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Розглянуто принципи автоматизованого ландшафтно-екологічного районування території
методами кластеризації та сегментації. Обґрунтовано використання еколого-морфометричних
індексів як критеріїв ландшафтно-екологічної кластеризації та сегментації. Запропоновано
методику кількісного аналізу просторової пов’язаності типологічних та регіональних одиниць на
підставі теорії інформації.
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Чи не найважливіший метод географії – районування – полягає в поділі певної
частини земної поверхні на змістовно або функціонально однорідні частини. Функціо-
нально однорідні частини інтерпретують у світлі теоретичних концепцій конкретної
географічної науки, зокрема, як системні єдності, частини систем або ареали прояву
певних процесів або явищ.

Розвиток геоінформаційних технологій відкрив можливості автоматизації цього
методу, коли виділення територіальних одиниць відбувається за допомогою відповід-
ного алгоритму на підставі наперед заданих критеріїв та показників. У цьому разі треба
розрізняти напівавтоматизоване районування на засадах наперед визначених класифі-
каційних ознак та автоматизоване, за якого класифікаційні ознаки визначають у ході
класифікації на підставі аналізу структури даних. Перевагами автоматизованого
виділення територіальних одиниць є відтворюваність, об’єктивність, швидкість,
можливість виявлення прихованих структур у даних. Хоча геоінформаційні технології
широко застосовують у географічних дослідженнях уже впродовж двох десятиліть,
питання автоматизованого районування розроблені й вивчені недостатньо.

У географії є два підходи до районування: типологічний і регіональний. Перший
полягає у виділенні ареалів наперед визначених типів (місцеположень, рослинності,
клімату, ґрунтів тощо), другий – у поділі території на частини, які вважають однорід-
ними за певним комплексом ознак (біогеоценози, форми рельєфу, ландшафти тощо).

Метод районування в географії є певною мірою аналогом методу класифікації, який
застосовують у різних природничих науках. Сутність методу класифікації полягає
у групуванні об’єктів дослідження чи спостережень відповідно до їхніх загальних
ознак. Проте в географії, на відміну від багатьох природничих наук, є проблема вибору
та ідентифікації елементарного об’єкта дослідження. Оскільки характерна специфіка
географії – дослідження геопросторових (територіальних) відношень та структур, то її
елементарний об’єкт має бути включений у такі відношення, одночасно він повинен
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мати внутрішню геопросторову неподільність та однорідність (в інакшому випадку цей
об’єкт може бути поділеним на дрібніші складові і вже не буде елементарним).

Таким елементарним об’єктом географії може слугувати місцеположення (англ. site),
що відповідає будь-яким ділянкам земної поверхні, які розглядають (у межах певного
наукового дослідження або прикладної проблематики) як такі, що мають (умовно)
внутрішню просторову однорідність (гомогенність). Німецькі дослідники розробили
концепцію “топів” – найменших просторових одиниць, яким властива гомогенність
змісту та одноманітність процесів, пов’язаних з певним геокомпонентом (морфотоп,
педотоп, кліматоп, гідротоп) або з усіма геокомпонентами, що зумовлює екологічну
гомогенність таких одиниць (екотоп, геотоп). Оскільки ж поняття гомогенності завжди
є відносним, то немає підстав для того, щоб у разі виділення таких одиниць обмежува-
тись певним просторовим масштабом. Наприклад, під екотопом можна розуміти
ділянку, ступінь екологічної гомогенності якої є достатнім для вирішення конкретного
наукового чи практичного завдання, тому таку ділянку недоцільно поділяти на дрібніші
складові за цим критерієм. Такі топічні одиниці можуть складатися з відмінних
елементів, які утворюють регулярну мозаїку (наприклад, ґрунтові комплекси). Склад
і співвідношення таких елементів для кожного комплексу можна зазначати в легенді
карти, проте ці елементи окремо не картують, тобто внутрішня геопросторова неодно-
рідність та структура топічних одиниць є поза інтересом та сферою уваги дослідника.

Рельєф земної поверхні – важливий чинник перерозподілу сонячної радіації, вологи
та потоків речовини на земній поверхні. Ми запропонували виділення наукового
напряму – екологічної морфометрії як галузі екологічної геоморфології, яка досліджує
екологічне значення морфометричних характеристик рельєфу, залежності між
морфометричними параметрами та екологічними чинниками [3]. Одним із завдань
екологічної морфометрії є екологічна регіоналізація території внаслідок її поділу на
морфотопи – територіальні одиниці, які виділяють за ознаками морфології земної
поверхні, виходячи з принципу екологічної однорідності [5].

