освітлювач таблиць для перевірки гостроти зору 
5 м.– (1 шт).  

 

 
Рис.6. Мікропризменні елементи Френеля придбані Фондом 

 
Наприкінці 2014 р. Регіональним представником Фонду у 

Львівській області стала студентка географічного факульте-
ту Львівського національного університету імені Івана Фра-
нка Яна Пекун. З 1 по 30 квітня 2015 р. як на території Укра-
їни, так і у Львівській області, відбулася Х акція ВБФ Серце 
до Серця “Врятуй життя дитині” з метою закупівлі реаніма-
ційного обладнання. У акції активну участь взяли студенти-
географи. 

За 10 років діяльності саме завдяки акціям цього фонду у 
Львівських обласних лікарнях, як і лікарнях всієї України 
значно покращився стан обладнання для діагностики чи 
лікування хвороб в різних галузях медицини. 

Загалом, діяльність багатьох благодійних фондів довела, 
що вірити і змінити ситуацію ми можемо. Проте, є і ті, які 
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своєю псевдодіяльністю відбивають довіру та бажання щось 
міняти тому заборонену законом оплачувану волонтерську 
діяльність потрібно контролювати владою і запобігати її 
поширенню. 

Аналіз стану галузі медицини демонструє три основні 
проблеми, які найбільше впливають на якість медичного 
обслуговування на території України. Якщо питання меди-
каментозного забезпечення та рівень професійної підготов-
ки кадрів можна вирішити лише на державному рівні шля-
хом збільшення фінансування у сферу медицини, то стан 
забезпечення медичним обладнанням можна поліпшити на 
рівні кожної лікарні окремо. Вважаємо, якщо фонди скеро-
вані на ці проблему об’єднаються свої зусилля, то декілька 
років є можливість значно покращити стан медичного обла-
днання у лікарнях. 

 

Список використаних джерел: 
1. Головне управлiння статистики у Львiвськiй областi. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lv.ukrstat.gov. 
ua/ 

2. Головне управлінням юстиції у Львівській області. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://obljustlviv. 
gov.ua/ 

3. Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-
правовими формами господарювання станом на 1 вересня 
2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. 
ukrstat.gov.ua/ 

4. Обласна програма боротьби з онкологічними захворю-
ваннями у Львівській області до 2016 року [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: www.oblrada.lviv.ua/proekt/ 
Rishennya/1126.doc. 

5. Офіційний сайт Всеукраїнського благодійного фонду  
«Серце до серця». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.sercedoserca.com.ua/ 

6. Розвиток благодiйництва в сучаснiй Українi. Аналітич-
на записка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 
www.niss.gov.ua/articles/1367/ 

http://obljustlviv.gov.ua/
http://obljustlviv.gov.ua/
http://www.oblrada.lviv.ua/proekt/Rishennya/1126.doc
http://www.oblrada.lviv.ua/proekt/Rishennya/1126.doc
http://www.niss.gov.ua/articles/1367/
http://www.niss.gov.ua/articles/1367/


Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

45 

 

ОЦІНКА ДАВНЬОЛЬОДОВИКОВИХ КАРІВ 
ЧОРНОГОРИ ЯК ГЕОТУРИСТИЧНИХ ТА 

ГЕОКОНСЕРВАЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ 

Лущик Андрій  

Науковий керівник: кандидат географічних наук,  
доцент Р. М. Гнатюк 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра геоморфології і палеогеографії 

 
Розкрито геотуристичний потенціал давньольодовико-

вих форм рельєфу масиву Чорногора. Здійснено покомпоне-
нтну оцінку геотуристичного потенціалу для кожного з до-
сліджуваних карів  

Ключові слова: давньольодовиковий рельєф, кари, гео-
туризм, геотуристичний потенціал. 

 
Кари являють собою одну з трьох груп давньольодови-

кового рельєфу Чорногори. Вони вирізняються структурно-
літологічними особливостями окремих ділянок, через що 
льодовикові кари відрізняються морфометричними показ-
никами: абсолютними і відносними висотами, шириною і 
довжиною, крутизною стінок, мезо- і мікрорельєфом днищ 
карів і т. п. [1]. Як об’єкти для встановлення геотуристично-
го потенціалу, було вибрано три кари (Заросляцький, Брес-
кульський і Туркульський), оскільки саме вони є найбільш 
відвідуваними і по них прокладені туристичні маршрути. 

Заросляцький кар – найбільший у цій групі, розміщений 
між Говерлою і Брескулом, і орієнтований з південного 
заходу на північний схід. Абсолютна висота днища кару біля 
1630 м, висота тилової стінки над днищем – 150 м, крутизна – 
30°. Днище кару – шириною біля 250 м, заболочене, у північ-
но-східному напрямку звужується до 125–135 м (в районі 
ригеля). Нижче ригеля простежується крутий уступ (30°) від 
кару до нижньої ерозійно-льодовикової улоговини висотою 
75–80м [1]. 
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Брескульський кар розміщений між вершинами Брескул 
і Пожижевська,  за розмірами значно менший попереднього. 
Днище кару знаходиться на висоті біля 1540 м і має ширину 
100 м, вкрите великими і дрібнішими брилами – продукт роз-
миву морени. Ригель висотою 13 м і шириною 60–75 м має 
дугоподібну форму і перекритий моренними відкладами [1]. 

Туркульський кар найбільший за площею у басейні Да-
нцерського Пруту і має форму амфітеатру. Абсолютна усере-
днена висота днища кару біля 1720–1740 м, ширина 600–650 м, 
довжина – 500 м. Порівняно вирівняне днище кару вкрите 
брилами пісковика діаметром 1–2,5 м і накопиченням суг-
линисто-щебенистого матеріалу – залишки розмитої стадіа-
льної морени [1]. 

У південно-східній частині кару на висоті біля 1700 м ро-
зміщене озеро Несамовите площею біля 3000 м2 [1]. 

Висота тилової стінки над днищем кару біля – 135 м, кру-
тизна – 30° і більше. На тиловій стінці і бортах – численні 
нівальні ніші, максимальні розміри яких досягають 50–75 м 
у поперечнику і глибиною врізу до 30 м [1]. 

Методика оцінки геотуристичного потенціалу і викорис-
тання геоморфологічних сайтів була запропонована, науко-
вцем з університету Лозани, Жан-П’єром Прелонгом. Мето-
дика пройшла апробацію на карстових, льодовикових та 
гідрографічних геоморфосайтах областей Шамоні-Монблан 
(Верхня Савойя, Франція) та Кран-Монтана-Сьєрра (Вале, 
Швейцарія). 

Оцінка геотуристичного потенціалу включає в себе чоти-
ри значення: естетичні, наукові, культурні та економічні. 
Точні критерії та конкретні масштаби підрахунку були 
визначені для кожної складової геотуристичної оцінки з 
праць, Б. Грандігарда (1997) та Г. Куаранта (1993) для есте-
тичної оцінки, П. Горатца і С. Густі (2005) для наукової, 
Д. Роуз (1994) і В. Ріваса та ін. (1995) та М. Паніцці (1998) для 
економічної. Тому значення геотуристичної цінності вира-
жаються як середнє з чотирьох різних значень і представле-
не наступним чином [6]: 

Vtour = (Vsce + Vsci + Vcult + Veco) / 4, 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

47 

 

де Vtour – геотуристична цінність, Vsce – мальовнича / есте-
тична оцінка, Vsci – наукова оцінка, Vcult – культурна / істо-
рична оцінка, Veco – соціальна / економічна оцінка. 

Як визначено М. Паніцці (1998) естетична цінність значно 
залежить від видовищності, тобто виду, що відкривається з 
даного об’єкту і внутрішнього аспекту геоморфосайта. Нау-
кова цінність заснована на природній рідкості, наочності 
прикладу, палеогеографічних свідоцтвах і екологічній цін-
ності геоморфосайту. Культурна цінність залежить від 
зв’язку даного об’єкта з культурними звичаями та мистець-
кими акціями, а економічна виходить з корисності геомор-
фосайта (наприклад, використання в туристично-рекреацій-
ному контексті). [6] 

Тому критерії для оцінки геотуристичної цінності гео-
морфосайта обчислюються наступним чином [3, 6]: 

Vsce= (Sce 1 + Sce 2 + Sce 3 + Sce 4 + Sce 5) / 5, 

де Sce 1, Sce 2, Sce 3, Sce 4 і Sce 5 відповідають балам критері-
їв, зазначеним у таблиці 1. 

Vsci= (Sci 1 + Sci 2 + 0.5xSci 3 + 0.5xSci 4 + Sci 5 +Sci 6)/ 5,  

де Sci 1, Sci 2, Sci 3, Sci 4, Sci 5 і Sci 6 відповідають балам кри-
теріїв, які зазначені у таблиці 1.  

Vcult= (Cult 1 + 2 x Cult 2 + Cult 3 + Cult 4 + Cult 5) /6, 

де Cult 1, Cult 2, Cult 3, Cult 4 і Cult 5 відповідають критеріям 
балів, зазначеним у таблиці 1. 

Veco = (Eco 1 + Eco 2 + Eco 3 + Eco 4 + Eco 5) / 5, 

де Eco 1, Eco 2, Eco 3, Eco 4 і Eco 5 відповідають балам крите-
ріїв, зазначених у таблиці 1. 

Оцінка експлуатації включає два компоненти, для яких 
визначені критерії та шкали розрахунку. У цьому сенсі, це 
значення розуміється в термінах ступеня (координата х) і 
модальність експлуатації (координата у): 

Vexpl = (Vdeg; V mod), 
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де Vdeg є ступінь експлуатації та Vmod модальність експлуатації. 
З точки зору інтенсивності, відносини між цими двома 

значеннями можна визначити через три види експлуатації 
(низький, середній і високий). Ступінь експлуатації враховує 
просторове і часове використання геоморфосайтів, модаль-
ність бере до уваги використання чотирьох установчих зна-
чень туристичної вартості геоморфологічної спадщини [6]. 

Розрахунок ступеня експлуатації та модальності експлуа-
тації розраховуються наступним чином: 

Vdeg= (Deg 1 + Deg 2 + Deg 3 + Deg 4)/ 4, 

де Deg 1, Deg 2, Deg 3 і Deg 4 відповідають оцінкам критеріїв, 
зазначених у таблиці 1. 

Vmod = (Mod 1 + Mod 2 + Mod 3 + Mod 4) / 4, 

де Mod 1, Mod 2, Mod 3 and Mod 4 відповідають критеріям 
балів, зазначених у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Критерії для оцінки геотуристчиного потенціалу 

за методикою Прелонга 
Показники /  

субіндикатори 
Опис 

Естетична цінність 

Sce 1: Кількість 
точок огляду місце-

вості 

Sce 1 враховує кількість точок огляду, 
доступних з пішохідної доріжки 

Sce 2: Середня відс-
тань, для огляду, 

кількість точок [M] 

Показник Sce 2 відповідає сумі найкорот-
ших відстаней від кожної точки огляду до 
об’єкта поділене на кількість точок огляду 

Sce 3: Поверхня 

Для кожного виду цінного об’єкту кількі-
сний масштаб району оцінки визначаєть-
ся у відношенні до всіх ідентичних діля-

нок досліджуваної території 

Sce 4: Висота 

Для кожного виду геоморфосайту кількісна 
шкала висот розрахунків визначається по 

відношенню до всіх однакових ділянок 
досліджуваної території 
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Sce 5: Колір контра-
сту з геоморфо-

сайтом 

Sce 5 враховує кольоровий контраст між 
геоморфосайтом і його безпосереднім 

оточенням 

Наукова цінність 

Sci1: Палеогеографі-
чні інтереси 

Sci 1 залежить від палеогеографічного 
інтересу до геоморфосайтів як свідчення 

того, що є можливість відновлення    
морфокліматичної еволюції території 

Sci 2: Репрезентати-
вність 

Sci 2 залежить від дидактичних і ілюстра-
тивних геоморфологічних характеристик 

місця для відвідувачів 

Sci 3: Площа [%] 

Для Sci 3, оцінку здійснюють за часткою 
площі да-ної ділянки, в всій площі, займа-

ній усіма ідентичними ділянками        
території 

Sci 4: Рідкість 
Для Sci 4, оцінка здійснюється за кількіс-

тю однакових ділянок досліджуваної 
території, як це визначено Sci 3 

Sci 5: Цілісність 
Sci 5 залежить від чинників існування, які 

впливають на геоморфосайт і його      
ступінь збереження 

Sci 6: Екологічний 
інтерес 

Sci 6 залежить від інтересу, різноманітно-
сті і природної динаміки фауни і флори 

геоморфосайту 

Культурна цінність 

Cult 1: 
Зв’язок з культур-

ною та історичною 
спадщиною 

Cult 1 залежить від символізму та ваги 
спадщини геоморфосайту для спільноти 

Cult 2: Іконографічні 
уявлення 

Для оцінки Cult 2, підраховуються всі 
історичні зображення геоморфосайтів 

Cult 3: Історико-
археологічна цін-

ність 

Cult 3 визначається наявністю та цінністю 
історичних, архітектурних та (або) архео-

логічних залишків і (або) будівель на 
території геоморфосайтів 
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Cult 4: Релігійна і 
метафізична значи-

мість 

Cult 4 визначається релігійною та (або) 
метафізичною цінністю, що відноситься 

до геоморфосайту 

Cult 5: Мистецькі і 
культурні події 

Для оцінки Cult 5, враховуються мистецькі 
та культурні заходи, що стосуються  

геоморфосайту 

Економічна цінність 

Eco 1: Доступність 
Eco 1 залежить від відстані між геоморфо-

сайтом та шляхами сполучення 

Eco 2: Природні 
ризики 

Eco 2 залежить від рівня ризику під час 
перебування на території геоморфосайту і 

політики його управління 

Eco 3: Щорічне число 
відвідувачів 

Для Eco 3, обчислюється теоретичний 
потенціал відвідувачів 

геоморфосайту 

Eco 4: Офіційний 
рівень захисту 

Eco 4 враховує офіційний рівень захисту 
геоморфосайту 

Eco 5: Залучення 
відвідувачів 

Eco 5 оцінює рекламну підтримку                  
геоморфосайту 

Ступінь експлуатації 

Deg 1: Використання 
поверхні [га] 

Deg 1 залежить від поверхні, використо-
вуваної для туристів і/чи економічної 

експлуатації геоморфосайту 

Deg 2: Кількість 
об’єктів інфрастру-

ктури 

Для оцінки Deg 2, враховується інфраструк-
тура транспортних засобів, інформації, 

розміщення, поїздок і сувенірів, розташова-
них на використовуваній поверхні 

Deg 3: Сезонні розмі-
щення [день] 

Deg 3 залежить від кількості днів або 
сезонів використання поверхні геоморфо-

сайту на рік 

Deg 4: Щоденне 
розміщення [год] 

Deg 4 залежить від кількості щоденних 
годин використання поверхні майданчика 

Модальність експлуатації 

Mod 1: Використан-
ня естетичної 

цінності 

Mod 1 залежить від використання мальо-
вничих особливостей геоморфосайту, 

оптимізацію через рекламну підтримку  і 
продукт 
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Mod 2: Використан-
ня наукової цінності 

Mod 2 залежить від використання наукових 
інтересів геоморфосайту, оцінених на основі 

дидактичної оптимізації за допомогою 
різних засобів підтримки і продуктів 

Mod 3: Використан-
ня культурної цінно-

сті 

Mod 3 залежить від використання культу-
рних інтересів геоморфосатйу, оцінених 

на основі дидактичної оптимізації за 
допомогою різних засобів підтримки і 

культурних продуктів 

Mod 4: Використан-
ня економічної 
цінності [осіб] 

Mod 4 залежить від використання еконо-
мічного потенціалу сайту оціненого на 

основі кількості відвідувачів на рік 

 
Таблиця 2 

Результати оцінки геоморфосайтів 

Геотуристич-

ний потенціал 

Брескульський 

кар 

Заросляцький 

кар 

Туркульський 

кар 

Естетична 

цінність (Vsce) 
0,6 0,75 0,55 

Наукова 

цінність (Vsci) 
0,53 0,58 0,65 

Культурна 

цінність (Vcult) 
0,25 0,38 0,63 

Економічна 

цінність (Veco) 
0,35 0,45 0,4 

Ступінь  

експлуатації 

(Vdeg) 

0,25 0,25 0,31 

Модальність 

експлуатації 

(Vmod) 

0,13 0,25 0,63 

Загальна цін-

ність (Vtour) 
0,43 0,56 0,57 

 



52 Матеріали студентської наукової 
конференції (28 квітня 2015 р.) 

 

 
Рис. 1. Геотуристичний потенціал досліджуваних карів 

(за Прелонга) 
 

Проведена оцінка демонструє, що найбільшим геотурис-
тичним потенціалом володіє Туркульський кар. Це можна 
пояснити тим, що в цьому карі розміщене о.Несамовите, яке 
є досить популярним туристичним об’єктом, завдяки озеру 
цей кар досить мальовничий, а також о. Несамовите має 
досить значне метафізичне значення, з ним пов’язані чис-
ленні легенди та звичаї. На другому місці Заросляцький кар, 
високий геотуристчиний потенціал якого можна пояснити 
тим, що через нього прокладений один з виходів на Чорно-
гірський хребет, кар розміщений біля г.Говерла, а також тут 
знаходиться водоспад на р. Прут – Заросляцький. Третє 
місце посів Брескульський кар. Він також є досить мальов-
ничим, тут протікає одна з приток р.Прут, але він більш 
віддалений від основних туристичних об’єктів Чорногірсь-
кого хребта, а також користується меншою популярністю у 
туристів. 
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Представлено результати інженерно-геоморфологічного 

аналізу Сімферопольського водосховища з використанням 
ГІС-технологій. 

Ключові слова: водосховище, ГІС-технології, геоінформа-
ційний аналіз 

 
Наявність водних ресурсів є життєво необхідним для на-

селення будь-якої частини нашої країни. Автономна Респуб-
ліка Крим – найменш забезпечений регіон України за кількі-
стю місцевих водних ресурсів. Основною проблемою Криму 
є наявність, доступність і якість водних ресурсів. Головним 
джерелом на півострові є вода, яка постачається Північно-
Кримським каналом з Дніпра. Вона складає 80 % водних 
ресурсів АРК. В гірських та передгірних районах Криму, 
завдяки мінливим опадам, таненню снігового покрову, фор-
муються місцеві водні ресурси, до яких і відноситься Сімфе-
ропольське водосховище, яке побудоване на р. Салгир [4]. 

За останні двадцять років в структурі водопостачання та 
водоспоживання спостерігаються такі зніми, як погіршення 
якості води та стану очисних споруд. 

Тому актуальність теми полягає у необхідності розвитку 
сучасного науково-дослідницького напряму, пов’язаного з 
вирішенням цих проблем в районі Мар'їно міста Сімферопо-
ля, на території якого знаходиться Сімферопольське водос-
ховище. 

Саме водосховище є елементом унікального природньо-
територіального комплексу, характерною рисою якого є 
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поєднання природних, антропогенних та природно-антро-
погенних елементів рельєфу. За допомогою геоінформацій-
них систем стає можливий моніторинг та інженерно-гео-
морфологічний аналіз цієї території. 

На основі основних методів інжерено-геоморфологічних 
досліджень і загальнонаукових подаємо сучасну геоморфо-
логічну ситуацію, яка є несприятливою та аварійно небезпе-
чною не тільки для мешканців району Мар’їно, але і для 
всього міста Сімферполя. 

На першому етапі було необхідно побудувати загальну 
модель району для загальною оцінки ситуації в околицях 
району та візуалізації інформації з різних літературних 
джерел . За допомогою програмного модуля ArcGIS 10.1 та 
ортофотоплану була побудована модель району (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель району Сімферопольського водосховища 
 
З аналізу цієї моделі стає зрозумілим, що водосховище 

має витягнуту форму, при повному заповненні чаші його 
довжина досягає 7, а ширина 1,5 км. Максимальна ємність 
водосховища становить 36 млн. м³. Площа водного дзеркала 
при найбільшій наповнюваності становить 3,17 км², а при 
мінімальній 0,3 км². Середня глибина 11 метрів, максималь-
на 32 метра. Гребля є найбільшою земляною греблею в 
Україні, має висоту 40 м, протяжність 554 м при ширині 10 м. 
По гребеню греблі пролягла дорога з пішохідними доріжка-
ми і парапетами. Навколо водосховища розташована охо-
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ронна зона, в якій, згідно з Водним кодексом України (ст. 76 –
77), заборонені всі види господарської діяльності [1, 4]. 

