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РЕЗУЛЬТАТИ XVII-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. 
 
18 травня 2016 р. на географічному факультеті проведе-

но ХVII-у факультетську студентську наукову конференцію 
“Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в 
Україні”. Програма конференції була надзвичайно насиче-
ною та цікавою. У роботі підсумкового етапу студентської 
конференції взяли участь 25 студентів. 

Бажаючих студентів прийняти участь у конференції ви-
явилося дуже багато. У зв’язку з чим, зокрема, на кафедрі 
економічної і соціальної географії, проведено відбірковий 
етап й за його результатами визначено переможців, яких 
було делеговано для участі у загальнофакультетській сту-
дентській науковій конференції. 

Перед початком роботи з привітальним словом до учас-
ників студентської наукової конференції звернулися засту-
пник декана з навчально-виховної та наукової роботи Рожко 
Ігор Михайлович, завідувачі кафедр, професори Кукурудза 
Семен Ілліч, Шаблій Олег Іванович та професор Мальська 
Марта Пилипівна, голова наукового товариства студентів, 
аспірантів та молодих вчених Святослав Зюзін. В їхніх звер-
неннях акцентовано увагу на останніх досягненнях науко-
вих шкіл географічного факультету, важливості активізації 
студентської наукової роботи, активізації участі студентів у 
проведенні польових досліджень, застосуванні сучасних 
підходів і методик, освоєнні новітніх геоіформаційних тех-
нологій та вагомості учасників конференції у наукову спад-
щину факультету. 
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З вітальним словом до учасників конференції 
звернувся професор О. І. Шаблій 

 

На засіданні конференції заслухано 24 наукові доповіді 
студентів географічного факультету. Тематика наукових 
доповідей різнопланова й висвітлює актуальні питання 
сучасної географії, геоекології, геополітики, туризму, еконо-
міки й менеджменту. Доповіді охоплюють проблеми гео-
морфології і палеогеографії, ландшафто-знавства, суспіль-
ної, політичної, історичної і конструктивної географії, демо-
графії, раціонального використання природних ресурсів і 
охорони природи, ґрунтовнавства і географії ґрунтів. Поряд 
із широкою географічною тематикою чимало доповідей 
присвячено актуалізації туристичної діяльності в Україні. 
Обрані студентами досліджувані об’єкти різноманітні: від 
невеликого підприємства чи міста й аж до цілого світу. Чи-
мало тем охоплювали географічну проблематику Карпатсь-
кого реґіону України. 

Зважаючи на значну кількість студентів, конференцію 
було поділено на дві частни: перше пленарне засідання 
(11:00 – 13:30) та друге пленарне засідання (14:00 – 17:00), 
які вели заступник декана географічного факультету з  
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навчально-виховної і наукової роботи Ігор Михайлович 
Рожко та голова наукового товариства студентів, аспірантів 
та молодих вчених 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 сту-
денти під час наукової доповіді. Цього року відзначено нау-
кові доробки й нагороджено дипломами таких студентів: 

І місце – Назар Рибак (кафедра геоморфології і палеогео-
графії, науковий керівник: професор Дубіс Л. Ф.); 

ІI місце – Наталія Макарчук (кафедра туризму, науковий 
керівник: доц. Паньків Н. М.); 

ІІ місце – Сапса Іван (кафедра економічної та соціальної 
географії, науковий керівник: доцент Вісьтак О. І.);  

ІІ місце – Крайова Ірина, Щур Олександр (кафедра ґрунто-
знавства і географії ґрунтів, науковий керівник: доцент 
Папіш І. Я.); 

ІІІ місце – Петрик Марта (кафедра раціонального вико-
ристання природних ресурсів і охорони природи: доцент 
Койнова І. Б.); 

ІІІ місце – Марзанич Наталія (кафедра фізичної географії, 
науковий керівник: доцент Шушняк В. М.); 

ІІІ місце – Ілясевич Олена (кафедра ґрунтознавства і геог-
рафії ґрунтів, науковий керівник: професор Паньків З. П.); 

ІІІ місце – Гнатюк Ірина (кафедра конструктивної геог-
рафії і картограії, науковий керівник: доцент Іванов Є. А.). 

За результатами ХVІІ-ої студентської наукової конференції 
“Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Украї-
ні” видано матеріали. Збірник включає 21 наукову статтю, 
які ми пропонуємо на розсуд читачів. 
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ЗАЛІЗИСТІ НОВОУТВОРЕННЯ  
У ДЕРНОВИХ РУДЯКОВИХ ҐРУНТАХ 

Ілясевич Олена 

Науковий керівник: 
доктор географічних наук, 

професор Паньків З. П. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів 

 
На основі власних польових досліджень встановлено, що 

основними формами новоутворень заліза у дернових рудя-
кових ґрунтах є рудяки, які утворюють діагностичний гори-
зонт. Встановлено особливості профільного розподілу ру-
дяків, представлено результати валового хімічного аналізу 
рудяків і дрібнозему в межах генетичних горизонтів. 

Ключові слова: залізисті новоутворення, дернові рудя-
кові ґрунти, валовий хімічний склад, закисні форми заліза. 

 
Для встановлення генези ґрунтів і розуміння їхніх вла-

стивостей вивчення залізистих новоутворень має велике 
значення. Залізо характеризується змінною валентністю, 
здатністю утворювати комплексні сполуки і формувати 
новоутворення. Новоутворення – це оформленні скупчення 
у ґрунтовій масі деяких речовин, які є результатом процесу 
ґрунтотворення [3, с. 204]. В гумідних умовах найпоширені-
шими формами є залізисті новоутворення. Типовими фор-
мами залізистих новоутворень є: рудяки, ортштейни, ортза-
ндри, конкреції, пунктації, прожилки,вохристі плями. За 
твердженням Ф. Дюшофура (1970) роль заліза в кислих 
ненасичених гумусованих ґрунтах може бути порівняна із 
роллю Кальцію у чорноземах. 

Аморфне і слабокристалізоване залізо виступає в ґрунтах 
як міцний структуроутворювач; залізо в обмінній формі 
поглинається рослинами, захищаючи їх від хлорозу; залізо-
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органічні комплекси знижують необернене зв’язування фос-
фору і забезпечують фосфорне живлення рослин; сполуки 
заліза через структуроутворення покращують фізичні вла-
стивості кислих ґрунтів.  

При певних умовах, особливо при осаджені і утворенні 
конкреційнихортштейнових шарів, залізо погіршує фільтра-
цію і зумовлює появу постійного чи сезонного перезволоже-
ння, а відновні форми можуть бути токсичними для рослин. 
Накопичення чи елювіювання вільного заліза пов’язано із 
проявом ряду елементарних ґрунтових процесів, що зумо-
влюють формування генетично самостійних типів ґрунтів. 
Також, тривале існування заліза в закисній формі призво-
дить до глеєутворення. 

Такі важливі властивості заліза при малій рухомості 
визначають особливий інтерес до нього, як до такого, що 
діагностує різні елементарні макро- і мікропроцеси ґрунто-
творення. Тому, важлива, з одного боку, ідентифікація віль-
них форм заліза з відповідними їм мінералами, а з іншої – 
виявлення стійких діагностичних властивостей окремих 
форм заліза для встановлення процесів, що формують ґрун-
ти і для прогнозування їх еволюції [2, с. 12]. Основним дже-
релом заліза в ґрунтах є ґрунтоутворюючі породи, а ди-
ференціація вмісту заліза в самих породах зумовлена скла-
дом залізовмісних мінералів. Схема утворення і перетворен-
ня гідр(оксидів) заліза у ґрунтах представлена на рис. 1. 

Вихідною основою для утворення заліза є закис заліза, 
який буває в різних формах і різних мінералах. В результаті 
дії сукупності різних процесів (окислення, гідролізу, дегідра-
тації, деструкції та інших) утворюються сполуки, що приз-
водить до формування мінералів: гетиту, гематиту, лепідо-
крокіту, магнетиту і т.д, які є основою для формування но-
воутворень заліза. 

Дернові рудякові ґрунти поширені по периферіях боліт, 
яких є багато в Західному регіоні України. Сформувалися за 
рахунок дернового, глеєвогопроцесів та зрудніння на широ-
кому спектрі ґрунтотворних порід в умовах надлишкового 
ґрунтового і поверхневого зволоження та спорадично-
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пульсаційного водного режиму під лучними, лучно-болот-
ними біоценозами. 

 

 

Рис. 1. Схема синтезу і перетворення гідр(оксидів) 
заліза в ґрунтах (за Ю. Н. Водяницьким) [1]. 

 
З метою дослідження дернових рудякових ґрунтів нами 

був закладений розріз в околицях с. Бірки, Яворівського 
району Львівської області. У польових умовах ми дослідили 
морфологічні особливості, відібрали зразки ґрунту та ново-
утворенням для подальших лабораторно-аналітичних до-
сліджень. Нижче подано опис ґрунтового розрізу, закладе-
ного на південь від західної окраїни села Бірки. 

Ґрунт – дерновий глейовий рудяковийсередньосуглинко-
вийна водно-льодовикових відкладах підстелений глауконі-
товими пісками. 

Hd (0–7 см) – дернина, світло–сірого кольору з рясними 
рижими плямами овальноїта продовгатої форми; зрідка 
чорні пунктуації та рудяки (0,1-1,5 см). Щільно переплетена 
дрібним корінням. Оглеєння з поверхні інтенсивне. Перехід 
до наступного горизонту хвилястий, ясний. 
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Hgl (7–27 см) – гумусово-акумулятивний оглеєний гори-
зонт строкатого забарвлення; на сірому фоні значна кіль-
кість рижих, вохристих плям діаметром від 0,2 до 1 см, чор-
них сцементованих стежень (0,5-1 см), а також FeMg-конкре-
ції діаметром 0,5-1 см. Ущільнений, світлий, на сірому фоні 
на структурних окремостей спостерігаються білесуваті 
зерна кварцу. Структура грудкувато-горіхувата, рясно про-
низана дрібним корінням, перехід хвилястий, ясний. 

Phgl (27–54 см) – порода гумусована оглеєна рудякова 
(рудяковий горизонт). Колір бурувато-рижий з чорними, 
темно-сірими вкрапленнями та включеннями. Із значною 
кількістю залізистих желваків діаметром від 1 см до 2-3 см. 
Структура горіхуватодрібно призматична, щільна. Дрібне 
коріння рослин, в нижній частині червоточини виповнені 
залізисто-гумусовими натіками. Перехід різкий, прямий. 

Pgl (54–88 см) – порода оглеєна, флювіогляціальні оглеєні 
піски брудно-білесуватого кольору із рідкими рижо-вохрис-
тими плямами овальної та продовгуватої форми, пронизані 
коренивинами болотних рослин , які виповнені натіками. 

DG (>88 см) – глауконітові піски блідо голубого кольору з 
включеням білесуватого мергелю, пронизані коренивинами, 
які за умов пониженого рівня ґрунтових вод мають рижо-
вохристий колір у тріщинах вертикального спрямування. 

Характерною особливістю дернових рудякових ґрунтів є 
наявність залізистих рудяків, вміст і розмір яких збіль-
шується із глибиною. 

Залізисті новоутворення у дерновому рудяковому ґрунті 
наявні у трьох горизонтах (Hd, Hgl та Phgl). Їх вміст та роз-
міри збільшуються з глибиною. У дернині вміст залізистих 
новоутворень становить 3,3%, у гумусово-акумулятивному – 
12,6% та у рудяковому – 47,1% (табл. 1). 

Розміри фракцій новоутворень збільшуються з глиби-
ною. Якщо у горизонті Hd максимальний розмір новоутво-
рень становив 2,5 см, то у горизонті Phgl – 7,3 см. У дернині 
найбільше новоутворень розміром від 0,1 см до 0,7 см – 
47,5%. Також значна часта розміром від 2,2 до 2,8 см – 24,2%. 
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Натомість, у гумусово-акумулятивному горизонті найбільша 
частка новоутворень розміром від 2,2 до 2,8 см – 49,9%, а від 
0,1 до 0,7 см лише 6,6%. У рудяковому горизонті розміри 
новоутворень набагато більші. Більше 65% займають рудя-
ки розміром від 0,1 до 3,6 см. Четверту частину займають 
рудяки розміром більше 5,5см. 

 
Таблиця 1 

Частка залізистих новоутворень у  
дернових рудякових ґрунтах 

Горизонт Фракції Вміст, % 

Hd (0-7см) 

0,1 – 0,7 см 
0,8 - 1,4см 
1,5 – 2,1 см 
2,2– 2,8 см 

 
47,5 
21,5 
6,8 

24,2 
 

Hgl (7-27см) 

0,1 – 0,7 см 
0,8 – 1,4 см 
1,5 – 2,1 см 
2,2 – 2,8 см 

6,6 
13,0 
30,5 
49,9 

Phgl (27-54см) 

0,1 – 1,8 см 
1,9 – 3,6 см 
3,7 – 5,4 см 
5,5– 7,2 см 

35,0 
31,3 
8,5 

25,2 

 
За допомогою методу Кірсанова ми визначила вміст ва-

лового заліза у дерновому рудяковому ґрунті (табл. 2). 
 

Таблиця 2 
Вміст заліза у залізистих новоутвореннях  

дернових рудякових ґрунтів 

Горизонт 
Вміст заліза, 

мг/100 г ґрунту 
Hd 

(0-7 см) – дернина 
170,4 
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Hgl  
(7-27 см) – гумусово-

акумулятивний 
179,2 

Phgl  
(27-54 см) – порода гумусована 
оглеєна рудякова (рудяковий 

горизонт) 

233,6 

 
З метою дослідження генези новоутворень заліза у до-

сліджуваному ґрунті ми визначили валовий хімічний склад 
залізистих новоутворень та дрібнозему в межах генетичних 
горизонтів (методом Арінушкіної), (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Валовий хімічний склад у залізистих новоутвореннях  
дернових рудякових ґрунтів, % у перерахунку 

на прожарену масу 

Горизонт SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 K2O Na2O 

Hd  
(0-7см) – 
дернина 

39,84 7,92 48,75 0,13 3,75 0,67 0,0 0,28 0,20 

Hgl  
(7-27 см) 

– гумусово-
акумуля-
тивний 

47,09 10,48 40,04 0,13 2,41 0,66 0,09 0,34 0,28 

Phgl 
(27-54 см) –
рудяковий 
горизонт 

49,40 5,59 41,70 0,02 1,35 1,40 0,05 0,30 0,18 

 
Результати валового хімічного аналізу свідчать, що залі-

зисті новоутворення в основному складаються із окисів 
заліза (Fe2O3) та кремнезему (SiO2). Вміст заліза у залізистих 
новоутвореннях коливається від 41,70 % (у рудяковому 
горизонті) до 48,75 % (у дернині). Вміст кремнезему зростає 
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вниз за профілем і в рудяковому горизонті становить 
49,40%. Такий високий вміст заліза у новоутвореннях обу-
мовлює їхнє використвння в якості сировини для металургії 
та ковальства на ранніх етапах еволюції людського суспіль-
ства. 
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Кафедра раціонального використання природних ресурсів і 

охорона природи 
 

Проаналізована система водопостачання та водовідве-
дення міста Львова. Проведений аналіз географії постачан-
ня води до міста, об’ємів використання, якості питної води, 
схеми каналізування міста, роботу очисних споруд. Виявле-
но проблеми, а також розроблено рекомендації для покра-
щення водопостачання жителів міста Львова та збільшення 
ефективності роботи комунальних очисних споруд. 

Ключові слова: водопостачання, водогони, водовідведен-
ня, очисні споруди, стічні води, місто Львів. 

 
Проблеми водопостачання та водовідведення є актуаль-

ними не тільки у місті Львові, а й загалом в Україні. Адже 
міста України утримують першість серед європейських міст 
за об’ємами використання води при тому, що Україна нале-
жить до найменш водозабезпечених країн Європи. Згідно 
статистичних даних, кожен львів’янин щодня в середньому 
використовує близько 400 літрів води, хоча тарифи на водо-
споживання високі. Проблемними є якість питної води, що 
доходить до споживача – вона не завжди відповідає норма-
тивам – та велика кількість аварій водогонів у місті. Тому 
дослідження водопостачання та водовідведення міста Льво-
ва для формування першочергових заходів їхньої оптиміза-
ції є актуальними. 
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Проблемами водопостачання та водовідведення займа-
ються багато вчених, зокрема: Хільчевський В. К. (1999), 
Запольський А. К. (2005), Бичківський Р. В. (2004), Гонсьор 
О. Й. (2004), Кукурудза С. І. (1999). У цих публікаціях розкри-
ті теоретичні аспекти раціоналізації водокористування та 
очистки стічних вод. У даній публікації ми спробуємо про-
аналізувати специфіку виникнення проблем водопостачан-
ня та водовідведення міста Львова та можливостей їхнього 
вирішення. 

Історія водопостачання міста Львова розпочинається ще 
за часів Галицько-Волинського князівства. У 5-10 ст. воду 
розвозили у бочках, проте це дуже дорого коштувало та й 
вода була сумнівної якості. У 13 ст. воду можна було отрима-
ти з так званих “громадських скринь” (криниць із басейна-
ми), за яку користувачі сплачували однаковий для всіх по-
даток. Вода також поступала із водогонів, які споруджували 
за індивідуальними контрактами до будинків багатих гро-
мадян. Річна плата була доволі високою і коливалась про-
порційно до кількості води, обсягу поточних ремонтних ро-
біт водотягів, інших потреб міста. Якщо користувачі води не 
погоджувалися на плату – водовід відтинали [2]. Перший 
львівський водогін згадується у 1407 р. На центральній 
площі міста, на її східному боці знаходився водороздільний 
пункт “Мелюзина”. До водойми сходилися водогони, а звід-
ти дерев'яними трубами вода подавалася в будинки. Водо-
провідну систему міста постійно розширювали. Тепер дов-
жина міських водопровідних мереж становить 1100 км [5]. 

На сучасному етапі водопостачання міста Львова здійс-
нюється лише з підземних джерел, оскільки ця вода є чис-
тою та за хімічним складом і властивостями відповідає всім 
нормативам. Питну воду знезаражують за допомогою хлору-
вання, проте цей спосіб потрібно замінити на метод озону-
вання, який дає змогу усунути відразу колір, присмаки і 
запахи. 

Водозабори розділені на 4 групи: Північну, Південну, За-
хідну та Східну. Найдальший водозабір знаходиться у місті 
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Стрий, проте потужність його найбільша – понад 100 тис. м3  
на добу (див табл. 1). 

Таблиця 1 
Об’єми видобутку води для потреб міста Львова [6] 

Напрям  
водозаборів 

Видобуток 
води,  
тис. 

м3/добу 

Свердловини 
Подача води в 

місто, 
тис.м3/добу 

Загальна 
к-сть 

Діючі 

Південний 146,8 67 47 129 
Стрий – Львів 110 38 29 – 
Малечковичі – 

Львів 
(в.з. Малечковичі) 

5 1 1 – 

Старе Село–Львів 
(в.з. “Бібрка”) 

14,8 13 9 – 

Північний 64,2 51 30 46 
Зарудці - Львів  
(в.з. “Зарудці”, 
“Мокротин”, 

“Крехів”, “Кунин”, 
“Рава-Руська”, 
“Магерів”, “За-

вадів”) 

64,2 51 30 46 

Східний 51,9 12 9 47 
Золочів–Львів  
(в.з. “Плугів”, 

“Вільшаниця”) 
51,9 12 9 47 

Західний 62,1 61 32 55 
Карачинів–Львів  

(в.з. “Воля- 
Добростанська”, 
“Велике Поле”, 

“Кам’яно-броди”, 
“Мальчиці” 

33,9 25 15 55 

Загалом 325 191 118 227 

 
Найбільша подача води для м. Львова здійснюється з пів-

денної групи водозаборів – 129 м3/добу з 47 діючих сверд-
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ловин. Найменша з північного напряму – 46 м3/добу з 30 
діючих свердловин. Із східного напряму поступає 47 м3/ 
добу, проте з 9 потужних свердловин.  

Загалом видобуток води для міста Львова становить 
325 тис. м3 на добу, проте через аварійний стан водопро-
відних мереж, а також велику відстань між водозаборами та 
містом, надходить лише 217 тис. м3 на добу. Отже, втрати 
води при транспортуванні від місць водозабору до міста 
становлять 30%. Ця частка втрат збільшується вже у самому 
місті через аварійний стан міських водогонів (30% від за-
гальної протяжності), велику кількість аварій (16-17 в день), 
протікання кранів у помешканнях тощо. Це є серйозною 
проблемою водопостачання, яка призводить до перевис-
наження підземних водних горизонтів. 

Об’єми використання води мешканцями залежать від об-
ладнання помешкань. Найбільше використання води здійс-
нюється мешканцями, які мають водопровід і каналізацію, а 
також центральне гаряче водопостачання – 11,6 м3/особу в 
місяць. Мешканці, які не мають центрального гарячого водо-
постачання, використовують вдвічі менше води – 4,65 м3/ 
особу в місяць. 

Найбільша частка скиду стічних вод в каналізаційні ме-
режі припадає на населення разом із комунально-побуто-
вими підприємствами – 74%. Промислові підприємства 
скидають 26% від усього об’єму стоків, але ці стоки не про-
ходять належної хімічної очистки, яка повинна відбуватися 
на підприємствах і потрапляють до загальної міської каналі-
заційної мережі. 

По каналізаційних мережах стічні води потрапляють на 
очисні споруди, де проходять механічну фізичну та біологіч-
ну очистку. Стічні каналізаційні води забруднені не лише ор-
ганікою, але й специфічними забруднюючими речовинами з 
промислових підприємств, СПАР та фосфатами, що містяться 
у сучасних миючих засобах. Існуючі способи очистки на 
очисних спорудах Львова не можуть усунути ці забруднення. 

Окремою проблемою є неканалізовані ділянки приватної 
забудови на околицях м. Львова, власникам яких дешевше 
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зробити вигрібні ями, ніж проводити до своїх будинків кана-
лізаційну мережу. Найбільшими такими ділянками є Рясне, 
Кривчиці і Холодновідка. На жаль, ця проблема контролю-
ється слабо через відсутність серйозних важелів впливу. 

Через несправні очисні споруди, неканалізовані ділянки, 
стоки багатьох малих пивоварень без відповідної очистки у 
загальну каналізацію, у Львові існує проблема неприємного 
запаху. Офіційні інстанції не приділяють належної уваги цій 
проблемі та не повідомляють жителів міста про небезпеку 
сильного їдкого запаху для здоров’я. Тому, на сайті ЛМКП 
“Львівводоканал” створена інтерактивна карта, де за допо-
могою ареалів можна позначити місця різкого неприємного 
запаху. Створюється така карта у дні сильного неприємного 
запаху за повідомленнями самих мешканців для попере-
дження львів’ян про небезпеку. Стоки із очисних споруд 
міста Львова потрапляють у р. Полтву. Вони вважаються 
недостатньо очищеними, і суттєво впливають на екологіч-
ний стан не лише р. Полтви, але й р. Західний Буг, р. Вісли та 
Балтійського моря. Підприємство Львівводоканал, якому 
належать очисні споруди міста, є найбільшим за об’ємами та 
якісними характеристиками джерелом забруднення води в 
басейні Західного Бугу. Зі стічними водами у річку Полтву 
щороку потрапляє близько 180 тис. т. забруднюючих речо-
вин – біогенні речовини, фе-ноли, завислі речовини, розчи-
нені солі, важкі метали і нафтопродукти. Найбільші переви-
щення ГДК таких речовин: за-вислі речовини у 8 раз, азот 
амонію у 2 рази. Показники БСК5 перевищують нормативи у 
1,5 рази [3]. Оскільки, річка Полт-ва має транскордонний ха-
рактер, ця проблема є актуальною на міждержавному рівні.  

Для того щоб вирішити ряд головних проблем водопо-
стачання та водовідведення міста Львова, на сьогоднішній 
день потрібно:  

1. Здійснити реконструкцію водогонів від водозаборів та 
в межах міста для зменшення втрат води при транспорту-
ванні; 

2. Замінити метод хлорування на метод озонування для 
ефективнішого знезараження води; 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

18 

 

3. Зменшити об’єми споживання води, впливаючи на 
споживачів (встановлення лічильників, екоосвітні заходи); 

4. Підвищити контроль за якістю стоків із підприємств 
міста; 

5. Реконструювати очисні споруди для забезпечення но-
рмативного очищення стічних вод; 

6. Розділити дощову та комунальну каналізацію, що дасть 
можливість використання очищеної дощової води для тех-
нічних потреб; 

7. Прискорити прийняття закону України про відмову від 
виробництва та використання фосфатних миючих засобів. 

Отже, проблема водопостачання та водовідведення є ак-
туальною для міст України. Специфіка проблем у м. Львові 
проявляється у великих втратах води та забрудненням по-
верхневих вод транскордонного характеру. Для вирішення 
проблем необхідно провести комплексні дослідження різно-
манітних чинників, що впливають на об’єми водоспоживан-
ня, якість питної води та ефективність очистки стічних вод. 
За результатами досліджень можна формувати рекомендації 
ін.дивідуальні для кожного міста і розпочинати їх поетапну 
реалізацію. 
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У роботі проведена оцінка георізноманітності НПП 

«Північне Поділля» з використанням ландшафтно-созоло-
гічного підходу. Застосовано концепцію «місця у ландшафті» 
для оцінки значення пам’яток неживої природи як об’єктів 
природної та культурної спадщини. 

Ключові слова: НПП «Північне Поділля», георізноманіт-тя, 
созологія ландшафту. 

 
Созологія ландшафту – науковий напрямок у ландшафто-

знавстві, об’єктом якого є ландшафтні комплекси як носії 
культурної і природної спадщини, а предметом – стратегія, 
тактика і механізми охорони, збереження та відтворення 
цих ландшафтних комплексів [11]. 

Термін «георізноманітність» стосується різноманітності 
елементів неживої природи: геологічної будови, рельєфу, 
ґрунтів, поверхневих і підземних вод. У літературі за цими 
елементами закріпилися різні терміни: «геосайти», «гео-
морфосайти», «геотопи» (про відмінності між ними наведе-
но у праці [6]), геоспадщина [4], «пам’ятки неживої приро-
ди» (ПНП). У цій роботі використовується саме останній, 
адже попри свою громіздкість, він, на думку автора, охоплює 
весь спектр досліджуваних об’єктів. Під «пам’ятками нежи-
вої природи» розуміються «відслонення гірських порід 
різного віку (стратотипи), скупчення палеонтологічних 
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решток, зразки типових і унікальних порід і мінералів, 
окремі скелі та скельні комплекси, печери, водоспади, 
визначні вершини, витоки великих і середніх за довжиною 
річок, виходи прісних і мінеральних вод, озера різного гене-
зису тощо» [1]. Цей термін також вказує на те, що об’єкти 
неживої природи повинні бути «цінними для використання 
у науці, освіті, туризмі і рекреації» [12]. 

Наявність та різноманіття пам’яток неживої природи 
«Північного Поділля» визначають його геолого-геоморфо-
логічні, гідрогеологічні умови, а також давня історія освоєн-
ня природних ресурсів території [10]. Територія НПП 
«Північне Поділля» розташована у двох частина Гологоро-
Кременецького горбогір’я – Гологорах та Вороняках. Вони є 
частиною північного уступу Подільської височини, що обри-
вається до зандрової рівнини Малого Полісся 

У геологічному аспекті основу складають сенонські і 
сеноманські білі мергелі, вкриті відкладами міоцену у 
вигляді пісків, вапнякових мергелів, пісковиків, літотам-
нієвих вапняків. Ці породи перекриті шаром пісків та лесу 
різної потужності, що сформувалися в антропогені [3]. 