За типологічного підходу до районування геопросторовий аспект не беруть до
уваги, а критеріями районування слугують речовинно-енергетичні характеристики (на-
приклад, характеристики водного режиму території, режиму надходження сонячної
енергії, особливості міграції мінеральних речовин у ландшафті). Відповідно, у під-
сумку отримуємо територіальні одиниці, що є просторово розімкнутими (представле-
ними сукупністю геометрично не пов’язаних між собою виділів). Натомість, за регіо-
нального підходу серед критеріїв районування є геопросторові характеристики (су-
міжність, компактність тощо). У підсумку отримуємо просторово суцільні територіаль-
ні одиниці.

Методика автоматизованого виділення територіальних одиниць відрізняється від
того, який саме підхід – типологічний чи регіональний – беруть за основу районування.
У першому випадку метод районування принципово не відрізняється від звичайної
класифікації багатовимірних даних. Зокрема, методика ітераційного кластерного
аналізу дає змогу виділити класи на підставі аналізу природних поєднань даних (клас-
терів) у просторі атрибутів (кластеризація методом k-середніх). Алгоритм, на якому
ґрунтується ця методика, полягає в розміщенні у просторі атрибутів (показників, які
використовують у класифікації) k центроїдів (k відповідає заданій кількості кластерів)
та віднесенні кожного елемента (місцеположення, піксели) до кластера із найближчим
до нього положенням центроїда в багатовимірному просторі атрибутів з наступним
перерахунком положення центроїдів усіх кластерів. Після певної кількості ітерацій
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отримуємо поділ простору атрибутів на k областей, кожній з яких відповідає розміще-
ний в ній окремий кластер (сукупність елементів з подібними значеннями атрибутів).

Ця методика дає змогу задавати довільну кількість кластерів, на які поділяють
елементи (місцеположення). Більша кількість кластерів відповідає більшій детальності
класифікації та вищому ступеню однорідності отриманих кластерів. Оскільки опти-
мальна кількість кластерів, яка відповідає об’єктивній структурі даних, наперед
невідома, то можна послідовно виконувати класифікацію з різною кількістю кластерів,
порівнюючи отримані результати й обираючи варіант, який найліпше піддається
змістовній інтерпретації.

У разі регіонального підходу до районування певним аналогом цього методу
є метод сегментації. В його основі – процедура, подібна до методики виділення
вододілів за цифровою моделлю рельєфу (ЦМР). На початку визначають варіабельність
значення характеристики чи сукупності характеристик в околицях конкретного
місцеположення, обчислюючи дисперсію в межах ковзного вікна наперед визначених
розмірів. Далі обчислені значення варіабельності використовують як аналог значень
висот ЦМР. Гомогенні ділянки в цьому разі відповідають “западинам”, а ділянки
підвищеної гетерогенності – “височинам” і “хребтам”, які їх розділяють. Далі відповід-
ний алгоритм виділяє на цій поверхні уявні “річкові басейни”, які мають високий
рівень внутрішньої гомогенності за критеріями сегментації порівняно з відмінностями
цих критеріїв між такими “басейнами”. На наступному етапі “басейни”, що є просторо-
во суміжними (мають спільну межу), об’єднують у більші сегменти за ознакою подіб-
ності критеріїв сегментації. Цей процес є ітеративним. На кожному кроці ітерації
кожний сегмент порівнюють з усіма суміжними сегментами й об’єднують з тим, що
найбільше подібний до нього. У цьому випадку варіабельність критеріїв між сегмента-
ми, які є кандидатами на об’єднання, порівнюють з параметром допуску, який задають
довільно перед запуском алгоритму сегментації. Лише ті сегменти можуть бути
об’єднані в один більший сегмент, відмінності між якими не перевищують значення
параметра допуску. Відповідно, чим більше значення цього параметра ми задаємо, тим
далі просувається процедура сегментації і тим меншу кількість сегментів отримуємо на
виході. Отже, цей параметр певною мірою аналогічний параметру кількості кластерів,
яку задають під час процедури автоматизованої кластеризації.

Територія нашого дослідження – це прямокутна ділянка розмірами 90×70 км, роз-
міщена в центральній частині Українських Карпат. Діагональ прямокутника приблизно
відповідає осі карпатської дуги: отже, ділянка охоплює північний і південний макро-
схили Карпат та (північний схід ділянки) частину Передкарпаття (див. рис. 1). Таке
розташування ділянки дало змогу включити до неї низку різноманітних з ландшафтно-
го погляду структурно-тектонічних зон. Наприклад, ділянка досліджень охоплює такі
фізико-географічні області: Передкарпатську височинну, Зовнішньокарпатську,
Вододільноверховинську, Полонинсько-Чорногірську та Вулканічно-міжгірно-улого-
винну [2].