Інженерно-геоморфологічний аналіз території дослі-
дження проведений на основі програми ArcGis 10.1, топо-
графічної основи (масштаб 1 : 100 000) та польових дослі-
джень. Результатом цього аналізу є інженерно-геоморфо-
логічна карта (рис. 2). 

 
Рис. 2. Інженерно-геоморфологічна карта району 

Сімферопольського водосховища 
 

Район вивчення характеризується складною геоморфо-
логічною будовою. Довкола водосховища домінує структур-
но-денудаційний, ерозійно-денудаційний та ерозійно-акуму-
лятивний рельєф. 
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Структурно-денудаційний рельєф представлений вершин-
ними поверхнями, прилеглими крутими прямими та пологими 
схилами. На півдні та півночі зустрічаються ступінчасті схили, 
які межують з крутими (прямими та пологими) схилами. 

Денудаційний рельєф представлений міжрічними субго-
ризонтальними поверхнями, які займають найбільшу час-
тину району, та зсувними схилами у південно-східній части-
ні району. 

Елементи ерозійно-акумулятивного рельєфу представлені 
річковими терасами. У районі вивчення домінують низькі 
тераси висотою до 5 м. Середні тераси висотою від 5 до 12 м 
зосереджені на півдні та півночі водосховища [1, 2]. 

Ерозійна мережа інтенсивно розвинена і представлена 
руслами і тальвегами постійних і тимчасових водотоків 
різних порядків. Горизонтальна розчленованість рельєфу 
достатньо висока. Це характеризується наявністю різнома-
нітних форм рельєфу (балки, промоїни, уступи, осипні схи-
ли). Середній розмір, в залежності від форми, у висоту та 
ширину коливається від 5 до 7 м. 

Звичайно, найбільший вплив на геоморфологічну будову 
району та сучасні екзогенні процеси спричинила побудова 
водосховища у 1954 році. Таке втручання докорінно змінило 
еколого-геоморфологічну ситуацію та призвело до ланки 
інших закономірних антропогенних та природних змін. Це 
зокрема побудова мікрорайону Мар’їно, дачного масиву, роз-
виток інфраструктури та стихійної рекреації, а також зміни 
техногенного характеру (поява двох кар’єрів). За допомогою 
програмного модуля ArcGis 10.1, генерального плану міста 
Сімферополя та статистичних даних, отриманих у Салгірсь-
кому управлінні зрошувальних систем, складено “Ситуацій-
ний план району” (рис. 3), який дає змогу розділити природ-
ні, природно-антропогенні та антропогенні процеси у цьому 
районі [1, 3]. 

Під антропогенними процесами зазвичай розуміють змі-
ни земної поверхні, як і за своєю енергетикою еквівалентні 
енергії, витраченої людиною. На території дослідження 
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відзначені наступні процеси антропогенного характеру: 
обробка полів, випас худоби, будівництво, гірські розробки, 
транспорт та ін. Найбільш поширені процеси антропогенної 
денудації, деструкції, які проявляються у виїмці грунтів, 
видобутку будівельних матеріалів, а також підземних вод. 
Антропогенна акумуляція представлена різноманітними 
конструкціями, покриттями, звалищами. Часто денудаційні 
та акумулятивні процеси накладаються один на одного [2,3]. 

Природно-антропогенні процеси, це процеси в яких спо-
стерігається перевага природних процесів над антропоген-
ними, де людина виступає як каталізатор. На території дос-
лідження вони представлені прискореною ерозію(лінійна і 
площинна), абразією, дефляцією на сільськогосподарських 
угіддях, комплексом процесів при гірничо-промислових роз-
робках [3]. 

 
Рис. 3. Ситуаційний план Сімферопольського водосховища 

 

Проведення більш детальних інженерно-геоморфологіч-
них досліджень можуть стати у майбутньому вагомим доро-
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бком для прогнозування небезпек та ризиків, що є актуаль-
ним для безпеки життя та благоустрою міста Сімферополь. 

За допомогою геоінформаційних системи, зокрема  про-
грамних модулів ArcGis, MapInfo, SAS.Planet, Digitals, стає 
можливим створення актуальних карт та картосхем для  
систематизації інформації з розвитку інженерно-геоморфо-
логічних процесів. Використання сучасних систем, знімків, 
топокарт та детальних планів, уможливлює виявлення най-
активніших антропогенних і природно-антропогенних проце-
сів. 
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Проаналізовано рівень розвитку готельної бази України 
та розвиток туристичного ринку. Виявлено та поставлено 
акценти на проблемах національної готельної сфери, розг-
лянуто причини, які перешкоджають повноцінному її розви-
тку. Встановлено потреби у входження на український ри-
нок міжнародних готельних мереж. 

Ключові слова: готельна мережа, ринок готельних пос-
луг, структура, проблеми. 

 

Україна займає одне з провідних місць в Європі за рівнем 
забезпечення цінними природними та культурними ресур-
сами, що дає їй можливість потрапити до низки міжнарод-
них туристичних рейтингів як “місце, де варто побувати”. 

Сучасний стан національного готельного господарства не 
найкращий. Існує низка вагомих проблем, а вхід на націона-
льний ринок міжнародних мереж призведе до покращення 
загального стану готелярства у країні. 

Готельна мережа (ланцюг) – це форма об’єднання готе-
льних підприємств для забезпечення економічної ефектив-
ності діяльності та конкурентноспроможності на ринку 
послуг за рахунок високої якості обслуговування. Кожна 
готельна мережа має свій сформований імідж, а туристам 
відомо про рівень послуг, що надаються у готелях цієї мере-
жі. Власники мережі стежать за дотримуванням відповідно-
го рівня наданих послуг у власних готелях, адже погіршення 
обслуговування призведе до негативних наслідків [2]. 

Поширення на ринку закладів розміщення готельної ме-
режі можливе декількома способами: 
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1. Будівництво нового готелю – цей варіант найбільш 
підходить для іноземних будівельних компаній через мож-
ливість втіленнявласного проекту повною мірою та привер-
нення відомого міжнародного оператора до управління готе-
лем. 

2. Придбання існуючого готелю – привабливо для ком-
паній забудовників, проте, в меншій мірі. В цьому випадку 
неминуче виникає питання реконструкції і переоснащення 
будівлі готелю і внутрішніх приміщень. 

3. Франчайзинг – це право користування торговою ма-
ркою великої компанії. Фізична особа, або місцева компанія 
купляє франшизу і кожного місяця здійснює певні виплати 
великій компанії. Це добре тим, що не потрібно починати 
власний бізнес “з нуля”, долати жорстку конкуренцію і спо-
діватись на рентабельність підприємства. Велика компанія 
вже має власний сформований імідж і створюючи заклад 
розміщення, автоматично цей імідж переходить на нього, 
лише потрібно дотримуватись стандартів обслуговування 
[1, 9]. 

Інфраструктура закладів розміщення в Україні не відпо-
відає міжнародним нормам проживання та відпочинку: 
через недостатню кількість готельних підприємств, низьку 
частку закладів високої категорії у структурі готельних 
підприємств, застарілу матеріально-технічну базу, що вима-
гає модернізації, відсутність сучасних засобів зв'язку та 
інформаційних комунікацій, ефективних та надійних систем 
захисту, що є передумовою високого рівня якості послуг. 

Україна займає одне із останніх місць у списку європей-
ських країн за кількостю готелів: на тисячу мешканців при-
падає у середньому два готельних номера, тоді як у Європі-
цей показник складає не менше 14-18. Хоча з кожним роком 
в Україні будуються нові підприємства розміщення, проте 
їхня кількість для задоволення потреб туристів є недостат-
ньою. 

Ще одним негативним фактором у діяльності сучасних 
готельних підприємств є те, що лише близько 5% усіх номе-
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рів відповідають міжнародним стандартам. При цьoму вар-
тість гoтельних пoслуг частo є вищoю за середньо-єврo-
пейську, а рівень oбслугoвування переважнo нижчий. Будів-
лі закладів розміщення зношені та вимагають реконструк-
ції, заміни устаткування, меблів. [2] 

Законодавча база часто пригальмовує розвиток законо-
давчої сфери. Відсутнє чітке законодавче визначення місця 
готельного бізнесу у туристичній сфері, його відомче підпо-
рядкування. На законодавчому рівні необхідно визначити 
правові, економічні та організаційні аспекти створення і 
розвитку конкурентного середовища на ринку сфери гос-
тинності. Законодавча основа повинна сприяти формуванню 
та входженню у ринковий простір нових готельних підпри-
ємств, зокрема, створенню умов правового захисту та вижи-
ваннямалих форм у сферігостинності, чого зараз у нас немає, 
тому що наша податкова система не дає розвиватись бізне-
су, людина має розраховувати лише на себе і майже не від-
чуває підтримки з боку держави. Проте позитивні тенденції 
у розвитку є. швидка інтеграція України в світову готельну 
індустрію пов’язана з виходом на національний ринок між-
народних готельних мереж [5, 4]. 

Головним фактором, який привертає в Україну закордон-
ні компанії, залишається низький рівень насичення ринку 
та високий попит на готельні послуги. Міжнародні готельні 
партнери почали входити на український ринок ринок ще з 
2005 року. Це були компанії “Radisson” в Києві, “Rixos” в 
Трускавці, “Hyatt” в Києві (рис. 1) [6, 9].  

На сьогоднішній день на український туристичний ринок 
встигли вийти 11 відомих готельних компаній серед яких: 
“RadissonHotels&Resorts”, мережі “Inter-Continental” та 
“HolidayInn Hotels&Resorts”, “Hyatt International”, “Hilton 
Hotels&Resorts”, “Starwood Hotels Resorts” зі своїм брендом 
“Sheraton Hotels&Resorts”, “Marriott International”, “Accor-
Group”, “Rixos”, “Fairmont Hotels&Resorts” та “Wyndham Hotels 
and Resorts” із брендом “Ramada”. Більшість готелів сконце-
нтровані у Києві (11), декілька у Донецьку (2), Львові (2) та 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ihg.com%2Fholidayinn%2Fhotels%2Fus%2Fen%2Freservation&ei=3rd5VNy4PIiV7AbPpoHQBw&usg=AFQjCNHN077VBTR0IIBUL2KCPd0gf-GonA&sig2=seaMBI0y-GpXkKL1E2piWw&bvm=bv.80642063,d.bGQ&cad=rja
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wyndham.com%2F&ei=L815VJ_wE-L9ywPE3YLwDg&usg=AFQjCNFpvjc8z739X-kdGXdHLo6jDE58Kg&sig2=ygP2HO0kwqmoRYJTaCs4xA&cad=rja
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wyndham.com%2F&ei=L815VJ_wE-L9ywPE3YLwDg&usg=AFQjCNFpvjc8z739X-kdGXdHLo6jDE58Kg&sig2=ygP2HO0kwqmoRYJTaCs4xA&cad=rja
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по одному в Одесі, Запоріжжі та Івано-Франківську. Усі готе-
лі категорії три, чотири та п’ять зSрок. За кількістю номерів 
усі готелі є малими та середніми [3, 8, 7]. 

 

 
Рис. 1. Готелі та інші об’єкти тимчасового  

Розміщення в Україні [6, 8, 9] 
 
Активність міжнародних готельних операторів на готе-

льному ринку України слід розцінювати, як позитивний 
фактор розвитку готельного ринку країни загалом, адже 
розвиток закладів розміщення міжнародного класу з міжна-
родними стандартами якості слугує розвитку національної 
туристичної індустрії та збільшенні привабливості країни. 

Зважаючи на вище сказане очевидним є те, що: 
- в України є всі необхідні передумови для функціону-

вання міжнародних готельних мереж та створення потужної 
готельної бази в межах її  території, цьому сприяє географі-
чне та геополітичне положення держави, різноманітні тури-
стичні ресурси. 

- вихід міжнародних готельних мереж на ринок Украї-
ни обумовлено високою рентабельністю готельного бізнесу, 
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низьким рівнем насичення ринку та високим попитом на 
готельні послуги; 

- у вітчизняного готельного господарства є низка про-
блем: недостатня законодавчо-правова база, велике оподат-
кування, недостатні інвестиції у готельний бізнес; 

- основною причиною відставання готельної галузі від 
світової є застаріла матеріальна база готелів, незадовільний 
рівень послуг та завищення цін. Для  відповідності міжнаро-
дним стандартам, необхідно її модернізувати та реконстру-
ювати; 

- в Україні простежуються позитивні тенденції розви-
тку готельного ринку шляхом закріплення позицій міжна-
родних готельних операторів. 

У перспективі готельне господарство має стати провід-
ним чинником активізації туризму, інтеграції держави у 
світовій структурі міжнародного співробітництва, зростання 
значення національної культури. 
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Обчислені водноенергетичні ресурси малих річок басейну 

р. Стрий за допомогою методики лінійного поділянкового 
обліку. Зроблено аналіз річок найбільш придатних для 
використання в “малій” гідроенергетиці. 

Ключові слова: мала гідроенергетика, гідропотенціал, 
потужність, витрата води, енергія малих річок, природно-
заповідний фонд. 

 
Карпатський регіон славиться своїми мальовничими 

ландшафтами, значним рекреаційним потенціалом і вели-
кими запасами природних ресурсів, зокрема відновних 
енергоресурсів. Зараз стоїть гостра проблема забруднення 
атмосферного повітря викидами із теплових електростан-
цій, а також швидке вичерпування горючих корисних копа-
лин. Все це веде до пошуку нових альтернативних джерел 
енергії, які б не мали негативного впливу на довкілля. Для 
забезпечення енергією району оцінено і досліджено таке 
джерело невичерпних енергетичних ресурсів,як енергія 
малих річок.За допомогою методики лінійного поділянково-
го обліку [1] обчислений гідроенергетичний потенціал 
малих річок басейну р. Стрий. 

Результати представлені у табл. 1. 
Загальна потужність електроенергії, яку щорічно можуть 

продукувати малі річки басейну річки Стрий становить 
276,14 млн.кВт-год. Найперспективнішою є річка Сила, на 
якій щорічно можна виробляти понад 30 млн.кВт-год енергії 
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Таблиця 1 
Загальна оцінка гідроенергетичних ресурсів 

басейну р. Стрий 

Назва річки 
Довжи-
на (м) 

Витрати    
води 

(м3/с) 

Потужність 
(тис.кВт) 

Річне в-во 
енергії 

(106кВт-
год) 

Рибник 22600 2,819 1,442 12,93 

Завадка 24600 3,861 2,4 21,45 

Яблунька 23000 2,512 1,493 13,08 

Гнила 19600 1,822 1,696 14,86 

Либохора 16400 1,636 1,995 17,35 

Стинавка 29000 1,449 2,127 18,63 

Жижава 25400 0,773 0,640 5,61 

Крушельниця 14400 0,811 1,523 13,34 

Орява 27800 2,512 2,55 22,35 

Головчанка 24200 2,304 2,56 22,45 

Бутивля 16200 1,998 2,565 22,47 

Зелем’янка 10000 0,654 2,852 24,98 

Сила 11800 1,135 3,441 30,14 

Славська 17600 1,684 1,632 14,34 

Рожанка 22200 2,013 2,682 23,46 

Сума  28,043 31,598 276,14 
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Це можна пояснити тим, що дана річка протікає гористою 
місцевістю з абсолютними висотами понад 1300м і характе-
ризується значною витратою води. Найбільш придатними 
для проектування і будівництва малих та мікроГЕС  є річки 
Завадка, Орява, Головчанка, Бутивля, Зелем’янка, Рожанка: 
щороку вони можуть продукувати понад 25 млн.кВт-год 
енергії. Сприятливими є такожрічки Славська, Рибник, Гни-
ла, Либохора, Яблунька, Стинавка, Крушельниця, які можуть 
продукувати 12–17 млн. кВт-год енергії щорічно. Найменшу 
кількість енергії 5,6 млн.кВт-год щорічно може виробляти 
річка Жижава, яка протікає рівнинною місцевістю з висота-
ми 600–300 м і її використання в гідроенергетиці не є перс-
пективним. 

Хоч дана територія має потужний гідроенергетичний по-
тенціал, проте лімітуючим фактором виступає природно-
заповідний фонд. Для будівництва гідроелектростанцій 
можна використовувати усі ділянки річок Славська і Орява. 
Заборонено використовувати річку Яблунька, яка протікає в 
межах «Надсянського» регіонального ландшафтного парку, 
річки Рибник і Крушельниця які перетинають територію 
Національного парку «Сколівські Бескиди». В інших річках 
дозволено використовувати тільки деякі ділянки, які не 
знаходяться в межах природно-заповідних об’єктів. 

 
Висновки: 
1. Річки басейну р. Стрий мають дуже вигідне фізико-

географічне положення. Вони протікають у гірській терито-
рії, з великим перепадом висот, що робить їх перспективни-
ми для використання  в малій гідроенергетиці. 

2. Оскільки на малих річках не ведуться постійні гідроло-
гічні спостереження, то оцінка гідроенергетичного потенці-
алу проводилась розрахунковим методом лінійного поділя-
нкового обліку. Дана методика дала змогу обрахувати сере-
дні багаторічні витрати води у невивчених створах, потен-
ційні гідроенергетичні ресурси і дати якісну характеристику 
водноенергетичних ресурсів. 
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3. Загальна потужність електроенергії, яку щорічно мо-
жуть продукувати  малі річки басейну річки Стрий стано-
вить 276,14 млн.кВт-год. 

4. Хоча дані річки володіють значними енергетичними 
ресурсами, проте не всіх їх можна використовувати в гідрое-
нергетиці, оскільки вони протікають в межах природно-
заповідних територій. Заборонено використовувати річку 
Яблунька, яка протікає в межах «Надсянського» регіональ-
ного ландшафтного парку, річки Рибник і Крушельниця, які 
перетинають територію Національного парку «Сколівські 
Бескиди». 
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Проведено історико-географічний аналіз розвитку урбо-
ситеми міста Львова. Встановлено взаємозв’язок між фізико-
географічними умовами та їх впливом на розбудову заліз-
ничної інфраструктури. Розглянуто особливості формуван-
ня урбосистеми міста та вплив на її розвиток залізничного 
транспорту. 

Ключові слова: урбосистема, залізничний транспорт,  
місто Львів. 
 

Проблеми розвитку урбосистеми міста Львова є актуаль-
ною для вивчення в сучасних умовах розвитку суспільства . 
Для забезпечення розвитку міста в період  глобалізації, пот-
рібно розуміти в яких умовах сформувався  теперішній виг-
ляд урбосистеми міста. Адже, розуміючи історичні переду-
мови урбанізації міста,ми можемо сформувати концепцію 
розвитку Львова.  

Одним з найважливіших аспектів формування львівської 
урбосистеми є залізничниця. Львів – перше місто в Україні, 
що було з’єднано з Європою залізничними шляхами. У сере-
дині 19 століття всі європейські держави розбудовували за-
лізниці шаленими темпами, Австрійська держава не була 
виключенням. Тому, для сполучення Відня з східними око-
лицями держави було вибрано Львів, адже фізико-геогра-
фічне положення міста є центральним в регіоні та знахо-
диться на перетині торгівельних шляхів. 

Основними передумовами з’єднання столиці Галичини з 
Європою були: 
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- військово-стратегічні; ( кримська війна 1854-1856 ро-
ків);  

- адміністративні; ( «Весна народів» примусила думати 
про якісний контроль над периферійними територіями); 

- економічні; (економічні зв’язки з Російською імперією 
через залізницю); 

І вже 3 листопада 1861 року о 14 годині 30 хвилин потяг 
Перемишль–Львів урочисто прибув на головний вокзал м. 
Львова. 

У самому місті, прокладання залізничних шляхів мало ве-
личезне значення, адже мережа залізниць змінювала малю-
нок міста. Характерною особливістю міста Львів є його 
складний ландшафт. Так, центральна частина міста знахо-
диться в улоговині, яка тягнеться широким пасмом на півні-
чний-захід. Інші частини міста, окрім району Білогорщі, є 
суттєво вищими.Тому, будівництво залізниць було суттєво 
ускладненим. Особливо великі труднощі зустрічалися при 
будівництві полотна у багнистій місцевості. Це стосується як 
самого Львова, так і заболочених територій біля Рясного та 
населених пунктів Городок і Судова Вишня.Також різкі 
перепади висот у Львові не сприяли розбудові залізниці. 
Тому, під час прокладання залізниці в напрямі Тернополя та 
Волині було прокладено колію в формі півкола між горою 
Кортумова (374 м) та височинами Розточчя.  