Людина також залишила свій слід у створенні ПНП – це 
численні кар’єри (які прекрасно і по сьогодні відображені в 
рельєфі), в яких здавна добували пісковики та вапняки. 
Більшість цінних геологічних об’єктів Парку (наприклад 
брили пісковиків на горі Триніг) – це все результат гірничо-
добувної діяльності людей [10]. 

Ландшафтно-созологічний підхід передбачає вивчення 
ПНП з точки зору запропонованої М. Гродзинського концеп-
ції «місця» ландшафту [5]. Зокрема, зазначається, що ««гео-
сайт» (ПНП), як «місце» - це певний простір без територіаль-
них відмінностей, компонентами якого є «наповнення 
місця», його «значення» і «місцеположення»» [9]. 

Класифікацію ПНП за «наповненням» можна запозичити 
(з корективами) з роботи [9], де автори виділяють 8 типів 
ПНП: 
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1. Місця із хронологічними зрізами історії геологічної 
розвитку регіону. До них належать місця розташування 
задокументованих відслонень, свердловин, шурфів; 

2. Місця знахідок історико-геологічних артефактів 
(скам’янілостей, палеонтологічних решток, конкрецій). На 
території Парку знаходиться кілька ділянок цінних у цьому 
плані: це гори Лиса (поблизу с. Стінка), Камінна, Петрівка 
(поблизу с. Новоселище) та ін., у відслоненнях яких присутні 
численні скам’янілі залишки організмів; 

3. Місця освоєння ресурсів надр, які є важливими в 
ідентифікації традиційної господарської спеціалізації 
регіону. Такі ПНП є чи не найчисельнішими на території 
«Північного Поділля», через давню заселеність регіону (ко-
лишні кар’єри Збараж, Триніг, Вапнярка та ін.), місця видо-
бутку торфів (лівобережжя р. Серет-Маркопільський) та 
бурого вугілля (поблизу с. Новоселище); 

4. Місця прояву екстремальних геоморфологічних про-
цесів (мергелисті осипища, карстові провалля та «сліпі до-
лини», ерозійні «дебри»); 

5. Геолого-геоморфологічні об’єкти історико-культур-
ного значення. Парк досить багатий на об’єкти цієї катего-
рії: дохристиянське капище в ур. Триніг, «Свята гора» із з’яв-
ленським «Маріїнським» джерелом, «Гора Маркіяна Шашке-
вича», давні городища: поблизу с. Гологірки (ур. Вали) (X-XI 
ст) [8], с. Гологори (XI-XIII ст.) [13], с. Олесько (XII-XIII ст.) [7] 
та, напевне, найвідоміше зі всіх – Пліснеське (VII-XIV ст.) [7]; 

6. Природні водойми і водотоки з природними руслами, 
які стали рідкісними для регіону на фоні суцільно ан-
тропізованих форми (витоки річок Західний Буг, Стир, Золо-
та Липа, Гнила Липа, Стрипа); 

7. Джерела мінеральних і прісних вод (витоки р. Захід-
ного Бугу (с. Верхобуж, с. Опаки), Стиру, Ікви, Золотої Липи 
та ін.); 

8. Виразні природні ландшафтні домінанти (Свята та 
Жулицька гори, гора Шашкевича та ін.). 

Також, на думку автора, до цієї класифікації доцільно бу-
ло б додати ще одну категорію – місця з естетичною цін-
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ністю наприклад, схили г. Вапнярки, чи Шашкевича, окрім 
своє природної та історико-культурної цінності, вражають 
прекрасними краєвидами.  

Висновки: 
 Природа НПП «Північне Поділля», окрім великої біо-

логічної цінності володіє значним георізноманіттям, яке є 
складовою ландшафтного різноманіття:  

 Ландшафтно-созологічний аналіз пам’яток неживої 
природи відкриває нові можливості для збереження гео-
спадщини та оцінки геотуристичного потенціалу НПП 
«Північне Поділля»; 

 У зв’язку з значним георізноманіттям, яким виді-
ляється Північно-подільський уступ, його можна рекомен-
дувати до включення у мережу геопарків. 
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Проведений комплексний аналіз топографічних карт, ае-
ро- та космознімків, на основі яких велося дослідження. 
Вдалося виділити дев’ять різних типів русла, виміряти аку-
мулятивні та ерозійні форми русла, простежити законо-
мірність поширення певного типу русла з особливостями 
тектонічної будови і рельєфу. Прив’язка поперечного про-
філю до типу русла дає можливість зрозуміти перебіг проце-
сів у ньому. За результатами зібраних даних було побудова-
но картосхему із розміщенням основних типів русла Свічі. 

Ключові слова: русло, тип русла, морфодинаміка, прямо-
лінійне русло, розгалужене русло, мандрування русла, рус-
лові процеси, гідродинаміка. 

 

Вступ. Руслові процеси – кінцева ланка гідрологічних 
процесів і явищ, пов’язана із постійними водотоками на 
поверхні землі. А наука, що ними займається це руслознав-
ство. Воно виникло на межі двох наук, гідрології та геомор-
фології. Сферою її вивчення є не лише умови і процеси фор-
мування річкових русел, а й створені ними форми рельєфу. 
Також руслознавство займається розробкою прийомів та ме-
тодів регулювання ріки, встановлення зв’язків річкового 
русла та його типу із навколишнім середовищем, створення 
прогнозів його зміни під впливом несприятливих природ-
них процесів та антропогенною діяльністю. 

Актуальність досліджень. Ріка разом зі своїми прито-
ками утворює басейн, площа якого може становити до кіль-
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кох сотень кілометрів квадратних. Будь-які зміни по-в’язані 
із зміною русла ведуть і до змін всього басейну. Дослідження 
річок і, зокрема, руслових процесів дає змогу виявити, до-
слідити та спрогнозувати їх вплив на навко-лишнє середо-
вище. Особливо, це стосується річок Прикарпаття, а саме 
напівгірських річок. Це обумовлено, насамперед, високою 
динамікою русла в часі. Під час повеней і па-водків русло з 
легкістю змінює своє положення та тип, що в подальшому 
може мати негативні наслідки як для людини так і для природи. 

Об’єкт дослідження. Динаміка русла тісно пов’язана із 
його типом. Кожний тип має свої особливості гідродинаміч-
ного потоку, що впливають на ерозійно-акумулятивні про-
цеси. Тому метою дослідження є визначення основних типів 
русла. Об’єктом дослідження є річка Свіча, права притока 
Дністра. Предметом – морфологічні типи русла Свічі та їхня 
морфодинамічна класифікація. Завданням є визначення 
основних типів русла на відпо-відних ділянках річки та 
встановлення закономір-ностей їхнього поширення. Мето-
дами досліджень є аналіз фахової літератури,топографічних 
карт та космознімків і поздовжнього профілю. Співставлен-
ня топографічних карт із космо-знімками для визначення 
зміни русла у плані і часі, та уточнення його положення за 
останніми наявними даними. Вста-новити причино-наслід-
кові зв’язки між рельєфом, геологічною будовою, видом 
руслових процесів та відповідним йому типом русла. 

Методика досліджень. В основі типізації руслових про-
цесів лежить поділ рік на гірські, напівгірські та рівнинні. 
Такий поділ є початковим для типізації русла. Методики 
типізації та класифікацій русел розробили такі вчені як 
Ржаніцин Н. А., Макавеєв М. І., Кондратьєв Н. Е. Проте за 
основу була взята класифікація русел за Чаловим Р. С. Вона 
комплексно поєднує всі характеристики русла, що дозволяє 
більш детально класифікувати його. Зокрема, Чалов Р. С. 
виокремлює три блоки. Перший з яких складається з типів 
руслових процесів (гірські, напівгірські та рівнинні). Другий 
блок включає геоморфологічні типи русел – широко за-
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плавні, адаптовані та врізані, виділення яких базується на 
геолого-геоморфологічних факторах руслових процесів. Третій 
блок представлений власне морфодинамічними типами русла, 
зокрема звивисті (меандруючі), розгалужені (руслове бага-
торукав’я), відносно прямолінійні нерозгалужені русла [2, 
ст. 53]. 

Отож, за основу для визначення типів русел було взято 
великомасштабні топографічні карти, космознімки та по-
льові спостереження. Типізація морфодинамічних відрізків і 
їх характеристика відбувається на основі спеціальних даних. 
До них належать: 

1) вступна інформація; 
2) характеристика русла (положення, геологічна будова, 

морфометрія, поздовжній профіль, наявність та морфомет-
рична характеристика прируслових валів, боковиків, осеред-
ків, островів, порогів, виходів скельних порід, антропоген-
них форм); 

3) гідродинамічна характеристика потоку; 
4) загальна характеристика басейну. 
До польових досліджень належало, прив’язка русла та 

ерозійно-акумулятивних форм, їхня морфометрична харак-
теристика і побудова поперечних профілів через відповід-
ний тип русла на вибраних ділянках. 

Результати досліджень. Витік річки Свічі знаходиться 
на схилах гори Кругла Млака, а її другий витік Синя Магура 
бере початок на схилах гори Вишківський Горган. Близько 
третини довжини річки знаходиться у Скибових Карпатах. 
Інші дві треті її довжини припадає на Передкарпатську 
височину [1, ст. 65]. Таким чином поздовжній профіль Свічі 
буде характеризуватися різними значеннями похилу русла 
від 20˚ і більше поблизу витоку, до 0,3˚ поблизу гирла, що в 
свою чергу найбільше впливає на формування того чи іншо-
го типу русла Свічі. 

На основі аналізу топографічних карт, космознімків та 
поздовжнього профілю річки було визначено такі типи русла 
Свічі: 
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 Гірський, порогово-водоспадний; 
 Гірський, з нерозвинутими алювіальними формами; 
 Гірський з розвинутими алювіальними формами; 
 Напівгірський; 
 Розгалужене: одностороннє, спряжене, заплавно-рус-

лове, паралельно-рукавне; 
 Меандруюче. 
Гірські порогово-водоспадні типи русел формується при 

нахилі у 20 та більше градусів і характеризується бурхливою 
течією. Для Свічі даний тип русла характерний лише у її 
верхній частині. Від витоку до пункту № 3 його протяжність 
становить 3,5 км. На цій ділянці русло є врізаним, відносно 
прямолінійним, його ширина не перевищує 2–3 метрів, а 
глибина 0,5 м. 

Гірський, з нерозвинутими алювіальними формами тип 
русла також має бурхливу течію, при цьому нахил русла 
може коливатися в межах 3,5–20˚. Даний тип русла займає 
значну частину гірського відтінку річки і тягнеться до Ми-
слівської улоговини. На цьому відтінку русло також є вріза-
ним і відносно прямо-лінійним. Дорогою в річку впадають 
притоки Синя Магура, Правич, Балонка. Наслідком цього є 
розширення русла до 8 м, та збільшення кількості уламко-
вого матеріалу. 

Після Мислівської улоговини річка розділяє два хребти. 
Хребет Хом на північному-заході та відроги хребта Аршиця 
на південному-сході. Таким чином русло тут також є вріза-
ним, відносно прямолінійним, з численними порогами. Його 
ширина складає до 35 м, а долини не перевищує 200 м. 

У Мисливській улоговині даний тип русла має незначну 
ширину, яка становить 12 м. Максимальна глибина дорів-
нює – 65 см, а середня – 40 см, швидкість течії становить 
2 м/с. 

Поперечний профіль у нижній течії прямолінійного русла 
характеризується великою шириною – 34 м, невеликою 
глибиною до -35 см і меншою швидкістю течії. Наявність 
значної кількості валунів спричинена зменшенням глибини 
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та швидкості течії. Значна частина з них виступає над по-
верхнею, проте вони не утворюють виражених акумулятив-
них форм. 

 

 
Рис. 1. Поперечний профіль врізаного, відносно пря-

молінійного типу русла у Мислівській улоговині 

 

 
Рис. 2. Поперечний профіль відносно прямолінійного типу 

русла перед виходом на Вигодську улоговину 
 
В гірських руслах з розвинутими алювіальними формами 

внаслідок зменшення швидкості течії та розширення доли-
ни річки зменшуються і її транспортні властивості. Це приз-
водить до акумуляції наносів. Відкладений матеріал зазви-
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чай є значним за розміром і складається з валунів та галеч-
ників, що мають вже незначну обкатаність.  

Даний тип русла поширений на двох відтінках. Перший 
це частина Мислівської улоговини між пунктами № 7 та № 8. 
Ця ділянка має адаптоване, звивисте русло, по правий берег 
якого простягається хребет Аршиця. Саме вихід річки в 
улоговину зумовив виникнення даного типу русла. Макси-
мальна ширина якого складає 11 м, а долини 500 м. 

Другий відтінок розділяє хребти Хом та Аршиця у місці де 
зливаються Свіча та Ільма. Знаходиться між пунктами № 9 
та № 10. Русло тут є врізаним відносно прямолінійним. Після 
того як річка прийняла до себе води Ільниці та Ільми мак-
симальна ширина русла збільшилась до 27 м, а у місці злит-
тя Свічі та Ільми долина розширюється до 300 м. Виникнен-
ня даного типу русла між двома хребтами обумовлене річ-
кою Ільмою, яка внаслідок своєї ерозійної діяльності утво-
рила відносно широку долину поблизу гирла. Характерною 
рисою цього відтінку є наявність перших крупних морфо-
логічних елементів русла, таких як боковики, осередки, 
острови та пороги. Останні мають ширину 14–27 м, а їхній 
каскад досягає 70 м у довжину,складені вони з пісковиків.  

Русла напівгірських річок відрізняються зміною кінема-
тичного режиму потоку від бурхливого до спокійного і 
навпаки при переході від паводка до межені і від межені до 
паводка. Їх-ній морфологічний вигляд наближений до гірсь-
ких русел з роз-винутими алювіальними формами [2, с. 31]. 
Напівгірському типу русла притаманна набагато інтенсив-
ніша акумуляція наносів. При цьому розміри частинок мо-
жуть коливатись від декількох міліметрів до 1 метра.  

Напівгірський тип русла є одним із найпоширеніших на 
Свічі. Він представлений трьома відтінками. Перший знахо-
диться між пунктами № 12 та № 15 на початку Вигодської 
улоговини. На даній ділянці русло є широкозаплавним, 
відносно прямолінійним. Його максимальна ширина стано-
вить 30 м, а ширина долини до 1,5 км. Кількість та розміри 
морфологічних елементів зростають в міру просування за 
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течією. Загалом на даному відрізку нараховується не менше 
15 боковиків, довжини яких перевищують 100, а деякі 300 м, 
5 невеликих осередків та 4 острови. 

Другий відтінок простягається від місця злиття Мізунки 
та Свічі, пункт № 17, до с. Гузіїв пункт № 20. Внаслідок наяв-
ності з лівого боку двох гір русло є адаптованим, відносно 
прямолі-нійним. Лише у кінці відрізку є незначне спряжене 
розгалуження, що призвело до утворення двох островів. 
Максимальна ширина річки дорівнює 52 м, а долини 1,5 км. 
На всій ділянці русла нараховується більше 30 крупних 
морфологічних еле-ментів. З них 24 це боковики, розміри 
яких можуть доходити до 740 м, більшість з них приурочені 
до правого берега. Також доброго розвитку набули осередки 
та острови, яких разом є 9 одиниць.  

Третій відрізок є найкоротшим і простягається на від-
стань 2,8 км між пунктами № 25–26 вздовж урочища Дручев. 
Русло тут є адаптованими, відносно прямолінійним. Йому 
притаманні довгі, в середньому 300 м, та вузькі, близько 
100 м, боковики, які переміно чергуються між правим-лівим. 
Максимальна ширина русла дорівнює 58 м, а долини не 
більше 2 км. 

В основі формування розгалуженого типу русла є утво-
рення на ньому осередків та островів. Всі розгалуженні ру-
сла Свічі поділяються на декілька морфодинамічних типів: 
одностороннє, спряжене, заплавно-руслове, паралельно-
рукавне. Основою для такого поділу є: взаєморозміщення 
островів, що утворюють вузли розгалужень [2, с. 85, 87]. 

Цей тип русла, зазвичай, утворюється на ділянках ріки, 
похил яких складає не більше декількох градусів, а швид-
кість течії є досить повільною, що сприяє акумуляції 
відкладів. Таким чином, у більшості випадків, русло буде 
характеризуватися численними боковиками, осередками та 
островами. 

Першим і найпростішим морфодинамічним типом розга-
луженого русла Свічі є одностороннє розгалуження. Знахо-
диться воно в межах Вигодської улоговини між пунктами 
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№ 15–16. Його характерною ознакою є одне основне русло, 
крізь яке проходить основна частина стоку і друге – йому 
паралельне, менше за розміром. Русло в цій частині є адап-
тованим, відносно прямолінійним. Максимальна його ши-
рина становить 43 м, долини – 1,2 км. Внаслідок того, що 
річка тече по Вигодській улоговині та наявності греблі вниз 
за течією широкого розвитку набулибоковики та осередки. 

 
Таблиця 1 

Акумулятивні форми в межах розгалуженого 
типу русла на ділянці № 15–16 

№ 
Тип 

 форми 
Довжи-

на, м 

Ширина  
макси-
мальна, 

м 

Ширина 
середня, 

м 

Висота 
над 

урізом, 
м 

1 Боковик 46 12 10 0,5 

2 Осередок 118 14 12 0,5-0,1 

3 Боковик 70 13 9 0,3-0,8 

4 Осередок 26 7 5 0,8 

5 Осередок 350 80 21 0,8 

6 Осередок 110 7 5 0,2 

7 Осередок 96 26 21 0,6 

8 Боковик 94 16 12 0,7 

 
В поперечному профілі виділяється правий рукав, з ши-

риною у 10 м. та глибиною понад – 0,6 м., натомість лівий є 
другорядним. Це свідчить про те, що цей тип одностороннь-
ого розгалуження є вірним для даного відрізка.  

Осередок, що сформувався є досить великим. Саме він 
займає більшу частину русла річки 20 м і підіймається над 
урізом води на висоту 0,2 м для лівого рукава та 0,7 м для 
правого. Його утворення та ріст зумовлене весняними по-
вінями та паводками, коли висока вода швидко спадає, 
втрачаючи здатність транспортувати матеріал. 
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Рис. 3. Поперечний профіль розгалуженого типу 

русла  на ділянці № 15-16 
 

Наступним типом розгалуженого русла є спряжене. Йому 
властиві два основні рукави, що утворюють характерні 
вісімки у вузлах розгалужень. На Свічі він займає відтінок 
між пунктами № 20 та № 21 і є розгалуженням складного 
типу. Найяскравіше воно проявляється у нижній частині 
відтінку русла. У вузлах розгалужень ширина річки досягає 
108 м., а ширина долини становить 2,8 км. Оскільки, даний 
тип русла є спряженим, йому притаманна значна кількість 
осередків та островів, загальне число морфологічних еле-
ментів становить не менше 25. З них 10 – це острови, що 
формують розгалуження, розміри яких сильно відрізня-
ються один від одного.  

Третім типом розгалуженого русла є заплавно-руслове. 
Його особливістю є значна довжина рукавів, яка перевищує 
нормаль-ні розміри форм русла, що відповідають даній ріці і 
кожен з них має свій тип русла та деформацій [2, с. 87]. Свіча 
має дві ділянки з таким типом русла.  

Перша між пунктами № 22–23. Максимальна ширина рус-
ла тут становить 70 м, а долини 1,2 км. Попри наявність 
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чотирьох великих островів даний тип русла на цій ділянці 
простежується не чітко.  

Друга ділянка знаходиться між пунктами № 26–27. В 
цьому випадку чітко виділяються два звивистих рукави з 
добре розвинутими боковиками у кожному. Острів, що 
розділяє річку має довжину 1,2 км, та ширину 640 м. 
Натомість максимальна ширина річки не перевищує 45 м, а 
долини 2,1 км. 

Останній тип розгалуженого русла це паралельно-
рукавний. Він характеризується витягнутим вздовж ріки 
суцільним ланцюжком островів, груп островів або острівних 
масивів, відді-лених від берегів паралельним розміщенням 
рукавів між якими розподіляється основна частина стоку 
ріки [2, с. 85]. Цей тип русла розміщений між пунктами 
№ 28–29 де його довжина не перевищує 2 км. Ширина у 
вузлах розгалужень становить 48 м, а долини 1,6 км. Розміри 
острівного масиву, що розділяє русло на рукави становлять 
1025 м у довжину та 123 м у ширину.  

Меандруючий тип русла розвивається лише на рівнинних 
ділянках, де похил ріки є менше 0,5˚. Для нього властива 
зви-виста форма, з добре розвинутими боковиками, що 
чергуються. У Свічі можна виділити чотири ділянки незна-
чних за протяж-ністю, які є проміжними від одного типу 
русла до іншого. Перший відтінок лежить між пунктами 
№ 21–22 і є проміжним між спряженим типом русла та за-
плавно-русловим. Показник звивистості дорівнює 1,25, 
максимальна ширина русла і долини 61 м та 1,2 км відпо-
відно. Кожен з 12 вигинів русла характеризується наявністю 
біля випуклого берега боковика, більшість з яких є однако-
вого розміру.  

Другий відтінок є найкоротшим проте показник звиви-
стості є досить високим 1,39. Його положення обмежується 
відрізком між пунктами № 24-25. На цьому відтінку русло є 
адаптованим, з привершинною частиною біля корінного 
берега. Меандри тут є двох типів: коробчасті та сину-
соїдальні. Його ширина доходить до 33 м. а ширина долини – 
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0,7 км. Розміри боковиків залежать від типу меандр і коли-
ваються в межах 200–400 м. 

Третя ділянка розміщена між пунктами № 27–28 і харак-
теризується значним коефіцієнтом звивистості, який стано-
вить 1,36. Для нього також характерні два типи меандр: 
коробчасті та синусоїдальні. Русло на цьому відтінку є ши-
рокозаплавним, його ширина складає 57 м, а ширина долини 
збільшується до 2,5 км. Розміри боковиків є значно більши-
ми у порівнянні із попереднім відтінком і коливаються в 
межах 250–550 м. Це обумовлено збільшенням кількості 
відкладів вниз по руслу.  

Останній відрізок знаходиться між пунктом № 29 та гир-
лом Свічі. Для нього характерна слабка звивстіст, добре 
розвинутими є лише поодинокі меандри. Загалом русло на 
цій ділянці має зигзагоподібну форму. Максимальна ширина 
русла становить 80 м хоча поблизу гирла воно звужується 
до 24 м. Долина річки є досить широкою і становить 4 км. 
Боковики та осередки складаються із дрібного та середньо-
го галечнику з піщано-суглинковим заповнювачем.  

Висновки. Протяжність та поширення основних типів 
русла розподіляється наступним чином: 

Порогово-водоспадний тип русла займає найменшу частину 
русла Свічі – 4 %. Це обумовлино тим, що лише ця частина 
русла має набір відповідних умов для формування даного 
типу русла.  

Гірський з нерозвинутими алювіальними формами тип 
русла має довжину 16,8 км, що становить 16 % від загальної 
довжини річки. Він займає половину гірського відтінку 
русла Свічі. Цей тип русла набув значного поширення 
завдяки вузьким долинам та гірським хребтам, які він 
перетинає.  

Гірський з розвинутими алювіальними формами тип 
русла відрізняється від попереднього наявністю акумуля-
тивних форм, складених здебільшого із валунів та галечника. 
Він займає 6 % довжини річки і є приуроченим до розши-
рення долини. 
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Рис. 4. Структурна діаграма розподілу  

кожного типу русла р. Свічі 
 

 
Рис. 5. Картосхема розміщення основних типів русла р. Свіча 
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Напівгірський тип русла займає чверть довжини річки – 
26 % і тягниться на довжину 26,9 км. Він немає єдиного 
відтінку поширення, а тому його можна спостерігати як у 
передгірї Скибових Карпат так і у середній та нижній течії 
Свічі. Зазви-чай, цей тип русла є адаптованим. Також 
характерною його рисою є розвиток боковиків та осередків, 
складених з обкатаних валунів та галечників. 

Розгалужений тип русла займає 21 % загальної довжини 
річки і поділений на 5 відтінки, 2 з яких є у середній течі, а 
ще 3 у нижній. Кожному з цих відтінків відповідає певний 
тип розгалуження. Одностороннє і спряжене розгалуження 
разом складають основну частину довжини русла цього 
типу. Натомість заплавно-руслове та паралельно-рукавне 
займають незначні відтінки. 

Меандруючий тип русла є найдовшим, на нього припадає 
27 % довжини річки, проте він також є поділеним на декілька 
відтінків. Цей тип русла розвинувся у нижній частині Свічі, 
де похил складає менше 1˚. Середній коефіцієнт звивистості 
становить 1,3. Це є досить високим показником для річок 
Передкарпаття. Добре розвинутими є боковики, розміри 
яких збільшуються пропорційно збільшенню кривизни 
вигину.  

Отже, на Свічі утворились характерні для даного регіону 
типи русел, кожен з яких має свої умови формування. Визна-
чення поширення основних типів, дасть змогу в подальшому 
дослідити закономірності та специфіку їхнього утворення, 
розвитку та зміни з часом. 

 
Список використаної літератури: 

1. Природа Івано-Франківської області / За ред. К. І. Ге-
ренчука. – Львів: Вища школа; Вид-во при Львів. ун-ті, 1981. 

2. Чалов. Р. С. Общее и географическое русловедение / 
Р. С. Чалов. – Москва, 1997. 

  



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

38 

 

ГЕОПРОСТОРОВЕ РОЗТАШУВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ                      
ВОД МІСТА ЛЬВОВА 

Галянта Лідія 

Науковий керівник:  
доктор географічних наук, 

професор Назарук М. М. 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра раціонального використання природних ресурсів і 

охорони природи 
 

Розглянено геопросторові особливості поверхневих вод 
міста Львова. Проаналізовано та висвітлено взаємопов’яза-
ність розташування ставків міста Львова у адміністративних 
районах з їхнім відношенням до певного фізико-геогра-
фічного району. Охарактеризовано сучасний еколо-гічний 
стан водойм. 
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Об’єктом нашого дослідження були поверхневі води міста 

Львова. Метою роботи є розглянути геопросторові особли-
вості поверхневих вод міста Львова та їх сучасний еколо-
гічний стан. 

Основними завданнями, які ставилися перед початком 
дослідження були: 

 охарактеризувати геопросторові особливості по-
верхневих вод на території міста; 

 розглянути характер їх розміщення щодо адміністра-
тивних районів міста; 

 дати характеристику сучасному екологічному стану 
найбільших водойм міста. 

Згідно даних геологічної розвідки в місті наявні потоки 
та річки загальною довжиною 51 км, налічується 14 озер, 97 
ставків у межах м. Львова та 35 ставків у приміських зонах 
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(смт. Винники, смт. Брюховичі, смт. Рудне). Оскільки, по 
території міста проходить лінія Головного Європейського 
Вододілу, водні об’єкти належать міста до  басейнів Чорного 
і Балтійського морів.  

У фізико-географічному відношенні територія Львова 
розташована на дотику чотирьох ландшафтних районів – 
Пасмового Побужжя, Львівського плато, Білогорсько-Маль-
чицької долини, а також Розточчя. 