Джерелом геопросторових даних слугувала ЦМР SRTM v. 4.1, отримана з онлайно-
вого архіву Консорціуму просторової інформації CGIAR (http://srtm.csi.cgiar.org).
Вихідні дані – у географічній координатній системі (еліпсоїд WGS84) з просторовою
роздільністю близько 90 м; для спрощення аналізу даних їх спроектовано в координат-
ну систему UTM (зона 34N). Як критерії класифікації використано комплексні
показники (індекси), які безпосередньо характеризують рельєф з екологічного погляду.
Зокрема, для відображення перерозподілу вологи за елементами рельєфу під дією
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гравітації використано запропонований І. Муром та П. Гесслером топографічний індекс
вологості, який відтворює положення в ландшафтній катені та який обчислюють за
формулою )βtan/ln( sACTI = , де As – дренажна площа (площа водозбору, розрахована
на одиницю довжини замикального контуру); β – похил поверхні [8]. Для визначення
ерозійного потенціалу рельєфу застосовано вираз із модифікованого універсального
рівняння втрат ґрунту (RUSLE):

LS = (m+1) [As/a0 ]m [sin β/b0 ]n,
де As – дренажна площа; β – похил поверхні; m, n – стандартні параметри; a0 = 22,1 м –
довжина; b0 = 0,09 = sin (5,16°) – похил поверхні стандартних ділянок, на яких
визначали параметри моделі [7]. Як індекс, який відображає перерозподіл сонячної
радіації за елементами рельєфу, використано інтегральну величину надходження
короткохвильової сонячної радіації за довільний період з урахуванням ефектів
затінення та атмосферного поглинання радіації за низької висоти сонця над горизон-
том, однак без урахування поглинання хмарністю та довгохвильової радіації [6].

Рис. 1. Місцерозташування території досліджень

Для визначення оптимальних значень параметрів, що задані перед процедурами
кластеризації і сегментації (відповідно, кількість кластерів та параметр допуску),
виконано візуальний аналіз графіків, що відображають залежність між значенням цих
параметрів та зміною варіабельності критеріїв класифікації (див. рис. 2). Варіабель-
ність обчислювали як суму нормалізованої дисперсії критеріїв класифікації (три
зазначені вище екологічні індекси плюс абсолютна висота) всередині кластерів.
Максимуми на графіку відповідають значенням кількостей кластерів з найбільшим
зменшенням внутрішньокластерної дисперсії.

На отриманому графіку виділяються слабковиражені максимуми, які відповідають
значенням кількості кластерів 8 і 15. Можна припустити, що ці кількості кластерів
відповідають певним природним ієрархічним рівням ландшафтно-екологічної структу-
ри території.
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Рис. 2. Залежність між заданою кількістю кластерів
та зміною внутрішньокластерної варіабельності

Аналогічний графік побудовано для рівнів параметра допуску сегментації. У цьому
випадку найбільша зміна внутрішньосегментної варіабельності зафіксована за рівнів
цього параметра, що дорівнювали 300 і 250 (за яких алгоритм виділив, відповідно, 8 і
14 сегментів).

Інтерпретація виділених кластерів і сегментів повинна ґрунтуватись на аналізі
середніх значень і варіабельності значень морфометричних показників та еколого-
морфометричних індексів у їхніх межах. Середні їхні значення в межах восьми
кластерів, виділених на території дослідження, наведені у табл. 1.

Таблиця 1
Середні значення деяких морфометричних показників і еколого-морфометричних індексів

для восьми кластерів (k = 8), виділених у межах території досліджень

Кластер
Площа

кластера,
км2

Висота,
м

Похил
поверхні,

град.

Ерозійний
потенціал
рельєфу

Максимальна
інсоляція,

Вт-години/м2

Топографічний
індекс

вологості
1 1387,65 763,22 10,40 0,88 1027285 3,06
2 609,8 1143,44 14,96 1,02 1086238 2,15
3 495,49 946,81 22,82 4,57 819400 2,33
4 701,29 889,32 18,36 4,45 1047543 2,62
5 1170,26 482,26 4,95 0,6 972745 4,26
6 618,31 383,58 1,06 0,09 975734 6,19
7 1150,42 765,17 13,98 1,46 908369 2,86
8 168,58 846,88 17,91 9,67 954746 2,76

З аналізу табл. 1 можна зробити деякі висновки стосовно змісту виділених класте-
рів. Наприклад, кластер 2 відповідає вершинам хребтів і привершинним ділянкам
схилів з найбільшими абсолютними висотами та рівнями інсоляції, клас 6 – найбільш
зниженим ділянкам заплавно-терасового комплексу передгірських річок і заплавним
ділянкам гірських річок (з найвищим індексом вологості та найменшими похилами
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поверхні), клас 5 – переважно верхнім терасам, схилам і вододільним поверхням
передкарпатської частини території та алювіальним терасам гірських річок, клас 8 –
балкам і зворам.