Проте, проблеми виникали не лише під час будівництва 
залізничного полотна. Головний вокзал виявився дуже 
складним проектом. Територія, на якій збирались будувати 
головний вокзал, була болотяниста та знаходилась на висо-
чині європейського вододілу. Для будівництва тут потрібно 
було відвести води в Полтву, яка тоді ще не була підземною 
річкою. Та ці інженерні труднощі були подолані.  

Після вирішення проблем з прокладенням залізничних 
шляхів до приміської зони, з’явилася інша проблема: як має 
пролягати колія в самому місті та де мусить бути побудова-
ний Головний двірець (вокзал). За планом 1840 року з Мша-
ни колія мала пройти через тодішнє передмістя, нинішню 
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вулицю Київську, і в цьому самому районі мала бути зведена 
будівля головного залізничного вокзалу. Проте, міська вла-
да не погодилась на прокладання колії так близько до 
центру міста. 

Було ще кілька варіантів розміщення головного вокзалу. 
Наприклад, на перетині вулиць С. Бандери та Митрополита 
Ангеловича та на місці готелю Дністер. Від цих варіантів 
відмовилися, через високу ціну земельних ділянок. Та в 
кінцевому результаті в жовтні 1861 року Головний вокзал 
було повністю збудовано на тому ж місці, де він є і сьогодні. 

 

 
Рис. 1. План міста Львова у 1927 роціз позначеними 

Головним вокзалом та залізничими станціями в межах міста 
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На розбудову міста Львова впливали не тільки прокла-
дання залізниць та Головний вокзал,атакож і мережа паса-
жирських, вантажних сортувальних станцій, які формували 
навколо себе нові мікрорайони. Станції відкривалися в такій 
послідовності: Першою була головна станція “Львів” у 1861 
році, в 1865 році станція “Рудно”, в 1869 році станція “Підза-
мче”, “Скнилів” у 1873 році та “Клепарів” у 1887 році, “Пер-
сенківка” – 1894 рік, “Рясна” – 1895 рік, остання станція 
“Сихів” в 1900-ті роки.  

Розбудова міста пов’язана з розташування саме залізнич-
них станцій. Адже перший раз межі міста переглядали в 
1930 році через перспективу приєднання передмість. У 
результаті до території міста було приєднано: Замарстинів, 
Клепрів, Голоско, Знесіння, Кульпавків, Білогорщу, Богдані-
вку, Сингівку. Швидка розбудова міста в західному і східно-
му напрямках зумовлено саме розташуванням головного 
вокзалу й залізничної станції Підзамче. Поблизу вокзалів 
почали споруджувати промислові підприємства, виникали 
робітничі квартали. Наприклад, Богданіка, Левандівка, Сигнів-
ка, Підзамче. 

Ще однією цікавою особливістю розбудови міста є вузь-
коколійні залізниці. Наприклад створення Крайової вистав-
ки “Тарги Всходні” у Стрийському парку безперечно змінили 
вигляд сучасного міста, адже будівництво вузькоколійної 
залізниці для перевезення експонатів і відвідувачів підви-
щило відпочинкову привабливість Стрийського парку. 

Прокладення вузькоколійних залізниць в районі Знесіння 
також мали туристичний характер .Вони використовувались 
для перевезення пасажирів від центральної частини міста 
до Винників.В Винниках розташовані озеро та лісовий ма-
сив, які були популярними місцями відпочинку містян. 
Також вузькоколійки використовувались різними підприєм-
ствами. Наприклад. цегельними цехами в Козельниках та 
Персенківці. 

Отже, на сьогоднішній день, місто Львів зі своїми перед-
містями розміщується на перетині залізничних шляхів, які, в 
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свою чергу, спонукали місто до розвитку. Через місто прохо-
дить великий потік транзитних вантажів, які сортуються та 
відправляються в потрібному напрямку, а також пасажирсь-
ких поїздів. Розвиток мережі залізничного транспорту впли-
нув на розвиток архітектурно-планувальної структури міста. 
Все це впливає на підвищення ролі міста в регіоні та робить 
його центральним. 
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Встановлено роль техногенних форм та процесів у розви-

тку природних явищ та ландшафтів. Визначено стан та 
перспективи подальшого розвитку техногенного рельєу 
Гніванського кар’єру.  

Ключові слова: кар’єр, антропогенні процеси, антропо-
генна трансформація. 

 
Форми рельєфу, створені у результаті видобутку твердих 

корисних копалин є поширеними для регіону дослідження – 
Вінницької акумулятивно-денудаційної хвилястої слабороз-
членованої рівнини. У цьому регіоні розміщено ряд діючих і 
відпрацьованих кар’єрів. Ми звернемо нашу увагу на робо-
чий кар’єр, в якому ведеться активний видобуток і є одним з 
найбільших в Україні. Оскільки його експлуатація почалася з 
1959 року і відпрацьовані горизонти є різночасовими, то є 
можливість простежувати процеси на стінках та їхню зміну в 
часі. Важливою проблемою може стати рекультивація кар’єру, 
адже після остаточного відпрацювання він буде затоплений 
і використовуватиметься для рекреації, що може негативно 
позначитись на рівні води у річці Південний Буг, яка проті-
кає неподалік кар’єру, так як нижній горизонт розміщений 
вже на 100 м нижче рівня річки. 

Метою статті є геоморфологічна будова та сучасні приро-
дно-антропогенні та антропогенні процеси Гніванського 
кар'єру. 

Методика дослідження геоморфології кар’єрно-відвальних 
комплексів викладена в працях В. М. Фірсенкової [5], Р. А. Зай-
цева, Є. А. Рубіної [3], П. М. Горішного [2] та інших вчених. 
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Для кількісної оцінки інтенсивності антропогенних (техно-
генних) процесів В. М. Фірсенкова [5] використовувала техно-
логічні та економічні показники (продуктивність машин і 
механізмів, об’єм переміщених порід та інші). Характер і 
ступінь зміни рельєфу під впливом антропогенних процесів 
оцінюється на основі порівняння складених геоморфологіч-
них схем певної території до початку розробки родовища і 
на час дослідження. Р. А. Зайцев та Є. А. Рубіна [3] виділяють 
декілька задач геоморфологічного картографування техно-
генного рельєфу. Це констатація техногенних форм і їх 
процесів; оцінка небажаних процесів (зсуви, яроутворення, 
вивітрювання і т. д.); виявлення особливостей формування 
техногенного рельєфу в залежності від умов залягання 
корисних копалин і систем їх розробки; встановлення ролі 
техногенних форм і процесів у розвитку тих чи інших при-
родних явищ і ландшафтів в цілому; визначення стану і 
подальшого розвитку техногенного рельєфу і мож-ливості 
його рекультивації та використання. 

Було використано загальноприйняту методику геомор-
фологічних досліджень антропогенного рельєфу. Головними 
є морфографічні та морфометричні методи, а саме, опис 
типових і специфічних елементів рельєфу кар’єру, сучасних 
геоморфологічних процесів, панорамне фотографування 
кар’єру та його окремих елементів, відвалів від виробництва 
та розкривних товщ з подальшою їхньою характеристикою. 
За допомогою морфометричних методів зазначається ши-
рина, довжина, глибина кар’єру, висота уступів, кількість 
розкритих горизонтів тощо. 

Дане дослідження базується на матеріалах маркшейдер-
ських звітів за 1975 та 1984 роки [1, 4]. 

Загальна характеристика кар’єру. Гніванський кар’єр, 
що належить до Вітавського родовища кристалічних порід 
розташований на лівому березі річки Південний Буг, 3 км на 
південь від залізної дороги станції Гнівань, 0,5 км на захід 
від міста Гнівань Тиврівського району Вінницької області. 
Його географічні координати: 49°04´ пн. ш. і 28° 20´ сх. д. 
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В 1957 році Вітавське родовище було детально розвідане. 
Породи родовища представлені мігматитами, гнейсами, грано-
діоритами і гранітами [1]. 

Гніванський кар’єр є одним з найбільших кар’єрів Європи 
(рис. 1). Площа зайнята кар’єром та повязаними з ним стру-
ктурами (межі закладення реперних точок, відвали розкри-
вних товщ, ґрунтові дороги та ін.) становить близько 4,5 км². 

 

 

Рис. 1. Загальний вигляд Гніванського кар’єру 

 
Протягом 55-ти років було повністю розкрито 7 горизон-

тів, на даний час розробляється 8-ий, в подальшому плану-
ється розробка 9-го горизонту. Повне відпрацювання 
кар’єру прогнозовано відбудеться через 30 років.  

Максимальна довжина кар’єру складає 1800 м, максима-
льна ширина – 900 м. Форма у плані має вигляд трапеції, 
витягнута з півночі на південь. Абсолютні висоти в межах 
гірничого відводу становлять 230 м – 255 м. Днище кар’єру 
має абсолютну висоту 130 м, воно знаходиться на 97 м ниж-
че рівня річки Південний Буг. Глибина кар’єру, наразі, ста-
новить майже 120 м. Висота кожного уступу сягає близько 



78 Матеріали студентської наукової 
конференції (28 квітня 2015 р.) 

 

15 м. Гніванський кар’єр за формою належить до типу цир-
коподібних замкнутих терасоподібних. 

Геоморфологічна будова кар’єру. Вироблені форми ре-
льєфу представлені днищем та стінками кар’єру. Днище 
кар’єру має складну геометричну форму. Його складають 
сьомий відпрацьований горизонт та восьмий горизонт, де 
на сучасному етапі проводяться розробки. Перевищення між 
ними становить 15 м. Поверхня днища обох горизонтів – 
плоска. Розміри днища по сьомому горизонту такі: максима-
льна довжина – 1100 м, максимальна ширина – 600 м. Днище 
восьмого горизонту має порівняно правильну геометричну 
форму прямокутника. Його довжина становить 400 м, а 
ширина – 300 м. Восьмий горизонт, на разі, відкритий приб-
лизно на 1/2 від загальної запланованої нарізки. 

У липні 2014 року в південно-східній частині робочого 
горизонту відбувся вибух, тому значну площу займає дроб-
лена порода, яка активно транспортується на переробні 
підприємства. 

Стінки кар’єру приблизно однорідні за висотою, крутістю 
та характером сучасних процесів. Загальний профіль стінки 
кар’єру (від брівки до днища) ступінчастий. Дещо відрізня-
ється будова стінок у верхніх двох горизонтах. Верхня час-
тина кожного уступу утворює кут близький 90°. Стінки 
давніх відпрацьованих горизонтів значно порушені гравіта-
ційними процесами (осипання), вивітрюванням і водною 
ерозією. Стінки сьомого та восьмого горизонтів менш зміне-
ні гравітаційними процесами. У структурі кристалічної породи 
спостерігається значна тріщинуватість. Тріщини вузькі, 
глибокі, вертикального і горизонтального простягання. 

Північно-східна стінка кар’єру відпрацьована. Верхні го-
ризонти повністю задерновані трав’янистою рослинністю. 
Нижче досить чітко простежуються чотири уступи криста-
лічної породи. Берми уступів – задерновані, покриті знач-
ною мірою чагарниковою та деревною рослинністю. Стінки 
даних уступів не задерновані, подекуди прямовисні, інші 
дещо виположені і значно порушені осипанням. У підніжжі 
північно-східної стінки прокладені грунтові дороги.  
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Східна стінка цікава тим, що у середній її частині у верх-
ніх горизонтах трапляються відклади каолінів. Для них 
характерне значне розмивання. Далі їх виклинюють піщані 
відклади, що майже повністю задерновані. Нижні горизонти 
значно порушені гравітаційними процесами, сходинки усту-
пів майже не простежуються, задернованість незначна.  

Південна стінка родібна за структурою до східної. Але на 
ній добре простежуються чотири уступи кристалічної поро-
ди. Берми уступів широкі, досягають 50–60 м, зовсім не за-
дерновані, стінки уступів значно порушені осипними проце-
сами. 

Західна стінка кар’єру повністю змінена (рис. 2). Характе-
рною ознакою є те, що у її верхньому горизонті проводиться 
розробка (поблизу південної стінки). Добувають піски сірого 
кольору з жовтуватим відтінком різнозернисті, частково 
глинисті. Далі, на північ від розробки, розміщене зсувне тіло, 
складене піском і глиною. Воно було рухливим протягом 
декількох останніх років. Наразі рух призупинений, спосте-
рігається часткова задернованість. Північніше простягаєть-
ся прямовисна стінка, складена кристалічними породами, 
висотою близько 30 м, у підніжжі якої розташовані дороги 
та лінія електропередач.  

Повністю виположені і змінені дорогами, які ведуть до 
кар’єру, є західні частини північної та південної стінки.  

Насипний рельєф кар’єру представлений відвалами ро-
зкривних товщ та відвалами переробних заводів. 

Абсолютні відмітки відвалів розкривних товщ досягають 
значень 260,0 м – 262,0 м. Відвали розміщуються на південь 
від кар’єру. Відвал сухої розкривної товщі розміщений на 
породах гідровідвалу. Висота сухого відвалу становить 15–
22 м. Мінеральний склад розкривних товщ характеризуєть-
ся неоднорідністю. Туди входять первинні каоліни, каолі-
нізо-вана жорства і щебінь, вивітрений граніт, суглинки і 
глини. Структура відвалу шарувата [4]. 

Поверхня відвалів розкривних товщ є рекультивованою 
(рис. 3). На всій території штучно висаджений ліс. Зустріча-
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ються ділянки лісу віком 35–40 років, а також ділянки моло-
дих посадок. У нащ час відбувається його природнє віднов-
лення. Поміж деревами розміщена значна кількість уламків 
кристалічної породи різних фракцій.  

 

 
Рис. 2. Антропогенні і природно-антропогенні процеси на 

стінках верхніх горизонтів західної стінки кар’єру 
 
Відвали переробних заводів займають дуже великі площі 

біля переробних заводів на відстані близько 1 км від Гніван-
ського кар’єру. Один із заводів розташований поблизу відп-
рацьованого та затопленого (у 1975–1980 роках) кар’єру. 
Його розміри становлять 320 на 180 м. За останні роки цей 
кар’єр повністю заповнений відходами від виробництва (до 
того було озеро). Схили відвалу зовсім не задерновані, на 
них розміщені дрібні борозни.  

Висновки. Підводячи підсумки, зазначимо, що зміни 
морфології рельєфу кар’єрних техноформ, викликані майже 
виключно антропогенними чинниками (антропогенною дену-
дацією і акумуляцією). Ці зміни у Гніванському кар’єрі, нара-
зі, проходять перший етап – збільшення розчленування 
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рельєфу та розширення площ антропогенних форм (внаслі-
док утворення кар’єрних виїмок і насипів). Тривалість цього 
етапу залежить від часу експлуатації кар’єру. На сьогодніш-
ній день термін експлуатації становить 55 років. А повне 
відпрацювання кар’єру, прогнозовано відбудеться, в межах 
30-ти років. 

 

 
Рис. 3. Рекультивовані відвали розкривних товщ  

Гніванського кар’єру 
 

Після закінчення його експлуатації почнеться другий 
етап – консервації рельєфу або його рекультивації. Консер-
вація визначається відсутністю активного людського втру-
чання, при якій відбувається природне задернування схилів 
і поверхонь, затухання екзогенних процесів. На цьому етапі 
домінують природно-антропогенні процеси. До них нале-
жать вивітрювання, осипні процеси, зсуви, лінійна і пло-
щинна ерозія, еолові процеси та ін. Ці процеси на відміну від 
природних відбуваються досить швидко. Вони ведуть до 
відступання схилів, їх виположування. З метою рекультива-
ції, у Гніванському кар’єрі  будуть відключені водовідвідні 
установки, і за певний час, кар’єр затопиться. 
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Описано основні властивості чорноземів типових Волин-

ської височини, подано результати власних польових дослі-
джень. 

Ключові слова: грунт, фізико-хімічні властивості грунтів, 
чорноземи типові.  

 
Сучасне генетичне ґрунтознавство розглядає ґрунт як 

дуже складну полікомпонентну і полідисперсну структурну 
систему з великою кількістю різноманітних внутрішніх (біо-
косних) і зовнішніх (біосферних) функціональних зв’язків. Ця 
система має багаторівневу ієрархічну структурну організа-
цію ґрунтової маси [1]. Найнижчим є атомарний рівень. На 
цьому рівні вивчають природну і штучну радіоактивності 
ґрунтів. Матеріальними елементами цього рівня є радіоак-
тивні ізотопи, що є у ґрунті чи привнесенні в нього штучно. 
Наступний рівень – кристало-молекулярний. В якості його 
елементів виступають молекули і йони в ґрунтовому розчи-
ні та повітрі, а також на поверхні твердих часток. Фізичні та 
фізико-хімічні властивості ґрунтів формуються саме на 
цьому рівні структурної організації ґрунту. Він у значній мірі 
визначає екологічні функції ґрунтів, а також їхню родючість. 
Третій рівень – рівень елементарних ґрунтових часток, 
носіями якого є елементарні гранулометричні частки різно-
го розміру і хіміко-мінералогічного складу (мономінеральні 
та полімінеральні зерна, органо-мінеральні комплекси, 
органічні глобули). Він суттєво впливає на формування 
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гідрофізичних властивостей і режиму живлення ґрунтів. 
Четвертий рівень – агрегатний стан ґрунту. Включає в себе 
мікро- і макроагрегати, а також специфічні ґрунтові ново-
утворення переважно конкреційної форми. Вони не утво-
рюють суцільних горизонтів, а зустрічаються ізольовано у 
ґрунтовій масі. Ґрунтовий агрегат, в силу специфіки його 
формування і внутрішньої організації речовини, є ніби дзер-
калом ґрунтового горизонту. Горизонтний рівень розгляда-
ється при переході від ґрунтового агрегату до горизонту, як 
сукупності агрегатних форм організації ґрунтової маси. 

Об'єктом наших досліджень є чорноземи типові (Haplic 
Chernozems) Волинської височинної області широколистяно-
лісової зони України. Предмет дослідження – структурно-
функціональні властивості чорноземів типових на іонно-
молекулярному, агрегатному, горизонтному і профільному 
рівнях структурної організації ґрунту. 

Проводячи ґрунтово-генетичні дослідження, ми викорис-
тали комплекс загально-географічних та спеціальних мето-
дів дослідження, в основі яких є принцип репрезентативних 
ключових ділянок. Польові морфологічні спостереження 
супроводжувалися лабораторно-аналітичними дослідження-
ми зразків чорноземів за стандартними методиками. 

У межах Волинської височинної області чорноземи типові 
залягають не суцільним зональним масивом, а у вигляді 
двох “островів” серед зональних опідзолених ґрунтів. Одним 
із таких “островів” є, так званий, Луцький чорноземний 
острів, розташований у межиріччі Чорногузка-Стир. Чорно-
земи типові приурочені переважно до полого-хвилястих 
межиріч, займаючи бокові відроги головних вододільних 
поверхонь і довгих пологих схилів. У ґрунтовому покриві 
утворюють однорідні, переважно лопатистої форми, прос-
торові масиви або поєднання з чорноземами опідзоленими і 
лучно-чорноземними ґрунтами. 

У південній частині даної території, в басейні невеликої 
річки Дежа, лівої притоки р. Стир, на землях Боремельської 
сільської ради Демидівського району Рівненської області, 
закладено три глибоких ґрунтових розрізи, які характери-
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зують чорноземи типові середньоглибокі малогумусні лег-
косуглинкові на лесоподібних суглинках вододільної фації. 

Чорноземи типові мають нормальний тип будови профі-
лю, який формувався протягом голоцену (10 тис. р.) під 
впливом тісної взаємодії процесів гумусової акумуляції, 
вилуговування, лесиважу, оструктурення і педотурбації. Як 
наслідок, ці ґрунти мають два гумусових горизонти (акуму-
лятивний і перехідний) загальною потужністю 65–75 см. 
Карбонатний профіль має складну ґенезу і частково накла-
дений на нижню частину гумусового горизонту. Розсіяний у 
дрібноземі дрібнокристалічний кальцит є основною фор-
мою карбонатних новоутворень у гумусовому горизонті. За 
нашими польовими спостереженнями, а також систематизо-
ваними даними фондових матеріалів з польових ґрунтових 
обстежень суміжних природних регіонів (Західного Поділ-
ля), чорноземи типові Волинської височини мають суттєві 
фаціальні відмінності від їхніх подільських аналогів, а саме: 
легший гранулометричний склад, меншу потужність гуму-
сового горизонту, потужніший шар кротовинного лесу, від-
сутність карбонатно-ілювіального горизонту з рясними карбо-
натними виділеннями у формі плісені, карбонатного накипу 
і псевдоміцелію. 