Річка Полтва – основна водна артерія міста. Полтва – 
лівобережна притока Західного Бугу, бере початок з багать-
ох природних джерел в парку «Погулянка» (між пагорбами 
Львівського Плато).  

Річка Зубра бере свій початок з джерела неподалік су-
часної Церкви Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові у Льво-
ві. Протікає в межах Львівського плато. 

Витоки р. Маруньки розташовані на східній околиці міста 
Львова (в районі Майорівки), в межах Львівського плато.  

Природних озер у місті немає. Більшість штучних водойм – 
це маленькі потоки, які залишились від попередніх рибних 
господарств та млинів, і зараз використовуються виключно 
з декоративною метою. Формування озер м. Львова пов’я-
зане із заповненням водою карстових проваль. Живлення 
озер відбувається як за рахунок ґрунтових вод, так і поверх-
невого стоку атмосферних опадів. 

Адміністративно м. Львів поділяється на 6 районів: Шев-
ченківський, Личаківський, Галицький, Сихівський, Фран-
ківський, Залізничний. Відповідно, можна поєднати розта-
шування ставків міста Львова у адміністративних районах з 
їхнім відношенням до певного фізико-географічного району. 
Отже, усі ставки Франківського, Галицького, Залізничного та 
Сихівського районів приурочені до Львівського плато. Та-
кож до Львівського плато відносяться ставки, які розташо-
вані у Личаківському районі, а саме розміщені по вулицях 
Пластовій, Кукурудзяній, Богданівській, Вахнянина (Парк 
відпочинку «Погулянка»), Черемшини, Голубця, Медової 
Печери. До фізико-географічного району Розточчя належать 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
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водойми смт. Брюховичі, а також водойми Шевченківського 
району, що розташовуються по вулицях Ковча, Панча, Вели-
чковського, Жовківській, Хмельницького, Сотника, Єрошен-
ка. До Білогорсько-Мальчицької долини відносяться всі 
водойми смт. Рудне. Всі решта водойми Шевченківського, 
Личаківського району та смт. Винники належать до Пасмо-
вого Побужжя (Малехівська, Винниківська гряди). 

Загалом немає загальноприйнятої класифікації ставків. 
Але за площею водного дзеркала їх можна поділити на: 

1. Великі (більше 5 га); 
2. Середні (1–5 га); 
3. Малі (0,1–1 га). 
Найбільшим ставом міста є став розміщений у смт. Вин-

ники, найменшими вважаються стави смт. Рудне та став 
Залізничного районну, розміщений по вул. Конюшинній, 4. 

Спостереження за станом поверхневих вод у Львові здійс-
нює КП «Адміністративно-технічне управління».  Протягом 
4-х кварталів 2013 року були відібрані проби з озер, ставків, 
потічків та річок. Аналізуючи екологічний стан водних 
об’єктів міста за 2013 рік, спостерігаємо значні перевищен-
ня у воді завислих речовин. Найбільш забруднені водойми 
станом на 2013 рік виявились аквасистеми на вул. Симонен-
ка, 2 – у 4 кварталі, на вул. Панаса Сотника, 5 – у 3 та 4 квар-
талах, на вул. Пластова, 10 – у 1 кварталі, в с. Брюховичі на 
вул. Львівська, 39 – у 1 кварталі, та у Стрийському парку – у 
4 кварталі. Загалом, у водоймах Львова визначали наявність 
та вміст таких забруднюючих речовин: заліза, азоту амоній-
ного, нітратів, нітритів, фосфатів, хлоридів, сульфатів, зави-
слих речовин, жирів, синтетичних поверхнево-активних 
речовин (СПАР), легкоокислюваної органіки (БСК-5), а та-
кож нафтопродуктів. 

Отже, завдяки ознайомленню з особливостями розмі-
щення поверхневих вод міста та аналізу статистичних даних 
по їх забрудненню, можемо зробити висновок, що усі водой-
ми міста мають у своєму складі надлишки певних хімічних 
речовин, тобто вони становлять пряму загрозу для життя 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96
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людей міста. Це спричинено тим, що водні об’єкти міста є 
місцями скидустічних вод промислових підприємств.Саме 
тому основою розв’язання цієї проблеми є названо  норма-
тивно-правову базу регулювання та контролю за станом 
поверхневих водних об’єктів, в якій чітко зазначено завдан-
ня водного законодавства, принцип який використовується 
для охорони вод та відтворення водних ресурсів та вказано 
перелік нормативів, які забезпечують безпечні умови водо-
користування з метою оцінювання можливостей викорис-
тання води з водних об’єктів для потреб населення та галу-
зей економіки. Надмірне забруднення підриває здібності 
самовідновлення водойм. З метою зменшення забруднення 
водойм необхідно посилити контроль над скидами стічних 
вод підприємствами. Досліджуванні водойми потребують 
очищення, фінансування та реалізації проектів благоустрою. 
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Подано основні показники товарообігу України та Кана-

ди, проаналізовано динаміку показників експорту та імпор-
ту, розроблено карту регіонального розподілу експорту та 
імпорту між державами, проаналізовано тенденції майбут-
нього розвитку двосторонніх відносин, розглянуто перспек-
тиви підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною та 
Канадою. 

Ключові слова: зовнішньоекономічні зв’язки, експорт, 
імпорт, товарообіг, торгівля, інвестиції, міждержавні еконо-
мічні відносини. 

 
Зовнішньоекономічні зв'язки – це комплексна система рі-

зноманітних форм міжнародного співробітництва держав і 
їх суб'єктів в усіх галузях економіки [5]. 

Україна та Канада перебувають у дружніх взаєминах від 
початку існування нашої держави. Варто зауважити, що саме 
Канада є першою західною державою, яка 2 грудня 1991 ро-
ку визнала Україну незалежною країною і заявила про намі-
ри розвивати двосторонні відносини на паритетній основі. 

Канада є важливим економічним партнером України. Зо-
внішньоекономічні відносини проявляються у всіх формах: 
відбувається обмін товарами та послугами та міграція робо-
чої сили, Канада видає Україні кредити, здійснюються обмі-
ни у галузях науки і техніки та виникають міждержавні 
кооперації. 
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Аналіз показників торгівлі між державами показує, що 
обсяги товарообігу у 2015 році становили 234,4 млн. дол. 
США. Експорт товарів становив лише 30,1 млн. дол. США., 
натомість імпорт склав 206,2 млн. дол. США. Показники 
торгівлі послугами дещо відрізняються. Загальний їхній 
обсяг  цього ж року становив 125,1 млн. дол. США. З них на 
експорт послуг припадає 67,9 млн. дол. США., а на імпорт – 
57,3 млн. дол. США. 

Основну частку експорту товарів до Канади становлять 
метали і вироби з них (43%). Також Україна експортує пали-
во, нафту та продукти її перегонки (16%), дубильні екстрак-
ти (9%), добрива (4%), продукцію машинобудування (16%), 
іграшки (5%) та інші. Якщо аналізувати основні позиції 
імпорту із Канади, то бачимо, що найбільший відсоток на-
лежить мінеральному паливу (57%). Україна імпортує із 
Канади фармацевтичну продукцію (17%), продукція маши-
нобудування (11%), рибні продукти (4%) та інші.  

Розглянемо структуру експорту послуг з України. Тут до-
мінують послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та 
інформаційні послуги (65%). Крім цього Україна експортує 
наступні послуги: переробку матеріальних ресурсів (14%), 
транспортні (10%), ремонту та технічного обслуговування 
(3%), ділові послуги (7%) та інші. Натомість найбільше 
імпортує державні та урядові послуги (77%), ділові послуги 
(11%), транспортні послуги (9%). 

Аналіз експорту та імпорту показує, що у 2002 році екс-
порт несуттєво, але таки переважав імпорт, варто зауважи-
ти, що показники як експорту, так і імпорту не становили 
більше 50 млн. дол. США. Уже починаючи з 2004 року аж до 
2008 року в товарообміні переважав експорт. Адже це період 
налагодження дружніх відносин України і Канади за часів 
президентства В. Ющенка. Тоді налагоджувалися не лише 
економічні а й культурні відносини, а позитивне сальдо 
спричинене радше експортом послуг, а не товарів. Вже після 
2008 року помічаємо, що сальдо стає від’ємним і загальний 
товарообіг між державами зменшується (рис. 1). Скорочення 
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двостороннього товарообігу між краї-нами спричинено 
рядом негативних факторів як світового, так і регіонального 
масштабу. Однією з найбільш вагомих причин є світова 
економічна криза, яка негативно вплинула на макро-
економічні показники, розвиток економік, провідних галу-
зей обох країн. Враховуючи той факт, що економіки України 
і Канади є експортоорієнтовані, зниження попиту на мета-
лопродукцію, подорожчання енергоносіїв, криза автомобі-
льної та будівельної галузей, не могли створити позитивних 
передумов для покращення показників двосторонньої тор-
гівлі. Значне домінування імпорту над експортом почина-
ється вже з 2013 року. Це спричинено політичними пробле-
мами в Україні, які переросли у збройний конфлікт. Канада 
надає Україні суттєву економічну та гуманітарну підтримку. 
Лише за 2014 – 2015 роки нашій країні було надано допомо-
ги сумою більше 16 млн. канадських доларів. 

 

 
Рис. 1. Регіональний розподіл експорту та імпорту 

України та Канади, 2014 р. [8]  
 

Аналізуючи регіональні відмінності зовнішньо-еконо-
мічної діяльності України і Канади, можна зробити такі 
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висновки. Експорт товарів суттєво переважає імпорт у захі-
дних областях України (Львівська, Закарпатська, Рівненська 
та Чернівецька області). У центральних та північних облас-
тях бачимо зворотній процес – показники імпорту тут домі-
нують. Особливо яскраво це виражено у Київській та Полта-
вських областях. У східних областях експорт приблизно 
дорівнює імпорту. Зазначимо, що показники товарообігу тут 
значно масштабніші у порівнянні із іншими областями (див. 
рис. 1). Станом на 31 грудня 2014 р. Обсяг прямих канадсь-
ких інвестицій в економіку України складає 79 млн. дол. 
США (0,2 % від загального обсягу прямих іноземних інве-
стицій).  

Основна частина канадських інвестицій надійшла до 
сфер: переробної промисловості; транспорту, складського 
господарства; адміністративного та допоміжного обслуго-
вування; оптової та роздрібної торгівлі; операцій з нерухо-
мим майном. Хоч розміри канадських інвестицій щороку 
зростають, країна не входить в десятку найбільших інвесто-
рів України. 

Найважливішим питанням для українсько-канадських 
стосунків є підписання Угоди про вільну торгівлю.26 січня 
2015 року Міністр міжнародної торгівлі Канади і Міністр 
економічного розвитку і торгівлі України домовились акти-
візувати переговорний процес щодо укладення вищезгада-
ного договору. Положення проекту Угоди про вільну торгів-
лю між Україною та Канадою забезпечують, зокрема, погли-
блення торговельного та економічного співробітництва, в 
тому числі в частині торгівлі промисловими і сільськогоспо-
дарськими товарами, захисту інтелектуальної власності, 
регулювання державних закупівель. З моменту набуття чин-
ності Угода відкриє для українських експортерів 98% ка-
надського ринку товарів. Ввізні мита на сільськогосподарсь-
кі товари будуть негайно скасовані, а також на всі промисло-
ві товари. Серед основних українських продуктів, які отри-
мають переваги від безмитного доступу на ринок Канади: 
соняшникова олія, цукор, кондитерські вироби та шоколад, 
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алкогольні напої та пиво, соки. Щодо промислових товарів – 
це одяг, кераміка, металургія та хімія. Також Угода сприяти-
ме розвитку кооперації в сфері авіабудування. В довго-
строковій перспективі передбачається збільшення поста-
чання високотехнологічного обладнання та промислових 
товарів з високою доданною вартістю. Угода також перед-
бачає надання Україні технічної допомоги для покращення 
доступу українських товарів на ринок Канади та допомогу 
для розвитку аграрного комплексу.  

Держави перебувають у міцних та динамічних взаєминах, 
які ґрунтуються на особливих історичних та культурних 
зв’язках, збагачених та скріплених наявністю у Канаді понад 
мільйонної громади канадців українського походження. В 
сучасному уряді Канади працює двоє міністрів українського 
походження – Христя Фріланд та Мері Енн Мігичук . 

На нашу думку, обсяг зовнішньо-економічних зв’язків між 
Україною та Канадою буде зростати. Цьому сприятиме Угода 
про вільну торгівлю, яка розробляється та готується до 
підписання урядами обох країн. 
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Розглянуто і проаналізовано енергетичні та термодина-

мічні показники ґрунтотворних порід і ґрунтів  в межах Роз-
тоцько-Опільської горбогірної області. Охарактеризовано і 
оцінено сприятливість ґрунтотворних порід і ґрунтів до біо-
логічного освоєння і загалом ґрунтотворення, на основі ви-
користання термодинамічних показників, зокрема, енергії 
кристалічної ґратки, вільної енергії Гіббса та ентропії міне-
ральної частини. 

Ключові слова: рендзини, енергія кристалічної ґратки, 
вільна енергія Гіббса, ентропія, енергетичні і термодина-
мічні характеристики. 

 
На сучасному етапі розвитку ґрунтознавчої науки про-

блемі діагностики потенціалу ґрунтотворення надають 
надзвичайно важливого значення, оскільки, це безпосе-
редньо пов’язано з відтворенням родючості ґрунтів. 

Оцінюючи значення географічних чинників в енергетиці 
ґрунтотворення, О. А. Роде (1984), С. П. Позняк і Є. Н. Красєха 
(2007) та ін., відзначають домінантну роль кліматичного і 
біологічного чинників. Для всіх явищ ґрунтотворення енер-
гетичним першоджерелом є сонячна радіація. Це зумовлено 
тим, що на інтенсивність ґрунтотворення переважаючий 
вплив має частина сонячної енергії, яка перетворюється в 
органічній речовині в енергію хімічних зв’язків, що зумов-
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лює внутрішні енергетичні запаси ґрунтів. Надходження 
енергії в ґрунт, пов’язане з геологічним чинником, дуже 
незначне. Геоморфологічний чинник здебільшого перероз-
поділяє енергетичні ресурси. 

Незважаючи на те, що дослідженню процесів обміну ре-
човиною й енергією у біосфері присвячено доволі значну 
кількість наукових праць, необхідно відзначити недостатню 
їх кількість стосовно вивчення процесів обміну речовиною й 
енергією при ґрунтотворенні. Засадничі положення щодо 
енергетичного тлумачення процесів висвітлено у працях 
таких вчених: В. І. Вернадського, А. Є. Ферсмана, В. Р. Во-
лобуєва, В. А. Ковди, М. І. Будико, О. О. Григор’єва, І. Ш. Іс-
кандерова, Ф. Дюшофура, С. В. Зонна та ін. [5]. 

Вивчення у межах Розтоцько-Опільської горбогірної об-
ласті енергетичних і термодинамічних показників, зокрема 
енергію кристалічної ґратки, вільну енергію Гіббса та ен-
тропію мінеральної частини, домінуючих ґрунтотворних 
порід і ґрунтів. Для аналізу і систематизації літературних 
джерел, у яких відображено сучасні погляди оцінки потен-
ціалу ґрунтотворення, нами використовувалися загально-
наукові та конкретно-наукові методи наукового пізнання. 

 

 
Рис. 1. Енергія кристалічної ґратки ґрунтотворних 
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Для оцінки потенційної здатності гірських порід до ґрун-
тоутворення і гумусонакопичення в процесі біологічного 
освоєння вивчаються їх термодинамічні характеристики [1]. 

Аналіз енергетичних і термодинамічних показників ґрун-
тотворних порід модальних ділянок засвідчує, що характер-
ною особливістю цих порід є доволі високі запаси енергії 
кристалічної ґратки (рис. 1.) (Um = 19748,2 – 4930,23 кДж/г) 
і вільної енергії Гіббса (рис. 2.) (Gm 298,15=1375,79 – 679,02), 
а також мало мінливі значення ентропії (рис. 3.) (Sm 298,15 = 
68,54 – 41,11) [2]. 

 

 
Рис. 2. Частка вільної енергії Гіббса  

у ґрунтотворних породах 
 

Вищими абсолютними значеннями енергії кристалічної 
ґратки і вільної енергії Гіббса володіють ґрунтотворні поро-
ди представлені у порядку дочетвертині піски>елювій літо-
тамнієвих вапняків>водно-льодовикові супіски>елювій 
мергелів>елювій хемогенних вапняків, що насамперед зумо-
влено різним вмістом у них карбонатів кальцію і териген-
ного матеріалу. 
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Рис. 3. Ентропія мінеральної частини 

 
Найвищими значеннями енергії кристалічної ґратки ха-

рактеризуються породи складені відкладами дочетвертин-
них пісків (МД № 1 «Верещиця»), району Янівське Розточчя. 
Значні запаси внутрішньої енергії Гіббса у цих ґрунтах зумо-
влені найвищими величинами енергії кристалічної ґратки 
ґрунтотворних порід, тобто дочетвертинних пісків. Най-
менші значення термодинамічних характеристик спо-
стерігаються у МД № 7 «Верещиця», сформованих на елювії 
вапняків. 

В. А. Ковда зазначає, що потенційна родючість ґрунтів 
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породи [4]. Власне тому термодинамічні та енергетичні 
характеристики ґрунтотворних порід є визначальними у 
формуванні багатьох онтогенетичних особливостей ґрунтів 
і, насамперед, їхньої потенційної родючості. У зв’язку з цим, 
надзвичайно цікавим є вивчення потенціалу грунтотворен-
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(енергії кристалічної гратки, вільної енергії Гіббса, ентропії 
мінеральної частини) ґрунтів, які сформувались на породах 
з істотно відмінними енергетичними потенціалами. 

Отже, враховуючи те, що потенційна родючість ґрунтів 
обернено пропорційна запасу їхньої внутрішньої енергії, 
можна зробити такий логічний ланцюжок ґрунтів, потен-
ційна родючість яких буде зростати: дерново-карбонатні на 
елювії хемогенних вапняків < дерново-карбонатні на елювії 
мергелів < дерново-слабопідзолисті на водно-льодовикових 
супісках < дерново-карбонатні на елю-вії вапняків < дерно-
во-підзолисті на дочетвертинних пісках. 

Для оцінки потенційної здатності ґрунтотворних порід до 
ґрунтоутворення і гумусонакопичення в процесі біологіч-
ного освоєння, було проаналізовано їх термодинамічні ха-
рактеристики. 

На підставі одержаних даних побудовано такі ієрархічні 
ряди ґрунтів, потенційна родючість яких буде зростати: 
дерново-карбонатні грунти на елювії хемогенних вапняків < 
дерново-карбонатні на елювії мергелів < дерново-слабо-
підзолисті на водно-льодовикових супісках < дерново-карбо-
натні на елювії вапняків < дерново-підзолисті на дочетвер-
тинних пісках. Зіставлення енергії кристалічної ґратки з 
часткою від-ношення вільної енергії Гіббса дозволяє вияви-
ти наступну залежність: більшість досліджуваних ґрунтів, 
мають високі значення енергії кристалічної гратки та висо-
ку частку вільної енергії, яка може перетворюватись у робо-
ту. Причини виявленої залежності пояснюються, насампе-
ред, відмін-ностями у валовому хімічному і мінералогічному 
складі цих ґрунтів. 

У ґрунтах в яких відносно високе значення енергії кри-
сталічної ґратки та низька частка вільної енергії Гіббса, яка 
може перетворюватися у роботу елементарні ґрунтові про-
цеси будуть мало інтенсивними. Отже, формування або 
відтворення властивостей таких ґрунтів буде протікати 
відносно повільно. До цієї категорії відносяться дерново-
карбонатні ґрунти сформовані на елювії хемогенних вап-
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няків [3]. Для решти ґрунтів характерна наявність відносно 
високої частки вільної енергії Гіббса, яка може перетво-
рюватися у роботу. 
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Розглянуто особливості геоморфологічної будови долини 

річки Верещиці, загальні особливості рельєфу. З’ясовано 
орогідрографічні особливості: географічне положення об’єкту 
дослідження, морфологічні характеристики рельєфу, мор-
фометричні показники, огляд загального вигляду тери-
торії. 
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Розточчя, Надсянська рівнина, акумулятивна рівнина 

 
Геоморфологія долини Верещиці відображає структурні 

особливості території. Сучасна долина річки знаходиться в 
межах таких морфоструктур І порядку як Поділля і Перед-
карпаття. 

Пасмово-долинна денудаційно-структурна височина Роз-
точчя є структурною одиницею області Поділля. Це вузьке 
горбисте пасмо (15–20км шириною) розпочинається на 
північ від Білогорсько-Мальчицької прохідної долини і в 
північно-західному напрямку виходить за межі України. З 
пасма стікають води в басейн Західного Бугу, Дністра і Сяну. 
Пасмо є ареною боротьби за вододіл між ріками названих 
басейнів, і в його межах можна спостерігати сліди річкових 
перехватів. Так, на північ від Брюхович потік Недільчина 
(басейн Західного Бугу) внаслідок інтенсивної відступаючої 
ерозії врізався своїм верхів’ям у долину річечки Млинівки 
(що раніше впадала у Верещицю) і перехопив її у систему 
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Бугу. В результаті цього виник різкий (під гострим кутом) 
поворот долини [1]. 

Максимальні висоти приурочені до північно-східного 
краю Розточчя. Загальна будова Розточчя відрізняється 
асиметричністю.  

Ерозійний (скульптурний) рельєф Розточчя складається 
з горбистих пасм і окремих горбів, що мають простягання з 
північного заходу на південний схід. Абсолютні висоти 
окремих горбів перевищують 380–390 м. Найбільші висоти 
досягають 395 м (гострий Горб біля Івано-Франківського 
ставу). Південно-західний схил Розточчя більш прямо-
лінійний (Кам’янобрід – Немирів) і має східчастий характер. 
При цьому нижчі уступи утворюють відроги на межиріччях. 
Місцевість має злегка хвилястий характер, являючи собою 
перехід до акумулятивної Надсянської рівнини. 

На території Розточчяна ділянках більш крутих схилів 
розвинена яркова сітка, особливо на південно-східному краї, 
де ерозія розвивається в лесовидних суглинках і захоплює 
тортонські  породи, глибоко врізані яри, що досягають крей-
дових відкладів. В межах долини, абсолютні відмітки коли-
ваються в межах 350–390м, відносні 30–50м, густота розчле-
нування 1,5–2,5км/км². До певних змін поверхні рельєфу 
призвела акумуляція лесового матеріалу у східній частині. 

Рельєф Розточчя успадкував підняття верхньокрейдової 
поверхні, а південно-західні схили його підлягали впливам 
флексур і скидів на межі з Передкарпатським прогином. 
Загальне підняття співпадає з глибинною давньопалеозой-
ською антиклінальною структурою. 

Плоскохвиляста денудаційно-акумулятивна Городоцько-
Щирецька рівнина є також морфологічною структурою По-
ділля. Знаходиться на стику двох геоморфологічних обла-
стей: Передкарпатської височини і Подільської височини. 
Аб-солютні висоти 280–315м. Ступені вертикального (15–
20 м) та горизонтального (<1 км/км²) розчленування – одні 
з найнижчих на території басейну Верещиці. Рельєф морфо-
логічно слабодиференційований, сильно згладжений. Пере-
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важають денудаційно-акумулятивні поверхні, представлені 
плос-кохвилястими вододільними ділянками меридіональ-
ної та північно-західної орієнтації в поєднанні з долинно-
улоговинними формами. Суттєва роль у його утворенні, 
безумовно, належить льодовику та його талим водам [2]. 

Другою морфоструктурою І порядку є Передкарпатська 
височина. Для Передкарпаття характерне чергування видо-
вжених до Дністра межирічних височин, широких долин і 
улоговин. В південно-східній частині орографічні елементи 
набувають північно-західного – південно-східного напрям-
ку. За рельєфом область в цілому не відповідає структурі 
крайового прогину, оскільки тут простягається Передкар-
патська височина, однак у деталях поверхні тут панує пряма 
оротектоніка [3]. В східній частині Передкарпаття, яка гене-
тично зв’язана з підняттям фундаменту Подільської плити, 
рельєф значно розчленований і характеризується горбисто-
пасмовими межиріччями. Долини рік і межиріччя Передкар-
паття мають різну кількість терасових рівнів [4]. 

Пасмово-долинна денудаційно-акумулятивна Сянсько-
Дністерська височина є морфоструктурою ІІІ порядку в 
межах Передкарпатської структури. Займає північно-західну 
частину даної структури, в основному вододільну смугу Ся-
ну – Дністра. Неогенові глинисті товщі покриті відклада-ми 
карпатського галечника, а також пісками, четвертинними 
глинами, суглинками і сучасним алювієм. У східній частині 
району поширені тортонські піски, пісковики, вапняки, 
гіпси, а також флювіогляціальні піски, сині і жовті глини [1]. 
Тут домінують також глинисті породи нижнього сармату, на 
яких залягають товщі флювіогляціальних і давньо-алю-
віальних наносів з галькою карпатських порід і валунами 
північного походження. Валуни складаються з граніту, 
гнейсів, в об’ємі 1 м³ (район м. Городка). Зустрічаються 
заплавні озера. 

За характером рельєфу долина відноситься до таких гео-
морфологічних місцевостей: Білогорсько-Мальчицька про-
хідна долина, Верещицько-Ставчанська флювіогляціально-
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алювіальна валунна рівнина, Вишнянсько-Верещицька флювіо-
гляціально-алювіальна валунна рівнина. 

Русло Верещиці прорізує Білогорсько-Мальчицьку прохідну 
долину, яка відокремлює північний схил Львівського плато і 
Сянсько-Дністерської вододільної рівнини від горбистого 
пасма Розточчя. Долина має неправильну, витягнуту в 
північно-західному напрямку форму, крайні західні і східні 
краї її звужені в формі «горловин», які утворені близько 
з’єднуючими краями Розточчя, Львівсько-го плато і Сянсь-
ко-Дністерської вододільної рівнини. В пів-нічно-західному 
напрямку Білогорсько-Мальчицька прохід-на долина про-
стягається до широти Верещиці – Вишеньки. В рельєфі 
переважають акумулятивні форми, обумовлені діяльністю 
рік Верещиці і її приток Стара і Домажир. Сучасна поверхня 
представляє собою сильно заболочену рівнину, що пояс-
нюється близьким положенням до поверхні водостійких 
крейдових порід. Висотні відмітки знаходяться в межах 
278,2 м в долині р.Верещиця. Це майже плоскодонне місце, 
заболочене зниження широтного простягання, що включає 
долину Білогорського потоку і плоскі западини Руднянську і 
Мальчицьку. Прохідна долина сполучає Львівську улоговину 
і долину Полтви з долиною Верещиці. На ділянці Повітне-
Кам’янобрід річка Верещиця впоперек прориває окраїну 
Розточчя в дуже звуженій долині широтного простягання. В 
цій долині, в четвертинних наносах знайшли знахідки 
гравію кристалічних порід, що свідчить про те, що вона була 
вироблена талими льодовиковими водами, які стікали через 
неї у Верещицю. Можливо тут існувало прильодовикове 
стічне озеро[5]. 