Виділені кластери також зіставлено оверлейним аналізом з морфогенними мезоеко-
регіонами, виділеними мануально І. Кругловим [1]. Як і очікували, їхній розподіл
виявився суттєво неоднорідним. Зокрема, у Крайових Бескидах суттєво переважають
класи 1, 5 і 7. Понад 50 % площі Сянсько-Стрийської і Бескидської верховин займає
клас 1, тоді як майже половину площі Ґорґанської верховини – клас 2 (вершинні
поверхні і привершинні схили). Мезорегіон полонини Боржави-Красної має порівняно
високу частку класу 8 (глибоко врізані ерозійні форми).

У разі сегментації, на відміну від кластеризації, виділені територіальні одиниці
є просторово суцільними. Їм можна поставити у відповідність певні категорії індивіду-
ального районування. На рис. 3 показано результат сегментації території дослідження
зазначеними критеріями зі значенням параметра допуску 300 (яке відповідає виділенню
восьми сегментів). Інтерпретація виділених сегментів можлива завдяки аналізу
розподілу значень екологічних чинників у їхніх межах та зіставленню просторових
характеристик сегментів з розташуванням одиниць традиційного ландшафтного та
ландшафтно-екологічного районування.

Рис. 3. Результат автоматизованої сегментації території дослідження
за еколого-морфометричними критеріями (значення параметра допуску 300)

Цікаво проаналізувати просторову пов’язаність результатів кластеризації і сегмен-
тації території, виконаних за тими самими критеріями. Просторову пов’язаність можна
дослідити за допомогою оверлейного аналізу відповідних картографічних шарів, із
застосуванням відповідних формул теорії інформації [4]. Наприклад, можна визначити
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кількість інформації (у бітах), яку містить один шар відносно іншого. Поділивши її на
сумарну ентропію обох шарів, можна визначити безрозмірний коефіцієнт інформацій-
ної пов’язаності обох шарів. Чим більші ці показники, тим сильніший просторовий
зв’язок між обома шарами (у нашому випадку – результатами автоматизованої
кластеризації та сегментації).

Ми проаналізували просторову пов’язаність результатів кластеризації (із парамет-
рами кількості кластерів 8 та 15) та сегментації (із параметром допуску 300 і 250, що
відповідає виділенню, відповідно, 8 та 14 сегментів).

Можна побачити (табл. 2, 3), що зі збіль-
шенням кількості кластерів зростає ступінь
їхньої просторової пов’язаності з сегментами,
які виділяють. Це зумовлене тим, що за
меншої заданої кількості кластерів виділяють
кластери, які відповідають загальним типам
морфотопів (таким, як вершинні поверхні,
круті схили тощо), що більш-менш рівномірно
розміщені по території. Водночас за великого
значення заданого параметра кількості
кластерів відображаються вужчі типи
екотопів (наприклад, ділянки схилів певної
крутості, форми, розташування й експозиції),
які приурочені лише до певних регіональних
одиниць (природних районів, фізико-
географічних областей тощо).

Отже, методи автоматизованої кластериза-
ції і сегментації дають змогу реалізувати,
відповідно, типологічний та регіональний
підходи до ландшафтно-екологічного району-
вання території. Важливим джерелом деталь-
ної просторової інформації можуть слугувати
цифрові моделі рельєфу, геоінформаційний аналіз яких допомагає обчислити індекси,
які характеризують рельєф з екологічного погляду і можуть слугувати критеріями
процедур кластеризації та сегментації.
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СОЦІОЕКОСИСТЕМА МІСТА ЛЬВОВА:
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Микола Назарук

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

Розглянуто основні негативні впливи міста на природне середовище. Зазначено, що головна
небезпека для міського жителя – це забруднення довкілля. Проведено ретроспективний аналіз
трансформації природного середовища у Львові. Визначено сучасні екологічні ризики функціо-
нування соціоекосистеми міста.

Ключові слова: соціоекосистема, забруднення міста, екологічні ризики, місто Львів.