Чорноземи типові відзначаються плазмово-скелетним 
типом організації ґрунтової речовини. Їхня скелетна части-
на (піщана і пилувата фракції) у більшості випадків є хіміч-
но-інертною і представлена структурно-ієрархічним рівнем 
гранулометричних елементів, розміром > 0,001 мм. Скелет 
ґрунту бере активну участь у формуванні гідрофізичних 
властивостей чорноземів, які ми не досліджували. Плазма 
чорноземів (грубий і колоїдний мул) в реальних ґрунтових 
умовах представлена в основному органо-мінеральною 
матрицею [2]. Це активна частина ґрунту, здатна утворюва-
ти комплекс катіонів, плівку сорбованої води, гумусову 
плівку на поверхні глинистих мінералів. На рівні елемента-
рних ґрунтових часток матриця чорноземів типових бере 
участь у формуванні двох груп ґрунтових властивостей: 
поверхневих і об’ємних. Кожна з них виконує у ґрунті свою 
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функціональну роль. Внутрішній об’єм часток в ґрунті є 
інертним порівняно з поверхнею. 

Екологічні функції чорноземів типових в першу чергу ви-
значаються типом поверхні ґрунтових часток. При легкому 
гранулометричному складі з незначним вмістом мінераль-
ного мулу (12–14 %) і гумусу (3,0–3,5 %) поверхня не є акти-
вною, а властивості ґрунтового розчину визначаються со-
льовим складом ґрунту. При контакті з вологою, насиченою 
йонами НСО3

-, органо-мінеральна матриця чорноземів типо-
вих визначає їх нейтральну або слаболужну реакцію, залеж-
но від глибини вилугуваності профілю від карбонатів. З гли-
биною pH ґрунтового розчину зростає за рахунок збільшення 
концентрації в розчині гідрокарбонат-іону (при розчиненні 
CaCO3) і активізації обмінних реакцій на поверхні ґрунтових 
часток. Збільшення вмісту карбонатів кальцію з глибиною є 
причиною посилення лужності ґрунтового середовища. 

Органічна матриця в чорноземах типових представлена 
високим вмістом гумусу в орному шарі до 3,2-3,6%. Його 
кількість з глибиною зменшується по регресивно-акуму-
лятивному типу, що не притаманне лучно-степовим чорно-
земам типовим. Такий тип гумусового профілю є фаціаль-
ною особливістю цих ґрунтів. Поза гумусовим горизонтом 
чорноземів домінує виключно мінеральна матриця (глинис-
ті мінерали). Щільність будови чорноземів типових збіль-
шується з 1,3 г/см3 в орному шарі, до 1,5 г/см3 в породі. 

Вплив багатьох молекулярних процесів відображається 
на агрегатному і горизонтному рівнях структурної організа-
ції чорноземів типових (рис. 1, 2). Іонно-обмінні процеси у 
поверхневій частині ґрунтової матриці, насиченої обмінни-
ми катіонами кальцію приводять до формування в чорнозе-
мах типових грудкуватої і зернистої структури. Значна 
кількість активних центрів органічної і мінеральної матриці 
збільшує кількість міцно зв’язаного гумусу в органо-
мінеральних структурах чорноземів. Це чітко прослідкову-
ється на співвідношеннях структурних і водостійких агрега-
тів (рис. 1). Вміст агрономічно-цінних структурних агрегатів 
при сухому просіюванні досить високий в усьому гумусово-
му горизонті. 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

87 

 

При зволоженні ґрунту макроструктура чорнозему руй-
нується до дрібних водостійких агрегатів. Із зменшенням 
розмірів агрегатів їхня щільність зростає. При цьому збіль-
шується також щільність упаковки ґрунтового матеріалу у 
середині них. Саме ці дві причини зумовлюють появу в агре-
гованому чорноземі типовому морфонів з високою щільніс-
тю. Таким чином, водостійкість агрегатів зростає із змен-
шенням їхніх розмірів. Це приводить до збільшення волого-
ємності чорноземів унаслідок зміни їхньої дисперсності. Такі 
зміни характеризують здатність чорноземів типових до 
агрегації при висушуванні ґрунту, і збільшення його волого-
ємності при зволоженні. Високий вміст агрегатного мулу 
при мокрому просіюванні і низький при сухому просіюванні, 
вказує на високу здатність ґрунтової маси чорноземів до 
агрегації при висушуванні ґрунту. Це притаманне усім гене-
тичним горизонтам гумусового профілю чорноземів типо-
вих. Розподіл структурних агрегатів в гумусовому горизонті 
практично однаковий і рівномірний, за винятком брилува-
тої фракції. Співвідношення водостійких агрегатів різко 
протилежне структурним агрегатам. У ґрунті практично 
відсутні водостійкі макроагрегати розміром 10–5 мм. Нато-
мість, вміст водостійких мікроагрегатів значно збільшуєть-
ся. 
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Рис. 1. Співвідношення структурних і водостійких агрегатів 

чорноземів типових Волинської височини  
(Розріз Боремеля В-143) 

 
Якщо простежити розподіл гумусу в чорноземах типових 

на агрегатному рівні, то можна виявити певну закономір-
ність (рис. 2). 
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Вміст гумусу в структурних агрегатах орного шару приб-
лизно відповідає його вмісту в ґрунті, в той час, як у водос-
тійких агрегатах його вміст вищий на 0,5–1% порівняно з 
ґрунтом. Найвищий він у водостійких агрегатах середнього 
розміру (5–2 мм), вміст яких є незначний. Це вказує на малу 
роль гумусу у формуванні водостійкості мезоструктури 
чорноземів типових. Аналогічна закономірність спостеріга-
ється в межах всього гумусового горизонту. Зниження вміс-
ту гумусу у водостійких мікроагрегатах (2–0,25 мм) порів-
няно з агрегатами більшого розміру, вказує на те, що при 
зменшенні вмісту гумусу до 1–3%, який покриває тонким 
шаром мінеральні зерна, посилюється міцність ґрунтових 
агрегатів. Важливу роль у мікроагрегації ґрунтової маси 
виконує глиниста плазма і насиченість ҐВК Кальцієм. Цеме-
нтуюча роль карбонатів кальцію висока у формуванні мік-
роструктури чорноземів типових. Імовірно, вапно скріплює 
елементарні ґрунтові частки по карбонатному типу затвер-
діння, сприяючи утворенню і скріпленню мікроагрегатів на 
мезо- і мікроморфологічному рівні організації ґрунтової 
структури. На макроморфологічному рівні роль карбонатів 
Кальцію є протилежною. Вони швидше руйнують ґрунтову 
структуру, розрихлюють її, знижуючи щільність складення 
чорноземів типових. Щільність складення з глибиною зрос-
тає поступово, без виразного мінімуму на контакті з гумусо-
вим горизонтом. 
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Рис. 2. Вміст гумусу в структурних і водостійких агрегатах 

чорноземів типових Волинської височини  
(Розріз Боремеля В-143) 

 
Вміст гумусу в структурних агрегатах орного шару Влас-

тивості та екологічні функції чорноземів типових визнача-
ються комплексом фізичних і фізико-хімічних ґрунтових 
процесів, які відбуваються на різних рівнях структурної 
організації ґрунту. Активна частина ґрунтової маси, якою є 
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органічна, мінеральна і органо-мінеральна матриця, бере 
участь у формуванні нейтральної і слаболужної реакції 
ґрунтового середовища. Агрегація ґрунтової маси в таких 
умовах здійснюється через активні поверхневі центри, яки-
ми є гідросилікатні групи глинистих мінералів і функціона-
льні групи гумусових кислот, у результаті процесів адгезії і 
когезії. Клеюча здатність органічних сполук в утворенні 
агрегатів чорноземів типових залежить від співвідношення 
їхньої адгезійної і когезійної міцності. В мікроагрегатах 
когезійна міцність менша за адгезійну, що сприяє їх більшій 
водостійкості. В агрегатах більшого розміру, де є більший 
вміст гумусу, прошарок речовини, що скріплює мікроагрега-
ти потовщується, ефект проклеювання знижується, оскільки 
розрив буде відбуватися по когезійних, у даному випадку 
більш слабких зв’язках. Послаблення міцності макрострук-
тури зумовлене також швидким ростом кристалів кальциту, 
що різко знижує міцність цементу.  
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Описано основні параметри та особливості моніторингу 

міських грунтів, а також проаналізовано основні проблеми, 
які створені антропогенним навантаженням на урбаноземи 
великих міст. 

Ключові слова: грунт, урбанозем, оцінка якості земель, 
забруднення грунтів 

 
Спостерігаючи за ґрунтами міських земель ми можемо 

побачити чітку закономірну характеристику, яка визначає 
їхній загальний стан та певні властивості. Найчастіше знач-
на частка урбаногенного сміття; переущільнення ґрунтової 
товщі, а як наслідок зменшення загальної пористості та 
ширший прояв закисних процесів у товщі ґрунту; зростання 
лужності ґрунтового розчину та домінування сполук каль-
цію у вбирному комплексі урбанозему, забрудненість важ-
кими металами та нафтопродуктами. Значний уміст гумусу 
в урбаноземах великих міст є результатом цілеспрямовано-
го конструювання ґрунтового профілю шляхом формування 
насипного шару торфово-мінеральної суміші потужністю 
понад 10 см і також носить інтразональний характер. Саме 
тому, моніторинг ґрунтів міських земель необхідний для 
визначення та попередження багатьох факторів впливу на 
середевище в якому він знаходиться. 

Моніторинг земель – це система спостереження за станом 
земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, від-
вернення та ліквідації наслідків негативних процесів. 

Об'єктом моніторингу є всі землі незалежно від форми 
власності на них. 
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Складовою частиною моніторингу земель є моніторинг 
ґрунтів. 

Моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського 
призначення проводиться Мінагрополітики відповідно до 
затвердженого ним положення на низку прийнятих право-
вих та адміністративних актів у галузі охорони та раціо-
нального використання навколишнього середовища. Сьо-
годні широко обговорюються можливості ведення моніто-
рингу довкілля загалом та моніторингу земель зокрема [1]. 

Сучасні умови управління землекористуванням у містах 
характеризуються переходом до правових та економічних 
способів регулювання земельних відносин, підвищенням 
уваги до екологічних проблем землекористування. Тому 
зростає роль моніторингу міських земель , який є системою 
заходів для спостереження за станом міського земельного 
фонду для своєчасного попередження та усунення наслідків 
негативних процесів у міському середовищі. До моніторингу 
міських земель можна віднести систематичні спостереження 
всіх процесів у міському середовищі, які впливають на вар-
тість міських земель.  

Під моніторингом земель розуміється система спостере-
ження за станом земельного фонду для своєчасного вияв-
лення змін, їх оцінки, попередження та усунення наслідків 
негативних процесів. Моніторинг в широкому сенсі розумі-
ється як процедура відстеження змін у тих чи інших проце-
сах, явищах. Для організації моніторингу необхідно визна-
чити: регламент внесення змін до еталонну базу (довідники, 
класифікатори, показники, характеристики); відповідальних 
за ведення еталонної бази; порядок розповсюдження робо-
чих копій еталонної бази.  

Особливої гостроти ці питання набули на рівні впрова-
дження моніторингу земель у міському середовищі. Під моні-
торингом земель розуміють облік земель різного призна-
чення шляхом установлення розмірів площ трансформова-
них земель з одного виду в інший. 
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Отже, до уваги береться лише інвентаризація земель у 
межах різних функціональних зон міста, забуваючи, що 
землі це в першу чергу ґрунти та ґрунтові комбінації, які 
володіють унікальними, властивими лише їм структурою та 
властивостями і визначають якісні характеристики міської 
екосистеми. Ґрунтовий моніторинг має слугувати базисом 
широко розгалуженої системи моніторингу міських земель, 
який формуватиме основне достовірне джерело інформації 
для характеристики якісного стану земель і їх оцінки. Тому 
основною метою ґрунтового моніторингу в місті повинно 
стати створення системи спостережень за змінами в струк-
турі ґрунтового покриву міста, оцінка ґрунтово-екологічних 
властивостей основних типів як природних, так і антропо-
генних ґрунтів та прогнозу їх функціонування з метою роз-
робки способів раціонального використання (статті 48 та 54 
Закону України від 19.06.03 р. № 962-IV “Про охорону зе-
мель”) [2]. 

Враховуючи характер прояву основних властивостей ур-
баноземів у великих містах, особливої уваги заслуговують 
не абсолютні значення індикаційних параметрів, а межі їх 
оптимуму для функціонування міської ґрунтової та надґру-
нтової біоти. Характеристики екологічних функцій міських 
грунтів визначають буферність ґрунту, тобто його здатність 
поглинати різні види урбаногенного навантаження, без 
порушення внутрішньоґрунтової рівноваги.  

Межі оптимуму основних функціональних параметрів ур-
баноземів є індивідуальними для окремих груп біоти в різ-
них функціональних зонах міста, тому потребують деталь-
ної типізації та уточнення. Однак уже сьогодні можна гово-
рити про експериментально встановлені критичні значення 
наступних функціонально важливих параметрів урбанозе-
мів: щільність будови в межах 0,9–1,6 г·см –3, пористість – 
40–75 %, значення рН – 4–8, загальний гумус – 3–6 %. Зва-
жаючи на особливості міського середовища та функції, які 
виконують міські ґрунти, ці діапазони можуть бути розши-
рені за умови безпечності для здоров’я мешканців міста. 
Антропогенні ґрунти, які займають вагоме місце в структурі 
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ґрунтового покриву сучасного міста, здатні виконувати 
більшість екологічних функцій. В умовах міста відчутна 
деградація екологічних функцій природних ґрунтів (Добро-
вольский, 1990) та сповільнене формування цілісних функ-
ціональних ознак антропогенних ґрунтів. [3] 

Деякі з функцій ґрунту, зважаючи на специфіку середо-
вища, втрачаються або виконуються частково, тоді як якісне 
виконання інших функцій є визначальним для існування 
міської екосистеми. Редукуються функції, пов’язані з розк-
ладом 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.  

До основних функцій міських ґрунтів, оцінка виконання 
яких є важливим моніторинговим параметром, належать 
наступні їх категорії: забезпечення життєвого простору для 
ґрунтової біоти та механічної опори для рослин; стимулятор 
та інгібітор біохімічних процесів для забезпечення груп 
біоти поживними речовинами, а також формування буфер-
ного й захисного екрану для ґрунтової екосистеми; санітар-
но-гігієнічні функції ґрунтів, які набувають особливої ваги. 
Поряд із середовищеформуючими функція-ми, про вико-
нання яких говорилося вище, особливу увагу слід приділити 
низці біохімічних функцій, які сприяють зв’язуванню та 
трансформації токсичних сполук у більш безпечні їх форми.  

Повноцінний міський ґрунт (природно-антропогенний 
або урбанозем) стає дієвим біогеохімічним бар’єром для 
більшості забруднюючих речовин (важкі метали, пестициди, 
нафтопродукти) на шляху їх міграції в атмосферу та ґрунто-
ві води. Таким чином, виконуючи роль сорбенту, ґрунт пе-
реводить поверхневі забруднені води в ґрунтові, очищаючи 
їх.  

Необхідність ґрунтового моніторингу визначається не-
можливістю адекватної оцінки сучасного стану ґрунтів за 
наявною інформацією, яка практично не відображає суті 
природних та антропогенних процесів у ґрунтах міста. Це 
зумовлено вузьким набором досліджених параметрів, зале-
жно від конкретних завдань. Не уніфікованими залишають-
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ся методики досліджень ґрунтів у місті, і в більшості випад-
ків отримані дані неможливо порівняти або зіставити з 
даними інших дослідників. Відсутня єдина програма ґрун-
тового моніторингу в умовах міста та система контрольних 
пунктів по всіх типах ґрунтів та їх трансформованих відмі-
нах. Перераховані аспекти та проблеми проведення ґрунто-
вих досліджень в умовах міста спонукали нас до конкре- 
тизації мети та завдань ґрунтового моніторингу в місті, 
визначення його специфічних рис та завдань, впроваджую-
чи його на рівні ґрунтового покриву міста Львова. 

Ґрунтовий покрив в межах великих промислових центрів, 
як правило, сильно трансформований. Дослідження двох 
останніх десятиліть дозволили виділити міські грунту в 
окремий тип – урбоземи , для яких характерні специфічний 
морфологічний профіль, часто «запечатана» поверхня, але 
проте ці грунти повинні виконувати свої екологічні функції, 
тому потребують і в охороні, і в моніторингу. 

Роль земель у містах неоднозначна: з одного боку - це 
об'єкт навколишнього міського середовища, з іншого - 
об'єкт майнових відносин, тому для них існує економічна 
(кадастрова) оцінка. 

Нормативна база передбачає облік та оцінку якості місь-
ких земель як комплексну характеристику, що відображає 
ступінь відповідності фактичного стану земель норматив-
ному. Наказується збір відомостей про ступінь придатності 
земель використання, включаючи інженерно-екологічні, 
екологічні та інші умови. Інформація про якість міських 
земель повинна використовуватися при стратегічному 
плануванні розвитку міської інфраструктури, при аргумен-
тації введення обмеження на будь-які види використання 
земель, при формуванні відомостей по ділянках, що вистав-
ляються на торги. 

В даний час немає єдиного переліку показників, на основі 
яких можна було б судити про якість земельних ділянок, що 
знаходяться в різних природно-кліматичних умовах, приз-
начених для різних цілей і т.д. 

Ефективний контроль за походженням, збереженням, 
утилізацією і багаторазовим використанням, транспорту-
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ванням, відновленням і перерозподілом небезпечних відхо-
дів має першорядне значення для здоров’я населення, захи-
сту довкілля і управління природними ресурсами, що вима-
гає активного міжнародного співтовариства. Оскільки ток-
сичні хімікалії та небезпечні відходи несприятливо вплива-
ють на якість повітря водяних ресурсів і ґрунту, тому необ-
хідне здійснення їх ефективного моніторингу. Моніторинг 
небезпечних відходів має широкий спектр від контролю їх 
джерел до умов збереження, обробки, перевезення, утиліза-
ції і перерозподілу. 

Більшість небезпечних забруднювачів може попадати у 
різні середовища – повітря, грунт, поверхневі та ґрунтові 
води, тому важливі аналітичні методи їх визначення у цих 
середовищах. Токсичні хімікалії та шкідливі відходи, скинуті 
в навколишнє середовище, накопичуються в грунті і грун-
тових водах. У порівнянні з повітрям і проточною водою, 
ґрунтові води і грунт найбільш уразливі для відходів. Біль-
шість впливів на довкілля токсичних хімікалій і небезпеч-
них відходів виявляється як забруднення ґрунтових вод і 
ґрунту, тому що їхні можливі концентрації в атмосфері та 
ріках дуже малі в порівнянні із зазначеними забрудненнями. 

Ґрунтові води – це великий ресурс, який включає 96 % від 
всесвітніх загальних запасів прісноводних ресурсів. Вони є 
джерелами більше 40 % від внутрішнього, сільсько-
господарського та промислового водопостачання багатьох 
країн. Це, іноді, єдине надійне джерело водозабезпечення, 
яке повинне надійно захищатися від забруднення. Вирішен-
ня цієї зростаючої проблеми не просте, тому що ґрунтові  
води доступні не безпосередньо. Відновлення грунтових вод 
– це складний і великовартісний процес [4]. 

Для якісного моніторингу грунтових вод необхідно оці-
нити всю існуючу геологічну і гідрогеологічну інформацію 
Вибір процедури моніторингу залежить від потенційних 
рівнів концентрації домішків, доступного часу для моніто-
рингу і загальних геологічних умов. Першим кроком у гідро-
геологічному дослідження місця є огляд ґрунтів, геологіч-
них умов ґрунтових вод. Для всіх грунтових вод повинні 
проводитися фонові визначення. Моніторинг повинен про-
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водитися для кожного окремого джерела – потенційного 
забруднювача. Забруднення грунтів і забруднення грунто-
вих вод токсичними хімікаліями і небезпечними відходами 
зв’язане між собою, тому істотно контролювати забруднені 
грунти при моніторингу грунтових вод. [5] 

Отож, перед початком проведенням моніторингу необ-
хідно визначити тип забруднювача, оцінити величину за-
бруднення грунтів, площу забрудненого місця, точне розта-
шування головних забруднених грунтів, визначити найкра-
щий спосіб контролю місця забруднення, фактичну мету 
моніторингу, час проведення повного моніторингу і його 
вартість. Відповіді на перші питання вимагають наукового, 
проектного і технологічного обґрунтування, яке спирається 
на попередню розвідку місця і обстеження місця забруднен-
ня ґрунтів. Останнє питання не може вирішуватися 
об’єктивно, так як це питання найчастіше політичне. 
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Встановлено головні аспекти зміни кліматичних показ-

ників на території України, показано динаміку змін показ-
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Глобальна зміна клімату – одна з найгостріших екологіч-

них проблем які стоять перед людством. Згідно прогнозів 
провідних міжнародних наукових центрів з дослідження 
клімату, протягом наступного століття температура підви-
щиться на 2–5 градусів за Цельсієм. Такі темпи глобального 
потепління спричинять серйозні кліматичні зміни і різні 
екосистеми опиняться під загрозою зникнення. 