Важливим елементом в геоморфології долини даної річки 
є Верещицько-Ставчанська флювіогляціально-алювіальна 
валунна рівнина, яка розміщена західніше Львівського пла-
то. На заході її межа проходить по долині річки Верещиці, на 
сході з Львівським плато, на півночі з Білогорсько-Маль-
чицькою прохідною долиною. Характерна риса рівнини – 
невеликі висоти поверхні досягають 280–300 м, а на вододілі – 
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до 310–315 м. Тут спостерігаються заболочені блюдцепо-
дібні пониження, карстові лійки, багаточисленні улоговини, 
зайняті ставами-озерами або торф’яно-болотними луками. 

Більш рівнинною територією в межах долини Верещиці є 
місцевість Вишнянсько-Верещицької флювіогляціально-
алювіальної валунної рівнини, де характерні більш пологі 
схили, обриси їх нерівні, а долинні пониження низькі і зви-
висті. Рельєф в основі складений глинами, мергелями сар-
мату, зверху перекриті елювіально-делювіальними і частко-
во льодовиковими утвореннями [6]. 

Місцевість, по якій протікає Верещиця, є акумулятивною 
рівниною, створеною льодовиковими, флювіогляціальними 
і алювіальними відкладами. Хвилясто- увалиста скульптура – 
наслідок діяльності водно-льодовикових потоків, які ство-
рили широку долину Верещиці, прохідну долину на вододілі. 

Долина р. Верещиці є досить широкою, в льодовиковий 
період була сильно розмита талими льодовиковими водами, 
і тому має ширину 3–4 км. Долина трапецієподібна з озеро-
подібними розширеннями. Глибина урізу долини, за даними 
буріння, складає в середньому до 10–15 м. 

Витік Верещиці знаходиться на вододільній розчленова-
ній денудаційно-структурній височині Равського Розточчя, 
біля підніжжя Млинової Гори (388,8 м) на висоті 350 м. Звід-
ти річка продовжує свій шлях по Львівському Розточчю. 
Верхня ділянка тече у напрямку ЗхПнЗх–СхПдСх. Біля Вели-
кої Вишеньки на висоті 318 м долина повертає на південь 
перед Королевою горою (358,2 м) і відзначається збільше-
ним похилом до 4,4 ‰. Біля Майдану долина перетинає уло-
говину між горами Березняки (388,0 м) та Кубин (378,2 м), 
на схилах якого відслонюються крейдові мергелі на рівні 
315–320 м, приховані прошарком міоценових відкладів. Потім 
ділянка долини тече у напрямку ПнЗх-ПдСх і приурочена до 
дислокації Верещиця–Янів–Страдч. На цій ділянці ширина 
дна становить 100–250 м, поблизу Лелехівки розширюється 
до 500 м, а похил становить 1,1 ‰. В наступній ділянці річка 
протікає через широкі улоговини. Так, улоговина Янова має 
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розміри 3x4 км. Між Яновом і Страдчом долина звужується 
до 100–200 м і обмежується схилами висотою до 30 м. Річка 
прорізується через горб, збудований баденськими пісками і 
пісковиками. Нижче розташована улоговина Мальчиці (1,5–
2,0 км) зі сходу якою тече р. Стара. Вона обмежена дислока-
ціями, що утворюють тектонічну улоговину, яка виповнена 
баденськими мулами товщею понад 59 м. Це призводить до 
пониження русла до висоти 232 м. Долина далі повертає на 
захід, і тече до краю Розточчя. В с. Повітне долина плоска. На 
правобережжі річки Верещиці, яке займає східну частину 
Сянсько-Дністерської вододільної височини, розвинені об-
ширні вирівняні поверхні прикриті флювіогляціальними 
утвореннями. Поблизу меж поширення ератичних валунів 
флювіогляціальні відклади виражені в рельєфі у виді піща-
них пасм. Одним з них є пасмо, яке знаходиться на північ від 
Городка по лівобережжю р. Верещиця, західніше с. Завере-
щиця. Від Заверещиці до Кам'яноброду долина понижується 
до 200 м, прорізуючи пагорб. Схили збудовані літотамніє-
вими вапняками. Похил є дуже малий, близько 0,5 ‰ [7]. 
Відрізок Городок-Повітне представлений дуже слабо нахи-
леною на південь піщаною рівниною, а також пасмом, яке 
виражене в рельєфі як згладжена форма. На ділянці від 
Кам'яноброда до Городка русло значно розширюється у 
вигляді ставків, найбільший з яких Дроздовицький Став. 

На ділянці Городок – Черлянське Передмістя – Мавковичі 
спостерігається рівна плоска поверхня, прекрасно виражена 
в рельєфі (висота 274 м), вложена широкою смугою в береги 
з h = 290 м. Інколи хвиляста, з западинами поверхня має 
відслонення: зверху сухі щільні бурі пористі суглинки з 
овальними каналами, заповненими чорним матеріалом. 

Південніше, в межах відрізку Великий Любінь – Комарно, 
бачимо горбистепасмо, яке підіймається над заплавою до 
8 м. Територія є досить заболоченою. Чимале поширення 
мають форми, які нагадують карстові воронки, діаметр 10–
25 м. Глибини біля країв 1,0м, в центральному пониженні – 
1,5 м. Правобережжя Верещиці південніше Великого Любеня 
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зайняте плоскою широкою заплавною рівниною, яка вложе-
на в правобережний терасований схил Верещиці. Широтне 
коліно долини р. Верещиця обмежене з півдня високим 
пасмом, яке понижується до заходу. Північні його схили 
круті (30–35°). Значне поширення тут мають зсуви. Поблизу 
поши-рення ератичних валунів флювіогляціальні відклади 
вира-жені в рельєфі вже у вигляді піщаних пасм, орієнтова-
них з північного заходу на південний схід. 

Днище річкової долини складене алювіальними жовтува-
то-сірими пісками і суглинками, а також торф’яниками. При 
переході від днища до схилів поширені флювіогляціальні 
супіски і суглинки, а вище по схилах – делювіальні відклади. 

Русло річки Верещиця помірно звивисте, на окремих 
ділянках каналізоване. Ширина русла 5–15 м. Глибина 0,5–
2,5 м. Швидкість течії 0,2–0,6 м/с. Похил 0,95 м/км. Дно є в 
більшій мірі плоске і вистелене алювіальними відкладами. 
Відклади сучасного русла представлені гравійно-галько-
вими осадками з рідкісними лінзовидними прошарками піс-
ку у верхній частині. Вони характеризуються пухкою будо-
вою, темно-сірим кольором, слабкою горизонтальною або 
неясно вираженою косою шаруватістю. Ступінь окатаності і 
гранулометричний склад їх змінюється вниз по течії річки. 
До місця впадіння Верещиці в річку Дністер, русло є випрям-
леним і каналізованим, найбільш чітко це простежується від 
села Підзвіринець до села Повергів. 

За Л. Герасимовим, в долині річки Верещиці виділяють 
дві тераси –заплавну і першу надзаплавну. Заплавна тераса – 
плоска, значна частина її заболочена, береги невисокі (1,0–
1,5 м), торф’янисті. Ширина заплавної тераси коливається в 
межах 0,3–2,5 км, що абсолютно не відповідає сучасному 
руслу. Заплава здебільшого двоступінчаста. Перший низь-
кий ступінь заплави (0,3–0,7 м) простягається неширокою 
смугою вздовж русла, а другий вищий ступінь (1,5–2,0 м) 
займає значні площі. Заплавну терасу від Черлянського 
Передмістя можна розглядати як моренно-зандрову, розчле-
новано-хвилясту акумулятивну терасу. 
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Для заплави річки Верещиця є характерним поділ її в се-
редній течії на області – притерасну, центральну зернисту і 
прируслову. Ці області заплави виникли внаслідок розвитку 
навколишнього рельєфу на місці озер, що потім перетвори-
лися на болота і в основі їх залягають торфи. У верхній течії 
річки заплава не набула чітко виявленої диференціації, тут 
існує перехідне болото із значним поширенням сфагнових 
мохів на піщаному безкарбонатному алювії. Нижче по течії 
поступово з’являється заплава з низинними мулистими 
торфовищами, і далі заплава диференційована на ділянки 
внаслідок відкладання мінеральних наносів. 

Між селами Івано-Франкове і Ставки заплава річки пред-
ставляє собою сильно заболочену заторфовану улоговину 
(потужність торфу 1–7 м), південну частину якої займає 
Янівський Став. Найбільш вузька заплавна тераса спостері-
гається між селами Мальчиці і Кам’янобрід. Вузька долина і 
різкий поворот річки Верещиця на захід у село Мальчиці 
свідчать про річковий перехват. Верхня течія сучасної Вере-
щиці в минулому була верхів’ям річки Ставчанка (на що 
показує засипана древня долина річки Ставчанки). Перехо-
пила Ставчанку ліва притока Верещиці. Ця притока відсту-
пила на схід, врізалася в днище “пра-Ставчанки” і повернула 
її у Верещицю.  

Найширшою є заплава в межах улоговинних понижень в 
Івано-Франковому, Дроздовичах, Мавковичах, Катериничах. 

У заплаві Верещиці трапляються озера-стариці, які ви-
никли на місці старого річкового русла. Вони мають пере-
важно видовжену серпоподібну форму. Такі озера є поблизу 
м. Комарно, сіл Катериничі, Якимчиці та ін. 

Перша надзаплавна тераса спостерігається в південній 
частині досліджуваної річки. Її уступ до заплави досить 
чіткий, висотою від 1 до 2 м, ширина тераси коливається в 
межах 0,3–3 км, а в тиловій частині поступово переходить у 
флювіогляціальну рівнину. Поверхня її плоска, ділянками 
заболочена. Слабо виражена в рельєфі тераса складена 
плейстоценовим піщаним алювієм. Вважається, що фор-
мування цієї тераси завершилось не наприкінці середнього 
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плейстоцену, а пізніше, пізньоплейстоценові алювіальні 
відклади річки Верещиця знаходяться у похованому стані, 
перекриті сучасними (голоценовими) алювіальними і болот-
ними утвореннями, загальна потужність яких досягає 6–8 м. 

В межах витоку р. Верещиці тераси не спостерігаються. 
Тераса з’являється в межах смт. Івано-Франкове, яка обме-
жена крутим уступом до Янівського озера висотою 8–10 м. 
Далі окремими смугами спостерігаємо терасу в с. Повітне, 
перша тераса – 2,5–3 м, верхня – 6–8 м. 

В межах с. Кам'янобрід тераса здіймається на висоту 6–
8 м, сильно зруйнована, згладжена, хвиляста. В основі тера-
си суглинки з пісками. Тераса розширюється в селі Дроздо-
вичі, яке знаходиться на 6-метровій терасі. 

Південне підвищення дає ще більшу висоту (10 м). В 
межах м. Городок тераса здіймається на висоту до 8 м. Ма-
теріал тераси – жовто-сірі супіски. В межах Великого Любеня 
тераса відрізняється винятковою рівністю поверхні, вона 
злива-ється з рівнем заплави (h = 1–1,5 м). В більш високу 
терасу вона врізана на глибину близько 3 м. Дальше на 
південь вона поступово зливається з флювіогляціальною 
рівниною. 

В загальному можна зробити висновок, що долина харак-
теризується достатньо великою шириною заплавної і над-
заплавної тераси, плоским днищем і слабо похиленими 
схилами, у порівнянні з іншими долинами малих рік. Днище 
річкової долини складене алювіальними жовтувато-сірими 
пісками і суглинками, а також торф’яниками. При переході 
від днища до схилів поширені флювіогляціальні супіски і 
суглинки, і вище по схилах – делювіальні відклади. Значний 
вплив на сучасний вигляд Верещиці мало материкове зле-
деніння. 

 
 

Список використаної літератури: 

1. Герасимов Л. С. Отчет результатов комплексной гео-
лого-гидрогеологической съёмки масштаба 1:50 000 листов / 
Л. С. Герасимов, И. И. Герасимова. – Киев, 1967. Кн. 1, Ч. 1. 



63 Матеріали студентської наукової 
конференції (18 травня 2016 р.) 

 

2. Геренчук К. І. До четвертинної палеогеографії Сянсь-
ко-Дністровського межиріччя. Палеогеогр. умови терит. 
України в пліоцені та антропогені / К. І. Геренчук, М. С. Де-
медюк, М. В. Зденюк. – К., 1966. 

3. Геренчук К. И. Окское материковое оледенение на за-
паде Украины и его краевыеформы / К. І. Геренчук, М. С. 
Демедюк, М. В. Зденюк // Краевые образования материко-
вых оледенений. – М.: Наука, 1972. 

4. Кравчук Я. С. Геоморфологія Передкарпаття / Я. С. 
Кравчук. – Львів, 1999. 

5. Отчет о геологических исследованиях проведенных 
на площади Пустомыты Львовской области УССР / Диденко 
Н. А., Колесников Л. Н. – Львов, 1956. 

6. Цись П. М. Геоморфологія УРСР / П. М. Цись. – Львів: 
Вид-во Львів. ун-ту, 1962. 

7. Buraczyński J. Regiony geomorfologiczne Roztocza / J. Bu-
raczyński, R. Hnatiuk, J. Zinkо // Українська геоморфологія: 
стан і перспективи :матер. міжнар. наук. –практ. конф. – 
Львів: Меркатор, 2000. 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

64 

 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У РА-
ДЕХІВСЬКОМУ РАЙОНІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ 

Білань Марія 

Науковий керівник: 
кандидат географічних наук,  

доцент Кричевська Д. А. 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Кафедра конструктивної географії і картографії 

 
Розглянуто головні види лісогосподарського природоко-

ристування у Радехівському районі Львівської області. Оха-
рактеризована діяльність державного підприємства «Раде-
хівське лісомисливське господарство»: експлуатаційна (об-
сяги і характер рубок), ведення мисливського господарства, 
побічне користування лісом, лісовідновна і захисна, приро-
доохоронна. Висвітлені головні недоліки ведення лісового 
господарства та запропоновані заходи щодо оптимізації 
лісогосподарського природокористування у районі. 

Ключові слова: Радехівське лісомисливське господар-
ство, лісорозведення, рубки лісу, побічне користування 
лісом, санітарний стан, природно-заповідні об’єкти, ми-
сливські угіддя. 

 

Ліси відіграють одну із основних функцій у стабілізації 
екологічного стану території будь-якого району. За історич-
ний період лісистість Львівщини значно зменшилась, особ-
ливо у рівнинних районах, де ліси займають лише 23 % 
території (при оптимальній нормі 25–30 %) [2]. Це є однією 
з причин інтенсивного розвитку водної та вітрової ерозії, 
збільшення частоти повеней та паводків, погіршення якості 
атмосферного повітря, призводить до пониження рівня 
природно-рекреаційного потенціалу території. 

У Радехівському районі, що знаходиться у рівнинній час-
тині Львівської області у регіоні Малого Полісся, лісистість 
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становить 26 %, що вцілому відповідає оптимальному показ-
нику, проте, не досягає середньобласного (30 %). Веденням 
лісового господарства на території району займається пере-
дусім державне підприємство (ДП) «Радехівське лісомис-
ливське господарство (ЛМГ)», яке окрім Радехівського, част-
ково розташоване у північних частинах Сокальського та Ка-
м’янко-Бузького районів Львівської області. Загальна пло-
ща лісів підприємства становить 35,02 тис. га, у межах райо-
ну – 30,6 тис. га. Держлісгосп складається з семи лісництв. 
Повністю в межах Радехівського району розташовано три 
лісництва: Витківське, Нивицьке, Лопатинське, інші – лише 
частково. 

В лісовому фонді лісництв району переважають насад-
ження сосни звичайної (від 65, до 79,6 %). Порівняно не-
значну частку складають лісові масиви з перевагою вільхи 
чорної (10–18 %) та дуба черещатого (8–10 %). За віком 
переважають середньовікові насадження (близько 44 %), 
біля 34 % припадає на молодняки. Частка пристигаючих 
лісів змінюється від 2 (Лопатинське лісництво) до 20 % (при 
нормі 25 %), стиглих і перестійних – від 0,4 (Витківське) до 
10,7 % (при нормі 22 %) [3]. 

В межах ДП Радехівське ЛМГ виділяють першу та другу 
(експлуатаційні) групи лісів. До першої групи відносяться 
ліси зеленої зони, смуги лісів по берегах рік, захисні ліси. 
Такі лісові масиви займають лише 10–20 % від території 
досліджуваних лісництв. У цю групу входять і об’єкти при-
родно-заповідного фонду: лісовий заказник державного 
значення «Лопатинський» (109,0 га), заповідне урочище 
«Грицеволя» (33 га), розміщені на території Лоптинського 
лісництва; заповідне урочище «Топорівське» (95,9 га), що 
знаходиться на території Нивицького лісництва. У межах 
цих об’єктів зберігаються та відтворюються унікальні для 
Малого Полісся високопродуктивні еталонні насадження 
сосни звичайної, вивчається хід природних процесів лісо-
відновлення. 

З метою збереження і відновлення цінних видів мис-
ливської фауни (козулі звичайної, зайця-русака, білки зви-
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чайної, куниці, лисиці звичайної, кабана дикого) на тери-
торії району у 1984 р. створено Державний загально-зоо-
логічний заказник місцевого значення «Пукачів», що знахо-
диться у Радехівському лісництві та охоплює сосново-дубові 
насадження на площі 1649 га. 

Частка експлуатаційних лісів підприємства є доволі знач-
ною і займає від 79 (Витківське) до 91 % (Нивицьке) від 
площі лісництв. Експлуатаційна та виробнича діяльність 
держлісгоспу проявляється у рубках лісу, деревообробці, ве-
денні мисливського господарства, побічному лісокористу-
ванні. Основною продукцією підприємства виступає ділова 
деревина (пиломатеріали, заготовки на європіддони). 

На даний час підприємство має затверджений обсяг ру-
бок головного користування, який ґрунтується на розрахун-
ковій лісосіці і становить 44 тис. м3 щорічно. У 2015 р. най-
вищі показники об’ємів суцільно лісосічних рубок головного 
користування були характерні для Нивицького (11 тис. м3), 
Бабичівського (10,8 тис. м3), Витківського (10 тис. м3) та 
Лопатинського (8,6 тис. м3) лісництв. Обсяги рубок фор-
мування і оздоровлення лісів найвищі у Лопатинському 
(4,9 тис. м3) та Сокальському (4,5 тис. м3) лісництвах [1]. 

У Витківському лісництві значна увага приділяється ве-
денню мисливського господарства. Мисливські угіддя пло-
щею 7409 га закріплені за цим лісництвом і районними 
організаціями УТМР. Тут проводиться повний комплекс 
робіт, пов’язаних з охороною і відтворенням мисливської 
фауни, а саме: козулі європейської, свині дикої, зайця-
русака, куниці лісової, сірої куріпки та пернатої і водопла-
ваючої птиці. Важливим завданням при веденні мисливсько-
го господарства є збереження оптимальної кількості тварин 
і створення сприятливих умов для їх існування в мисливсь-
ких угіддях. На теперішній час, чисельність козулі становить 
тут 64 особини; кабана – 12; зайця – 204 [1]. 

Побічне користування лісом і підсобне господарство зай-
мається заготівлею дикорослих плодів і ягід, березового 
соку, лікарської сировини, виробництвом м’яса, зерна, кар-
топлі, буряка, збиранням меду, виготовленням чаїв. 
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Лісовідновна і захисна діяльність Радехівського лісгоспу 
проявляється у відновленні лісів, захисті лісів від шкідників 
та хвороб, охороні лісів від пожеж та самовільних рубок, 
захисті від вітровалів і буреломів. Щорічно Радехівським 
ДЛМ господарством проводиться посадка нових насаджень 
обсягом 4,6 м3/га. На території підприємства закладено лісо-
розсадники, в яких вирощуються стандартні сіянці сосни 
звичайної, дуба, вільхи чорної, модрини, берези. У 2015 р. 
посаджено 166 гектарів лісу на землях держлісфонду. 

Найбільші площі посадок характерні для Витківського 
(51 га), Нивицького (50 га) та Лопатинського (32 га) лісництв. 
Закладено, лісові розсадники, де висіяно 2976 кг насіння 
сосни звичайної, ялини, модрини, дуба та інших порід. 
Санітарний стан лісів району в даний час слід вважати за-
довільним. З хвороб лісу найбільше поширення має бакте-
ріальний рак ясена, поперечний рак дуба, опеньок осінній, 
трутовик осиковий, золотогуз, всихання гілок і стовбурів 
листяних порід внаслідок ураження трутовиком. До недоліків 
лісозахисту слід віднести недостатню кількість отрутохімі-
катів та технічних засобів для проведення хімічної боротьби. 

Головними недоліками ведення лісового господарства на 
території Радехівського району є такі: значні площі (559 га) 
та обсяги (13,4 тис. м3) вибіркових, суцільних санітарних 
рубок та лісовідновних рубок; мала частка у віковій струк-
турі деревостанів пристигаючих та стиглих насаджень; 
критичний стан насаджень сосни звичайної у Лопатинсько-
му заказнику; наявність незаконних рубок; недостатність 
заходів щодо сприяння природному лісовідновленню. Для 
покращення екологічної ситуації потрібно усунути наведені 
недоліки, активізувати роботу з охорони лісів, на певний 
період зменшити обсяги рубок, розширити лісорозведення, 
проводити озеленення промислових і виробничих територій 
та житлових масивів. 
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Дослідження басейнової структури гірських річок масиву 

Чорногора має важливе значення для виявлення та оцінки 
активності екзогенних процесів. В залежності від того чи 
іншого поєднання основних морфрометричних показників 
(площ басейнів, довжин річок, ухилів поверхні та співвід-
ношення водотоків різних русел) залежить ступінь екзомор-
фодинамічної активності території. Виконані розрахунки 
показали, що найбільша активність спостерігається у ниж-
ніх течіях обох басейнів. Теоретичний аналіз, виконаний за 
допомогою спеціального програмного забезпечення, дає 
певні уявлення щодо доцільності дослідження тих чи інших 
процесів – руслової та заплавної ерозії, площинного змиву, 
селі тощо – на відповідних територіях. 

Ключові слова: басейнова структура, структурні індекси, 
екзоморфодинамічна активність 

 
Гірські річкові басейни Карпат, зокрема й масиву Чорно-

гори, характеризуються складною організацією. Активність 
прояву всередині них різноманітних екзогенних процесів 
значно впливає на зміни стану природного середовища. Те-
риторія досліджуваних басейнів належить до найбільш ви-
сокогірного масиву флішових Карпат, саме тому вона може 
слугувати індикатором екологічного стану гірської системи 
Карпат. Теоретичні розрахунки та аналіз прояву можливих 
флювіальних процесів на досліджуваній території репрезен-
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тують ситуацію, з якою дослідник зіштовхнеться у польових 
умовах. 

Застосування структурних індексів для опису басейнової 
організації дозволяє виявити особливості прояву екзомор-
фодинамічної активності за тих чи інших співвідношень 
морфометричних показників. Технологія розрахунків індек-
сів була доступно описана географом та геоморфологом    
Симоновим Ю. Г. Основним завданням, покладеним на ці ін-
декси, було охарактеризувати басейнову організацію. Басей-
нова організація території формується низхідними потока-
ми води та пухких порід, які утворюються на схилах у    
результаті процесів вивітрювання. Ці потоки можуть повіль-
но чи швидко спускатись вниз по схилах у вигляді постійних 
чи тимчасових водотоків. Кожен з них виконує роботу з 
трансформації твердих частинок, що знаходяться у підві-
шеному стані у воді [4]. Чим більший прояв такої роботи, 
тим більше проявляється власне екзоморфодинамічна       
активність території. 

Басейнова структура Білої Тиси та Прута була проаналі-
зована на основі розрахованих індексів, які дають нам мож-
ливість виявити риси просторової диференціації головних 
морфометричних показників, серед яких площа басейну, 
довжини водотоків, ухил поверхні басейну. Також було про-
аналізовано співвідношення річок різних порядків. 

Досліджені басейни є різнопорядковими, тобто Біла Тиса 
в межах досліджуваної території є водотоком 6 порядку, річ-
ка Прут – водотоком 5 порядку. Річкова мережа та басейни 
на її основі були виділені автоматично відповідними інстру-
ментами ARC HYDRO TOOLS, використовуючи алгоритм 
запропонований Гарцманом Б. І. Здійснено аналіз басейнів 
3-го та вищих порядків для мінімізації похибки у вихідних 
даних, що були отримані при автоматичному виділенні цих 
басейнів. Використання сучасного програмного забезпечен-
ня ARC GIS дозволяє значно зменшити час виконання до-
сліджень та усунути людський фактор, проте можливими є 
помилки, створені і власне комп'ютером. 
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Індекс структури площ дозволяє побачити, яку частку 
займають басейни менших порядків у цілому водозбірному 
басейні. Водозбір Білої Тиси характеризується більшою 
площею ніж водозбір Прута, відповідно 189,2 км2 та 49,5 км2. 
Прирівнюючи загальну площу (100%) до 10, отри-муємо 
певні співвідношення, що можна записати індексами як 
6211 – для Білої Тиси та 541 – для Прута. При порівнянні цих 
індексів можна зробити висновок, перший басейн значно 
“навантажений” у плані екзоморфодинамічної активності у 
верхній течії та слабо – у середній та нижній. Другий басейн 
характеризується дещо більшою урівноваженістю в просто-
ровому розподілі активності. Також, якщо в басейні Білої  
Тиси живлення головного водотоку відбувається за рахунок 
наносів з верхів’їв, то в басейні верхів’я Прута така робота 
відбувається практично рівномірно з верхньої та середньої 
течії. 

Індекс структури довжин відображає середню довжину 
різнопорядкових водотоків. При розрахунках були отримані 
наступні результати ІСД Білої Тиси становить 2242, ІСД вер-
хів’я Прута – 163. Характерною рисою для обох басейнів є те, 
що найбільші середні довжини водотоків спостерігаються в 
середній течії. 

 

Таблиця 1 
Розподіл екзоморфодинамічної активності  

у басейні Білої Тиси 

 
Ухил поверхні басейнів є одним з важливих факторів, що 

впливає на інтенсивність екзомофродинамічної активності. 
Зі збільшенням величини ухилу прояв екзогенних процесів 
також буде зростати. Кути ухилу схилів басейну Білої Тиси 
дещо більший ніж басейну Прута. Для визначення структур-

Вихідні дані: ІСП=6211, ІСД=2242,  
ІСУ=2323, ІСБ=1224 

Значення 
показників 

М3 М4 М5 М6 

3,75 7,5 2,5 15 
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них індексів були розраховані тангенси середніх кутів ухилу 
кожного басейну. Сума тенгенсів становить 100 % або 10. 
Визначивши частку кожного тангенса кута, отримуємо 
наступні результати: ІСУ = 2323 (для Білої Тиси) та ІСУ = 334 
(для Прута). 

Співвідношення різнопорядкових русел у досліджуваних 
басейнах описане структурним індексом біфуркації. Для ба-
сейну Білої Тиси характерна наявність тільки одного водо-
току 6 порядку. На нього приходяться лише два водотоки 
5 порядку, до яких співвідносяться п'ять водотоків 4 поряд-
ку (або в середньому по 2 водотоки на кожен вищого поряд-
ку). А також спостерігаються вісімнадцять водотоків 3 по-
рядку, відповідно в середньому по чотири водотоки на ко-
жен вищого порядку. Тому ІСБ можна записати у вигляді 
1224. В басейні верхів’я Прута протікає один водотік 5 по-
рядку, у нього впадають 2 водотоки 4 порядку. Наявні також 
шість водотоків 3 порядку, тобто по три водотоки на один 
водотік вищого порядку. ІСБ буде мати вигляд 123. 