Негативні впливи міста на природне середовище
Головним чинником руйнування природного середовища на території міст є сус-

пільне виробництво. Науково-технічна революція, що багаторазово збільшила
масштаби і потужність господарської діяльності людей, стала основною причиною
сучасної соціоекологічної ситуації в містах. Низька якість технічного середовища
сучасних великих міст України (засилля промисловості, надмірне ущільнення забудо-
ви, недосконалість транспортних заходів), а також мізерне фінансування зеленого
господарства і природоохоронних програм спричинили погіршення блоку – підсистеми
“природа”, а загалом призвели до екологічної кризи багатьох міст. Більшість великих
міст відрізняється стійким переважанням урбанізованого середовища над природним
ландшафтом з трансформацією невеликих урбанізованих територій. На території міста
утворюються великі площі штучної підстильної поверхні, змінюється ґрунтове
покриття. Нові джерела енергії, небачені обсяги промислового виробництва, автомо-
більний транспорт, теплоелектроцентралі викидають у повітря і воду відходи, що їх
уже не спроможні переробити природні саморегульовані екосистеми.

Для задовільної якості міського життєвого середовища несприятливими усукупнені
негативні впливи, які є наслідком діяльності міста, техніки і людини. Створене
людиною квазіприродне міське середовище стає для неї не лише незручним, диском-
фортним, а й небезпечним для життя. Головну небезпеку для людського організму
становить забруднення середовища. Забруднення – привнесення в природно-
антропогенне середовище й виникнення в ньому нових, не характерних фізичних,
хімічних, біологічних та органічних речовин, агентів, які негативно впливають на
людину і живі організми. Це привнесення або утворення зазвичай не характерних для
середовища фізичних, хімічних, інформаційних чи біологічних агентів; перевищення в
досліджуваний період природного середньобагаторічного рівня (у межах його
граничних коливань) концентрацій перелічених агентів, що нерідко призводить до
негативних наслідків; або збільшення концентрації фізичних, хімічних, інформаційних
чи біологічних агентів понад визначену кількість. У загальному вигляді забруднення –
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це все те, що в надмірній кількості виявляється в природі й порушує в її системах
рівновагу, є відхиленням від звичайних чи звичних для людини норм (див. таблицю).

Основні форми впливу міста на довкілля

Наслідки впливу на природне середовище
Вплив ґрунти рослинність тваринний

світ повітря вода

Зменшення
природних
екосистем

Забруднення,
деградація,

окультурення
первинних ґрун-
тів і утворення
антропогенних

Зменшення
різноманітності,

деградація,
розвиток

азональної
флори

Зменшення
екологічних

ніш, загибель

Погіршення
самоочищен-

ня, складу

Погіршення
самоочищен-

ня, якості

Антропогенні
наноси

Погіршення
самоочищення,

деградація, зміна
складу

Послаблення
росту, старіння

і загибель

Пригнічення
життєдіяль-

ності
Те саме

Те саме,
зміна режиму
поверхневих

вод

Покриття
ґрунту

асфальтом

Переривання
кругообігу речо-
вин, припинення
ґрунтоутворення

Загибель
ґрунтової

мікрофлори

Загибель
ґрунтової

мікрофауни
Забруднення Забруднення

Облаштування
насипів,
звалищ

Зміна структури
і властивостей

Деградація,
погіршення

властивостей

Збіднення
біоти,

загибель

Погіршення
властивостей,
забруднення

Погіршення
властивостей,
забруднення

Витоптування,
ущільнення

Порушення
структури,

властивостей

Пригнічення і
загибель

Пригнічення і
загибель,

домінування
синантропів

–
Зміна

гідромережі.
Те саме

Надходження
шкідливих

речовин
у ґрунт і воду

Забруднення
ґрунтів

Пригнічення
рослинності,

загибель

Отруєння
тварин,

загибель

Негативна
зміна

властивостей

Потрапляння
забруднень у
воду. Зміна
хімічного
режиму

підземних вод

Шумове
забруднення – Пригнічення

рослинності

Пригнічення,
зміна ареалу,
загибель, змен-
шення біоріз-

номаніття

Погіршення
умов

проживання
флори і фауни

Те саме

Забруднення в санітарно-гігієнічному аспекті можна розподілити на чотири групи:
хімічне, фізичне, біологічне і радіаційне. До хімічного забруднення належать: забруд-
нення прісної води промисловими стічними водами, пестицидами, нафтовими
продуктами, компонентами мийних засобів; забруднення повітря шкідливими викида-
ми індустріальних і комунально-побутових підприємств, вихлопними газами транс-
портних засобів. Фізичне забруднення – це шумове, теплове, запилення атмосфери
твердими частинками, замулювання водоймищ.

Біологічне забруднення спричинюване викидами в довкілля речовин переважно
органічного походження, які сприяють поширенню збудників гострих інфекційних
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і хронічних захворювань, а також шкідливих для людини комах. Сюди також належать
забруднення міського середовища хвороботворними мікроорганізмами. Радіаційне
забруднення – це забруднення речовинами, до складу яких входять нестійкі атоми
ізотопів, що зазнають радіоактивного розпаду.