Сьогодні можна зі впевненістю сказати, що значні кліма-
тичні зміни вже відбуваються. Ми повинні бути готовими до 
наслідків. 

Основною причиною зміни клімату є використання вико-
пного палива та неефективне споживання енергії, що виро-
бляється. Парникові гази, що утворюються внаслідок діяль-
ності людини, викликають посилення парникового ефекту. 

З 1750 року глобальні концентрації  вуглекислого газу, 
метану та оксиду азоту в атмосфері Землі як наслідок люд-
ської діяльності значно зросли і в даний час набагато пере-
вищують до індустріальні показники, визначені при дослі-
дженні льодових зразків віком багато тисяч років  Підви-
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щення глобальної концентрації вуглекислого газу зумовле-
не у першу чергу використанням викопного палива та зміні 
землекористування, в той час як зміни у концентрації мета-
ну та оксиду азоту перш за все пов'язані з сільським госпо-
дарством. 

Вуглекислий газ є найважливішим антропогенним пар-
никовим газом. Глобальна концентрація СО2 у атмосфері 
Землі зросла з 280 ррm у до індустріальний період до 379 
ррm у 2005 році. За результатами дослідження льодових 
зразків, атмосферна концентрація СО2 у 2005 році значно 
перевищила природний діапазон за останні 650 тис. Років 
(180-300 ррm). За останні 10 років середні щорічні темпи 
зростання концентрації атмосферного вуглекислого газу (з 
1995 по 2005 рр. 1.9 ррm/ рік) були більшими, ніж будь-коли 
протягом всього періоду прямих атмосферних вимірювань 
(наприклад, у середньому 1.4 ррm/рік у період 1960 по 2005 
рр.), хоча були коливання у середньорічних темпах зростан-
ня. Першочерговим джерелом зростання концентрації атмо-
сферного вуглекислого газу з до індустріального періоду є 
використання викопного палива. 

Дослідження свідчать, що клімат України, протягом 
останніх десятиліть вже почав змінюватися (температура та 
деякі інші метеорологічні параметри відрізняються від 
значень кліматичної норми) і згідно результатів моделю-
вання – для території України в майбутньому продовжува-
тиметься зростання температури повітря (хоча величина 
змін дещо відрізняється за різними прогнозними моделями) 
та відбуватиметься зміна кількості опадів протягом року. Це 
може призвести до зміщення кліматичних сезонів, зміни 
тривалості вегетаційного періоду, зменшення тривалості 
залягання стійкого снігового покриву, зміни водних ресур-
сів місцевого стоку. 

Стихійні метеорологічні явища (СМЯ) є найнебезпечні-
шим проявом нестабільності клімату. Протягом останнього 
десятиліття в усьому світі (включно з Україною) зросла їх 
кількість, у багатьох випадках вони характеризуються знач-
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ною інтенсивністю, завдають збитків економіці та призво-
дять до людських жертв. За висновками Четвертої доповіді з 
оцінки змін клімату, Україна не входить до переліку най-
більш вразливих до глобального потепління регіонів нашої 
планети, проте, як свідчать наведені результати досліджень, 
прояв кліматичної зміни в України вже спостерігається і 
протягом найближчих десятиліть буде тривати. 

До стихійних метеорологічних явищ належать дуже си-
льний дощ, дуже сильний сніг, крупний град, сильний вітер, 
шквал, смерч, сильна пилова буря, сильна хуртовина, силь-
ний туман, сильна ожеледь, сильне налипання мокрого снігу 
тощо. В Україні найпоширенішим стихійним метеоро-
логічним явищем є дуже сильний дощ, що зумовлює катаст-
рофічні зливи, селі, повені, затоплює значні території сіль-
ськогосподарських угідь, житлові та виробничі приміщення 
і навіть призводить до зміни ландшафту. 

У своїй науковій роботі нами було опрацьовано і проана-
лізовано метеодані з 40-х років 20-го століття для метеоста-
нцій: Львів, Одеса, Харків, Київ і Сімферополь. З отриманих 
даних побудував графіки динаміки зміни середньорічних і 
середньомісячних температур повітря і кількості опадів. За 
допомогою ліній трендів  виявив загальну динаміку зміни 
температури повітря і кількості опадів. 

Відбулося зростання середньорічної температури повітря 
на всіх точках спостереження. Найбільше змінилась серед-
ньорічна температура повітря у Києві – на 1,8 градуси Цель-
сію (рис. 1.). Дещо менше збільшилась середньорічна темпе-
ратура повітря в Одесі – 1,5 градуси Цельсію, у Львові і Сім-
ферополі на 1,2–1,3 градуси Цельсію, найменше середньорі-
чна температура зросла в Ужгороді – 0,8 градуси Цельсію.  

Середньомісячна температура січня за останні 70 років 
значно зросла на всіх метеостанціях. Найбільше зростання, 
майже на 4 градуси Цельсію, спостерігається на метеостанції 
Київ. Найменше середньомісячна температура зросла на 
метеостанції Сімферополь (1,3 градуси Цельсію). Для стан-
цій Львів, Одеса та Ужгород зростання середньомісячної 
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температури січня спостерігається на рівні 1,8–2,4 градуси 
Цельсію. 

 

 
Рис. 1. Графік середньорічної температури, Київ 

 
Середньомісячна температура липня також зросла на всіх 

метеостанціях. Найбільше середньомісячна температура 
зросла в Сімферополі на 2 градуси Цельсію. На метео-
станціях Ужгород і Львів середньомісячна температура 
липня зросла на 1–1,1 градус Цельсію, в Одесі на 1,5 градуси, 
а в Києві на 1,8 градуси Цельсію. За допомогою поліноміна-
льних трендових ліній виявлено, що в 60-тих і 70-тих роках 
20ст. був значний спад температури повітря на всій терито-
рії України. З середини 80-років починається збільшення 
температури повітря. 

На більшості станцій середньомісячна температура січня 
зросла більше ніж середньомісячна температура липня.(рис 
2, рис 3) Це дозволяє говорити про те, що значне збільшення 
середньорічної температури відбувається за рахунок знач-
ного збільшення середньо зимової температури. Винятком є 
лише метеостанція Сімферополь, де середньомісячна темпе-
ратури липня зросла на 2 градуси Цельсія, а середньо-
місячна температура січня зросла на 1,3 градуси Цельсію. 
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Рис. 2. Графік зміни температури січня, Київ 
 
Збільшення річних сум опадів відбулося по всій контине-

нтальній території України. Київ – 60мм/рік, Одеса-
100мм/рік, Ужгород – 80 мм/рік і Львів -150мм/рік. Значної 
зміни кількості опадів на рік немає лише на метеостанції 
Сімферополь. Особливостей зміни розподілу кількостей 
опадів між зимовим і літнім сезоном не спостерігається. 

 

 
Рис. 3. Графік зміни температури липня, Київ 

 
З наведених вище даних видно що глобальні зміни кліма-

ту не є чимось далеким і ніяк нас не стосуються, стає зрозу-
міло, що людство стоїть на початку значних змін, клімат в 
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якому ми звикли жити буде змінюватись і надалі, а це приз-
веде до величезних  змін екосистеми, людям доведеться 
пристосовуватись до нового клімату і вчитись жити в даних 
умовах. 

 

 
Рис. 4 Графік зміни річних кількостей опадів, Львів 

 
Це стосується і України також. Для території України 

справджується прогноз Міжурядової групи експертів з пи-
тань зміни клімату, температура повітря по всій території 
виросла на 0,2 °C за першу декаду 21 століття і буде продов-
жувати рости з такою ж швидкістю мінімум ще два століття. 
Процес глобального потепління, нажаль, навіть при всьому 
бажанню людства, неможливо зупинити швидко. Так що в 
недалекому майбутньому ми можемо отримати у Львові 
середньорічну температуру повітря на рівні з Севастополя 
кінця 20 століття, а сніг зимою для львів’ян стане скоріше 
дивиною ніж звичністю. 
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Розроблено схему функціонального зонування міста Львів 
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площ таких зон міста Львова у 21 ст. 

Ключові слова: функціональне зонування, ГІС-технології, 
ландшафт. 

 
Ландшафтну систему можна порівняти з картковим бу-

диночком неймовірних масштабів. Достатньо забрати один 
елемент – і вся система впаде. Однак не лише розвиток, але 
й саме питання існування людства на сьогодні не можливе 
без втручання у природні процеси. При цьому вплив людини 
на природу часто є стихійним, і ніяким чином не регулюєть-
ся, що в результаті призводить до порушення природної 
рівноваги і в перспективі грозить екологічною катастрофою.  

Об’єктом вивчення виступає урбоекосистема Львова. 
Предмет дослідження – функціональні зміни, що призво-
дять до динаміки та розвитку функціональних зон міста.  

Гармонізація взаємовідносин людина/природа можлива 
лише при переході до такої стратегії впливу, при якій забез-
печення базових потреб людини як біологічної істоти не 
конфліктує із можливістю їх реалізації наступними поколін-
нями, що й було затверджено на конференції Ріо-92. 

Для вивчення даної проблеми нами було вибрано міське 
середовище як таке, що найбільш повно концентрує в собі 
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всі позитивні та негативні аспекти діяльності людини, буду-
чи при цьому «концентратором» більшості ресурсів. Тобто, 
на нашу думку, при вирішенні проблеми створення оптима-
льного середовища проживання людини, яке б не конфлік-
тувало із природними ландшафтами, людство з упевненістю 
могло б заявити про перехід на новий рівень співіснування 
людини та природи, що стало б переходом до ноосфери 
Вернадського. 

Раціональне використання природно-ресурсного потен-
ціалу не можливе без організації впорядкованого природо-
користування, одним із елементів якого є функціональне 
зонування міських ландшафтів з наступним ландшафтним 
плануванням. 

Згідно з Оргуською конференцією щодо доступу до інфо-
рмації про навколишнє природне середовище, інформація 
про стан ландшафтів, зокрема і в межах міста, повинна бути 
легкодоступною для громадян. Найпростіше це реалізувати 
за допомогою мережі Інтернет, створивши відповідний веб-
ресурс, на якому львів’яни змогли б отримати всю повноту 
неупередженої екологічної інформації у картографічному 
виді з можливістю масштабування. 

Вирішення сучасних проблем вимагає використання су-
часних методів, до яких відноситься і використання 
комп’ютерних географічних інформаційних систем (або GIS). 
Наука завжди використовувала для своїх потреб найбільш 
передові методи досліджень. Останнім трендом не лише 
досліджень у сфері екологічного моделювання, але й інфор-
маційних технологій загалом є перенесення основних обчи-
слювальних операцій в «хмару». Такий спосіб не лише пе-
редбачає краще убезпечення основної інформації при зни-
щенні чи втраті фізичного носія, але й передбачає можли-
вість паралельної спільної роботи над проектом.  

Функціональне зонування ландшафтів Львова було про-
ведено на основі власної класифікації, яку було розроблено 
на основі ДБН 360-92 та зонування функціональних міських 
ландшафтів В. П. Кучерявого, Ф. М. Мількова і А. Г.Ісаченка 
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Дана класифікація розроблена спеціально для міста Львова, 
однак є актуальною для будь якого великого міста. Було 
виділено такі функціональні типи ландшафтів: 

● селітебні ландшафти; 
● промислові ландшафти; 
● зелена зона; 
● громадські центри; 
● транспортні території; 
● землі сільськогосподарського призначення; 
● девастовані ландшафти; 
● беллігеративні землі; 
● місця масових поховань (кладовища); 
 

 
Рис. 1. Функціональне зонування міста Львів 

 
Селітебні ландшафтні зони включають в себе безпосере-

дньо житлову забудову (незалежно від її поверховості), а 
також супутні об’єкти: окремі магазини (наприклад МАФи), 
навчальні заклади (школи, дитячі садочки), невеликі зелені 
зони (наприклад сквери). Такі ландшафти характеризують-
ся порівняно невисоким рівнем антропогенного наванта-
ження. Найбільший тиск на довкілля чинять багато-поверхові 
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будинки та їхні комунікації (водопроводи, водовідведення, 
електрифікація, газифікація, мережеві кабелі та ін.). Подвір’я 
особняків часто озеленюються, проводиться додаткове їх 
окультурення. Також для селітебних ландшафтних зон 
характерні великі масиви «закритих» ґрунтів з асфальтовим 
чи кам’яним покриттям, високий ступінь насичення техно-
генними об’єктами особливого функціонального призна-
чення і своєрідні мікрокліматичні умови – характерні озна-
ки урбанізованого типу міського ландшафту. Основною 
проблемою селітебних ландшафтів є зношеність житлового 
фонду, що найкраще простежується в районі Сихова. Тут 
відносно нові будинки вже не є придатними для проживан-
ня через панельний тип будівництва та невідповідність 
технічним нормам, що вже казати про житлову забудову в 
центральній частині міста, яка відноситься до австрійської 
епохи історії міста. Селітебна зона є найбільшою за площею. 
Географічно селітебна зона розосереджена по всій території 
Львова. Сучасні житлові масиви сформувалися переважно на 
місці колишніх приміських сіл (Левандівка, Сихів, Брюховичі).  

Наступним типом є індустріальні ландшафтні зони. Ви-
робнича територія у сучасному місті являє собою складну 
сукупність промислових підприємств, науково-виробничих 
організацій і установ, енергетичних, промислово-транспорт-
них, комунально-складських підприємств, а також об'єктів 
наукового обслуговування, підготовки кадрів та інших 
об'єктів невиробничої сфери, які обслуговують матеріальне 
і нематеріальне виробництво. Вони зазвичай займають 
значні території та являються інтенсивними забруднюва-
чами. Прикладом індустріальних ландшафтів є промислові 
зони Сигнівка та Рясне. Території промзон зазвичай погано 
озеленені, серед рослинності переважають рудеральні види. 
Для індустріальних ландшафтів характерний найвищий рівень 
антропогенного навантаження. Характер взаємодії люди-
на/природа тут має односторонній характер. Хоча на тери-
торії Львова фактично відсутні кар’єри (окрім кількох піща-
них), однак антропогенний тиск на ландшафти тут проявля-



110 Матеріали студентської наукової 
конференції (28 квітня 2015 р.) 

 

ється масивною забудовою (переважно у вигляді промисло-
вих цехів) та потужними інфраструктурними об’єктами. 
Також на їх території побудовано адміністративні будови та 
громадські центри. Після переходу на ринкову економіку 
більшість підприємств у Львові було закрито. На сьогодні їх 
території не використовуються або перепрофільовані під 
громадські та офісні центри. Після їх ревіталізації значною 
мірою можливо вирішити проблему нестачі території в 
межах міста, особливо враховуючи доступність комунікацій. 

Зелена зона представлена у Львові міськими та заміськи-
ми парками, лісопарками і лугопарками та лісовими маси-
вами.Також помітну роль у ландшафтній структурі міст 
відіграють сади та ботанічні сади. В основному найбільші 
лісові масиви зосереджені в північно-західній та південно-
західній частині Львова і представлені окультуреними при-
родними лісами. Парки та ботанічні сади розміщені в 
центральній частині Львова (Стрийський парк, парк Висо-
кий Замок, Парк Франка, ботанічний парк Університету 
імені Івана Франка та Лісотехнічного університету).  

Громадські центри також було виділено в окремий тип 
ландшафтів, що пояснюється відмінністю характеру їх пере-
важного використання. До громадських центрів у межах 
Львова можна віднести ринки (наприклад, «Південний» чи 
«Краківський»), спортивні споруди (стадіон «Арена-Львів» 
чи іподром), релігійні комплекси і університетські кампуси 
(Церква Св. Юра, НУ «Львівська Політехніка», Духовна семі-
нарія), лікувальні заклади (Львівська обласна клінічна ліка-
рня) та інші. 

Комунікаційні ландшафти представлені у Львові перева-
жно залізничними коліями, рідше – автомобільними роз-
в’язками. Геометрично вони лінійної форми, а отже вплив на 
природну систему є мінімальним. Деструктивним є загоро-
джувальний характер комунікацій, що перешкоджає міграції 
тварин. Часто комунікаційні ландшафти представлені сніго-
захисними насадженнями, для маскування девастованих ланд-
шафтів. 
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Землі сільськогосподарського призначення у Львові роз-
міщені по периферії, на території приміських сіл чи містечок 
(Підбірці, Зубра, Дубляни). Для них характерний екстенсив-
ний шлях розвитку та загальна деградація ґрунтів. 

Девастовані ландшафти представлені кар’єрними виїм-
ками та відвалами в зоні видобутку будівельних матеріалів – 
каменю, піску, глини. Часто займають значні площі. На тери-
торії Львова вони представлені піщаними кар’єрами на вул. 
Шевченка та Стрийській, які в подальшому потребують 
ревіталізації. Беллігеративні ландшафти в світлі останніх 
подій є особливо актуальними. Представлені вони переваж-
но війсь-ковими частинами (вул. Шевченка, Княгині Ольги, 
Стрийська-Наукова), випробувальним танковим полігоном 
та навчальними закладами військового спрямування. Осно-
вною проблемою цих територій є їх перепрофілювання та 
рекультивація після перенесення військових частин за межі 
центральної частини міста. 

Місця масових поховань (кладовища) є ще одним типом 
ландшафтів міста. На території Львова вони представлені 
переважно великими міськими кладовищами (Личаківське, 
Янівське, Сихівське та Голосіївське) та малими закритими. 

У часовому зрізі відношення площ функціональних 
ландшафтів змінювався. Якщо прослідкувати використання 
площ з 2000 року до 2013, то ми побачимо наступні законо-
мірності. 

Як бачимо (рис. 2), забудовані землі, які у нашій класифі-
кації відповідають селітебним ландшафтам, промисловим 
ландшафтам та громадським центрам. Починаючи з 2000 
року виросли на 458 га або на 2,84% площі міста, в підсумку 
склавши 68,3% площі міста Львова.Дане зростання відбуло-
ся за рахунок зміни функцій інших ділянок, наприклад бел-
лігеративних чи сільськогосподарських.  

Ліси та лісовкриті площі показують незначне зростання з 
3366 га у 2000 р до 3403 га у 2013 р. Що характерно, зрос-
тання відбулося не за рахунок збільшення площі безпосере-
дньо зелених насаджень, а зміни типу власності. 
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Рис. 2. Динаміка зміни площ функціональних зон м. Львів 

 
Площа земель сільськогосподарського призначення май-

же не змінилася, зменшившись на 47 га. З 2000 по 2005 роки 
відбулося зростання до 1810 га, однак пізніше воно зніве-
лювалося. 

Площа земель під водою не змінилася, складаючи станом 
на 2013 рік 119 га. 

Інші землі, під якими переважно розуміється беллігера-
тивні ландшафти, суттєво скоротили свою площу. Так, якщо 
в 2000 році їх площа склада 662 га, то в 2013 році вона ско-
ротилася до 187 га. В основному це пов’язано зі зміною 
функціонального призначення значних площ під військови-
ми частинами, які в основному було переведено в житловий 
фонд. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що функціональне 
зонування міста є матеріальним втіленням складних і часто 
суперечливих процесів суспільно-політичних та суспільно-
економічних перетворень, що і підтверджує розвиток міста 
Львова. На основі розглянутої вище класифікації функціона-
льних міських ландшафтів ми можемо дійти до висновку 
про незадовільний стан ландшафтного середовища міста 
Львова, значні площі якого потребують ревіталізації. Дина-
міка зміни площ функціональних зон міста показує зростан-
ня земель під забудовою, що компенсується в свою чергу 
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скороченням площ земель сільськогосподарського та беллі-
геративного призначення.  
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 

Смоляк Юлія 
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Кафедра економічної і соціальної географії 

 
Зроблено аналіз територіальних відмінностей розвитку 

злочинності, розраховано індекс злочинності для держав 
світу. Дана характеристика найбільш впливових міжнарод-
них злочинних угруповань. 