 

Таблиця 2 
Розподіл екзоморфодинамічної активності  

у басейні верхів'я Прута 

 
Річкові басейни разом із дренуючими їх водотоками у су-

часній геоморфології називають флювіальними геомор-
фологічними системами (ФГС), або флювіальними басейно-
вими системами (ФБС) [1]. Структура водозбірного басейну, 
як флювіальної геоморфологічної системи, а також гідро-
логічний режим його водотоків значно залежить від пе-
ребігу флювіальних процесів на його території. У той же час 
існує і зворотна залежність. На основі отриманих даних 
можна розрахувати “навантаження” (М) флювіальними про-

Вихідні дані: ІСП=541, ІСД=361, ІСУ=334, ІСБ=123 

Значення 
показників 

М3 М4 М5 

8,33 10 40 
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цесами кожного з басейнів. Отриманий розподіл “наванта-
ження” показує нам, що екзоморфодинамічна активність 
найбільше проявляється у нижній течії. 

В широкому розумінні поняття “русловий процес” харак-
теризує не тільки діяльність руслового потоку, але і проце-
си, що відбуваються у заплаві. Під час проходження паводків 
спостерігаються заплавні процеси, коли з потоків паводко-
вих вод осідають розчинені у воді тверді наноси. Таким 
чином матеріал накопичується на поверхні заплави, підви-
щуючи її рівень. За рахунок високої заплави відбувається 
розширення русла процесами бокової та донної ерозії.   
Басейни Тиси, зокрема Білої, та Пруту належать до одного з 
найбільш паводконебезпечних районів Європи. Повторюва-
ність дощових паводків становить 3–8 разів на рік [3]. Прояв 
у гірських умовах площинного змиву у значній мірі зале-
жить від крутості схилу та його довжини. також активність 
проходження процесів змінюється в залежності від частини 
схилу. Особливо активний стік води спостерігається у ниж-
ній частині схилу, який дренується водами з усіх територій 
розміщених вище. 

Басейн Білої Тиси та Прута характеризується доволі склад-
ною структурою. Дослідження басейнової організації та її 
вплив на прояв активності екзоморфодинамічної актив-
ності постає важливою проблемою для дослідження. Сукуп-
ний вплив співвідношень різнопорядкових басейнів, зміни 
ухилу поверхні, розгалуженість річкової мережі вплинув на 
формування певної геоморфологічної ситуації, вивчення 
якої потребує наступних досліджень у польових умовах. 
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Кафедра конструктивної географії і картографії 

 
У публікації наведені результати конструктивно-геогра-

фічних досліджень малої річки. 
Ключові слова: конструктивно-географічний аналіз, ма-

ла річка, картографічна модель. 
 
Вирішення глобальних екологічних проблем починається 

із нашого подвір’я, лісу чи річечки на околиці села. Адже 
роль місцевого самоврядування, місцевих громад, кожної 
людини у збереженні довкілля стає на часі. Саме тому 
об’єктом наших конструктивно-географічних досліджень 
обрана мала річка Саджавка – права притока Свічі, що від-
носиться до басейну Дністра. Протікає вона в Долинському 
районі Івано-Франківської області, у межах Передкарпаття. 

Методологічним підґрунттям наукового пізнання є кон-
структивно-географічний підхід, який передбачає аналіз 
геоекологічного стану річково-басейнової системи шляхом 
проведення польових геоекологічних, камеральних та кар-
тометричних геоінформаційно-моделювальних досліджень 
із виходом на розробку прикладних оптимізаційних заходів. 

Заплановані роботи реалізовувалися протягом трьох ета-
пів: підготовчого, польових досліджень та камерального. 

Підготовчий етап полягав у ознайомленні з літера-
турними, архівними, фондовими та картографічними дже-
релами. Проводився вибір масштабу конструктивно-гео-
графічних та геоекологічних досліджень з врахуванням 
одномасштабних карт, іншої інформації та завдань оцінки 
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параметрів зміни стану річкової системи. Здійснювався ви-
бір ключових ділянок у межах басейну та русла р. Саджавка 
для виконання детальних польових досліджень геоеколо-
гічної ситуації. 

Під час польових досліджень проводилися роботи з вияв-
лення сучасного витоку та гирла річки, позначення на топо-
графічній карті розташування точок спостереження. У поль-
овий щоденник записувались природні умови та місце-
знаходження точок спостереження, поширення в руслі при-
родних, природно-антропогенних та антропогенних про-
цесів, які впливають на стан річкової системи. Виявлялися в 
ході виконання робіт господарські об’єкти, які впливають на 
геоекологічний стан водозбору, встановлювався ступінь 
зарегульованості стоку тощо. 

Під час дослідження заплавно-руслового комплексу Сад-
жавки було обстежено та закартовано 29 точок спостере-
ження, в межах яких згідно з відповідною методикою (Хім-
ко Р. В. та ін., 2005) оцінено геоекологічний стан річки. В 
середньому по точках спостереження цей показник стано-
вить 173,5 бали. Стан річки можна оцінити як “ще добрий”, 
але в ній вже розвиваються деградаційні процеси і це по-
винно викликати стурбованість місцевих жителів. Тому 
необхідно виконати комплекс попереджуючих заходів із 
збереження та охорони малої річки [3]. 

Наступним етапом наших досліджень було камеральне 
картографічне моделювання річково-басейнової системи та 
створення комплексу карт: ситуаційної, морфологічних та 
морфометричних параметрів рельєфу, структурної орга-
нізації річкової мережі, антропогенного навантаження тощо. 

Це відбувалося шляхом ознайомлення з алгоритмом 
створення цифрових моделей басейну річки,  виборі карто-
графічних джерел і створення картографічної бази да-них 
(вихідної інформації). Проводився вибір масштабу карто-
метричних досліджень з врахуванням одномасштабних 
тематичних карт. Спочатку проводилась географічна при-
в’язка карт (інформація про довготу та широту розміщення 
об’єкта). Уся сукупність об’єктів була розбита на однотипні 
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групи – ліси, гідрографічні, адміністративні границі, дороги, 
населені пункти та ін. Такі групи об’єктів цифрувалися, 
зберігалися й оброблялися у вигляді окремих наборів даних. 
При візуалізації кожний файл даних подавався як окремий 
картографічний шар. Картографічний шар є представлен-
ням просторових об’єктів однієї тематики на карті (річка, 
населені пункти, шляхи сполучення, рельєф) [2]. Проводи-
лась обробка й перетворення вихідної інформації комп’ю-
терними засобами, здійснювалися вимірювальні операції, 
включаючи обчислення довжин від-різків ліній, обчислення 
площ. Результатом цього етапу було графічне відтворення 
обробленої інформації та побудова картографічних моделей. 
Використання геоінформаційних технологій в геоекло-
гічних дослідженнях та природоохоронній справі є відносно 
новим напрямком географічних досліджень. Підставою для 
використання ГІС в наших дослідженнях є здатність елек-
тронної обчислювальної машини до швидкого та якісного 
перетворення великих масивів цифрових і текстових даних, 
з яким маємо справу у процесі вивчення стану басейну річки 
[1].  

Нами було створено серію карт басейну річки Саджавка: 
ситуаційна карта басейну, карта порядків водотоків згідно 
класифікації Філософова-Страллера, карта зміни абсолют-
них висот в межах басейну річки та інші.  

З ситуаційної карти прослідковуємо, що річка Саджавка 
протікає в межах сіл Тяпче, Новоселиця, Княжолука, хуторів 
Дибілівка та Кам’янець. Через басейн проходить магістраль-
на автомобільна дорога з удосконаленим покриттям Івано-
Франківськ – Львів. Між селами також прокладені автомо-
більні дороги з удосконаленим покриттям. Густа мережа 
польових та лісових доріг, стежок. В селі Новоселиця басейн 
річки перетинає залізнична дорога. Витік знаходиться в лісі 
на околицях сіл Новоселиця та Вигода. Гирло – в селі Тяпче. 
Залісненені в основному ділянки верхів’я річки та території 
між селами Княжолука та Новоселиця, які є заболоченими. 
Також незначні площі лісів спостерігаються в межах хутора 
Кам’янець, а саме в заказнику місцевого значення «Гачки». 
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Згідно класифікації Філософова-Страллера річка Саджав-
ка отримує третій порядок, оскільки вона утворюється злит-
тям двох водотоків другого порядку. В межах басейну пере-
важають водотоки першого порядку. 

Витік річки Саджавка знаходиться на висоті 581 м над 
рівнем моря, гирло – 368 м над рівнем моря. Зміна висот в 
межах басейну проходить плавно. Більша частина річки 
протікає по рівнинній території, тільки витік знаходиться в 
передгірській місцевості. Тому верхів’я басейну характери-
зується більшою крутизною схилів. 

Річка Саджавка за останнє десятиліття характеризується 
суттєвим погіршенням екологічного стану. Заплава інтен-
сивно розорюється та забудовується, спрямляється русло, 
інтенсивно скидаються стічні води з домашніх господарств, 
відбирається вода для підтримання ставків, миття авто-
транспорту. Все це в найближчі роки може призвести до 
перетворення малої річки в каналізаційну канаву.  

Тому завершальних етапом наших досліджень є розробка 
оптимізаційних заходів для покращення екологічного стану 
річки. З цією метою буде створено «дорожню карту» – ком-
плекс превентивних заходів зі збереження та охорони малої 
річки, серед яких особливо важливі є освітньо-інформаційні 
(анкетування, випуск інформаційних бюлетенів, проведення 
екологічних акцій, екскурсій), нормативно-правові (штрафи 
сільської ради за скиди забруднюючих речовин зі стоками із 
дворів, складування сміття в межах прибережних захисних 
смуг, миття машин) тощо. 

Планета Земля, Україна – це ми з вами і від кожного із нас 
залежить яким повітрям дихатимуть, яку воду питимуть 
наші діти, онуки та правнуки. Тому давайте разом робити 
довкілля чистішим, а життя достойним. 
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В даній статті висвітлено результати опрацювання літе-

ратурних джерел, в яких розкриті проблеми походження, 
поширення, будови товщ змішаних галечників; літоло-
гічних досліджень товщі відкладів розрізу Бісковичі, зокре-
ма виявлення текстурних особливостей змішаних галеч-
ників, проведення гранулометричного аналізу та петрогра-
фічна характеристика грубозернистих нагромаджень; з’ясу-
вання основних закономірностей змін літологічних характе-
ристик змішаних галечників у розрізі та реконструкція умов 
їхнього формування. 

Ключові слова: змішані галечники, флювіогляціальний 
матеріал, трансгресивна фаза зледеніння, долини карпатсь-
ких рік, ератичний матеріал, літологічний аналіз розрізу 
Бісковичі. 

 
Історія досліджень сучасної території Передкарпаття, зо-

крема річкових долин та терас, які в них поширені, є бага-
тою та детальною. Проте існує низка дискусійних питань, 
що стосуються геоморфологічної та геологічної будови річ-
кових долин. До таких питань власне і належить проблема 
формування змішаних галечників. Змішані галечники – це 
специфічні відклади, утворені в результаті діяльності річ-
кових та водно-льодовикових потоків. За петрографічним 
складом вони містять матеріал алювіального походження 
(алювій карпатських рік) та флювіогляціальний матеріал з 
включеннями північних кристалічних порід (гранітів). 
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Незважаючи на досить значний доробок вчених з цієї 
проблематики, наразі достеменно не з’ясованими залиша-
ються такі питання: точний генезис змішаних галечників; 
фаза зледеніння, в яку вони утворені; співвідношення межі 
поширення змішаних галечників з межею зледеніння; 
напрямки потоків давніх карпатських рік та талих льодови-
кових вод тощо.  

Поширені на території північно-західного Передкарпаття 
змішані галечники почали активно досліджувати ще на по-
чатку 20 ст. польськими дослідниками. Багато фактичного 
матеріалу знаходимо у роботах Ю. Ломницького, В. Фрід-
берга, В. Пшепюрського, Г. Тессейре, Е. Ромера та інших. 

Ю. Ломницький стверджує, що кристалічні породи на       
території досліджень є рідкісними; в складі галечників 
наявні кварцити та юрські кременисті породи. Загалом, 
Ломницький розрізняє два типи галечників: ті, які прине-
сені з півночі та карпатські. Забарвлення карпатських га-
лечників, які є типовими річковими відкладами і в яких 
часто домінують уламки пісковиків, бурувато-сіре. Їхня 
потужність невелика – до 1–1,5 м. Натомість північні гальки 
є необкатаними і мають форму багатогранників неправиль-
ної форми. Походження змішаних галечників він тлумачить 
так: «Змішані галечники утворилися під впливом вод кар-
патських рік та просування льодовика з півночі, коли на 
території Передкарпаття нагромаджувалася морена, ще до 
формування долини Сяну». 

В. Фрідберг стверджує, що складені кристалічними поро-
дами галечники відкладались в долинах карпатських рік і 
повинні були нагромаджуватися в період зледеніння. Після 
відступу льодовика вони повинні були змішатися з річковим 
матеріалом. Він також робить висновок, що льодовик сягав 
тих областей, в яких поширені кристалічні північні породи. 
Тобто, ареали поширення змішаних галечників і ареали 
поширення льодовикового щита співпадають, а тому, змі-
шані галечники можна використовувати в якості реперів 
для реконструкції межі зледеніння. Зокрема, В. Фрідберг 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

82 

 

стверджує, що межа зледеніння не виходила за межі долини 
Стривігору і сягала уступу Карпат. 

Детальніші палеогеографічні реконструкції давньої па-
леогідромережі виконав Г. Тессейр, який трактує походжен-
ня змішаних галечників як результат діяльності флювіогля-
ціальних та карпатських рік в період деградації льодовика. 
Карпатські ріки повинні були просувати конуси виносу на 
північ, де флішевий матеріал змішувався з моренним [3]. 

Чи не найґрунтовніші тогочасні дослідження проблем 
зледеніння Передкарпаття, у тому числі і проблем фор-
мування змішаних галечників, належать В. Пшепюрському. 
За його спостереженнями найпівденніше ератичний ма-
теріал поширений на старосільсько-самбірському валі по-
близу Старої Солі, а карпатський найсхідніше – над Верещи-
цею (Городок, Великий Любінь). 

Загалом, з огляду на тогочасну літературну базу, можна 
виокремити шість головних теорій походження змішаних 
галечників: 
 льодовик, який просувався на південний схід, приніс 

карпатські галечники з околиць Перемишля. Цієї гіпотези 
дотримуються Я. Уліг та В. Фрідберг; 

 змішані галечники утворилися внаслідок барикадування 
долини Сяну, води якого розносили карпатський ма-
теріал в підніжжі льодовика – В. Фрідберг; 

 гірські ріки відкладали флішевий матеріал, змішуючи 
його з північним – Ю. Ломницький, В. Фрідберг; 

 змішані галечники є флювіогляціальним утворенням – Т. 
Вишньовський; 

 утворилися у результаті діяльності вод, які протікали у 
відмінних від сучасних напрямках – В. Фрідберг; 

 утворилися у результаті спільної діяльності льодовико-
вих вод та вод карпатських рік в підніжжі льодовика у ре-
зультаті розмивання морен та змішування карпатського 
матеріалу з північним – Г. Тессейр. 
Післявоєнний (радянський) етап досліджень насамперед 

асоціюється з роботами М. Демедюка. До змішаних галечни-
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ків він відносить піщано-гравійно-галечниково-валунні ут-
ворення з різним співвідношенням фракцій, які складаються 
з північного (граніти, сієніти, гнейси, кварцити), карпатсь-
кого (пісковики, алевроліти) та місцевого (чорні кремені, 
опоки, гези) матеріалу [1]. Карпатський матеріал зазвичай 
добре обкатаний і має риси тривалого річкового транспорту. 
Північні породи, навпаки, – обкатані гірше, являють собою 
багатогранники з кількома округлими ребрами, що вик-
лючає їх тривалий річковий транспорт. Місцеві породи, тоб-
то породи близького льодовикового транспорту, мають різ-
ну, але переважно погану обкатаність. Їхнє транспортування 
річками також можливе, але на не значні відстані. Спів-
відношення галечників з мореною та іншими генетичними 
типами четвертинних відкладів показує, що основна маса 
змішаних галечників утворилася не під час регресивної, а 
протягом трансгресивної стадії зледеніння, оскіль-ки, ці га-
лечники не вкладені в морену, а навпаки – морена перек-
риває їх (розрізи в с. Крукеничі, с. Хлиплі, с. Поповичі) [1].  

Щодо сучасного етапу досліджень, слід відзначити робо-
ти польських дослідників Л. Лінднера та Л. Маркса, а також 
М. Ланчонт. Зокрема, Л. Лінднер та Л. Маркс відносять змі-
шані галечники до відкладів, що сформувались ще в час 
Донського зледеніння, а південна межа їхнього поширення 
обмежена уступом Карпат. Змішані галечники, на їхню дум-
ку, утворилися внаслідок змішування талих льодовикових 
вод з водами карпатських рік, які скидалися в долину 
Дністра в прикрайовій частині Донського льодовика (Сян-1). 

М. Ланчонт трактує змішані галечники як утворення часу 
Окського зледеніння (Сян-2) та поділяє їх на ті, які утвори-
лися в трансгресивну фазу зледеніння і ті, що сформувались 
вже під час регресії льодовика. Талі льодовикові води ски-
далися долинами Болозівки та Стривігору і змішувалися з 
карпатськими водами, утворюючи змішані галечники. 

Змішані галечники в долинах Болозівки та Стривігору за-
картували і описали А. Яцишин та А. Плотніков, які на основі 
даних свердловин та літологічних досліджень розрізів 
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визначили межу поширення змішаних галечників, яка, на їх 
думку, не співпадає з межею зледеніння [2]. 

Одним із засобів вирішення проблеми походження 
змішаних галечників є їхній літологічний аналіз. Літологічні 
дослідження полягають у вивченні ознак відкладів, які 
відображають певні компоненти та динаміку географічного 
середовища часу формування досліджуваної товщі. 

Під час проведення польових досліджень було описано 
розріз змішаних галечників неподалік м. Самбір, в с. Біско-
вичі. Розріз розташований на правому березі р. Стривігор, у 
30 м вверх за течією річки від шосе Самбір – Мостиська. 
Розріз представляє собою 15-ти метровий уступ, з яких 
верхніх 7–8 м – це гравійно-галечникова товща, а нижніх 7–
8 м – цоколь тераси. Для літологічних аналізів доступна 
лише верхня, майже 4-х метрова товща. 

Про генезис гравійно-галечниково-піщаної товщі можна 
судити на підставі аналізу відсоткового вмісту фракцій у 
пробі. Зокрема, лише у пробі № 3, одна з фракцій (менше 
2 мм) займає понад 70 % від загальної ваги проби. Ті відкла-
ди, у яких понад 70 % об'єму породи представлено уламками 
однієї фракції, є добре відсортованими, а добра сортованість 
притаманна флювіальним відкладам. В інших пробах (№ 1, 
2) жодна з фракцій не займає понад 70 %. Від-сотковий вміст 
найбільшої фракції (менше 2 мм) в обох пробах коливається 
в межах 50–65 %, що свідчить про середню сортованість 
товщі. Середня сортованість притаманна як для алювіаль-
них, так і для водно-льодовикових відкладів. 

Серед уламків верхньої, двометрової товщі змішаних га-
лечників зустрічаються уламки північних порід – головно 
гранітів. Граніти зустрічаються лише у фракції 10–2 мм. Для 
них притаманна погана обкатаність – на рівні 1. Їхня при-
сутність у товщі відкладів свідчить про скидання долиною 
р. Стривігор талих льодовикових вод льодовика окського 
віку. Однак долиною спливали і води р. Стривігор. Про це 
свідчить карпатський матеріал – пісковики, силіцити, які 
разом з північним матеріалом формують верхню частину 
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товщі змішаних галечників. Карпатські пісковики загалом 
середньо- та погано обкатані (1–2), особливо ті, які мають 
розмір понад 40 мм. Погану обкатаність пісковиків слід 
пов'язувати зі зменшенням транспортуючої здатності річки 
та одночасним зростанням надходження маси гострокутних 
уламків у річку. Гострокутні уламки формувались у процесі 
вивітрювання порід карпатського флішу. 

Отже, аналіз літературних джерел, опрацювання розрізу 
змішаних галечників дозволили прийти до наступних вис-
новків: 

1) походження змішаних галечників – алювіальне та вод-
но-льодовикове; 

2) змішані галечники утворювались як під час трансгре-
сивної, так і під час регресивної фаз зледеніння; 

3) змішані галечники сформовані в час Окського зле-
деніння (Сян-2), оскільки вони не трапляються в давніших 
товщах відкладів; 

4) межа поширення змішаних галечників не обов’язково 
співпадає з межею зледеніння, оскільки галечники утвори-
лись під час танення льодовика та змішування його вод з 
водами карпатських рік, які скидались Дністром на південь. 
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У даній статті розглядається розвиток екологічного ту-

ризму на території Львівської області та стан природоохо-
ронних територій. На основі аналізу були виявлені певні 
недоліки у діяльності природоохоронних територій, переш-
коди у розвитку екологічного туризму та шляхи їх вирішен-
ня. 
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території, рекреація, заповідник, національний природний 
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Екотуризм у сучасному світі є провідним видом відпочи-

нку серед європейців та американців. Розвиток такого виду 
туризму зумовив негативний вплив туристичної галузі на 
навколишнє середовище та потреба запровадження конце-
пції сталого туризму. 

Екотуризм вже зайняв свої провідні позиції на світо-вому 
туристичному ринку. Зараз відпочинок на природі – одне з 
найпопулярніших занять для європейців та американців. 
Екотуризм – це свідома подорож до природних натуральних 
місць, яка з однієї сторони допомагає зберігати натуральне 
середовище, отримати задоволення від красивих краєвидів, 
а з іншої –підтримує добробут місцевих жителів [2].  

Розвиток цього виду туризму сягає ще 80-х років ХХ ст. 
Країною його зародження вважається США, депочали про-
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водитисьтуристичні мандрівки у найвіддаленіші, неосвоєні 
регіони світу. Згодом Європа перейняла до себе цей досвід, 
де разом з екотуризмом активно почав розвиватися і агро-
туризм. На жаль, в Україні екотуризм слабо розвинений, 
хоча наша країна володіє великим потенціалом у розвитку 
даного виду туризму [3, 4]. 

Наявності потужної ресурсної бази у країні свідчать ста-
тистичні дані: зараз країна володіє 8154-а спеціально відве-
деними територіями та об'єктами природного заповідного 
фонду. Станом на 1 січня 2014 року природно-заповідний 
фонд Львівської області становив 347 об’єктів. Гіркою прав-
дою є те, що для екотуризму використовується мізерна 
частка від загальної кількості усіх природоохоронний тери-
торій [1]. 

Щоб краще зрозуміти ситуацію, яка склалася на території 
варто розглянути декілька природоохоронних об’єктів. 

Заповідник Розточчя. Тут для відпочинку людей актив-
но використовується Озеро Янівський став. У заповіднику 
функціонує Музей природи Розточчя, облаштовано музей 
«Оселя Розточчя», де проводиться активна еколого-освітня 
робота з молоддю, влаштовуються тематичні екскурсії еко-
логічними стежками для відвідувачів, природоохоронні 
акції. Створено інформаційно-туристичний центр та хрис-
тиянсько-екологічний центр [8]. 

Яворівський національний природний парк. Зараз у па-
рку функціонує 4 комплексних автобусно-пішохідних марш-
рути, 7 пішохідних еколого-пізнавальних стежки. В парку 
облаштовані місця масового відпочинку туристів: літні 
відпочинкові навіси, мангали, місця для розведення вогнищ, 
дитячі ігрові майданчики. 

Також, тут проводяться багато екоосвітніх заходів: ігри 
для дітей, екологічні уроки різної тематики, екогуртки, 
фестивалі, акції, залучення молоді до прибирання території, 
насаджування рослин, дерев, фестиваль «Бабине літо» [8]. 

НПП «Сколівські Бескиди». На даний тут час функціонує 
5 рекреаційних пунктів. Відкрито туристичний притулок з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D1%87%D1%8F
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еколого-пізнавальною стежкою. Організовуються кінні 
прогулянки, походи на г. Парашку, створено 8 еколого-
пізнавальних маршрутів. НПП «Сколівські Бескиди» щороку 
виступає співорганізатором фестивалю середньовічної 
культури «Ту Cтань» [7]. 

Регіональний ландшафтний парк «Знесіння». Хоча 
парк знаходиться у самому серці Львова він не є прикладом 
хорошого та раціонального використання природоохорон-
них територій. У парку безліч історико-архітектурних та 
природних пам’яток («Шевченківський гай»). Проводяться 
екскурсії, відбуваються фестивалі, виставки, змагання, табо-
ри, доступні вело маршрути. Проте, відпочинкова інфра-
структура перебуває у не найкращому стані, виною цьому є 
місцеві вандали і, звичайно, брак фінансування по віднов-
ленню об’єктів інфраструктури. Такі ж проблеми і з приби-
ранням території, хоча інколи волонтери допомагають 
прибрати сміття, але потім його важко вивезти через відсу-
тність транспорту [6]. 

Парк-пам’ятка садово паркового мистецтва «Стрий-
ський парк». Він вважається найкрасивішим парком Львова. 
Для відпочинку та прогулянок у парку прокладені доріжки, 
встановлені лавки, є невеликий став. Тут часто проводяться 
різні мистецькі акції, дитячі конкурси, естафети, науково-ос-
вітні заходи. Проте, знову ж таки, через місцевих вандалів 
часто зустрічаються поламані лавки та ліхтарі. У парку брак 
смітників, відсутні біотуалети, відсутність смітників для 
прибирання за домашніми тваринами. Без догляду і реконс-
трукції занепадають колись красиві фонтани, оранжерея [8]. 

Серед основних проблем, що перешкоджають розвитку 
екотуризму можна виділити наступні:  

1. відсутність єдиного центрального органу виконавчої 
влади, в підпорядкуванні якого знаходились би усі природо-
охоронні об’єкти України; 

2. значний рівень корумпованості органів влади та їхніх 
установ; 
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3. критично недостатнє державне фінансове забезпе-
чення установ ПЗФ; 

4. недостатнє технічне забезпечення установ і рівень 
кваліфікації їхніх працівників; 

5. забруднення територій ПЗФ, проблема з культурою 
населення, фінансування прибирання та вивіз сміття, виру-
бування, мисливство; 

6. відсутність детальної інформації про рекреаційні те-
риторії в межах природоохоронних територій; 

7. недостатнє проведення екоосвіти серед населення; 

8. відсутність туристичного продукту в рамках екоту-
ризму, що відповідає зразку міжнародного туристичного 
ринку [2, 5]. 

Усі ці проблеми потребують наступних вирішень:  

1. створення та прийняття нормативно-правових актів, 
які відповідатимуть сучасним потребам і стану об’єктів 
природно-заповідного фонду України; 

2. проведення масштабної рекламної кампанії на світо-
вому туристичному ринку щодо заохочення потенційних 
екотуристів відвідати Львівщину і Україну загалом; 

3. встановлення штрафних санкцій за забруднення на-
вколишнього середовища, проведення екоосвіти серед 
населення. 

4. Популяризація маловідомих об’єктів природно-
заповідного фонду краю;  

5. Покращення відпочинкової, транспортної  інфра-
структури; 

6. Розширення спектру туристичних занять на приро-
доохоронних територіях [1, 2]. 