Характер впливу на природне середовище міста зумовлений функціональною струк-
турою природно-господарських систем (ПГС). Природно-господарські (природно-
технічні, геотехнічні) системи розуміють як територіальні системи, які охоплюють
різні господарські об’єкти (промислові, енергетичні, сільськогосподарські, комунальні,
транспортні тощо) та певну частину навколишнього середовища, на яку вони безпосе-
редньо впливають. У процесі взаємодії структурних компонентів природно-
господарських систем між господарськими об’єктами і природним середовищем
відбувається обмін речовинами та енергією. Якщо цей обмін органічно вписується
в природний кругообіг речовин та енергетичні потоки, що є в біосфері нашої планети,
і не порушує речовинно-енергетичного балансу соціоекосистеми, на території якої
розташована ПГС, то таку ПГС можна вважати оптимізованою. На жаль, таких ПГС
дуже мало. Тому метою соціально-екологічних досліджень є оптимізація наявних
і створюваних природно-господарських систем, яка полягає у відрегулюванні речовин-
но-енергетичного обміну й усталенні в них між технологічними та природними
процесами динамічної рівноваги, яка б унеможливлювала пошкодження і руйнування
навколишнього середовища.

Трансформація природного середовища Львова
Дослідження техногенного навантаження на довкілля є сферою наукових пошуків

фахівців з природничих та інженерних наук. Окремі питання, пов’язані з дослідження-
ми вразливості окремих компонентів природно-ресурсного потенціалу, досліджували
економісти, зокрема, І. Бистряков, О. Голуб, А. Гусєв, О. Струкова, В. Трегубчук та ін.
Значний внесок у ці дослідження зробили фахівці з окремих напрямів вивчення
природно-ресурсного потенціалу, а саме – вивчення проблем раціонального викорис-
тання та убезпечення від антропогенного забруднення земельних, водних, лісових,
мінерально-сировинних ресурсів (Д. Добряк, В. Міщенко. Л. Новаківський, П. Каблук,
М. Хвесик та ін.). Основним об’єктом дослідження регіонального рівня є природно-
ресурсна безпека продуктивних сил регіону. Природно-екологічна безпека міста
визначена безпекою природно-територіальних комплексів регіонального значення,
цінних природних та антропогенних ландшафтів, безпечним розвитком природоохо-
ронних територій і об’єктів. Індикатором природно-техногенної безпеки регіонального
рівня є зниження асиміляційної місткості екосистем (угруповань, видів, типів)
відповідного рівня. Доцільно пригадати праці М. Гродзинського, М. Мелешкіна,
Б. Прохорова, О. Свєтлосанова та ін. Основним об’єктом локального рівня дослідження
природно-ресурсної безпеки є екологічна безпека окремого підприємства, виробництва,
технологічного процесу у промисловості чи житлово-комунальному господарстві.
Природно-екологічна безпека визначена безпекою локальних ПТК та екосистем
місцевого значення. Індикатором природно-екологічної безпеки є зниження асиміля-
ційного потенціалу (асиміляційної місткості) низової екосистеми (ПТК локального чи
об’єктового значення). Техногенно-екологічна безпека визначатиметься станом
окремого виробництва, підприємства (як точкового впливу) чи окремим видом
господарської діяльності, що має епізодичний характер потенційного чи реального
негативного впливу на навколишнє середовище.
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Про темпи змінювання природних ландшафтів міста свідчить історія забудови та
формування сучасної вул. Дорошенка. До другої половини ХІХ ст. вона мала вигляд
сільської дороги без спеціального покриття. Оминаючи зарості та болота, петляла серед
приміського лісу. Спочатку розвивалася її верхня частина – над теперішньою головною
поштою. Ця територія з 1730-х років належала магнатам Чарторийським, які заклали
тут цікавий липовий парк, де дерева мали імена дохристиянських слов’янських богів
і були встановлені різьблені скульптури ідолів. У нижній частині вулиці був відтинок
великого ботанічного саду Майєра, заснованого у ХVIII ст. на території між сучасними
вулицями Січових Стрільців та Коперника.