Ключові слова: злочинність, індекс злочинності, мафія. 
 
Актуальність дослідження. В умовах соціально-економічної 

глобалізації, повсюдної комп’ютеризації, переході до інформа-
ційної стадії розвитку людської цивілізації зростає актуальність 
та часовість вивчення та усестороннього дослідження негатив-
них аспектів функціонування суспільства. Одним з них є зло-
чинність, яка набула особливих форм на початку ХХІ ст. (теро-
ризм, корупція), ґрунтовно інтегрувалася у світові мережеві та 
транснаціональні бізнес-структури (мафія), перебуває на вістрі 
науково-технічного прогресу (кіберзлочинність, інформаційний 
шпіонаж), тощо. 

Мета та завдання. Узагальнення напрацювань провідних 
світових інституцій з дослідження злочинності, аналіз територі-
альних відмінностей розвитку злочинності за макрорегіонами 
світу, укладання типології держав світу за індексом злочинності, 
характеристика діяльності наймасштаб-ніших злочинних фор-
мувань глобального типу (транснаціональна злочинність). 

Результати дослідження. Злочинність ― сукупність усіх зло-
чинів, вчинених на певній територій упродовж деякого періоду 
[2]. Проблеми злочинності активно вивчають у сфері міжнарод-
них відносин, юриспруденції, соціології, політології, конфлікто-
логії, національної безпеки тощо.  
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У географії проблеми злочинності досліджує галузева дисци-
пліна соціальної географії (за класифікацією суспільно-
географічних дисциплін проф. О. Шаблія, 2001) – географія 
соціальних негараздів, яка вивчає геопросторову організацію 
тіньових сторін життя суспільства [5]. Вперше на доцільність 
вивчення злочинності на глобальному рівні, в українській сус-
пільній географії, звернуто увагу в праці «Вступ до соціальної 
географії» (А. Голиков, Я. Олійник, А. Степаненко; 1996): розгля-
нуто проблему глобальної злочинності: «злочинність, теро-
ризм, наркотизм, та інші антисуспільні явища викликають 
глибоку корозію всього механізму суспільного розвитку» [4, 
с. 306–307]. Вчені звернули увагу на проблеми: транснаціоналі-
зації злочинності, загального збільшення числа злочинів у 
світі – в середньому на 5% щороку; появи нового виду злочин-
ності – електронна (кібернетична) злочинність. Пізніше окремі 
аспекти поширення злочинності у світі розглянули у своїх 
працях проф. О. Шаблій (злочини тоталітарної системи проти 
людства, корупція, групова злочинність) [5], проф. Л. Шевчук 
(становлення кібернетичної (електронної) злочинності) [6]. 
Значне місце картографічній продукції з глобальної злочиннос-
ті присвячено в праці «Глобальні проблеми світу: атлас»: розділ 
«Протидія корупції» [3]. 

На сьогодні, більшість авторів сходяться до думки, що визна-
чальними чинниками, які впливають на розвиток злочинності 
на глобальному рівні є: рівень соціально-економічного розвит-
ку держав світу [1, 4, 5, 6, 7, 8, 11], якість життя людей [3, 4], 
рівень безробіття [3, 4, 6], рівень освіченості населення [5, 6], 
рівень релігійності населення [6], рівень політичної стабіль-
ності держави та здатності гарантувати права громадян [7, 8, 
11], кваліфікація контролюючих органів (поліція, служба безпе-
ки) [7, 8, 11], тощо. Водночас суттєвим фактором, що стимулює 
зростання злочинності у світі на сьогодні є повсюдна 
комп’ютеризація, яка формує новий вид злочинності – кіберз-
лочинність. 

Розвиток злочинності суттєво різниться за регіонами сві-
ту: найбільший показник умисних вбивств фіксується в 
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регіонах із нижче середнього та найнижчими соціально-
економічними показниками розвитку держав світу – Серед-
ня Америка, Південна Америка та Африканська Субсахара, де 
він в чотири–п’ять разів перевищує показник європейських 
держав (2,3 умисних вбивств на 100 000 населення) та в 
десять–двадцять разів показник Австралії та Нової Зеландії 
(1,0 умисних вбивств на 100 000 населення) (табл. 1). 

 

Таблиця 1 
Головні показники розвитку злочинності  

за географічними світами, 2012 

Географічний світ 

Умисні  
вбивства, 

вбивств на 
100 000 осіб 

Зґвалтування, 
випадків на 
100 000 осіб 

Ув’язне-
них, осіб 

на 
100 000  

осіб 

Європа 2,3 8,5 135 

Російський світ 4,4 1,5 265 

Північна Америка 7,8 32,1 443 

Середня Америка 20,6 22,0 339 

Південна Америка 15,9 17,2 210 

Північна Африка/ 
Південно-Західна Азія 

3,4 3,6 153 

Африканська  
Субсахара 

11,5 30,9 120 

Південна Азія 3,7 4,5 105 

Східна Азія 2,8 9,0 176 

Південно- 
Східна Азія 

4,9 5,8 142 

Австралія 1,0 27,2 158 

Тихоокеанський світ 3,8 11,0 164 
 

При укладанні таблиці використано підхід розподілу 
держав світу за географічними світами американських ав-
торів Г. де Блій, П. Муллер («Географія : світи, реґіони, кон-
цепти», 2004). Складено на основі: [9, 10, 12]. 
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Найвищі показники зґвалтувань фіксуються в Північній 
Америці, де вони в чотири рази перевищують дані держав 
Європейського світу (32,1 та 8,5 зґвалтувань на 100 000 осіб, 
відповідно). Водночас низькі офіційні статистичні показни-
ки зґвалтувань, які зафіксовані в державах Російського світу 
(1,5) необхідно брати під сумнів: переважна більшість випа-
дків зґвалтувань у державах даного регіону не фіксується із-
за слабкості та недосконалості розвитку системи гаранту-
вання повсякденної безпеки населення (поліції), її корумпо-
ваності [8, 12]. Низький показник зґвалтувань в державах 
Північної Африка та Південно-Західної Африки зумовлений 
високим рівнем релігійності населення даного регіону, суво-
рим дотриманням законів ісламу, страхом смертної кари за 
вчинення зґвалтування та небажанням повідомляти про 
вчинення злочину потерпілою особою через суспільний осуд 
та сором. 

Головні показники розвитку злочинності суттєво різ-
няться на субмакрорегіональному рівні: з-поміж європейсь-
ких держав найвищі показники зафіксовані (2012) у постсо-
вєтських державах (індекс сприйняття корупції – Україна; 
умисні вбивства – Білорусь; зґвалтування – Сербія; ув’язнені – 
Сербія, Албанія), які характеризуються найнижчим в геог-
рафічному світі соціально-економічним розвитком та висо-
кою нестабільністю політичної системи; у Російському геог-
рафічному світі, беззаперечним лідером є Росія: характери-
зується найвищими показниками розвитку злочинності у 
регіоні, а за показником ув’язнених на 100 000 осіб входить 
до першої десятки держав світу [12]; держави з низьким 
соціально-економічним рівнем розвитку лідирують за пока-
зниками злочинності й в інших географічних світах: Руанда, 
Малаві (Африканська Субсахара), М’янма, Бруней (Південно-
Східна Азія), Монголія (Східна Азія), Пакистан, Бангладеш 
(Пд. Азія), Чилі, Болівія, Парагвай (Південна Америка), тощо. 

Інтегральним показником, що характеризує розвиток 
злочинності за державами світу є індекс злочинності 
(англ. Crime Index) – показник, який оцінює рівень злочинності 
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в державах та містах світу. Розроблений (2011) аналітич-
ною компанією «Numbeo doo» на показниках глобальної 
бази даних «Numbeo»; для обчислення використовують 
складні емпіричні розрахунки, що враховують як національ-
ні та ООН статистичні показники так і результати соціологі-
чних опитувань з проблем криміногенної ситуації на тери-
торіях дослідження. Діапазон І. з. від нуля (0 – будь-яка 
злочинна діяльність відсутня, абсолютна безпека) до сто 
(100 – максимально небезпечно-злочинна ситуація на тери-
торії дослідження). Протилежний показник – Індекс безпеки 
(Safety Index) [11]. Найнебезпечніші держави світу за індек-
сом злочинності (2014): Південний Судан (85,49), Венесуела 
(82,55), Папуа-Нова Гвінея (81,03), Кенія (79,05) [7]. Україна 
входить у групу держав з середнім рівнем злочинності 
(50,16; 54 ранг у світі). Найнебезпечніший регіон за індексом 
злочинності – Південна Америка та Африка на Південь від 
Сахари, де більшість держав входить у групу з високим та 
вище середнього рівнем індексу злочинності; найбезпечні-
ший – Європа й Австралійський світ, де більшість держав 
характеризуються низьким та нижче середнього індексом 
злочинності (рис. 1). 

На сьогодні найнебезпечнішим проявом злочинності у 
світі є організована міжнародна злочинність (мафія) або як 
її ще називають транснаціональна злочинність. Її характерні 
ознаки: вчинення протиправних дій більше як на території 
одної держави; гнучка спеціалізація; чітка мережева органі-
заційна структура; використання останніх досягнень науки і 
техніки, зокрема налагодження гнучкої організаційної та 
комунікаційної мереж завдяки використанню ресурсів In-
ternet; оперативне реагування на зміни міжнародного зако-
нодавства; інтеграція в управлінські структури держав, 
міжнародних організацій, релігійних організацій; швидке 
реагування на суспільні виклики (безробіття, економічна 
криза, війна, голод, тощо); значна підтримка у населення 
певних регіонів світу через неофіційне фінансування соціа-
льних проектів (Колумбія, Пакистан, Росія), тощо (табл. 2). 
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Рис. 1. Індекс злочинності держав світу, 2014 

 
Таблиця 2 

Характеристика найвідоміших міжнародних  
злочинних формувань 

Злочинне 
формування 

Сфера діяльно-
сті 

Організаційна 
структура 

Міжнародні 
зв’язки 

Кокаїнові 
картелі 

Спеціалізація 
на виробництві 
й доправленні 
наркотиків до 

будь-якої 
країни світу 

 

Жорстка 
пірамідальна 

структура, 
сфери впливу 

поділені 
географічно 

Штаб-
квартири роз-
ташовані у Ко-
лумбії, Мекси-

ці. Зв’язки з 
Коза-Ностра, 
Ла Коза Ност-
ра, тріадами, 

якудза 
Тріади Наркотики, 

надання гро-
шових позичок, 

незаконний 
гральний 

бізнес, рекет, 
внески у серві-

сний сектор, 
інвестиції у 

сферу послуг, 

Задіяно до 170 
тис. осіб. на 

території 
Китаю, Японії, 

Південної 
Кореї, Тайва-
ню, Гонконгу, 

Сінгапуру. 
Пірамідальна 

структура. 

Провадять 
активну діяль-
ність в Азії, Єв-

ропі, США. 
Головна тери-

торія діяль-
ності: Гонконг, 

М’янма, Тай-
вань, Філіппі-

ни, США 
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відми-вання 
«брудних» 

грошей, конт-
роль системи 

підпільної 
імміграції 

Якудза Участь в усіх 
сферах кримі-
нальної діяль-
ності (рекет, 
шахрайство, 

наркоторгівля, 
контроль 

проституції, 
виробництво 
порнографії, 
тощо). В Азії 

спеціалізують-
ся на переве-

зенні метамфе-
таміну 

Діє на терито-
рії Японії, 

Китаю, Сінга-
пуру, Пів-

денної Кореї, 
Фі-ліппін, 
Індонезії. 

Складається з 
60 тисяч 

постій-них 
членів і 

25 тисяч ассо-
ційованих 

спів-
робітників. 

Вирізняється 
складною 

організацій-
ною структу-

рою, яка 
включає 

дрібні групи і 
родини 

Пов’язана з 
організованою 

злочинністю 
США, Колумбії, 

Німеччини, 
Китаю, країн 

СНД 

Коза Ностра 
(Італія) 

Найвідоміша 
злочинна 

органі-зація. 
Здійснює вели-
комасштабну 
контрабанду 

наркотиків. Ко-
ординує зусил-

ля дрібних 
груп, до-

помагає їм 

Переважно 
зосереджуєть-

ся на півдні 
Італії. Має 

вертикальну 
структуру і 

налічує приб-
лизно 5 тисяч 

членів 

Базується на о. 
Сицилія (Іта-
лія), має свої 
фі-лії на всіх 

кон-тинентах. 
Під-тримує 
зв’я-зок з 

кокаїно-вими 
картелями, Ла 
Коза Ностра і 
угрупован-ня-
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відмивати 
«брудні» гроші. 
Використовує 

вимагання, 
шахрайство з 
кредитами і 

контрактами на 
громадські  

роботи 
 

ми з країн СНД 

Ла Коза 
Ностра (США) 

Сфера діяльно-
сті ― наркобіз-
нес, незакон-
ний гральний 

бізнес, контра-
банда зброї, 
вимагання, 
контроль 

проституції, 
вплив на проф-

спілки 

Діє на терито-
рії США: пів-

день держави, 
про-мислові 

райони заходу 
та сходу дер-
жави. Скла-

дається з 3 ти-
сяч солдатів і 
25 сімейств, з 

яких 5, що 
базу-ються в 
Нью-Йорку, є 

най- 
впливовішими 

Пов’язана з 
наркокарте-
лями і Коза 

Ностра, а 
також з мафі-
єю країн СНД 

Мафіозні 
угруповання, 
що базуються 
на території 
постсовєтсь-
ких держав 

Наркобізнес, 
торгівля збро-
єю і ядерними 
матеріалами, 
контрабанда 

людей і товарів, 
вимагання 

(рекет), неза-
конний граль-

ний бізнес, 
проституція, 
порнографія 

(дитяча порно-
графія), кіберз-

лочинність 

Мають чіткий 
етно-

національний 
характер 

(чеченська, 
інгушетська, 

російська, 
українська, і 

т.д. мафії). 
Близько 200 

груп із склад-
ною, функціо-

нальною 
ієрархічною та 
горизонталь-

Пов’язані з 
організованою 

злочинністю 
США, кокаїно-
вими карте-
лями і Коза 
Ностра, яку-
дза, тріади 
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(промисловий 
шпіонаж, торгі-
вля персональ-
ними даними, 

банківське 
шахрайство) 

ною структу-
рою 

Складено за матеріалами: ООН, ЦРУ, «Global Corruption 
Barometer». 

 
Висновки: Злочинність відображає тіньові аспекти життя 

суспільства та вийшла на рівень глобальних проблем людс-
тва. Інтегральним показником, що характеризує держави 
світу за рівнем розвитку злочинності є індекс злочинності. 
Він найбільший в державах Південної Америки та державах 
на південь від Сахари та найнижчий в країнах Європи. Най-
небезпечнішим явищем сьогодення є розвиток організова-
ної злочинності (мафія), яка тісно інтегрується з державни-
ми, релігійними структурами та ставить під загрозу пода-
льший конструктивний розвиток держав світу. 
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Розкрито туристичний потенціал с. Орів, подана характе-
ристика найбільш перспективних напрямків розвитку тури-
стичної інфраструктури околиць м. Трускавець. 

Ключові слова: туристичний потенціал, курортополіс, 
канатна дорога, туристична інфраструктура. 

 

Трускавець – самобутній і найпривабливіший бальнеоло-
гічний курорт України, розташований у мальовничій перед-
гірній долині північних схилів Східних Карпат, відіграє про-
відну роль в лікувально-оздоровчій галузі господарства країни. 

Для підвищення конкурентоспроможності бальнеологіч-
ного курорту Трускавець на європейському ринку туристи-
чних послуг необхідно розбудовувати інфраструктуру на-
вколишніх територій. Оскільки лікування на бальнеологіч-
них курортах є тривалим, тому курорт має запропонувати 
відвідувачам розширений обсяг додаткових послуг, які б 
задовольняли їхні потреби у вільний від лікувальних проце-
дур час – забезпечували цікаві екскурсії, розваги. 

Одним з перспективних напрямків облаштування турис-
тичної інфраструктури є гірські схили Карпат, розташовані 
на південь від Трускавця. Основним об’єктом туристичної 
інфраструктури в облаштуванні гірської частини околиць 
Трускавця є підвісна трьохканатна дорога з маятниковим 
рухом двох вагонів. Кожен з цих вагонів міг би вмістити 30 
пасажирів і з’єднала б Трускавець з найвищою в околицях 
вершиною г. Цюхів (939 м). 
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Перевагами побудови канатної дороги в унікальності 
цього виду транспорту для переміщення пасажирів у цьому 
районі Українських Карпат. Канатна дорога може працювати 
в усі пори року, при різних погодних умовах, навіть при 
високій швидкості вітру (до 70 м/с), гарантує високу безпе-
ку руху, що забезпечується наявністю гальмівного каната, 
дублюванням тягового каната або використанням спеціаль-
ного гальмівного (парашутного) пристрою, який при обриві 
тягового каната захоплює той, що несе. Максимальна швид-
кість руху вагонів може досягати до 37 км/год [1]. Яскравим 
прикладом такого типу транспортної інфраструктури є 
діюча Татевська підвісна канатна дорога (Вірменія) протяж-
ністю 5,7 км (найдовша в світі), а також канатна дорога 
Закопане – Каспровий верх, в Польщі [5]. Канатна дорога з 
Трускавця на вершину г. Цюхів прогнозовано складатиметь-
ся з двох частин, загальною протяжністю 7,3 км. Початкова 
станція першої частини, довжиною 4,6 км, орієнтовно зна-
ходитиметься в районі готелю «Rixos-Prykarpattya», а кінце-
ва – на вершині г. Бобовище (817 м), де буде здійснюватися 
пересадка на другу частину дороги, довжиною 2,7 км, зоріє-
нтованої на вершину гори Цюхів, неподалік якої розташована 
туристична база «Карпатські Полонини» (рис 1).  

У перспективі доцільно розглядати варіант продовження 
маршруту підвісної маятникової канатної дороги (Труска-
вець – вершина г. Бобовище – хребет Цюхів) до бальнеологі-
чного курорту Східниця, загальна  довжина якого б складала 
12,8 км. Таким чином, кожен бажаючий зможе за незначний 
час переміститися з одного курорту в інший, оглядаючи 
мальовничу панораму Карпат в околицях Трускавця.  

Скориставшись послугами підвісної маятникової канат-
ної дороги, відвідувачі курорту Трускавець, прибувши на 
вершину гори Бобовище чи до кінцевої станції на хребті 
Цюхів, перш за все звернуть увагу на село Орів, яке вражає 
своїм природним ландшафтом, самобутньою бойківською 
культурою. Село простягається вздовж річки Стинавка між 
двох гірських хребтів на відстань понад 12 км з північного 
заходу на південний схід. 
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Рис. 1. Картосхема підвісної трьохканатної дороги  
за маршрутом Трускавець – вершина гори Цюхів 

 
З проміжної та кінцевої станцій канатної дороги до села 

Орів можна добратись пішим ходом, велосипедом, верхи на 
коні, квадроциклом, джипом-сафарі. 

На північному схилі, за 400 м до вершини гори Цюхів, з 
2003 р. функціонує туристична база «Карпатські Полонини», 
яка є інфраструктурним об’єктом зеленого туризму в Украї-
ні. На території туристичної бази розташовані оригінальні 
компактні дерев’яні котеджі, що органічно вписуються у 
місцевий ландшафт. Заклад надає такі основні туристичні 
послуги: кінні прогулянки, прокат гірських велосипедів, 
майстер-клас з народних ремесл (гончарство, ковальство, 
столярна справа, мотанка, бісерування, орігамі), прокат 
гірськолижного спорядження, масаж баня, пейнтбол, тир [6]. 
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В селі Орів можна відвідати дві церкви. У центрі села – 
мурований храм Покрови Пресвятої Богородиці (1888р.), на 
кладовищі – дерев’яний храм Воскресіння Ісуса Христа 
(1867р.), збудований у бойківському стилі без використання 
жодного цвяха [4]. 

На південь від центру села, на вершині гори Бренів, зна-
ходиться Державний історико-архітектурний меморіальний 
комплекс (братська могила воїнів УСС та УПА). На каплиці, 
зведеній біля братської могили, встановлена меморіальна 
дошка президенту УГВР Кирилу Осьмаку [2].  