Отже, ми бачимо, що Україна і, зокрема, Львівщина во-
лодіє великою кількістю ресурсів для розвитку екотуризму, 
проте даний вид туризму перебуває ще на початковій стадіє 
розвитку через наявність безлічі проблем. Перш за все, 
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потрібно прийняти нові нормативно-правові акти, провести 
цікаву та дієву рекламну кампанію, запровадити заходи 
щодо охорони природи, популяризувати маловідомі приро-
доохоронні об’єкти, створити нові туристичні пропозиції. 
Проведення цих та інших заходів допоможе розвинути но-
вий вид туризму у нашій країні. 
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В статті представлені результати досліджень рослинного 

покриву басейну річки Лазещини в межах Чорногори. На ос-
нові картографічних матеріалів космознімків і фондових ма-
теріалів виділені межі рослинних поясів та домінуючі види 
формацій та їхній вік. Визначена вікова структура лісів. На 
основі космознімків, планів лісонасаджень Лазещинського 
та Лопушанського лісництв, фондових матеріалів створена 
карта рослинності басейну р. Лазещини в межах Чорногори, 
та проаналізовано її розподіл по території даного басейну. 

Ключові слова: рослинний покрив, рослинна формація, 
вікова категорія лісу, верхня межа лісу. 

 
Рослинний покрив є найбільш динамічною складовою 

природних  територіальних комплексів. Для Чорногори є 
характерним значне видове різноманіття рослин, а оскільки 
басейн річки Лазещини є дуже господарсько-освоєний і 
активно використовується у рекреаційних цілях, вивчення 
рослинного покрив є сьогодні актуальним. Виявлення на 
території ендемічних формацій обґрунтовує необхідність 
природно-охоронної діяльності на території басейну.  

Особливості рослинного покриву і висотної диферен-
ціації рослинних поясів є розділи «Рослинність» авторства 
М. А. Голубця (1968), С. М. Стойка (1981), К. А. Малиновсько-
го  (19680 у «Природі Закарпатської області» та «Природі 
Українських Карпат». На території басейну річки Лазещини 
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знаходяться два лісництва – Лазещинське і Лопушанське. 
Тут перше лісовпорядкування було проведено в 1951 році, 
але починаючи з 2000 року проводилося безперервне лісов-
порядкування, яке виконувало державне підприємство 
Ясінянське лісомисливське господарство. Верхню межу лісу 
для Українських Карпат, а в тому числі і для басейну до-
сліджував Байцар А. Л. (2003), а рослинний покрив у межах 
ландшафтних місцевостей Чорногори досліджувала Сенчина 
Б. В. (2003). Сьогодні досліджують флору і рослинність 
Українських Карпат науковці Інституту екології Карпат, а 
саме Стойко С. М. , Мілкіна Л. І., Ященко П. Т., Кагало О. О., 
Тасєнкевич Л. О. Рослинність басейну річки Лазещини опи-
сана в таких їхніх працях – «Флора і рослин-ність Карпатсь-
кого заповідника» та «Раритетні фітоценози західних 
регіонів України». 

Метою дослідження є вивчення рослинного покриву ба-
сейну річки Лазещини в межах Чорногори. Опираючись на 
картографічні матеріали, космознімки літературні джерела 
виділити межі рослинних поясів та створення карти рос-
линного покриву. 

Територія басейну річки Лазещини в межах Чорногори 
має площу близько7032 га і знаходиться в межах висот від 
830 до 2061 м. За класифікацією висотнопоясного розподілу 
рослинності Голубця М. А. (1965, 2008, 2009, 2016) в межах 
басейну знаходяться такі рослинні пояси: пояс смерекових 
лісів, пояс субальпійської рослинності та пояс альпійської 
рослинності (рис. 1) [2, 3, 5]. Польові дослідження із закла-
денням точок дослідження фацій та опис рослинних фор-
мацій на території проводилися за методикою проведення 
польових ландшафтних досліджень розробленою Міле-
ром Г. П. (1996). Створення карт та проведення обрахунків 
площ здійснювалося в комп’ютерній програмі ArcGIS 10.1 на 
основі опрацювання планів лісонасаджень Лазещинського 
та Лопушанського лісництв 2010 року, топографічних карт 
1957 року та космознімків «Google Earth» та «Yandex». 
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Рис. 1. Карта рослинності басейну річки Лазещини 
в межах Чорногори [4, 6, 7] 
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У поясі смерекових лісів основу рослинного покриву 
складають формації смерекових і букових лісів.  Переважаю-
чою для формації смерекових лісів є ялицево-смерекова 
субформація, яка займає на території досліджуваного басей-
ну найбільшу площу. Верхня межа смерекового поясу для 
Українських Карпат в середньому становить 1460–1650 м, за 
даними Голубця (2016) [2]. Для території басейну ця межа 
знаходиться на висотах від 1480 до 1500 м. 

Ялицево-смерекові ліси належать до різних вікових кате-
горій: молодняків, середньовікових, пристигаючих, стиглих 
та перестиглих (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Вікова структура ялицево-смерекових лісів 

 
Найбільшу площу на території басейну займають стиглі 

та перестиглі ліси – 1158 га середньовікові та пристигаючі 
ялицево-смерекові ліси –370 га. Молодняки займають площу 
998,7 га, а незімкнуті ліси – 416 га [6, 7]. 

В результаті польових досліджень за методикою Мілле-
ра Г. П., було виявлено, що смереки в лісах мають в серед-
ньому висоту 24–26 м з діаметром від 26–28 см у віці 50–
60 років. Ялиці сягають тут у віці 35 років висоти 25 метрів з 
діаметром 25 см, а у віці 90 років – вище 30 м з діаметром 
55 см. Чагарники у ялицево-смерекових лісах представлені 
малиною (Rúbus idáeus), горобиною (Sorbus aucuparia) та 
крушиною (Frangula alnus). Основним чагарничком тут є 
чорниця (Vaccinium myrtillus). Трав’яний покрив тут є різно-
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манітним. Основу складають квасениця звичайна (Oxafe 
acetosella), ожина шорстка(Rubus hirtus), анемона дібровна 
(Anemone nemorosa), щучник дернистий (Deschampsia caespi-
tosa), ожика лісова (Luzula sylvatica), нечуй вітер (Hieracium 
canadense), зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum), голокуч-
ник дубовий (Gymnocarpium dryopteris), осока лісова (Carex 
sylvatica), зубниця залозиста (Dentaria glandulosa), маренка 
запашна(Galium odoratum), купина кільчаста (Pdygonatum 
vertidlaium), жовтозілля дібровне (Senedo nemorensis), кост-
риця лісова (Festuca sylvatica) тощо. 

Значне поширення мають папоротеподібні, серед яких 
найбільш розповсюдженими є жіноча папороть (Atiiyrium 
filix-femina), чоловіча папороть (Dryopteris filix-mas), букова 
папороть (Phegopteris connectilis) та багатоніжка звичайна 
(Pdypodium) та інші. Широке поширення мають різні види 
мохів, проективне покриття яких в середньому складає 
40 %, але може в окремих місцях сягати і 80 %. 

Формація букових лісів займає в межах басейну площу 
44,2 га, в цих лісах поодиноко зустрічаються граб, явір, ясен. 
Переважають на даній території середньовікові букові ліси – 
27,8 га, пристигаючі ліси, які в основному розміщуються у 
верхів’ї потоку Студеного займають площу всього 2,8га, 
молодняки – 5,5 га, а стиглі і перестиглі 8,2 га [5, 6]. Підлісок 
тут майже зовсім відсутній, трапляється подекуди ліщина 
(Corulus avellana), бузина чорна (Sambucus nigra). Серед 
трав’янистих видів тут переважають маренка запашна 
(Galium odoratum), зубниця залозиста (Dentaria glandulosa), 
зубниця бульбиста (Cardamine bulbifera), переліска багаторі-
чна (Mercurialis perennis), живокіст серцевидний (Symphytum 
cordatum), чоловіча папороть (Dryopteris filixmas (L.), жіноча 
папороть (Athyrium filix-femina), копитняк (Asarum europaeum 
L), яглиця (Aegopodium podagraria L.) та інші. 

Формація сіровільхових лісів (Alneta incanae) займає на 
території басейну, незначну площу, всього 1,9 га. Сіровільхо-
ві ліси приурочені до нижніх терас річки Лазещини та при-
токи Козьмещик. На території басейну річни Лазещини в ме-
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жах Чорногори проходять основні дороги, тому ліси завжди 
зазнавали істотних змін, а вільха сіра (Alnus incana) здатна 
швидко заселяти відповідні її  еколого-біологічним власти-
востям умови місцезростання. Значні площі в поясі смереко-
вих лісів, на вершинах Кукул та Мала Козьмеска зай-мають 
вторинні щільнодернинні дрібнозлакові луки з формаціями 
костриці лежачої (Festuceta supinae) та біловуса стиснутого 
(Nardeta strictae). Це вторинні луки, які утворилися на місці 
лісів і чагарників, їх називають «царинками» [5, 11]. 

Субальпійський пояс на території досліджуваного басей-
ну є займає незначну територію. А. Байцар (2003) проводить 
нижню межу субальпійського поясу для пн.-зх схилу гори 
Петрос на висоті 1530 м, а для пн.-зх схилу Говерли – 1490 м 
[1]. Основу рослинного покриву субальпійського поясу для 
басейну складає формація гірськососнового криволісся 
(Mugeta), мозаїчно поширені формації зеленовільхового 
криволісся (Duschekieta viridi), яловечників (Junipereta sibiri-
cae), рододендрона східнокарпатського (Rhodoreta kotschyi), 
верби тра’яної (Saliceta herbaceae), чорниці (Vaccinieta myrtilli) 
та лохини (Uligineta). Для субальпійського поясу характерне 
переважанням високотрав’я, яке поширене вздовж верхньої 
межі лісу серед криволісся сосни та вільхи. Високотрав’я 
характеризується формаціями аденостилеса сіролистого 
(Adenostyles allaria), будяка Вальдштейна (Сirsium waldsteinii) 
та жовтозілля дібровного (Senecio nemorensis). Зарості гірсь-
кої сосни підлягають абсолютній охороні, оскільки викону-
ють протилавинну і гідрологічну функції, а також велике 
ґрунтозахисне значення. В субальпійському поясі поширені 
щільнодернинні дрібнозлакові та крупнозлакові луки з 
формаціями костриці лежачої (Festuceta supinae), біловуса 
стиснутого (Nardeta strictae), щучки дернистої (Deschampsi-
eta caespitosae), куничників волохатого (Calamagrostideta 
caespitosae) та очеретяного (C. arundinaceae) [2, 8]. 

Альпійський пояс в басейні річки Лазещини розміщений 
на схилах Говерли і Петроса вище 1800 м [1]. Найпоширені-
шими є формації рододендрона східнокарпатського (Rho-
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doreta kotschyi), верби тра’яної (Saliceta herbaceae), чорниці 
(Vaccinieta myrtilli), лохини (Uligineta). Підтип щільнодер-
нинних низькотравних осоко-ситникових лук утворюють 
формації костриці лежачої (Festuceta supinae), осок вічнозе-
леної (Carieceta sempervirentis) і зігнутої (C. curvulae) та сит-
ника трироздільного (Juncetae trifidi) [2, 11]. 

На території басейну р. Лазещини С. М. Стойко, Л. М. Міл-
кіна, П. Т. Ященко (1997) виділяють дві ендемічні формації: 
сугайника карпатського (Doroniceta carpatica) та формації 
костриці карпатської (Festuka carpatica) з созологічними 
категоріями: 

1. Формація сугайника має 3 категорію загрози зникнен-
ня, основною причиною якої є витоптування під час прогону 
худоби.  

2. Формація костриці карпатської має 2 ступінь загрози 
зникнення і може бути еталоном для відновлення високо-
продуктивних карпатських лук [9]. 

Басейн річки Лазещини характеризується видовим різно-
маніттям, основною лісоутворюючою породою є смерека. 
Басейн розміщений у 3 рослинних поясах: смерекових лісів, 
субальпійської рослинності та альпійської рослинності. Яли-
цево-смерекові ліси, які складають основу поясу смерекових 
лісів, належать до різних вікових категорій: молодняків, 
середньовікових, пристигаючих , стиглих та перестиглих. 

Найбільшу площу на території досліджуваного басейну 
займають стиглі та перестиглі ялицеві ліси – 1158 га серед-
ньовікові та пристигаючі ялицево-смерекові ліси – 370 га. 
Молодняки займають площу 998,7 га, а незімкнуті ліси – 
416 га. Формація букових лісів займають у поясі смерекових 
лісів незначну площу 44,2 га. Переважають тут середньо-
вікові букові ліси. 

Основу субальпійський поясу хвойні вічнозелені чагар-
ники, а також поширені щільнодернинні крупнозлакові та 
дрібнозлакові луки. 

У альпійському поясі досліджуваного басейну переважає 
трав’яниста рослинність представлена щільнодернинними 
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низькотравними осоко-ситниковими луками. На території є 
дві ендемічні формації сугайника карпатського та костриці 
карпатської, які потребують цілковитої охорони.  
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Розглянуто особливості технології видобування і розроб-

лення родовищ граніту в межах Рівненської області. Проана-
лізовано геоекологічний стан родовища граніту “Крута Сло-
бода”, особливості трансформації навколишнього природ-
ного середовища у процесі розробленнякар’єру та рекуль-
тиваційні заходи щодо відновлення порушених територій. 

Ключові слова: родовище граніту, геоекологічний стан, 
технологія видобування, рекультивація. 

 
Важливе місце у розвитку гірничодобувної промисловос-

ті України належить видобуванню будівельної сировини. 
Родовищацієї сировини поширені практично по усій тери-
торії України й представлені різними видами будівельних 
корисних копалин. У структурі будівельної сировини значне 
місце займають покладитакого природного облицювально-
го каменю як граніт, базальт, мармур тощо. Вонирозташова-
ні в межах Українського кристалічного щита, де породи зна-
ходяться ближче до земної поверхні й мають найкращі для 
промислового розроблення поклади будівельної сировини. 

Розглянемо основні питання, повʼязані із розробленням 
родовищ граніту в межах Рівненської області. Метою констру-
ктивно-географічного дослідження є аналіз особливостей 
розроблення родовищ граніту в межах Рівненської області 
та їхній вплив на навколишнє природне середовище. Основ-
ними завданнями дослідження є з’ясуваннязакономірностей 
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розміщення родовищ граніту в межах Рівненської області; 
вивчення технології видобування гранітових покладів; 
аналіз геоекологічного станукар’єрів на прикладі родовища 
граніту “Крута Слобода”; окресленняперспектив викорис-
тання цього родовища. 

В межах Рівненської області розвідано близько 20 родо-
вищ граніту, які повʼязані із Північно-Західним мегаблоком 
Українського кристалічного щита, де переважають палео-
протерозойські габро-діорит-гранітні породи. Найбільшим 
серед родовищ є Клесівське, яке знаходиться у Сарненсько-
му районі Рівненщини, його площа становить понад 137 га, а 
запаси понад 60 млн. м3 [2 ,4]. 

Технологія видобування облицювального каменю прин-
ципово відрізняється від технології розроблення родовищ 
інших видів будівельної сировини. У процесі видобування 
корисних копалин, основним завданнямє руйнування гірсь-
кої породиза розмірами, які обмежені умовами відванта-
ження екскаваторами, подальшого переробленнята безносе-
реднього використання споживачами [3]. Варто відзначити, 
що видобування покладів граніту потребує “специфічної” 
технології. При цьому необхідно максимально зберегти 
природну монолітність і цілісність гранітних блоків. Техно-
логія видобування граніту спрямована на збереження його 
структурипід час всього технологічного процесу: від видо-
бування блоків з масиву до їх складування, адже пошко-
дження або зниження загальної міцності гранітного блоку 
важко усунути при подальшому обробленні. Саме тому, на 
якість граніту впливає спосіб його видобування. 

Існує три основних способи видобування каменю. Пер-
шим способом єбуріння гірської породи, за якого проробля-
ється глибокий отвір, куди закладають вибухівку і підрива-
ють. Серед уламків гірської породи відбирають найбільші 
брили, які потім розпилюють на плити. Перевагицього спо-
собу видобування каменю у його дешевизні, однакнедоліки 
переважують. По-перше, страждає якість видобутої породи: 
під час вибуху у структурі каменю виникають мікротріщини, 
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що впливає на міцність матеріалу. По-друге, такий спосіб 
розроблення родовища вважають нераціональним, так як 
під час вибуху порода подрібнюється, при цьому великі 
брили, що придатні для розпилювання, складають до 70 %, 
решта ‒ йде у відходи. 

Другим способом видобутку граніту є відколювання за 
допомогою повітряної подушки. Він схожий на перший 
спосіб тим, що у породі аналогічно роблять отвір, в який 
закладається резервуар із накачаним повітрям під високим 
тиском. Цей спосіб дає змогу уникнути появи мікротріщин у 
структурі каменю та є економічнішим, а також дозволяє 
точніше прогнозувати місця розлому породи, ніж за умов 
неконтрольованого вибуху. 

Третім способом видобування граніту є метод каменеріза, 
який сьогодні найпопулярніший в Європі. Видобування 
каменю таким способомдає змогууникати мікротріщин і 
раціонально розробляти родовище [3]. 

Розроблення гранітних кар'єрів включає в себе певні тех-
нологічні етапи, які ми розглянемо на прикладі родовища 
граніту “Крута Слобода” (рис. 1). Технологічний процес 
складається [1]: 

а) вилученняґрунтово-рослинного шару за допомогою 
бульдозера із подальшим навантаженням екскаватором в 
автосамоскиди та транспортування їх на земельну ділянку, 
передбачену для рекультивації боліт; 

б) підготовленнякориснихкопалин до екскавації за допо-
могою буро-вибухових робіт (БВР); 

в) екскавація і транспортування корисних копалин; 
г) дроблення негабариту. 
Родовище “Крута Слобода” знаходиться у Рокитнівському 

районі Рівненської області поблизу смт. Томашгород. Його 
площа становить 77 га, а розвідані запаси – 8 млн. м3. На сто-
годні кар’єр розробляють чотирма видобувними уступами. 
Водночас планується розширення площі родовища у північ-
ному напрямку. На родовищі прийнята технологічна схема 
виконання робіт з використанням гірничо-транспортного 
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обладнання циклічної дії: бурового станка, бульдозерів, 
автосамоскидів, екскаваторів. 

 

 
 

Рис. 1. Родовище граніту “Крута Слобода” 
 

Геологічна будова родовища представлена магматични-
ми породами осницького комплексу протерозою, утворен-
нями дайкового кам'янського комплексу та відкладами 
четвертинної системи. Утворення осницького комплексу 
родовища являють собою магматичні породи габро-діорит-
гранодіоритової та гранітоїдної формації [1]. Сировиною 
родовища є дрібно-середньозернисті сірі і рожево-сірі грані-
ти та гранодіорити (рис. 2). В окремих місцях порода має 
неоднорідний мінералогічний склад, мікроструктуру, а 
також, відмічено вивітреність породи та, згідно з даними 
фізико-механічних випробувань, неоднорідну витриманість. 

Видобувні роботи проводяться з використанням буро-
вибухових робіт (рис. 3). Запобіжні берми на уступах розра-
ховано відповідно до умов механічного оброблення і дорів-
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нюють 10,0 м між видобувними уступами. Корисні копалини 
на родовищі “Крута Слобода” розрихлюють за допомогою 
вибухів. При цьому використовують спосіб свердловинних 
зарядів, а для подрібнення “негабариту” – дрібношпуровий 
спосіб. При проведенні вибухових робіт застосовують такі 
вибухові матеріали як граммоніт, аммоніт, гепори, порох 
балістичний, селітра аміачна тощо. 

 

 
 

Рис. 2. Граніти родовища “Крута Слобода” 
 

Розроблення родовища негативно впливає на навколиш-
нє природне середовище. При цьому відбувається трансфо-
рмація геологічного середовища, порушення ґрунтового і 
рослинного покривів, формування підземних порожнин і 
тріщин, утворення відвалів гірських порід, змінення рівень 
підземних і ґрунтових вод, активізація зсувів, обвалів гірсь-
ких порід. 
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Рис. 3. Проведення бурових робіт на  
родовищі “Крута Слобода” 

 

Розкривні породи на родовищі представлені ґрунтово-
рослинним шаром і піщаними різновидами, а також продук-
тами вивітрених кристалічних порід. При поглибленні ка-
р'єру постає питання водовідведення, адже підземні води 
починають затоплювати його територію. Небезпечними є 
бровки уступів, де можливий прояв гравітаційних процесів. 

Рекультивація земель проводиться після видобування 
корисних копалин по всій площі і глибині родовища. Кар'єр 
планують відвести під водойму. Рекультивацію відвалу 
розкривних порід передбачають провести шляхом зрізання-
схилів та завезення ґрунтових сумішей із подальшим наса-
дженням на рекультивованих ділянках деревних порід і 
посівом трав на крутих схилах. 

Рекультивація порушених територій у процесі розроб-
лення корисних копалин сприяє відновленню навколиш-
нього природного середовища, а родовища у подальшому 
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перетворюють на рекреаційні території. Прикладом такої 
території є рекреаційна зона “Коплище”, яка створена на 
місці колишнього гранітного карʼєру. Створення водойми 
відкриває нові можливості подальшого використання пост-
майнінгових територій. 

У перспективі родовище граніту “Крута Слобода” має 
значні запаси розвіданої будівельної сировини. Гранітний 
кар'єр є одним з найбільших родовищ у Рівненській області, 
його сировина конкурентно спроможна на українському 
ринку та експортується у Росію, Литву, Латвію і Польщу. 

Отже, дослідивши особливості розроблення гранітних 
родовищ на прикладі родовища “Крута Слобода”нами оціне-
но геоекологічний стан та перспективи його подальшого 
розвитку. Граніт є однією з найміцніших гірських магматич-
них порід. Його колір залежить від місця видобування й 
буває блакитним, сірим, коричневим, червоним, жовтим, 
рожевим, зеленим, помаранчевим. Граніт здатний витриму-
вати температуру до 600 °С, характеризується високою 
щільністю, стійкістю до механічних ушкоджень і несприят-
ливих умов навколишнього природного середовища. Мате-
ріали використовують для облицювання басейнів, саун, 
фонтанів, спорудження будівель, виробництва бруківки, 
колон та ін. Значні запаси та потужність сировини дають 
змогу збільшувати обсяги видобування та площу родовища. 
Процес розроблення кар’єру негативно впливає на навко-
лишнє природне середовище, адже порушується значні 
території, відбувається трансформація ландшафтних сис-
тем. З метою покращення геоекологічної ситуації реалізо-
вують заходи щодо відновленняі рекультивації постмайнін-
гових територій. 

У подальших конструктивно-географічних дослідженнях 
передбаченопроаналізувати радіаційний рівень в межах 
гранітних карʼєрів, вивчити особливості трансформації під-
земних і ґрунтових вод під час розроблення родовища, дос-
лідити вплив сейсмічності, яка виникаєу процесіпроведення 
буро-вибухових робіт на оточуючі географічні об’єкти. 
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Досліджено чорноземи типові та реградовані Підпо-

дільського природного райому Малого Полісся. Проана-
лізовано щільність твердої фази; щільність будови; струк-
турно-агрегатний склад; гранулометричний склад; загаль-
ний вміст і запаси гумусу; рН водне; суму увібраних основ; 
СО2 карбонатів; карбонатність. Охарактеризовано сучасні 
фізичні та фізико-хімічні процеси і властивості, їх вплив на 
родючість ґрунту. 

Ключові слова: Фізичний та хімічний склад чорноземів, 
чорноземи типові, чорноземи реградовані, карбонатність, 
щільність твердої фази, загальна пористість і аерація, струк-
турно-агрегатний склад ґрунту, вміст гумусу, ємність 
катіонного обміну, буферність, увібрані катіони, гідролітич-
на кислотність, кислотно-основні властивості.  

 
Основні причини зниження агрономічних властивостей 

грунту – це, насамперед, багаторазовий обробіток його різ-
ними знаряддями за допомогою потужних і важких колісних 
тракторів і комбайнів; водна та вітрова ерозії (цей процес 
різко зростає внаслідок низької культури землеробства, 
застарілих методів обробітку грунту тощо); споживацьке 
ставлення до землі, намагання якнайбільше від неї взяти і 
якнайменше їй повернути, що призводить до виснаження. 
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Висока розораність сільськогосподарських угідь, призвела 
до інтенсивних, наростаючих, ерозійних процесів. Отже, 
катастрофічний стан наших земель вимагає невідкладних 
науково обгрунтованих заходів, спрямованих на підвищення 
родючості ґрунтів та отримання екологічно чистих про-
дуктів харчування. 

Останні масштабні грунтознавчі дослідження на тери-
торії проводилися у 1958 році з подальшим коригуванням у 
1971 році. Дуже насичено описував територію Малого Поліс-
ся К. І. Геренчук, проте його праці стосувались здебіль-шого 
фізичної географії і тему грунтів вони зачіпали тільки част-
ково. В загальному можна сказати, що дана територія по-
требує дослідження на сучасному етапі, адже в силу трива-
лого землекористування на території частково втратилась її 
природна рослинність. 

Вивчення фізичних та фізико-хімічних властивостей чор-
ноземів типових та чорноземів реградованих на сучасному 
етапі, аналіз інтенсивності процесів грунтотворення, пошук 
оптимальних заходів щодо покращення стану грунтів. 

За гранулометричним складом чорноземи типові Під-
подільського природного району є досить неоднорід-ними. 
Домінуючим в структурі профілю типового чонозему є 
піщана фракція, а в її структурі переважає фракція грубого 
пилу (0,05–0,01 мм) яка характеризується зменшенням вміс-
ту частинок з горизонту H де вміст становить приблизно 
половину – 46,96 % і спадає вниз по профілю приблизно 3–
4 % в кожному горизонті до породи Pk(gl) – де вміст грубого 
пилу становить – 24,40 %. Якщо ж взяти фракцію дрібного 
піску (0,25–0,05), то тут можна побачити, що її вміст є 
відносно сталим 22–25 % і мають невелику тенденцію зро-
стати з глибиною, до значень 27–32 %. 

Щодо глинистої фракції то у профілі переважає фракція 
дрібного пилу (0,005–0,001 мм), з верхньої частини профілю 
і до породи відсотковий вміст незначно відрізняється і 
становить 10–15 %. І лише в нижньому горизонті глеюватої 
породи значення фракції становить 21–24 %. 
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Мулисті фракції у профілі розподілені рівномірно з верх-
ньої частини профілю і до породи і вміст їх по горизонтах 
суттєво не відрізняється і становить 10–14 %. 

Можна побачити що вміст грубих фракцій грануломет-
ричних елементів витриманий в профілі чорноземів дослід-
жуваної території. Це підтверджує складну ґенезу літоло-
гічного профілю досліджуваних грантів.  

Якщо порівнювати чорноземи типові та реградовані за 
щільністю будови, то з глибини 40–50 см вони майже іден-
тичні, даний показник становить приблизно 2,6 г/см3, і 
збільшується до породи до 2,7 г/см3. Розбіжності у щільності 
будови можна помітити в орних горизонтах даних грунтів 
так у чорноземі типовому з поверхні і на глибину 30 см 
щільність становить 2,13 г/см3, а у реградованому 2,5 г/см3, 
це пояснюється опіщаненістю чорнозему реградованого, та 
високим вмістом гумусу у чорноземі типовому. 