З 1830-х років у Львові розпочалося впорядкування вулиць і покриття поверхні
доріг кам’яною кісткою, переважно чорним базальтом і гранітом. У 1850-х роках ці
роботи проведено і на вул. Сикстуській, де 1894 р. проклали лінію електричного трам-
ваю. Перегляд старих планів міста переконливо засвідчує всі складності і величезну
працю, виконану на непростому, гористому терені, що передувала сучасному Львову.
Наприклад, сьогодні ми сприймаємо Цитадель як одну гору, а насправді до її складу
ввійшло три: Шембека, Познанська та Каліча. Найбільших змін зазнала топографія цієї
місцевості у середині ХІХ ст., під час зведення потужних фортифікацій Львівської
Цитаделі. Як зазначають дослідники: “узгір’я ці на той час були вкриті садами та горо-
дами, серед яких стояли численні будинки і навіть двори, які належали багатому
львівському патриціату”. Роботи тут було розпочато з розбудови мережі доріг для
заїзду з метою створення умов для підвезення будівельних матеріалів. Будівництво їх
або заміна польових стежок на тверді шосе були надзвичайно корисним явищем,
оскільки вплинули на розвиток дільниць і передмість. У 1870 р. у Львові створили
міське будівельне управління, яке провадило контроль над забудовою вулиць, бо на
той час капіталістична заповзятливість і прагнення одержати прибуток з кожної най-
меншої ділянки міста вже виявили свої негативні риси. Завдяки діяльності управління
випрямилася лінія забудови вул. Сикстуської. Забудували також велике болото саду
Майєра, що починалося там, де сьогодні брама будинку номер 6. Тут у 1885 р. утво-
рився проїзд, який назвали іменем львівського будівельного підприємця і засновника
торгового пасажу – Гаусмана. Пасаж сьогодні не існує, а проїзд назвали Крива липа.

Уздовж правого та лівого боків вулиці наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст. постали
переважно прибуткові будинки, у партерах яких розташувалися магазини, склади та
невеликі підприємства.

Про значні зміни в природному середовищі та вплив на нього інфраструктури міста
свідчать архівні документи. Зокрема, ось що написано в звіті про територію Червоно-
армійського району (тепер це Франківський район) від 1.01.1940 р. “Територія району,
а це південна частина міста від його центру, одна з найбільших у місті. Благоустрій
району має багато недоліків: тільки ближча частина до центру забезпечена каналіза-
цією, водопроводом, газопроводом і електричним кабелем, у віддаленій частині від
центру благоустрій є частковий або зовсім відсутній, окраїни мають чисто селянський
характер” [2].

Історія розвитку соціоекосистеми Львова свідчить про тісний взаємозв’язок стану
довкілля і суспільних відносин. У ХІХ–ХХ ст. людина сприймала ландшафт як
матеріал, придатний для творчої і господарської діяльності. Коригуючи конфігурацію
пагорбів, насипаючи штучні гори, перетворюючи Полтву в каналізаційний колектор,
проектування регуляції Полтви і меліорацію її долини провели в 1894–1910 рр.,
а повністю завершили роботи у 1935 р. Населення стало на шлях конфлікту з природ-
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ним довкіллям. Однак цей стан значно погіршився в часи комуністичного панування.
Постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 10 січня 1945 р. “Про заходи щодо розвитку
республіканської і місцевої промисловості міста Львова” кардинально змінено
пріоритети розвитку промислового виробництва. Головними галузями стали ті, до яких
місто за природними умовами було абсолютно непристосоване. Машинобудівна,
металообробна, хімічна та нафтохімічна промисловість потіснили традиційні галузі.
Забруднення атмосфери, води, надр сягнули критичної межі. Через перенасичення
приватними засобами, рух трамваїв і старіння житлового фонду руйнується історичний
центр міста. Не вистачає питної води. Простежується невідповідність між життєвими
потребами людини і функціями, які за інерцією виконує місто.

Земна поверхня міста на перших стадіях антропогенного втручання зазнає низки
змін, зокрема, вирівнюється, схили стають пологішими (через терасування), багато
природних форм рельєфу зникає. Утворюється новий – техногенний (як акумулятив-
ний, так і денудаційний) мікрорельєф. Він формується внаслідок проектованого
перетворення природної поверхні технічними засобами та використання в плануванні
території техногенних відкладів (утворених різнобічною діяльністю людини). У разі
тривалого нагромадження антропогенних відкладів відбувається підвищення поверхні.
Широкий розвиток міста та міського господарства зумовив використання під забудову
менш придатних територій зі складним рельєфом (наприклад, силових поверхонь
денудаційно-структурних височин Розточчя). Ґрунтові субстрати, що формуються на
території Львова, доцільно зачислити як до природно-антропогенних ґрунтів, так і до
техногенно-поверхневих утворень. Вони розподілені відповідно до принципів класифі-
кації мікрорельєфу міста. На підставі аналізу акумуляції деяких хімічних елементів
поверхневим шаром міських ґрунтів виділено такі техногенні забруднювачі: свинець,
олово, срібло, молібден, арсен, германій, мідь, бор, натрій. Їхній вміст поступово
зростає в міру просування від околиці до центру м. Львова, що є однією з головних
ознак техногенно-екологічної деградації довкілля і формування неприродних ознак
екотопів. Урбанізація територій і техногенний тиск на довкілля зумовлюють суттєву
зміну мікроклімату за такими показниками, як температура повітря і ґрунту, вологість
та рухливість атмосфери, поступове або спорадичне руйнування природної будови
ґрунтових профілів під зеленими насадженнями.