Звернувши 2 км у східному напрямку, встановлений ме-
моріальний знак полеглим у Першій світові війні на теренах 
Сколівських Бескидів. Поряд знаходиться поле, де 1-3 лис-
топада 1914 р. відбулися бої між УСС та російськими війсь-
ками. На відстані одного кілометра на південь від поля 
битви  розташована геологічна пам’ятка місцевого значення 
«Красний Камінь» (виходи скель Ямненських пісковиків).  

На території села Орова знаходяться два джерела мінера-
льних вод типу «Нафтуся», перше – поблизу дороги на шля-
ху до поля битви (урочище Довгий Потік), друге – у верхній 
частині села (рис. 2).  

При Орівській школі № 2 діє етнографічний музей «Бой-
ківщина», що зберіг унікальну колекцію бойківських пред-
метів побуту, відображає історію і культуру бойківського 
краю. 

Для підвищення туристичної привабливості села Орів 
доцільно було б ознакувати найпоширеніші маршрути, по 
яких можна здійснювати мандрівки на велосипедах, верхи 
на конях, а також на квадроциклах та джипах-сафарі (в 
межах допустимих показників навантаження на маршрути). 
Подорожуючи цими маршрутами, буде можливість пізнати 
мальовничі ландшафти Сколівських Бескидів, ознайомитися 
з історико-культурними об’єктами місцевості та особливос-
тями проживання, культурою, традиціями жителів села. 

Важливою послугою, якою б могли скористатися туристи, 
може бути дельтапланеризм неподалік вершини гори Беле-
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їв, де постійно є необхідна сила вітру, відтворюючи традиції 
30-х років ХХ ст., коли діяла перша в Галичині школа дель-
тапланеризму. 

 

 
Рис.2 Картосхема найбільш доцільних туристичних  

маршрутів в селі Орів 
 

На відстані 1,5 км на південний схід від проміжної станції 
підвісної маятникової канатної дороги (Трускавець – вер-
шина г. Бобовище – хребет Цюхів) важливим було б відро-
дження традиційного для Карпат виду господарства – вів-
чарства, і передбачало б будівництво ферми для овець. Цей 
вид господарства зможе забезпечувати туристів продук-
цією вівчарства, а також виконувати естетичну функцію. 

У західній частині села Орів є сприятливі екологічно чисті 
умови та водні ресурси для створення форельного господар-
ства, розведення та спортивного вилову риби. На 1 км у 
північно-східному в напрямі від туристичної бази «Карпат-
ські Полонини», доцільно розташувати фазанарій для роз-
ведення та полювання на фазанів. 

Для кращого пізнання історії села Орів та навколишніх 
населених пунктів у національно-визвольній боротьбі за 
незалежність України в роки Другої світової війни, раціона-
льно було б відновити зруйновану в 1945 р. криївку (радіо-
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станцію) під кодовою назвою «Афродита», яка була розта-
шована 2 км на захід від братської могили воїнів УСС та УПА. 
Радіостанція працювала у 1943–1945 рр., диктором якої був 
бельгійський інженер Альберт Газенбрукс, він вів щоденне 
мовлення англійською та французькою мовами [3]. 

Доцільно до комплексу вище перелічених туристичних 
об’єктів спорудити будівлю-музей у бойківському стилі 
зразка сільської хати Орова у ХІХ ст., в якому розширити 
музейний фонд існуючого етнографічного музею «Бойків-
щина». Неподалік музею, на правому березі річки Стинавка, 
відновити водяний млин, який діяв на цьому місці в першій 
половині ХХ ст.  

Враховуючи окремі вище перелічені туристичні ресурси, 
а також те, що частина села Орова на південний захід від 
хребта Цюхів знаходиться в Національному природному 
парку «Сколівські Бескиди», доцільно облаштувати еколого-
освітній туристичний маршрут. Цей маршрут може розпо-
чинатись на хребті Цюхів біля кінцевої станції підвісної 
маятникової канатної дороги (Трускавець – вершина г. 
Бобовище – хребет Цюхів). Можливі два варіанти цього 
маршруту: перший – хребтом Цюхів до Державного історико-
культурного заповідника «Тустань», другий – через 2,5 км 
від початку повертає ліворуч в східному напрямку, включа-
ючи такі об’єкти, як криївка «Афродита», Державний істори-
ко-архітектурний меморіальний комплекс (братська могила 
воїнів УСС та УПА), меморіальний знак полеглим УСС в Пер-
шій світові війні, поле битви між УСС та російськими війсь-
ками в 1914р, а також геологічна пам’ятка місцевого зна-
чення «Красний Камінь». Протяжність маршруту орієнтовно 
становить 15 км. 

Таким чином використання наявних та потеційних 
об’єктів туристичної інфраструктури сприятиме: 

- суттєвому розширенню додаткових послуг курорто-
полісу Трускавець; 

- ознайомленню відвідувачів з місцевою культурою та 
традиціями, що позитивно впливатиме на патріотичне вихо-
вання відвідувачів; 
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- покращенню екологічного стану навколишніх лісів; 
- відновленню традицій господарювання, забутих жи-

телями сільської місцевості Прикарпаття; 
- покращенню соціально-економічного стану місцевого 

населення. 
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Описано інвазійний вид рослин – борщівник Сосновсько-

го, що став загрозою для довкілля, зокрема для геосистем 
Турківського району, досліджено його поширення на тери-
торії району, розглянуті методи боротьби з рослиною. 

Ключові слова: бур’ян, борщівник Сосновського, інвазій-
ний вид, методи боротьби, геосистема. 

 
Борщівник Сосновського (Heracleum Sosnovski) належить 

до інвазійних видів, а його швидке неконтрольоване поши-
рення територією України становить загрозу для геосистем, 
господарства та здоров’я населення. Рослина походить з 
гірських лісів та субальпійських лук Центрального та Схід-
ного Кавказу, Закавказзя і Туреччини. Ареали борщівника 
Сосновського останнім часом значно зросли у європейських 
державах, куди він був інтродукований для сільськогоспо-
дарського використання. У Польщі, Чехії, Латвії, Білорусі вже 
десятки років реалізовується система заходів боротьби з 
цим небезпечним бур’яном. В Україні, наразі, складають 
лише плани заходів знешкодження борщівника Сосновсько-
го, а кошти на їх реалізацію виділяють по залишковому 
принципу. Тому площі бур’яну швидко зростають, пригні-
чуючи природне різноманіття та гальмуючи можливості 
використання територій. Сприятливі кліматичні умови та 
загальний занепад господарства прискорює «міграцію» 
борщівника Сосновського Україною. Захоплюючи нову пло-
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щу, він пригнічує іншу рослинність, порушує нормальне 
природне функціонування місцевих екологічних систем і 
створює навколо себе власну екосистему, неприйнятну для 
природи даної місцевості. 

Бур’ян є дуже небезпечним для людини, адже прозорий 
водянистий сік рослини багатий на фотоактивні сполуки, 
що під дією сонячного випромінювання стають токсичними. 
Навіть одноразове торкання до борщівника призводить до 
опіків 1–3 ступенів. Влітку 2014 року у Львівській області до 
медиків з опіками борщівником Сосновського звернулися 
сотні людей, 40 з яких госпіталізували [1]. 

Особливу небезпеку борщівник Сосновського становить 
для вразливих гірських геосистем Українських Карпат та їх 
компонентів, що мають низьку стійкість до впливу агресив-
них інвазійних видів. Тому для дослідження був обраний 
Турківський район Львівської області, де специфічні гірські 
умови та економічна депресивність стали причиною найбі-
льших площ, зайнятих борщівником Сосновського серед 
районів Львівської області. Не дивлячись на  переважання в 
структурі земель лісів (47% території), тут багато сільсько-
господарських угідь, що не використовуються та долин 
річок – саме ці території є сприятливими для поширення 
небезпечного буряну.  

Головним завданням дослідження поширення інвазійних 
видів, зокрема борщівника Сосновського, є максимальний 
збір та оперативний аналіз інформації про досліджуваний 
об’єкт. Дослідження поширення рослини проведено у три 
етапи: підготовчий, експедиційний (польовий), камеральний. 

На підготовчому етапі ми опрацювали літературні та фо-
ндові матеріали та спланували дослідження. На другому 
етапі здійснили безпосередні виїзди на територію дослі-
джень, обрали 7 репрезентативних модельних ділянок та 
провели дослідження поширення борщівника Сосновського, 
описуючи місця зростання бур’яна та його особливості за 
методикою польових екологічних досліджень [2]. Методом 
інтерв’ювання дослідили обізнаність місцевої громади із 
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небезпекою борщівника Сосновського та методами бороть-
би з ним. На третьому етапі були проаналізовані бланки 
польових досліджень та опрацьована інформація, зібрана в 
Турківській районній адміністрації, складені карти, таблиці, 
діаграми, що відображають поширення борщівника Соснов-
ського у районі. Враховуючи фізико-географічні особливості 
території дослідження, реальний стан та закордонний дос-
від запропоновані методи боротьби з небезпечною росли-
ною. 

Великий вплив на стрімке поширення небезпечного 
бур’яна має загальний занепад сільського господарства на 
території Турківського району, оскільки значна частина 
земель сільськогосподарського призначення знаходиться на 
території району без нагляду, в занедбаному стані і безкон-
трольно заростає борщівником Сосновського. Нерентабель-
ність вирощування великої та малої рогатої худоби на фоні 
доступності дешевої імпортної сировини, призводить до 
зменшення її поголів’я, що в свою чергу позначається на 
площі  пасовищ і сіножатей, що використовуються. Також 
розростається борщівник Сосновського на приватних зане-
дбаних територіях городах, садах, полях. За умов низької 
обізнаності населення про небезпеку борщівник швидко 
завойовує нові площі. 

Загалом площа борщівника Сосновського на території 
Турківського району становить 182,4 га (0,16%) [3]. Найбі-
льші площі рослини у північній та центральній частині 
району. На рівнинних територіях району популяції борщів-
ника Сосновського переважають на сільсько-господарських 
землях, а у гірських частинах, вздовж русел річок та доріг. 
Найбільші площі зайняті борщівника Сосновського у Явір-
ській сільській раді (88,0 га), далі Боринська та Нижньови-
соцька сільські ради (по 20,0 га). Надзвичайно велика кіль-
кість рослин на заплавних землях Явірського водосховища, 
це дуже небезпечно оскільки існує можливість швидкого 
переносу насіння річкою вниз по течії, тоді території зайняті 
борщівником збільшаться в рази. Варто відмітити значну 
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приуроченість у поширення борщівника Сосновського до 
річково-долинних коридорів Турківського району, зокрема 
річки Дністер. Найменша площа зайнята борщівником Сос-
новського у Ясеницькій, Кривківській (по 0,5 га) та Сянків-
ській (0,01 га) сільських радах (с/р) [3]. Очевидно це 
пов’язано з великою залісненістю територій. 

Розподіл територій, зайнятих борщівником Сосновського 
серед різних категорій земель наступний (Рис.1): найбільші 
площі бур’ян займає на с/г угіддях – 72,8 га (ці території 
повністю заростають рослинами, там немає будь-яких пе-
решкод для його поширення. Така ситуація спостерігається 
на території Явірської, Боринської та Нижньовисоцької с/р. 
Значні площі бур’яну вздовж русел річок – 54,8 га. Найбіль-
ше їх у межах Явірської та Ластівківської с/р. Швидко розро-
стається борщівник Сосновського вздовж автомобільних 
шляхів – 30,75 га та лісосмуг – 17,0 га (Явірська с/р). Побли-
зу сміттєзвалищ, закинутих будівель та інших земель, що не 
використовуються – бур’ян зайняв 7,05 га [3].  

 

 
Рис. 1. Поширення борщівника Сосновського на землях 

різних категорій Турківського району 
 

Варто зазначити, що на модельних ділянках ситуація 
скрізь була різною. Найбільші площі під борщівником Сос-
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новського були зайняті на узбережжях р. Стрий, неподалік 
Явірської ГЕС. Рослини на цих ділянках були величезні (3–
4 м) з великими суцвіттями і товстими стовбурами. Це 
пов’язано з екологічними особливостям, адже це вологолю-
бна рослина, яка добре росте на заплавах. Трохи менші за 
розмірами екземпляри рослин зафіксовані вздовж автомо-
більних доріг, тут висота рослин сягала 2,5–3 м. 

Площі поширення бур’яну великі: вздовж дороги з обох 
сторін суцільні смуги шириною 5–7 м, довжиною понад 100 м. 
Таке поширення пов’язане із специфікою умов та морфоло-
гічних особливостей: насіння борщівника легко поширюєть-
ся вітром вздовж вітрових коридорів автомагістралей та за 
колесами автомобілів. Найбільш пригнічені і найменші 
рослини зростали біля сміттєзвалища. Висота поодиноких 
борщівників рідко сягала 2 м, суцвіття невеликі, стовбур 
тонкий, розподіл нерівномірний. Тому робимо висновок, що 
розташування на відкритих вітряних схилах в умовах недо-
статнього зволоження є несприятливим для борщівника 
Сосновського. 

Невжиття заходів боротьби з бур’янами, у тому числі бо-
рщівником Сосновського, підпадають під адміністративну 
відповідальність за ст. 52 Кодексу України «Про адміністра-
тивні правопорушення» – на землевласників і землеко-
ристувачів накладається штраф у розмірі від 50 до100 не-
оподаткованих мінімумів доходів громадян [4]. Вимоги Ко-
дексу ігноруються і ще жоден землевласник чи землекорис-
тувач не був оштрафований, тому й площі під борщівником 
Сосновського зростають щороку. 

Існує багато методів боротьби з борщівником Сосновсь-
кого: механічні (скошування, обрізання квітів, викопування), 
фізичні (спалювання), хімічні (використання пести-цидів). 
Проте необхідно враховувати природні особливості Турків-
ського району, і використовувати різноманітні методи, 
залежно від конкретних умов кожного ареалу. Під час про-
ведення боротьби з поширенням борщівника Сосновського, 
необхідно уникати будь-якого контакту незахи-щеного тіла 
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з рослиною, мати необхідне оснащення і спецодяг (най-
краще водонепроникний одяг, захисні окуляри і маску) [5]. 

Ефективним методом скорочення кількості борщівника 
Сосновського у Турківському район є скошування до почат-
ку цвітіння 2–3 рази на сезон або підрізання під корінь на 
глибині 10 см 1–2 рази на сезон. На територіях, де є доступ 
для важкої техніки – вздовж автомобільних доріг та на с/г 
угіддях – потрібно проводити боронування 1–2 рази на рік, у 
міру регенерації особин виду. Здійснювати заходи механіч-
ного знищення необхідно упродовж декількох років, поки не 
вичерпається банк насіння у ґрунті.  

Якщо рослини вже випустили бутони то скошувати їх вже 
пізно і необхідно обрізувати бутони до початку цвітіння 
рослин. Для попередження дозрівання насіння та його по-
ширення, зрізані суцвіття необхідно одразу спалювати. В 
окремих випадках можна використати дрібну худобу, зок-
рема, овець і кіз, які охоче поїдають молоді листки й пагони 
борщівника Сосновського, проте слід зазначити, що тварин 
потрібно призвичаїти до такої дієти і стежити за станом 
їхнього здоров’я. Враховуючи фізико-географічні особли-
вості Турківського району, хімічні методи боротьби з 
бур’янами категорично не підходять.  

Важливо проводити боротьбу не тільки із сучасними за-
ростями борщівника Сосновського, але й попереджувати 
його поширення. Необхідно провести дослідження і виявити 
ареали небезпечного бур’яну, адже сучасні площі подані за 
орієнтовними попередніми оцінками. Потрібно виділити 
території сприйнятливі для проникнення та росту рослини 
та здійснювати моніторинг за ними. Важливо навчити міс-
цеве населення розпізнавати борщівник Сосновського та 
проводити ефективні методи боротьби з ним, адже резуль-
тати проведеного опитування свідчать про низьку обізна-
ність громади з проблемою. Боротьба з борщівником Сос-
новського буде малоефективна без вжиття ефективних 
управлінських заходів та дієвого контролю за використан-
ням земель [3]. 
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Боротьба з борщівником Сосновського, враховуючи зако-
рдонний досвід потребує багато часу. Лише через 10–15 років 
з’являться відчутні результати. Комплексні дослідження, 
державна підтримка, обізнаність людей, правильно вибрані 
методи і систематична боротьба допоможуть здолати про-
блему поширення борщівника Сосновського, не лише на 
території Турківського району, а й у всій Україні. 
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Фоновими ґрунтами Українських Карпат в межах лісової 

смуги є буроземи, а в субальпійській – гірсько-лучні бурозе-
ми, які сформувалися на елювій – делювії флішу в умовах 
надлишкового зволоження під домінуючою дією буроземно-
го процесу. Проте, за умови виходу на поверхню щільних 
пісковиків формуються торфово-підвісні ґрунти, які є своє-
рідними за генезисом. 

Торфово-підвісні ґрунти є одними з найменш вивчених на 
сучасному етапі ґрунтознавчих досліджень, що пов'язано 
насамперед з незначними площами їхнього поширенням та 
неможливістю використання у сількогосподарському виро-
бництві.  Дослідження їхньої генези може стати вагомою 
ланкою у вивченні первинного ґрунтотворення на щільних 
пісковиках у межах лісової та субальпійської смуги Карпат. 
Встановлення генези та еволюції торфово-підвісних ґрунтів 
є важливим елементом загальної схеми гірського ґрунтот-
ворення. 

Дослідженням генези торфово-підвісних ґрунтів на тери-
торії України займався професор А. І. Зражевський, який 
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вивчив умови їхнього формування на кам'яних розсипах 
Горган з урахуванням експозиції та крутизни схилу,  висоти 
над рівнем моря. Було встановлено, що інтенсивність проце-
су ґрунтотворення на щільних пісковиках залежить голов-
ним чином від експозиції схилу. Кам'яні схили північних 
експозицій покриваються мохом значно швидше, ніж схили 
південних експозицій. Пояснюється це різною величиною 
відносної вологості повітря. На схилах північної експозиції 
вона завжди вища, що сприяє швидшому поселенню лишай-
ників і мохів з подальшим формуванням торфового горизо-
нту. Спостерігаючи за характером розповсюдження лишай-
ників було встановлено, що поверхня каміння  у заглиблен-
нях покрита не звичайними накипними лишайниками, а 
своєрідним (за М. Ф. Маркевич) ліпозним шаром лишайни-
ків. Потужність цього шару складає 1–3 см та має світле 
забарвлення [1]. Досить грунтовні дослідження були прове-
дені колективом польських вчених, які детально вивчили 
географію, морфологічні особливості, хімічні та фізико-
хімічні властивості торфово-підвісних ґрунтів (Lithiс Leptosol) в 
межах Бещад [5].  

На формування торфово-підвісних ґрунтів впливають три 
взаємозалежні та незамінні чинники. Геологічна будова 
території є одним з чинників формування торфово-під-
вісних ґрунтів. В тріщинах слабозвітреного пісковика почи-
нається первинне ґрунтотворення під впливом літофільних 
організмів. Мінералогічний склад ґрунтотвірних порід впливає 
на фізико-хімічні та хімічні властивості ґрунту, і певною 
мірою впливає на швидкість перебігу процесу ґрунтотво-
рення, яке відбувається в умовах короткої тривалості веге-
таційного періоду, значної тривалості снігового покриву, 
короткочасного безморозного періоду, надлишкового зво-
ложення, при високій амплітуді коливання добових темпе-
ратур. Сукупний вплив цих кліматичних чинників ґрунтот-
ворення зумовлює до формування в торфово-підвісних 
ґрунтах горизонту дернини та безпосередньо торфового 
горизонту, що зумовлено домінуванням процесів гуміфікації 
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над процесами мінералізації. Продуктивність біоценозу є 
важливою умовою для формування торфового горизонту в 
торфово-підвісних ґрунтах, адже основою формування тор-
фу є значний рослинний опад та сповільнені процеси міне-
ралізації органічної речовини. Рослини не тільки становлять 
основу формування торфвого горизонту, вони впливають на 
процес перебігу ґрунтотворення загалом. Специфічні орга-
нічні речовини, що виділяються в процесі життєдіяльності 
рослин можуть значною мірою впливати на швидкість пере-
бігу хімічних реакцій в ґрунті. 