Показники загальної шпаруватості коливаються в діапа-
зоні від 32 до 46 %, Найбільше значення загальної шпарува-
тості в типовому чорноземі спостерігаємо в другому пере-
хідному горизонті до породи, на глибині 80–110 см тут 
загальна шпаруватість сягає 50 %. 

Найважливіше агрономічне значення мають активні 
шпари і шпари аерації, досліджувані чорноземи характери-
зуються незадовільною аерацією, в орному шарі чорнозему 
типового, значення шпаруватості не перевищує 17 %, це 
дещо занижені значення для даного типу грунту. 

В реградованих чорноземах дуже чудова ситуація. За-
гальна шпаруватість тут майже ідеальна до 46–49 %, і рів-
номірно розподілена по профілю. Дещо завищені значення 
шпаруватості аерації в нижній частині профілю пояснюють-
ся тим, що тут вони дещо опіщанені. 

Гумус – найважливіший чинник буферності грунтів [2]. 
Гумус є характерною частиною ґрунту, без якої він не може 
існувати. Від його вмісту та якості значно залежить ро-
дючість ґрунту, тому визначення кількісного вмісту і якісно-
го складу гумусу в ґрунті має важливе значення. 
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Показники загального вмісту гумусу зменшуються вниз 
по профілю, що пов’язано із накопиченням кореневої маси 
рослин у верхніх шарах ґрунту. 

Вміст гумусу в чорноземах типових, що в даний момент 
активно використовуються в сільському господарстві в 
орному горизонті всередньому вищий (3,55 %), ніж у чорно-
земі типопму карбонатному (3,42 %), який тривалий час не 
оброблявся. В загальному вміст гумусу у гумусових горизон-
тах чорноземів Підподільського Степу низький, коливається 
в межах 3,0–3,9 %. 

Виявлено, що у шарі 0–20 см запаси гумусу вищі в чорно-
земі опідзоленому і становлять 86,0 т/га, але зі збільшенням 
глибини вищі запаси гумусу спостерігаються в чорноземі 
типовому і становлять 538,5 т/га і 1552,0 т/га (в шарі 0–
50 см і 0–100 см відповідно). 

Склад вбирних катіонів у різних ґрунтах різний. У чорно-
земах до складу вбирного комплексу входять переважно Ca2+ 
і Mg2+ [3]. 

Суму увібраних основ було визначено у чорноземі типо-
вому (розріз Лучківці Б-151). В гумусових горизонтах вона 
коливається від 38,8 до 38,4 ммоль, що є дуже високим по-
казником  

За загальною кількістю катіонів Ca2+ i Mg2+ було визначе-
но суму увібраних основ у чорноземі опідзоленому (Розріз 
Лучківці Б-154) та чорноземі типовому глибинно-глеюва-
тому середньоглибокому малогумусному легкосуглинково-
му (розріз Лучківці Б-155) розрахунково. В даних чорнозе-
мах сума увібраних основ висока і становить 25–28,5 ммоль 
та 25–26,5 ммоль відповідно. 

У чорноземі типовому карбонатному (розріз Лучківці Б-
151) ЄКОст. у гумусовових горизонтах становить 74–64 ммоль і 
зменшується з глибиною. У чорноземі типовому не карбо-
натному ЄКОст. становить 54–64 ммоль і з глибиною збіль-
шується. Такі показники є типовими для чорноземів. 

Чим більше ґрунт насичений основами, тим менше у його 
вбирному комплексі іонів водню [1]. 
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Ступінь насичення основами вищий у чорнозему типово-
го карбонатного (розріз Лучківці Б-151) і коливається в 
межах 52,2–60,6 % і збільшується з глибиною. У чорноземі 
типовому не карбонатному (розріз Лучківці Б-155) цей 
показник нижчий і становить 48,1–41,4 % і теж знижується з 
глибиною. Таким чином можна зробити висновок, що чор-
нозем типовий карбонатний відноситься до ґрунтів із се-
реднім ступенем насичення основами а чорнозем типовий 
не карбонатний (розріз Лучківці Б-155) – ґрунт із низьким 
ступенем насичення основами. 

Значення гідролітичної кислотності в досліджуваних ґрун-
тах дуже низьке і коливається від 0,44 ммоль до 0,22 ммоль. 
Такий низький показник свідчить про те, що ступінь кис-
лотності ґрунтів дуже низький.  

Кислотно-основні властивості є важливою характеристи-
кою ґрунтів. Вони тісно пов’язані з фізико-хімічною вбир-
ною здатністю [2]. 

У орному горизонті досліджуваних чорноземів реакція 
ґрунтового розчину різна і змінюється із слабо лужної у 
чорноземі типовому карбонатному (Розріз Лучківці Б – 
152,Б – 155) до середньолужної у чорноземі слабореградо-
ваному (Розріз Лучківці Б-154) та сильно лужної у чорноземі 
типовому карбонатному (Розріз Лучківці Б-151), чорноземі 
типовому карбонатному (Розріз Лучківці Б-153), чорноземі 
слабореградованому (Розріз Лучківці Б-156). 

Із показників вмісту Ca2+ і Mg2+ можна зробити висновок, 
що у досліджуваних ґрунтів протисолонцювальна буфер-
ність висока,і тому вони здатні протидіяти змінам активної 
реакції (рН). 

Від вмісту карбонатів залежать хімічні і фізичні власти-
вості ґрунтів, їхня родючість і меліоративні особли-вості. 
Спостерігається збільшення вмісту Карбонатів Каль-цію в 
низ по профілю від помірного до високого. Запаси кар-
бонатів у різних шарах ґрунту становлять у чорноземі типо-
вому карбонатному (розріз Лучківці Б-151) у шарі 0–20см – 
132,8 т/га, 0–50 см – 441,5 т/га, 0–100 см – 5188,1 т/га; у 
чорноземі опідзоленому у шарі 0–100 см – 56,7 т/га. 
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За гранулометричним складом чорноземи типові Підпо-
дільського природного району Малого Полісся можна назва-
ти грубопилувато-легкосуглинковими через високий вміст 
фракції грубого пилу. 

Загальна шпаруватість та шпаруватість аерації в деяких 
випадках має занижене значення. Так, в чорноземі типовому 
не проводилися заходи з оструктурення, тож підплужна 
підошва тут досі стійка і в природному стані вона погано 
піддається оструктуренню без допомоги людини, в реградо-
ваному чорноземі, в силу його використання в сільському 
господарстві, під дією сільськогосподарських рослин сфор-
мувалась хороша пористість, що частково пояснюється його 
опіщаненістю. 

Аналізуючи ступінь насичення ґрунтів основами, можна 
зробити висновок, що чорнозем типовий карбонатний 
відноситься до ґрунтів із середнім ступенем насичення осно-
вами а чорнозем типовий не карбонатний (розріз Лучківці 
Б-155) – ґрунт із низьким ступенем насичення основами. 

Суму увібраних основ було визначено у чорноземі типо-
вому ( розріз Лучківці Б-151). В гумусових горизонтах вона 
коливається від 38,8 до 38,4 ммоль, що є дуже високим по-
казником. 

У чорноземі типовому карбонатному (розріз Лучківці Б-
151) ЄКОст. у гумусовових горизонтах становить74–64 ммоль 
і зменшується з глибиною. У чорноземі типовому не карбо-
натному ЄКОст. становить 54–64 ммоль і з глибиною збіль-
шується. Такі показники є типовими для чорноземів. 

Гідролітична кислотність проявляється у багатьох ґрун-
тах та окремих їх горизонтах. Цей показник був визначений 
для чорнозему типового карбонатного (розріз Лучківці Б-
151),чорнозему опідзоленого (розріз Лучківці Б-154) і чор-
нозему типового не карбонатного (розріз Лучківці Б-155). 
Значення гідролітичної кислотності в досліджуваних ґрун-
тах дуже низьке і коливається від 0,44 до 0,22 ммоль у всіх 
вище вказаних розрізах. Такий низький показник свідчить 
про те, що ступінь кислотності ґрунтів дуже низький. 
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Спостерігається збільшення вмісту Карбонатів Кальцію 
вниз по профілю від помірного до високого. 

Із показників вмісту Ca2+ і Mg2+  можна зробити висновок, 
що у досліджуваних ґрунтів протисолонцювальна буфер-
ність висока,і тому вони здатні протидіяти змінам активної 
реакції (рН). 
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Проаналізовано морфометрію рельєфу Тлумацького ра-
йону на основі морфометричних карт створених засобами 
ГІС. Розглянуто методичні аспекти створення морфометри-
чних карт засобами програмного пакету ArcGIS Desktop 9.3. 

Ключові слова: морфометрія рельєфу, Тлумацький ра-
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Морфологічний аналіз рельєфу полягає у порівняльному 
вивченні його зовнішнього вигляду, який характеризується 
морфографічними і морфометричними ознаками. Морфо-
графія – галузь геоморфології, яка займається описом, кла-
сифікацією та систематизацією форм земної поверхні за 
зовнішніми рисами незалежно від їхнього походження, віку 
й динаміки, а морфометрія – вивченням кількісних показ-
ників рельєфу земної поверхні (довжини, площі, об’єми, 
висоти, глибини, густота розчленування тощо). Морфо-
метричні показники отримують у результаті опрацювання 
топографічних карт і аерофотознімків [3, 5, 7]. 

Морфографічна і морфометрична характеристики рель-
єфу мають практичне значення, оскільки їх враховують при 
сільськогосподарській організації території, дорожній, про-
мисловій і громадській забудові, вивченні шляхів міграції і 
місць накопичення розсипів, прогнозуванні стоку і вирі-
шенні багатьох господарських задач. 

Рельєф земної поверхні з метою його морфографічного та 
морфометричного аналізу розділяють на окремі частини, які 
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розглядають не тільки ізольовано, а і як складові частини 
складніших геоморфологічних об’єктів. Найпростішими 
складовими рельєфу є його елементи – поверхні або грані, 
лінії та точки, які обмежують форми рельєфу [3]. 

Зовнішні риси рельєфу повніше і точніше передаються на 
топографічних картах із зображенням форм земної поверхні 
за допомогою горизонталей. Однак часто виникає потреба в 
створенні спеціальних карт, на яких рельєф характеризують 
за морфографічними та морфометричними ознаками. Серед 
морфометричних карт найбільш широке застосування ма-
ють карти: крутизни земної поверхні; горизонтального і 
вертикального розчленування рельєфу, порядків річкових 
долин та інші [3, 7]. 

Мета дослідження – проаналізувати морфометричні  
характеристики рельєфу Тлумацького району Івано-Фран-
ківської області, використовуючи засоби геоінформаційних 
систем (ГІС). 

Методика дослідження. Сьогодні важливого значення 
набуває дослідження рельєфу за допомогою геоінформа-
ційних систем, зокрема засобів програмного пакету ESRI 
ArcGIS Desktop 9.3. На доцільності і ефективності викори-
стання комп’ютерних технологій порівняно з традиційним 
способом побудови морфометричних карт, неодноразово 
наголошується у фахових публікаціях. Власне методичні і 
практичні напрацювання викладені у роботах Марчака А. 
[4], Андрейчука Ю. М., Ямелинця Т. С. [1] та ін. 

Зручним способом відображення детальної морфо-
метричної інформації про рельєф є цифрова модель рельєфу 
(ЦМР). Вона будується шляхом проведення горизонталей з 
відповідними висотами і застосування команди Create TIN 
From Features для їх об’єднання у один масив. Горизонталі 
оцифровуються по топографічних основах, які переводять у 
цифровий формат. Алгоритми, інтегровані в сучасні ГІС-
пакети, дають змогу також обчислити низку параметрів та 
побудувати серії карт. Зокрема, застосування відповідних 
алгоритмів допомагає обчислювати важливі екологічні 
параметри, пов’язані з морфологією земної поверхні. 
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Вихідними матеріалами для морфометричного аналізу 
рельєфу Тлумацького району є топографічні карти масшта-
бу 1 : 100 000. Для їхньої географічної прив’язки використа-
но географічну систему координат 1942 р. (Datum Pulkovo_ 
1942), щоб проставити опорні точки координат на перети-
нах ліній кілометрової сітки та максимально зберегти мас-
штаб і проекцію топокарт, що дуже важливо для будь-яких 
морфометричних досліджень. 

Наступним кроком підготовки та векторизації карто-
графічних матеріалів є створення персональної бази геода-
них з класами полігональних, лінійних та точкових просто-
рових об’єктів (лінії горизонталей, урізи води та відмітки 
висот). Векторизацію лінійних і полігональних об’єктів 
виконували за допомогою режиму «скетч» («Sketch»), який 
дозволяє проставляти точки в межах лінійних контурів і 
контурів полігональних об’єктів. 

ЦМР побудовано за допомогою модуля ArcGIS 3D Analyst 
(програмний пакет ESRI ArcGIS Desktop 9.3) методом тріан-
гуляції Делоне. Як вихідні дані використано векторизовані з 
топокарт горизонталі та відмітки абсолютних висот. У ре-
зультаті отримано побудовану нерегулярну тріангуляційну 
мережу (TIN), яка складається з трикутників із діапазоном 
абсолютних висот. TIN – це комп’ютерна база даних по рель-
єфу території дослідження, де для кожного трикутника 
мережі, крім абсолютних висот, зберігається інформація про 
експозицію схилу та кут нахилу земної поверхні. 

На основі ЦМР (tin) побудовано наступні карти: 1) крутості 
земної поверхні (за допомогою команди 3D Analyst/Surface 
Analysis/Slope); 2) експозиції схилів (команди 3D Analyst/ 
Surface Analysis/Aspekt); 3) густоти горизонтального та глиби-
ни вертикального розчленування (за допомогою модуля 
Spatial Analyst та Data Management Tools у панелі інстру-
ментів «ArcToolbox»). ЦМР можна також побудувати за до-
помогою мережі GRID. 

Результати дослідження. У схемі геоморфологічного 
районування Івано-Франківської області територія Тлума-
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цького району відноситься до Тлумач-Городенківського 
району області Придністровського Покуття [6]. У межах 
Тлумацького району рівнинний хвилястий рельєф, переваж-
ають висоти у діапазоні 250–350 м (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Об’ємна модель рельєфу Тлумацького району 
Івано-Франківської області у форматі GRID 
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Дещо вищими є північно-східна та південна частини рай-
ону з висотами 340–380 м. Найвища точка – г. Надорожна 
(381 м), розміщена на північний схід від с. Надорожна. Най-
нижчим є рельєф у межах долини річки Дністра. Тут 
домінують висоти 170–180 м, які є рівнем врізу води Дністра 
у межах району. 

 

 
 

Рис. 2. Карта крутості земної поверхні 
Тлумацького району 
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Важливим елементом орографії району є річки, які ви-
ступають природними межами дрібніших елементів гео-
морфологічного районування. У межах Тлумацького району 
можна виокремити Бистрицько-Тлумацьку і Олешанську 

височини та Гостів-Обертинська рівнину [2]. 
У північній частині району рельєф більш розчленований, 

що зумовлено глибшим врізанням річок з наближенням до 
Дністра. Долини річок глибокі з крутими уступами через 
наявність на цій території гіпсів, які легко руйнуються. 
Найкрутішими є схили долини Дністра, де крутість окремих 
уступів сягає понад 35. Днище долини плоске і широке, яке 
разом із схилами утворює мальовничий Дністровський 
каньйон. Правий берег долини Дністра крутіший, ніж лівий. 
Це визначає напрям переміщення його русла. 

У південній частині району рельєф більш рівнинний, ли-
ше на південному заході у районі сіл Гавриляк і Гончарів 

спостерігаються схили крутістю до 17–25°. Зростання кру-
тості рельєфу теж зумовлена поширенням і виходом на 
поверхню гіпсів, які часто утворюють мальовничі скелі. Тут 
протікають невеликі річки Гарасимівка і Хотимирка, які 
виробили долини з крутими схилами. 

Картограму густоти горизонтального розчленування 
рельєфу (рис. 3) побудовано за відношенням довжини еро-
зійної мережі до площі квадрата координатної сітки. 

Найменше розчленування рельєфу (0,02–0,5 км/км2) від-
повідає вододілам та вирівняним поверхням. Більш розчле-
нованими є ділянки уздовж долин рік і тимчасових водо-
токів різних порядків. Найбільш розчленованим (2,45–

4,78 км/км2) є рельєф у межах долин річок Дустрів та Тлу-
мач на ділянці між м. Тлумач і с. Нижнів. Сильно розчлено-
ваним є рельєф уздовж річки Чорнява. 

Отже, використання засобів ГІС дозволяє створювати 
кондиційні морфометричні карти для всебічного аналізу 
кількісних характеристик рельєфу будь-якої території. 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

120 

 

 
 

Рис. 3. Картограма густоти горизонтального 
розчленування рельєфу Тлумацького району 
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У статті досліджено сучасний стан та тенденції просторо-

вого розвитку ринку кондитерських виробів в України. 
Проаналізовано структуру кондитерської галузі та особли-
вості конкуренції між виробниками кондитерської про-
дукції. Вивчено смаки споживачів щодо марок кондитерсь-
ких виробів. Окреслено основні проблеми розвитку вітчиз-
няного кондитерського ринку. 

Ключові слова: кондитерська галузь, вітчизняний ринок  
кондитерської продукції, кондитерські підприємства, кон-
дитерські вироби. 

 
Кондитерська галузь є однією із найрозвинутіших галу-

зей у харчовій промисловості України, асортимент продукції 
якої охоплює практично всі групи кондитерських виробів. 
Цьому значно сприяє забезпеченість кондитерських під-
приємств власними сировинними ресурсами – борошном, 
цукром, молоком тощо, а також високий попит на вироблену 
продукцію. Розвиток суб’єктів ринку кондитерських виробів 
в Україні відбувається в умовах мінливості зовнішнього 
середовища, що впливає на їхній стан. Трансформація еко-
номіки висуває нові вимоги до поведінки підприємств, зму-
шуючи їх адаптуватися до постійного насичення ринку но-
вими видами кондитерських виробів, мінливих смакових 
уподобань споживачів, посилення конкуренції на ринку. 

Дослідження діяльності вітчизняних підприємств конди-
терської галузі висвітлено у працях С. В. Семенюка, О. С. Га-
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лушко, О .О. Мозгової, С. М. Заболотного, А. К. Суботіна, 
О. Б. Чернеги та інших. Ученими теоретично обґрунтовано 
необхідність дослідження ринку кондитерських виробів як 
важливого фактору розвитку економіки в цілому. 

Представлена тема розглядалася багатьма авторами, зо-
крема виявлено проблеми оцінки конкурентоспроможності 
підприємств кондитерської галузі, проаналізовано стан 
монополізації ринку кондитерських виробів та ін. Впро-
довж останніх років ситуація на ринку кондитерських виро-
бів динамічно змінюється. Це обумовило мету дослідження, 
яка полягає в аналізі сучасного стану та визначенні просто-
рових тенденцій розвитку кондитерської галузі в Україні. 

Кондитерська галузь є однією з найбільш ємких у хар-
човій промисловості. Вона посідає близько 8% від продо-
вольчих товарів в продажах промислової продукції, що у 
відпускних цінах складає 15,4 млрд. грн. (друге місце у хар-
човій галузі). Загальний обсяг виробництва кондитерських 
підприємств складає більше 1 млн. т. продукції на рік, що 
дозволяє повністю забезпечити потреби внутрішнього ринку 
та експортувати значні обсяги продукції закордон. 

Виходячи з офіційної класифікації основних видів конди-
терської продукції, всю кондитерську продукцію, вироблену 
в Україні, умовно можна поділити на три товарні групи: цук-
ристі, борошняні та шоколадні вироби. 

У загальній структурі виробництва кондитерської про-
дукції лідером є виробництво борошняних виробів, тобто 
хліба та хлібобулочних виробів, а також борошняних конди-
терських виробів нетривалого зберігання (понад 50 % усьо-
го випуску) (рис. 1). 

Впродовж останніх років найбільш вживаним видом кон-
дитерської продукції на українському ринку є печиво (понад 
30% населення споживає його декілька разів на тиждень та 
частіше). Інші види кондитерської продукції в Україні біль-
ша частина населення споживає раз на місяць. Близько 23% 
мешканців країни споживають вафлі та шоколадні цукерки 
23 рази на місяць. Найчутливішими до сезонних змін серед 
кондитерських виробів є цукерки, споживання яких у літні 
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місяці значно зменшується, однак суттєво зростає підчас 
зимових свят (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Структура ринку кондитерських виробів 

 в Україні у 2010–2013 рр., % 
 

 
         січень                               липень                            грудень 

Рис. 2. Сезонність у кондитерській галузі України 
(за окремими видами продукції) 

 

Кризова економічна ситуація останніх років в Україні 
вкрай негативно відобразилася на кондитерській галузі.  

Український кондитерський ринок за останні роки стик-
нувся із низкою проблем. У першу чергу це нова хвиля де-
вальвації. Станом на березень 2015 р. курс гривні знизився 

2010 2011 2012 2013

19,9 18,7 19 17,8 
24,2 27,7 25,7 29,3 

56 53,6 55,9 52,9 

Цукристі Шоколадні Борошняні 
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на 47,0 % порівняно з курсом, зафіксованим на грудень 2014 р., – 
22,98 грн. за 1 дол. США проти 15,63 грн. за 1 дол. США. 

Вкрай негативний вплив на розвиток вітчизняного кон-
дитерського ринку мало і подальше падіння купівельної 
спроможності населення. Так, за даними Державної служби 
статистики України, за період січень–березень 2015 р. ре-
альна заробітна плата в Україні скоротилася на 20,1 % 
порівняно з відповідним періодом 2014 р. На фоні загально-
го збідніння населення відбулося чергове підвищення цін на 
реалізовану на ринку продукцію. Станом на березень 2015 р. 
зростання цін склало 32,6 % порівняно з даними за той же 
період минулого року. 

Найбільший спад показав сегмент цукристих кондитер-
ських виробів у 2013 р. – на 10,8 % порівняно з 2012 р. і 
склав 196,8 тис. т. Виробництво шоколадної продукції у 
2013 р. знизилося на 5 % порівняно з 2012 р. і у натурально-
му виразі склало 327,6 тис. т. Дещо менший спад показало 
виробництво у сегменті борошняних кондитерських виробів – 
на 0,1 % і досягло 384,4 тис. т. у 2013 р. (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Обсяг виробництва основних категорій  
кондитерських виробів у 2011–2013 рр., тис. т. 
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Починаючи з першої половини 2014 р., спад у вироб-
ництві по трьом даним сегментам пришвидшився [2]. Так, 
лише за перше півріччя 2014 р. випуск продукції скоротився 
на 22 %, що пояснюється рядом причин, серед яких можна 
відмітити подорожчання долара США, ріст світових цін на 
какао-боби (40–60 % від собівартості продукції у вітчиз-
няній кондитерській промисловості складає іноземна сиро-
вина) та введення 5–10 % мита на імпорт 100 товарних груп 
(серед яких харчова продукція, насіння, добрива тощо), що, у 
свою чергу, привело до збільшення вартості готових виро-
бів, які при незмінному рівні якості стають менш конкурен-
тоспроможними на зовнішніх ринках. Зазначимо також і 
втрату російського ринку, Криму, введення ліцензій у Біло-
русії, ситуацію на Сході України, а також загальне зниження 
платоспроможності населення. За даними Державної служби 
статистики України, українські споживачі значно скоротили 
загальне споживання солодощів, при цьому структура спо-
живання залишилася незмінною – найбільшим попитом 
користуються цукерки (споживання яких «у коробках» 
щорічно скорочується на 5 %, тоді як споживання цукерок 
«на вагу» щорічно збільшується приблизно на той самий 
відсоток). На долю шоколадної плитки, споживання якої 
невпинно зростає, в загальній структурі реалізації припадає 
15–20 % у натуральному виразі і 20–25 % у грошовому. 

Аналізуючи темпи приросту та зменшення виробництва 
деяких видів кондитерської продукції, бачимо, що вироб-
ництво пряників, печива і вафель за підсумками 2014 р. 
знизилося на 11,6 % порівняно з 2013 р. і на 7,2 % порівняно 
з 2011 р.; виробництво шоколаду та інших готових харчових 
продуктів зі вмістом какао у пакуваннях масою більше 2 кг 
знизилося на 5,8 % порівнюючи з аналогічними показника-
ми 2013 р. Значний темп зниження за підсумками 2014 р. 
показало виробництво шоколаду та інших готових харчових 
продуктів з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках 
(падіння на 55,1 % порівняно з 2011 р.), білий шоколад 
продемонстрував падіння на 39,4 % (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Виробництво окремих видів промислової продукції за пере-
ліком продукції ЄС для статистики виробництва (PRODCOM) 

за 2011–2014 рр. [9] 

 
 
Зауважимо, що шоколадний сегмент вітчизняного конди-

терського ринку показував неухильне зростання починаючи 
з 2007 р. за усіма позиціями, окрім сегментів «білий шоко-
лад» і «інші шоколадні вироби» (такі як фігурний шоколад, 
шоколадні «краплі», глазур у споживчому «форматі» тощо), 
що можна пояснити відсутністю популярності їх вироб-
ництва серед великих кондитерських компаній. 

Ринок кондитерських виробів України є висококонцен-
трованим, на ньому працює близько 800 компаній. Головні з 
них це: кондитерська корпорація «Рoшeн», ПАТ ВО «Конті», 
концерн «Топ-транс» («Черкаська бісквітна фабрика» з тор-
говою маркою «Світ Ласощів»). Далі до переліку найкруп-
ніших виробників кондитерської продукції входять: «Запо-
різький регіональний банк» («Запорізька кондитерська фаб-
рика»), «Екотехніка» («Рівненська кондитерська фабрика»), 
російсько-український «Континіум Траст Компані» («Луцька 
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кондитерська фабрика» і Чернівецька кондитерська фабри-
ка «Буковинка») та торгова марка «Ярич». 

Станом на початок 2014 р. близько 50 % солодкого сег-
менту в натуральному вираженні припадало на трьох 
українських виробників  корпорацію «Рошен» з часткою 
ринку 24,7 %, компанію «Конті» з часткою ринку 12,9 % і 
«А.В.К.» з часткою ринку 11,9 %. 

 
Рис. 4. Частки кондитерського ринку крупних 

вітчизняних виробників на поч. 2014 р. 
 

Доволі серйозні позиції у сегменті шоколадних виробів 
також належать корпорації «Крафт Фудз», ПАТ «Львівська 
кондитерська фірма «Світоч», ПАТ «Полтавакондитер» та 
ін. [5]. Виручку із перерахованих вище кондитерських під-
приємств станом на початок 2014 р. представлено на рис. 5. 

 

Рис. 5. Виручка вітчизняних кондитерських  
підприємств на поч. 2014 р., млн. грн. 

Бісквіт- 
Шоколад; 

4,9 

Рошен; 24,7 

Крафт 
Фудз; 2 

Світоч; 1,8 

Конті; 12,9 

Житомирсь
кі ласощі; 

3,9 
Rainford; 1,9 

А.В.К.; 11,9 

Полтавакон
дитер; 2 

Лагода; 1,8 

Інші; 32,2 



129 Матеріали студентської наукової 
конференції (18 травня 2016 р.) 

 

Сьогодні певну частину українського виробництва і, як 
наслідок, кондитерського ринку, контролюють зарубіжні 
кондитерські компанії, які вкладають значні кошти в розви-
ток місцевих підприємств, що показано в табл. 2. 