На основі аналізу літературних джерел та власних польо-
вих досліджень нами була зроблена спроба встановити 
генезу торфово-підвісних ґрунтів. Проведені власні польові 
ґрунтові дослідження торфово-підвісних ґрунтів в межах 
ключової ділянки гори Пікуй дозволяють стверджувати, що 
у формуванні досліджуваних ґрунтів провідна роль нале-
жить біологічному фактору. Це твердження співзвучне з 
теорією О. А. Роде про провідну роль всієї сукупності живої 
речовини в еволюції біогеоценозу. Формування ґрунтів 
розпочалося в тріщинах пісковиків (Кросненська світа) під 
впливом літофільних лишайників і водоростей, які вплива-
ють на породу і створюють сприятливі умови для поселення 
вищої рослинності. В процесі своєї життєдіяльності рослин-
ність впливає на породу через вплив продуктів розкладу 
органічних залишків, безпосередньо  кореневими системами 
і дією мікроогранізмів ризосфери. 

Первинний ґрунтотворний процес на щільних породах 
ініціювали прокаріоти (аеробні), які мають широкий діапа-
зон пристосування до природних умов і можуть витримува-
ти несприятливі умови (мерзлота і різкі коливання темпе-
ратури, періодичне зневоднювання, відсутність органічної 
речовини). До поселення лишайників на скелях зустрічають-
ся представники родів Bacteriym, Mycobacteriym, Pseydonaus, 
які формують первинні плівкові ґрунти потужністю 1–5 мм. 
Мікроорганізми  утворюють гумусові речовини близькі до 
фульвокислот, які активно впливають на процеси вивітрю-
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вання і ґрунтотворення. Доведеною є можливість руйнуван-
ня та синтезу мікроорганізмами первинних і вторинних міне-
ралів, нагромадження органічних, органо-мінеральних і міне-
ральних сполук – продуктів плівкового ґрунтотворного процесу. 

Наступним етапом ґрунтотворення є поселення лишай-
ників на підготовленому мікроорганізмами середовищі. 
Спочатку поселяються ендолітичні  лишайники, які закріп-
люються всередині цього звітреного субстрату, в невеликих 
тріщинах і виїмках гірської породи. Гірські породи змінені 
діяльністю мікроорганізмів і ендолітичних лишайників засе-
ляють поверхневі (еліптичні) лишайники, серед яких виді-
ляють накипні, листуваті і кущові форми. Ґрунтотворення 
під покриттям лишайників значно прискорюється, утворю-
ється значна маса гумусованого матеріалу, який характери-
зується помітною біопродуктивністю. 

Ґрунтотворення під впливом літофільних мохів є третьою 
стадією первинного ґрунтотворного процесу. Мохи поселя-
ються на підготовленому прокаріотами, грибами і лишай-
никами субстраті, причому останні продовжують брати 
активну участь у всіх процесах ґрунтотворення і вивітрю-
вання. Четвертою стадією ґрунтотворення є поселення 
вищої дерново-злакової рослинності, відмерлі рештки якої є 
основою формування торфового горизонту, за умови мінімі-
зації процесів мінералізації, що зумовлено кліматичним 
чинником (коротка тривалість вегетаційного періоду, різкі 
амплітуди температур тощо). 

З метою дослідження торфово-підвісних ґрунтів Вододі-
льно-Верховинського хребта нами була вибрана ключова 
ділянка “Гора Пікуй”, де було закладено ряд ґрунтових роз-
різів. Морфологічні особливості досліджувалися в польових 
умовах, а у відібраних зразках були проведені проведені 
лабораторно-аналітичні дослідження. Нижче приведено опис 
ґрунтового розрізу закладеного на вершині гори Пікуй 
(1408м), в її південній частині. Вершина гори немає суціль-
ного ґрунтового покриву, торфво-підвісні ґрунти форму-
ються в тріщинах, що розділяють пісковик. 
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Td(0–6см) оторфована дернина, сірого забарвлення, ото-
рф'янілий прошарок слаборозкладеної органіки, що щільно 
переплетений дерновим корінням лучного різнотрав'я. 

Т(6–26см) торфовий горизонт, темно-сірого забарвлення, 
слаборозкладений, з слабопомітними проблисками криста-
лів кварцу (імовірно принесенними ззовні під час водного 
стоку), помітні слабомінералізовані рештки рослин. 

P (>26см ) суцільна кам'яна плита пісковику пронизана 
системою тріщин. 

 
Характерною особливістю морфологічної будови торфо-

во-підвісних ґрунтів є незначна потужність ґрунтового 
профілю, який складається з двох рідше трьох генетичних 
горизонтів. Перехідний горизонт РН характерний для на-
ступного етапу еволюції ініціальних ґрунтів. Перехідний 
горизонт відсутній на початковій стадії формування торфо-
во-підвісних ґрунтів, торфовий горизонт залягає безпосере-
дньо на щільному пісковику. 

Потужність горизонту оторф'янілої дернини (Td) може 
коливатися в межах 3–6 см залежно від стадії ґрунтотворен-
ня та продуктивності рослинного біоценозу. Горизонт є 
слаборозкладеними органічними решками, які щільно пере-
плетені корінням рослин, світло-сірого забарвлення з бурим 
відтінком. Перехід до торфового горизонту різкий  за забар-
вленням, складенням та глибиною проникнення кореневих 
систем. 

Торфовий горизонт залягає безпосередньо на виходах 
щільного пісковику, з збільшенням часу ґрунтотворення 
формується перехідний горизонт. Потужність торфового 
горизонту коливається в межах 11-21 см. Слабомінералізо-
ваний торфовий горизонт темно-сірого забарвлення з бу-
рим відтінком, органічна речовина слаборозкладена, прони-
заний дрібним корінням, кількість якого зменшується у 
напрямку до породи. 

Виходи щільних пісковиків, на яких формуються торфово-
підвісні ґрунти пронизані тріщинами в яких знаходить 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

143 

 

незначна кількість ґрунтового матеріалу. Тріщини в піско-
вику виконують важливу функцію, оскільки волога просочу-
ється по них за межі ґрунтового профілю та не зумовлює 
процесів оглеєння.  

Важливо зазначити, що при гідроморфному ґрунтотво-
ренні є постійне перезволоження верхнього шару ґрунту 
протягом більшої частини року, а розклад відмерлої органі-
чної речовини відбувається в анаеробному середовищі під 
впливом життєдіяльності цілого комплексу мікроорганізмів. 
Такий процес є характерним для торфоутворення на рів-
нинній території, а формування торфового горизонту в 
гірських умовах зумовлено в основному своєрідним темпе-
ратурним  режимом. 
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Подано характеристику геоморфологічних район в доли-
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геоморфологію долини р. Ріка.  
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Досліджуваний регіон – басейн Ріки – знаходиться у ме-

жах двох адміністративних районів Закарпатської області – 
Міжгірського і Хустського. Протяжність самої Ріки стано-
вить 94 км, сумарна довжина річкової сітки басейну – понад 
300 км, а загальна площа водозбору – 1145 км2. Свій початок 
Ріка бере на висоті майже 1400 м поблизу г. Чорна Рипа, що 
на 2 км північніше с. Присліп. Ріка є притокою Тиси у яку 
вона впадає поблизу Хуста, абсолютна висота відмітки гирла 
становить 157 м. 

Басейн Ріки знаходиться у межах Карпатської гірської 
країни. Його можна розділити на дві частини: власне гірську 
(від витоків до с. Горінчеве Хустського району) і рівнинну 
(від с. Горінчеве до впадіння у Тису). 

Річкові системи Закарпатської області, зокрема р.Тиса та 
її праві основні допливи, є унікальними об'єктами еколого – 
геоморфологічних досліджень. По-перше, історія розвитку і 
формування річкових систем Закарпаття нерозривно пов'я-
зана з історією розвитку Українських Карпат. По-друге, 
витоки основних річок і верхні частини їх басейнів лежать в 
Українських Карпатах, а нижні – у межах Закарпатської 
рівнини, що зумовлює велику геоморфологічну диференціа-
цію річкових систем. 
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У рельєфі території даного басейну виділяються гірські 
хребти, міжгірні улоговини і долини. Гірські хребти витяг-
нуті здебільшого з північного заходу на південний схід, при 
чому для них характерною є асиметричність – їх північно-
східні схили є більш крутими у порівнянні з південно-
західними, окремі гірські споруди мають перпендикулярний 
до зазначеного напрям. 

Гірський хребет Палений Грунь простягається з північно-
го заходу на південний схід розділяючи Міжгірський і Хуст-
ський райони. Його максимальні висоти сягають близько 
1000 м. 

Гірський хребет Бовцарський Верх простягається з півні-
чного сходу на південний захід, він має практично перпен-
дикулярне простягання до хребта Палений Грунь. Середні 
висоти Бовцарського Верху становлять близько 1000 м. Цей 
хребет є вододілом між долинами рік Ріки і Тереблі. 

Хребет Полонина Боржава має простягання з північного 
заходу на південний схід, по ньому проходить межа між 
Міжгірським, Свалявським та Іршавським районами. Макси-
мальні відмітки цього хребта сягають вище 1500 м. Полони-
на Боржава є вододілом між басейнами Ріки і Боржави. 

Басейн річки Ріка, не дивлячись на відносно невелику 
площу, має досить складну геоморфологічну будову. Це 
викликано тим, що долина Ріки є поперечною долиною і на 
своєму шляху практично під прямим кутом перетинає різні 
літологічні зони Карпат, що зображено на Геоморфологічній 
картосхемі басейну Ріки, яка додається до тексту. Відповідно 
до цього, у геологічній будові району виділяють декілька 
зон. Верхня течія Ріки до с. Березове знаходяться у межах 
флішових Карпат – зона Кросно, Дуклянський і Поркулець-
кий покриви. Від с. Березове до с. Нижній Бистрий просте-
жується Мармароський пояс у межах якого виділяють зони 
Мармароських та Пеннінських стрімчаків. Від с. Нижній 
Бистрий і до впадіння у Тису, Ріка тече у межах Закарпатсь-
кого прогину. На його території  виділяють Крайову і 
Центральну зони та Вигорлат – Гутинський вулканічний 
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комплекс. Серед відкладів гірської частини домінують піс-
ковики, аргиліти, алевроліти та мергелі крейдово-палео-
генового віку. Рідше у межах Мармароської зони зустріча-
ються кристалічні породи та вапняки юрського віку, які 
власне формують стрімчаки. Закарпатський прогин випов-
нений осадовими неогеновими глинами, солями, пісковика-
ми та пісками. Вулканічні утворення представлені туфами, 
базальтами, андезитами неогенового віку. 

Протяжність долини Ріки упоперек до простягання Укра-
їнських Карпат обумовлює різноманітність геоморфо-
логічної будови досліджуваного району. У геоморфоло-
гічному відношенні дана територія входить до Карпатської 
геоморфологічної країни.  

Верхня частина басейну річки Ріки приблизно до смт.  
Міжгір’я знаходиться у межах геоморфологічної області 
Вододільно-Верховинських Карпат. Тут виділяють два гео-
морфологічних райони.  

Перший (верхів’я річки Ріки до с. Майдан) – Верховинсь-
кий вододільний хребет [2]. У формуванні сучасного рельє-
фу цієї території значну роль відіграла перебудова пліоцен–
четвертинної річкової мережі. 

Від с. Майдан до смт Міжгір’я територія басейну знахо-
диться у межах Воловецько-Міжгірського геоморфо-
логічного району (структурно-денудаційного низькогір’я 
[2]). Для цього регіону характерним є складчасто-ерозійний 
низькогірний тип рельєфу. Розвиткові положисто-схило-
вого низькогір’я сприяло значне поширення в цьому районі 
олігоценового флішу, який легко піддається розмиву.  

Південно–східна частина Воловецької верховини, яка ро-
зміщена у межах Сойменської тектонічної підзони, дещо 
піднята. Короткі, радіально розгалужені хребти у її межах 
характеризуються значними величиною врізу та крутизною 
схилів. Антиклінальні складки Сойменської підзони (Сой-
менська, Голятинська) відрізняються широкими склепіння-
ми на порівняно крутими схилами. Північні крила складок 
нерідко зрізані розривними деформаціями. 
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На південний схід від г. Явірник, на правому березі потоку 
Студений Звір спостерігається високий хребет, який на 
північ від с. Верхній Студений Міжгірського району сягнув-
ши максимальних позначок (1009 м), поділяється на декіль-
ка відрогів. 

Вузький дугоподібний хребет на межиріччі Студеного 
Звору і Голятинки приурочений до Голятинської антикліна-
лі. На південно–східному її продовженні рельєф помітно 
піднятий. Відроги найбільш високого центрального хребта, 
що знаходиться на межиріччі Голятинки і Ріки, підходять до 
долини річки Ріка з північного заходу у вигляді крутих 
відшарованих уступів. Максимальні абсолютні позначки 
фіксуються на північний захід від с. Торунь у межах хребта 
Смерек – 1092 м, 1376 м, 1421 м. 

Біля с. Сойми Міжгірського району спостерігається улого-
виноподібне розширення на ділянці злиття Рипинки з Рікою 
(до 2 км у поперечнику). 

Найбільшу за площею частину басейну річки Ріки займає 
Полонинсько–Боржавський геоморфологічний район з 
характерним для нього складчасто–покривним плосковер-
шинним середньогірським типом рельєфу з добре збереже-
ними залишками поверхні вирівнювання. Цей район вхо-
дить до геоморфологічної підобласті Полонинського хребта. 
Він має місце приблизно від смт Міжгір’я до с. Березове 
Хустського району. Рельєф цього району сформувався ви-
ключно на осадових породах і відзначається плоско-вершин-
ністю. Полонинський хребет відрізняється найбіль-шими на 
території басейну абсолютними і відносними висотами. 

Для Полонинсько–Боржавського геоморфологічного ра-
йону характерні такі екзогенні морфодинамічні процеси як 
ерозія і карст. 

Лівобережжя річки Ріка поблизу сіл Березове та Драгово 
Хустського району займає Стрімчаковий геоморфологічний 
район. Для цього району характерний блоково–скельний 
низькогірний тип рельєфу. Стрімчаковий район один з 
найбільш екзотичних районів Закарпаття. Тут трапляються 
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зім’яті у складки та розбиті багаточисленними розломами 
вапнякові гостроверхі брили–стрімчаки, що утворюють 
дуже складний рельєф. Брили стрімчаки утворені нетипо-
вими для карпатського флішу породами юрського віку. 
Брили ізольовані одна від одної, мають різні розміри (від 
кількох метрів до кількох кубічних кілометрів), вкладені у 
породи крейдового чи палеогенового віку [1]. 

Відклади верхньої крейди та палеогену (олігоцену), 
зім’яті у складки та розбиті великою кількістю тектонічних 
розломів, утворюють дуже складний рельєф серед якого 
поширені куестоподібні форми, яри, шпилясті вершини 
тощо. Багатство рельєфу поєднується зі складними мікро-
кліматичними умовами та численними відмінами у літо-
логічному складі корінних порід, що зумовлює різнома-
нітність рослинного і тваринного світу, ґрунтів. 

Від села Горінчеве (Горінчове) Хустського району до гир-
ла річки Ріка на правобережжі виділяють Верхнєшолеський, 
а на лівобережжі – Солотвинський геоморфологічні райони. 
За даними інших дослідників [2] у межах правобережної 
частини виділяють з північного сходу на південний захід до 
гирла Ріки Березне–Ліпшанську (Тур’янську) долину, Виго-
рлат–Гутинський хребет і район низькогірних передгір’їв 
Закарпаття. Лівобережна частина басейну входить до складу 
геоморфологічної підобласті Верхньотисенської (Солотвин-
ської) улоговини. 

Для Верхнєшолеського вулканічного низькогір’я харак-
терний ерозійно–вулканічний генетичний тип рельєфу. Цей 
район є прикладом переважання ярусу крутосхилового 
низькогір’я не на осадових, а на ефузивних породах: андези-
тових і базальтових туфах, дацитових і ліпаритових лавах 
тощо. Кислі лави створили крутосхилові вулканічні споруди 
важкодоступними, через що на них збереглися переважно 
дубові та буково–дубові ліси до висоти 550–600 м, а вище – 
чисті букові. Нижні частини вулканічних масивів добре 
освоєні. 
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Біля міста Хуст здіймається ерозійний вулканічний оста-
нець (Хустський Замок). Куполовидна острівна гора також 
розміщена у долині Тиси на північний захід від Тячева. 

Солотвинський (Верхньотисенський) геоморфологічний 
район характеризується низькогірним і денудаційно–акуму-
лятивним типами рельєфу з добре розвинутим терасовим 
комплексом та солекупольними острівними підвищеннями. 
Цей регіон складений потужною товщею міоценових відк-
ладів. Північно–східна частина улоговини, яка прилягає до 
Полонинського хребта, представляє собою низькогір’я, що 
поступово переходить до широких терасованих долин Тиси і 
Ріки. Низькогір’я відзначається горбистим, м’яким рельєфом 
з домінуванням плосковершинних форм. Абсолютні відміт-
ки сягають більше 500 м: г. Оросло – 530 м, г. Кичера – 559 м, 
г. Дарола – 758 м.  

Найновіші або четвертинні утворення – це алювіальні, 
елювіальні, делювіальні полі генетичні утворення середини 
пліоцену – голоцену. Їх дослідження дозволяє відтворити 
історію розвитку території басейну, зокрема річкової сітки. 
Особливого значення у цьому питанні набуває дослідження 
різновікових терасових рівнів, яких у межах басейну виді-
ляють від семи до десяти. Найбільш древні тераси мають 
середньопліоценовий вік. Тераси району досліджень поді-
ляють на голоценові (до них відносять І і ІІ), неоплейстоце-
нові (ІІІ і IV), мезроплейстоценову (V), еоплейстоценову (VI) 
і пліоценові (VІІ і VІІІ) [3]. Існують також інші класифікації 
терас території досліджень та Закарпаття в цілому [1]. Висоти 
терас гірської частини досліджуваного басейну згідно ре-
зультатів робіт, приведених у монографії Р. Сливки, подано у 
табл. 1.  

Значні перепади висот обумовлюють домінування серед 
екзогенних процесів глибинної і бічної ерозії, площинного 
змиву, зсувних і, як наслідок, серед форм рельєфу – долин-
но–терасових річкових комплексів, ярково–балкової сітки, 
конусів виносу та делювіальних шлейфів. У гірській частині 
поширеними також є селеві процеси, а у межах Стрімчаково-
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го і Солотвинського геоморфологічних районів – карст від-
повідно у юрських вапняках та неогенових солях. У межах 
Вигорлат-Гутинського пасма поширені форми, що характер-
ні для вулканічного рельєфу: вулканічні конуси, лавові поля 
та потоки тощо. 

 
Таблиця 1 

Висоти терасових рівнів річок Ріки та Рипинки, м 

Назва 
річки 

Нумерація терас 

Голоцен 
Неоплейс-

тоцен 
Мезоплей–

стоцен 
Еоплей–
стоцен 

Пліоцен 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII 

Ріка 
0,5–
1,0 

2,5
–3 

6–7 
20–
25 

45–50 58–60 150 190 

Рипинка 1–1,5 
2,5
–3 

6–7 
20–
22 

40–42 68–70 150 220 

 
Розвиток різного типу процесів у басейні Ріки залежить 

від специфіки геоморфологічних і геолого-структурних 
умов. Повздовжньо–зональне розміщення головних струк-
турно-фаціальних зон і геоморфологічних районів впливає 
на перерозподіл бічної і глибинної ерозії, а також на розви-
ток зсувних та селевих процесів. 

Прояви сучасних геоморфологічних процесів також зале-
жать від інтенсивності неотектонічних рухів, які обумовлю-
ють міру вертикального і горизонтального розчленування 
рельєфу, інтенсивність площинного змиву тощо. 

На формування та інтенсивність сучасних процесів у ба-
сейні річки Ріки також впливають кліматичні показники, 
природний склад рослинного (заліснені ділянки чи ні), а 
також господарська діяльність людини. 

Найбільш поширеними сучасними геоморфологічними 
процесами в басейні Ріки є глибинна, бокова і лінійна ерозія, 
площинний змив, зсуви, селі. 

Антропогенний вплив на рельєф басейну Ріки збільшу-
ється практично щорічно. Зміни оточуючого середовища 
мають переважно незворотній характер, і як наслідок, ве-
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дуть до корінної перебудови природних земних поверхонь і 
порушення існуючих внутрісистемних і міжсистемних 
зв’язків. Антропогенний вплив відчувається перш за усе на 
геоморфологічному середовищі. Це виражається у зміні або 
ж створенні нових мікроформ, рідше мезоформ рельєфу і 
властивих їм покривних утворень. Людина при цьому стає 
рельєфотвірним фактором, тобто створює або обумовлює 
хід процесів зміни земної поверхні. 
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