Таблиця 2 
Наявність іноземного капіталу на 

українському кондитерському ринку 

 
 

На українському ринку присутні декілька великих світо-
вих концернів – це Nestle (АТ «Львівська кондитерська фір-
ма Світоч»), Kraft foods (АТ «Крафт Фудз Україна»), Western 
NIS Enterprise Fund (АТ «АВК»), Sigma Bleyzer (АТ «Полтава-
кондитер»), Trilini International (АT КФ «Харків’янка»). Деякі 
зарубіжні інвестори будують на території України свої виро-
бництва, наприклад, німецька шоколадна фабрика Rainford у 
Дніпропетровську. Безпосереднє виробництво в Україні є 
більш вигідним, ніж експорт кондитерських виробів [2]. 
Решта фабрик в більшості своїй належать колективу підпри-
ємства і українським інвесторам. 

Економічні труднощі і війна викликали низку істотних 
перестановок у групі найбільших гравців українського рин-
ку борошняних кондитерських виробів. Так, наприкінці 
липня 2014 р. стало відомо, що виробничі потужності ком-
панії «Конті» завантажені усього лише на 40 %. «Бісквіт-
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Шоколад» оприлюднив інформацію про падіння випуску 
ним кондитерських виробів на 4 % за підсумками першого 
півріччя 2014 р. У лютому 2014 р. компанія «Рошен» була 
змушена зупинити свою фабрику в Маріуполі, а в квітні 2015 р. 
було прийнято рішення про її остаточну ліквідацію і пе-
реміщення виробничих потужностей у Вінницьку область. 
Найбільше від глибокої економічної кризи і воєнних дій 
постраждала компанія «А.В.К.». Ще у липні 2014 р. вона була 
змушена зупинити свою фабрику в Луганську. У січні 2015 р. 
зупинено Донецьку фабрику «А.В.К.». У результаті за підсум-
ками січня-березня 2015 р. компанія «А.В.К.» навіть не по-
трапила в ТОП-20 провідних гравців українського ринку 
борошняних кондитерських виробів [6]. 

На рис. 6 показано смакові переваги споживачів у кожно-
му з трьох сегментів кондитерського ринку. 

 

 
Рис. 6. Смаки споживачів відносно марок 

кондитерських виробів 
 

Майже половина кондитерських виробів України йде на 
експорт. Україна у січні–вересні 2015 р. експортувала більше 
всього кондитерських виробів в країни СНД. 

За 9 місяців 2015 р. Україна експортувала цукру і конди-
терських виробів на 137,1 млн. дол., що на 27,5% перевищує 
показники відповідного періоду 2014 р., коли обсяги поста-
вок склали 107,5 млн. дол. 

http://www.rbc.ua/ukr/tag/eksport_12032015


131 Матеріали студентської наукової 
конференції (18 травня 2016 р.) 

 

Рейтинг імпортерів цієї групи продуктів очолюють Ка-
захстан (16,1 %), Киргизстан (14,4 %) та Азербайджан 
(8,1 %). Значні частки в українському експорті цукру і кон-
дитерських виробів мають і інші пострадянські країни – 
Туркменістан (5,5 %), Білорусь (5,2 %), Грузія (4,7 %), Мол-
дова (3,7 %) і Таджикистан (3,3 %) [7]. 

Росія втратила позицію основного імпортера української 
продукції цієї групи. За 9 місяців 2015 р. експорт зменшився 
в 3,7 рази – до рівня 4,7 млн. дол. 

Українські кондитери активно освоюють ринки арабсь-
ких країн. Наприклад, за підсумками минулого року постав-
ки продукції до Іраку зросли втричі. У зв'язку з лібералізаці-
єю торгівлі України з ЄС підприємства галузі у 2014 р. збіль-
шили свої поставки в Латвію, Польщу, Німеччину та Естонію. 

Український кондитерський ринок пройшов етап фор-
мування та активного розвитку і на даному етапі знаходить-
ся на стадії жорстокої конкурентної боротьби за споживача. 
Процес виробництва кондитерської продукції є досить ма-
теріаломістким, що зумовлює чутливість виробників до 
стану ринків цукру та какао бобів. 

В умовах нестабільності сировинних ринків провідну 
роль відіграє доступ до дешевої сировини, який мають 
насамперед кондитерські гіганти. Найпотужніші у фінан-
совому аспекті підприємства врешті можуть вже сьогодні за-
пастися сировиною на весь сезон і потіснити з ринку аут-
сайдерів, коли ті не матимуть фізичних або фінансових мож-
ливостей закуповувати сировину. Таким чином, дефіцит і 
подорожчання сировини може спричинити подальший 
перерозподіл ринку на користь сильніших підприємств. 

Аналізуючи причини зниження виробництва як один із 
головних чинників, відзначимо заборону продажу українсь-
кої продукції в Росії. 5 вересня 2014 р. Росспоживнагляд 
заборонив ввезення кондитерських виробів найбільших 
українських компаній «Конті» та «А.В.К.» на територію РФ. 
Ввезення продукції «Рошен» заборонено з липня 2013 р. 
Таким чином, найбільший ринок збуту виявився заблокова-
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ним для трьох провідних експортерів, на які припадало 
близько 90 % поставок українських солодощів у РФ. 

Внаслідок подорожчання імпортної сировини та енерго-
ресурсів ціни на кондитерські вироби у найближчій пер-
спективі будуть продовжувати зростати. 

 
Список використаної літератури 

 
1. Тюха І. В. Сучасні тенденції розвитку світового ринку 

кондитерських виробів / І. В. Тюха, Н. В Кравчук // Ефектив-
на економіка. – 2012. – №5. – С. 53–58. 

2. Стрельникова Д. Сегментация украинского рынка кон-
дитерских изделий / Д. Стрельникова // Економіка та дер-
жава. – 2010. – № 3. – С. 69–71. 

3. Шестак О. В. Сучасний стан та тенденції розвитку кон-
дитерської галузі / О. В. Шестак // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: 
Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – 
Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 6 (980). – С. 132–137. 

4. Бут О. Сладкий бастион / О. Бут // Мир продуктов. – 
2009. – № 3. – С. 16–20. 

5. Повышение качества шоколада // Кондитерское и хле-
бопекарное производство. – 2009. – № 2. – С. 43–44. 

6. Обзор рынка кондитерських изделий Украины: [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://proconsulting.com. 
ua/analiz/pitanie/kond/index1.html/ 

7. Департамент продовольства Міністерства аграрної по-
літики та продовольства України: [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://minagro.gov.ua/system/files 

8. Державна служба статистики України: [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
operativ/oper_new.html/ 

9. Офіційний сайт Асоціації Укркондпром: [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ukrkondprom.com.ua/  

http://proconsulting.com.ua/analiz/pitanie/kond/index1.html/
http://proconsulting.com.ua/analiz/pitanie/kond/index1.html/
http://minagro.gov.ua/system/files
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html/
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html/


133 Матеріали студентської наукової 
конференції (18 травня 2016 р.) 
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Проаналізовано сучасний стану ринку житлової нерухо-

мості України. Виявлено його територіальні особливості. 
Виконано бальне оцінювання ринку житлової нерухомості, 
на основі якого здійснено типізацію регіонів України. 

Ключові слова: ринок нерухомості, територіальні особ-
ливості, житлова нерухомість, забезпеченість житлом, до-
ступне житло. 

 
Для відчуття соціальної захищеності кожна людина по-

винна мати місце, де б вона могла усамітнитись і відчути 
безпеку як свою, так і своєї родини. Таким місцем є житло, 
яким людина володіє або має у безстроковій оренді. Питан-
ня забезпечення населення житлом для кожної держави є 
актуальним. А розвиток ринку житлової нерухомості істот-
но впливає на економічний стан країни. Останнім часом 
темпи зростання цін на житло випереджали темпи зростан-
ня доходів населення та обсяги житлового будівництва, що 
загострило проблему забезпеченості населення якісним та 
доступним житлом і актуалізувало необхідність досліджен-
ня закономірностей функціонування ринку житлової неру-
хомості, оцінювання впливу на нього різних факторів. Непе-
реміщуваність і унікальність нерухомого майна обу-мовлює 
тісний взаємозв'язок між розвитком територій і ринком не-
рухомості. Тому дослідження ринку житлової нерухомості в 
Україні є актуальним. 
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Основу дослідження становлять теоретичні напрацюван-
ня з проблематики нормативного забезпечення, структу-
рування, й функціонування ринку житлової нерухомості, 
матеріали Державної служби статистики України. 

Під ринком житлової нерухомості прийнято розуміти 
певну систему економічних відносин, у якій здійснюється 
передача прав власності на житло від продавця до покупця 
безпосередньо або через інститут посередництва [1, c. 15]. 
Територіальна організація ринку житлової нерухомості виз-
начається як сукупність процесів і дій з розміщення об’єктів 
житлової нерухомості з урахуванням їх просторових зв’яз-
ків, взаємозалежності й взаємодоповнення, що здійсню-
ються відповідно до мети – забезпечення реалізації права 
громадян України на житло. 

На формування та розвиток ринку житлової нерухомості 
мають вплив такі чинники, як: нормативно-правові, еконо-
мічні, політичні, науково-технічні, природно-кліматичні, де-
мографічні й інші. Для комплексної оцінки ринку житлової 
нерухомості в Україні проаналізовано наступні показники: 
індекс будівельної продукції, прийняття в експлуатацію 
житла, капітальні інвестиції у житлове будівництво, забез-
печеність населення житлом, індекс капітальних інвестицій 
у житлове будівництво, коефіцієнт доступності житла, тем-
пи прийнятого в експлуатацію житла. 

Забезпеченість житлом – один з найважливіших показни-
ків ринку житлової нерухомості, оскільки він здатний впли-
вати на функцію попиту. Показник забезпеченості житло-
вою площею в квадратних метрах на людину в Україні вдвічі 
менший, ніж в більшості країн Західної Європи, і становить – 
23,8 м². У порівнянні з США, де рівень забезпеченості жит-
лом становить 69,7 м², в Україні він втричі нижчий. 

Серед показників забезпеченості житлом заслуговує 
особливої уваги показник забезпеченості однієї особи окре-
мими кімнатами. В Україні рівень забезпеченості окремими 
кімнатами становить 0,8 кімнати на одну особу. 
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У регіональному аспекті найкращою є забезпеченість 
населення житлом у Київській, Чернігівській, Черкаській, 
Вінницькій областях, де цей показник коливається в межах 
26,4–33 м² на одну особу. І лише у Волинській, Рівненській 
областях та АР Крим рівень забезпечення населення житлом 
становить менше 21,8 м², тобто на 3 м² менше державного 
показника. 

Низькі показники забезпеченості населення України 
житлом певною мірою зумовлені недостатніми обсягами 
житлового будівництва. У 2014 р. зростання темпів прийня-
того в експлуатацію житла, порівняно з 2013 р., відбулося у 
Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, 
Львівській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій областях. 
Найбільше зниження було у Луганській, Кіровоградській, 
Донецькій областях, де рівень прийнятого в експлуатацію 
житла не перевищив 52,1 % до попереднього року. 

Аналізуючи показник прийнятого в експлуатацію житла 
на 1000 осіб, відзначимо, що найвищий його рівень було за-
фіксовано у Київській області – 1003 м². У Миколаївській, Кі-
ровоградській, Луганській, Запорізькій, Донецькій та Дніп-
ропетровській областях показник прийнятого в експлуа-
тацію житла найнижчий в Україні – менше 90 м² на 1000 
осіб. У 2014 р. зросли обсяги виконаних будівельних робіт у 
Рівненській, Тернопільській, Чернігівській областях, ката-
строфічна ситуація у Луганській та Донецькій областях, де 
індекс будівельної продукції знизився на 50 %, порівняно з 
2013 р. 

Установлюючи правові засади будівництва доступного 
житла, Указ Президента України від 8 листопада 2007 р. 
"Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні 
та поліпшення забезпечення громадян житлом", вперше 
окреслює поняття “доступне житло” як “…недороге житло, 
яке спроможні придбати громадяни з невисоким рівнем 
доходів, що потребують поліпшення житлових умов”[5, с. 1]. 

Для оцінювання доступності житла згідно з визнаною 
практикою ООН використовується показник "коефіцієнт 
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доступності житла", який визначається як відношення вар-
тості типового житла до річного доходу домогосподарства. З 
урахуванням визначених параметрів доступного житла (23,8 м² 
на одну особу і додатково 10,5 м² на сім'ю) розрахункова 
площа помешкання для трьох осіб становитиме 81,9 м². 

Зарубіжні науковці визначають, що показник доступності 
житла за своєю сутністю − це період часу, за який середньо-
статистична сім'я може накопичити кошти для придбання 
помешкання за умови 100 % спрямування сукупного доходу 
всіх членів домогосподарства для досягнення цієї мети. 
Тому очевидним є твердження: чим менше значення показ-
ника доступності житла, тим краще рівень вирішення жит-
лової проблеми у державі. 

Згідно зі шкалою, запропонованою американською кон-
салтинговою компанією «Демографія», ступінь доступності 
житла в країні може визначатися наступними значеннями 
коефіцієнта (табл. 1). 

Таблиця 1 
Ступінь доступності житла [2] 

Ступінь доступності житла Значення коефіцієнта 
(роки) 

Вкрай недоступне більше 5,1 
Важкодоступне 4,1–5 

Середньодоступне 3,1–4 
Доступне 3 і менше 

 
У світовій практиці загальновизнаною нормою вва-

жається показник доступності на рівні 3–6 років. 
Для розрахунку коефіцієнту доступності житла в Україні 

вихідними даними були середньомісячні сукупні доходи 
сім’ї, що складається з двох осіб, і опосередкована вартість 
спорудження житла в Україні у 2015 р. Отримані результати 
обчислень занесено до табл. 2. 

В Україні у 2015 р. найдоступнішим на первинному ринку 
за цим показником було житло в Дніпропетровській, За-
порізькій та Донецькій областях та м. Києві (показник до-
ступності житла менше, ніж 7 років), а найменш доступним − 
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у Тернопільській області (показник доступності житла пе-
ревищує 9 років). Визначений ступінь доступності житла 
свідчить про значне відставання рівня житлового забез-
печення населення України від стандартів розвинених країн 
світу. В Україні у всіх регіонах вкрай недоступне житло. 

Будівництво як капіталомістка галузь значно залежить 
від обсягу залучених інвестицій та активності інвестиційної 
діяльності, однак складні економічні умови в нашій країні 
не сприяють підвищенню інвестиційної привабливості 
будівництва. Аналізуючи показники капітальних інвестицій 
у житлове будівництво на одну особу в 2014 р. виділимо 
Івано-Франківську, Київську, Львівську та Хмельницьку об-
ласті, де показник інвестицій перевищив 1196 грн. на одну 
особу. Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кірово-
градська, Луганська, Миколаївська, Херсонська, характери-
зуються найменшим показником капітальних інвестицій – 
менше 283 грн. на одну особу. 

Аналіз індексу капітальних інвестицій, що надійшли у 
житлове будівництво, дав нам наступні результати. У 2014 р. 
показник капітальних інвестицій зріс порівняно з 2013 р. у 
Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій 
областях. Найсуттєвіше зниження інвестицій спостерігалося 
у Чернігівській, Чернівецькій, Луганській, Кіровоградській, 
Запорізькій, Донецькій, Вінницькій областях – до 80 %. На 
основі бального аналізу (табл. 2) можна виділити три типи 
регіонів за рівнем розвитку ринку житлової нерухомості: 
південно-східний, північно-центральний, північно-західний 
(рис. 1). 

Перший тип включає південно-східні області: Луганську, 
Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Мико-
лаївську, Кіровоградську, Харківську області. Сумарна оцінка 
ринку становить 7–18 балів. Ринок житлової нерухомості у 
цілому є депресивним. Характеризується низькою забезпе-
ченістю населення житлом, порівняно доступним житлом 
для населення, низьким рівнем прийнятого в експлуатацію 
житла. Південно-східний регіон не є інвестиційно привабли-
вим, що зумовлено близькістю до районів АТО, політичною 
нестабільністю. 
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Другий тип включає здебільшого північно-центральні 
області, а також деякі західні: Сумську, Чернігівську, Жито-
мирську, Волинську, Рівненську, Тернопільську, Черні-
вецьку, Хмельницьку, Вінницьку, Черкаську, Одеську. Сумар-
на оцінка становить 19–23 бали. Цей тип виділяється порів-
няно високою забезпеченістю населення житлом, найменш 
доступним житлом, середніми показниками прийнятого в 
експлуатацію житла. Перелічені вище області не характери-
зуються високим рівнем інвестиційної привабливості, проте 
він вищий, ніж на південному-сході. На підставі проведеного 
бального аналізу можна стверджувати, що цей тип виз-
начається середнім рівнем розвитку ринку житлової неру-
хомості. 

Третій тип включає Київську, Полтавську, Хмельницьку, 
Львівську, Івано-Франківську, Закарпатську області та місто 
Київ. Сумарна бальна оцінка регіону становить вище 24 
балів. Для перелічених областей характерні високе забезпе-
чення населення житлом, середня доступність, високі темпи 
будівництва та прийнятого в експлуатацію житла. Це най-
привабливіший інвестиційний регіон з найвищим рівнем 
розвитку житлової нерухомості. 
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Отже, Україна не є інвестиційно привабливою державою у 
сфері нерухомості, через політичну та економічну ситуацію. 
Внесла свою частку в розвиток негативних тенденцій і ма-
сова міграція населення з південного сходу країни, охопле-
ного військовими діями. У найближчій перспективі ринок 
житлової нерухомості має всі передумови для зростання, але 
ключову роль в його розвитку відіграватиме політичний 
фактор. 
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Розглянуто проблему недостатнього рівня розвитку віт-

чизняної туристичної інфраструктури у порівнянні з Рес-
публікою Польща. Досліджено такі структурні домінанти 
туристичної індустрії як транспортна інфраструктура, еко-
логічний та культурно-пізнавальний туризм та взає-модія 
туристичної сфери з іншими галузями економіки, зок-рема, 
зі сферою інформаційних технологій тощо. Висвітлено ос-
новні статистичні показники діяльності природоохоронних 
об’єктівдвох держав на прикладі національних природних 
парків – Ойцовського та Карпатського. Проаналізовано 
основні відмінності у структурі менеджменту природоохо-
ронних об’єктівУкраїни і Польщі та висвітлено найпер-
спективніші, на наш погляд, напрямки подальшого розвитку 
та удосконалення туристичної сфери України за прикладом 
нашого Західного партнера. 

Ключові слова: туризм, оптимізація, реставрація, новітні 
технології, туристичні маршрути. 

 
У сучасній структурі світового господарства туризм віді-

грає настільки важливу роль, що досить часто його вважа-
ють індикатором рівня соціально- економічного розвитку 
тієї чи іншої країни. І справді, якщо простерігаючи за 
країнами, які входять до переліку найбільш відвідуваних, то 
побачимо, що серед них виключно високорозвинені у всіх 
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аспектах держави. У той же час, загальновідомим є і той 
факт, що Україна, з тих чи інших причин, значно відстає від 
своїх Західних партнерів у плані розвитку національної 
економіки загалом, і туризму зокрема. На нашу думку, 
зменшити наявну різницю за вищенаведеними показниками 
можна шляхом запровадження позитивного Європейського 
досвіду на території нашої держави. Показовим є приклад 
Республіки Польща, яка в кінці минулого століття перебува-
ла у схожих умовах з тими, у яких зараз знаходиться Україна. 
Крім того, існує безліч об’єднуючих факторів між двома 
державами: починаючи від подібності мов, закінчуючи 
спільною культурною спадщиною та історією. Різниця поля-
гає лише у тому, що на даний момент Західний сусід пере-
живає період інтенсивного економічного розвитку пара-
лельно з яким проходить стрімке зростання внутрішніх і 
міжнародних туристичних потоків, тоді як у нашій країні 
продовжується падіння основних економічних показників, 
що негативно позначається на розвитку індустрії туризму. 

Проводячи аналіз можливостей для впровадження тих чи 
інших метаморфоз у галузі туризму, перш за все, потрібно 
розглядати дану галузь як комплексне, багатогранне явище 
до складу якого входять культурно-пізнавальна, екологічна, 
та інші підгалузі, що вимагають синхронного розвитку, 
оскільки у іншому випадку отримати позитивні результати 
буде досить складно. 

Почнемо з культурно-пізнавального туризму, осередками 
якого прийнято вважати населені пункти з багатим істо-
ричним минулим. До переліку таких у Польщі відносять 
Казімеж Дольний, Краків, Вроцлав, Варшаву, Велічку та 
деякі інші міста. В Україні серед подібних осередків туризму 
завжди відзначають так званий «туристичний трикутник» 
Київ – Львів – Кам’янець Подільський. Розглянемо особли-
вості туристичної індустрії міст Польщі, щоб зрозуміти, який 
саме позитивний досвід краще перейняти у наших Західних 
друзів. Перш за все, варто звернути увагу на таке місто як 
Краків, котре прийнято вважати туристичною «Меккою» 
Польщі. Згідно з офіційними статистичними даними, сто-
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лицю Малопольського воєводства щорічно відвідує близько 
8–10 млн туристів, що значно перевищує аналогічні показ-
ники такого українського міста як Львів. 

На нашу думку, причиною цього явища є стихійність і 
низький рівень організованості туристичного використання 
у столиці Західної України, порівняно з польським містом. 
До прикладу, у Кракові 18 офіційних туристичних марш-
рутів, які затверджені органами місцевого самоврядування і 
охоплюють всі основні атракції міста. Крім того, міська 
влада постійно і активно підтримує просування туристич-
ного продукту, який пропонують вищезгадані маршрути. Не 
останню роль у розвитку індустрії розваг, у другому за ве-
личиною місті Польщі, відіграє і проведення на початку 
2016 р. у Кракові Чемпіонату Європи з гандболу. Як відомо, 
спортивні змагання є потужним фактором для активізації 
туристичних потоків, однак, потрібно реально оцінювати 
свої можливості і розуміти, що з урахуванням наявної 
соціально-економічної та геополітичної кризи у нашій дер-
жаві, ми не спроможні приймати у своїх містах масштабні 
спортивні події європейського і світового рівня, особливо, з 
таких видів спорту як футбол. 

Однак, Україна цілком спроможна провести міжнародні 
змагання з інших видів спорту, наприклад, гандболу чи 
волейболу, які теж користуються популярністю серед меш-
канців Європи. Цікавим є той факт, що з початку ХХІ століття 
Краків було визнано Європейською столицею культури та 
містом літератури ЮНЕСКО. Це свідчить про активну 
співпрацю міської влади з авторитетними міжнародними 
організаціями. Це може слугувати позитивним прикладом 
для наших міст таких, як Київ чи Львів, які володіють 
об’єктами архітектури, що віднесені до Всесвітньої спадщи-
ни ЮНЕСКО. Також це може слугувати для здійснення по-
дальшої роботи в даному напрямку за прикладом Кракова. 
Слід зазначити, що багато хто вважає запорукою успіхів 
Польщі її членство у Європейському Союзі, який досить 
активно інвестує фінансові ресурси у розвиток цієї країни. 
Так, безумовно, роль Євроспільноти досить значна, однак ми 
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маємо ще один приклад того, яких результатів можна до-
сягти опираючись виключно на власні сили коли згадуємо, 
якою була столиця Польщі буквально 70 років тому. 

Справа у тому, що після Другої світової війни з 260-ти 
кам’яниць Старого міста Варшави уціліло лише 6, і загалом, 
було зруйновано близько 90 % міста. Але, польську столицю 
було відновлено. Перший етап відбудови Старого міста було 
закінчено 22 липня 1953 р. – відбудовою площі Ринок і ча-
стини вулиць. Насьогодні центральна частина Варшави, за 
умов своєчасного проведення відновлювальних робіт, вва-
жається однією із головних дестинацій культурно-пізна-
вального туризму країни. 

Наступним індикатором розвитку туризму в Польщі є Ка-
зимеж Дольний. Це містечко на березі Вісли відоме на весь 
світ своєю Середньовічною архітектурою, його вулички 
стали декораціями для зйомок безлічі фільмів на історичну 
тематику, однак найцікавішим елементом туристичної 
індустрії міста, на нашу думку, є використання передових 
технологій 3D проектування для реклами атракцій міста. 
Кожен зацікавлений мандрівник може здійснити віртуальну 
прогулянку містом на одному з Інтернет-ресурсів, а уже 
після цього вирішити – варта дестинація відвідування чи ні. 

Крім того, важливою особливістю всіх без виключення 
польських міст є інноваційна та стабільна система гро-
мадського транспорту. При оплаті проїзду пасажир купує 
квиток на певний відрізок часу на всі види громадського 
транспорту, що значно зручніше, ніж купувати квитки окре-
мо на кожен з них. Також у роботі громадського транспорту 
Польщі відсутні затримки, що вдалося досягти завдяки 
поступовій модернізації технічного забезпечення і будів-
ництва окремих смуг руху для автобусів, трамваїв та тро-
лейбусів. На нашу думку, це теж досить позитивний фактор 
впливу на розвиток туризму, який варто перейняти. 

Наступною стратегічно важливою одиницею індустрії ро-
зваг є екотуризм. Як відомо, осередками його розвитку є 
національні природні парки та інші природоохоронні 
об’єкти. Вражаючим є те, що Ойцовський національний при-
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родний парк Малопольського воєводства, який є наймен-
шим у Польщі, щорічно приймає 400 тис. туристів (рис. 1). 
Натомість площа Карпатського НПП у 20 разів більша за 
площу польського (500 км2 проти 25 км2), а кількість відвіду-
вачів лише у півтора рази є більшою за сусіда. 

 

 
Рис. 1. Порівняння чисельності відвідувачів  

національних природних парків України та Польщі 
 
Таким чином, щоб досягти рівня відвідуваності Ойцовсь-

кого НПП Карпатському НПП необхідно збільшити кількість 
рекреантів у 20 разів (8 млн. осіб/рік). Секрет успіху полягає 
у прозорості функціонування та вмілому менеджменті, адже 
всі звіти щодо роботи Ойцовського національного природ-
ного парку, а також фінансові аспекти його діяльності пере-
бувають у відкритому доступі. До прикладу, впродовж 
останніх 4 років були проведені роботи з благоустрою зони 
рекреації та покращення санітарного забезпечення тери-
торії даного природоохоронного об’єкту, при цьому левову 
частку фінансування взяли на себе іноземні інвестори та 
профільні державні фонди. Отже, залучення інвестицій, 
підвищення відкритості, як ніколи необхідне саме у те-
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перішній, надскладний, для України час. Також необхідно 
активізувати роботу в напрямку екоосвіти, адже у більшості 
європейських країнах і у Польщі в тому числі, природоохо-
ронні об’єкти є осередками її розвитку, а підростаюче по-
коління у обов’язковому порядку здійснює різноманітні 
прогулянки екостежками. 

Отже, ми можемо з упевненістю говорити про те, що на 
даному етапі розвитку туристичної сфери України існує маса 
можливостей для впровадження Європейського досвіду, 
починаючи від активного освоєння інформаційних техно-
логій та оптимізації транспортних систем, закінчуючи 
підвищенням прозорості функціонування природоохороних 
об’єктів. Безумовно, залучити інвестиції в умовах суспільно-
економічної та геополітичної кризи останніх років досить 
складно, однак, наша держава повинна дотримуватися 
анонсованого раніше Європейського шляху розвитку, тому, 
головним завданням повинна бути реалізація зазначених 
вище можливостей та перспектив.  
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