Через складний рельєф території Львова в багатьох районах відбуваються ерозійні
процеси та зсуви ґрунтів, що веде до виникнення складних ситуацій і загрожує
екологічній безпеці мешканців. Найбільшої екологічної шкоди ерозійні процеси зав-
дають ґрунтовому та рослинному покривам, спричиняють забруднення ґрунтових вод.

Створення транспортних комунікацій міста супроводжується значним антропоген-
ним перетворенням рельєфу. Прикладом спорудження транспортних комунікацій
є вул. Липинського, проспекти Чорновола і Свободи, а на вододільних ділянках –
вулиці Стрийська, Шевченка, Городоцька. Будівництво доріг у долинах переважно
в межах Львівської улоговини і в долині Полтви супроводжується засипанням долин,
знищенням низинних форм рельєфу.

У процесі розвитку міста значно змінився видовий склад деревної рослинності.
Разом зі збідненням корінних угруповань у міські насадження привносили адвентивні
та інтродуковані види. Збагачення флори зеленої зони інтродуцентами відбувається
головно внаслідок озеленювальних та лісокультурних робіт. Значного поширення
набувають інтродуковані породи, причому збільшується кількість видів та зайнята
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ними в зелених насадженнях площа. Для формування паркових композицій використо-
вували екзоти і різноманітні садові форми.

Площа зелених насаджень у межах міста разом з лісопарковою зоною становила
4 419 га, або 26 % загальної площі. На одного мешканця припадало близько 54 м2

зелених насаджень. Однак зелені зони були розміщені нерівномірно, що погіршувало
комфортність проживання, особливо в місцях щільної забудови. Озеленення нових
мікрорайонів міста недостатнє, хоча щорічно висаджують насадження молоді дерева
і чагарники. Парки міста, як об’єкти зеленого господарства, потребують поточного
ремонту, деякі й капітального. Для порівняння, за станом на 1933 р. парки і сквери
у Львові займали 174,65 га, ліси – 4 600 га, з розрахунку на одного мешканця, відповід-
но, – 5,5 і 145,0 м2 [6].

За останні двадцять років ХХ ст. у популяціях колись численних видів відбулися
значні негативні зміни й багато з них отримали статус рідкісних і таких, що зникають
не тільки в регіоні, а й у масштабах усього ареалу або його європейської частини. Як
свідчать результати ретроспективного аналізу території Львова, інтенсивний розвиток
міста, перетворення його в значний економічний центр супроводжувалися активним
наступом на природу [5].

Первісна рослинність міста помітно змінилася через осушування лук і торфовищ,
розширення площ сільськогосподарських угідь, зменшення кількості озер, ставків
і малих річок. Навіть у недалекому минулому (станом на 01.07.1942 р.) непридатні для
сільськогосподарського використання землі займали близько 24,5 % площі міста [5].
Більша частина цієї площі була під луками і болотами Білогорщі, Левандівки, Знесіння,
Замарстинова і долини Полтви. Болотисто-торф’янистою місцевістю були і сучасні
магістралі: проспекти Свободи та Шевченка, пл. А. Міцкевича та ін. [5]. Близько поло-
вини території сучасного міста займали букові насадження, острівні залишки яких
представлені масивами парків (Залізна Вода, Погулянка, Стрийський). Про це свідчить
і специфічний ландшафт території з яскраво вираженими складками рельєфу: крутими
схилами, глибокими балками і лощинами [5]. На місці дубових лісів, які росли на
рівнинних, погано дренованих ділянках плато на південь від Львова, нині є сільсько-
господарські угіддя. Насадження з домінуванням сосни звичайної і вільхи чорної
в лісопарковому поясі міста сьогодні поширені на незначній площі. Букові ліси на
околицях Львова дуже постраждали в роки Першої світової війни [5]. Зокрема, на
паливо повністю було вирубано насадження Лоншанівської височини (Шевченківський
гай). Цілком знищено ділянку дубового лісу поблизу Клепарова. У 60-х роках після
створення мікрорайону Майорівка частина букових насаджень лісопаркової зони
опинилася в середині житлової забудови і після впорядкування набула вигляду парку.
Темпи знищення природної рослинності були значно вищими, ніж темпи озеленення.

Зростання рекреаційного навантаження на зелені зони призводить, відповідно, до
посилення антропогенного тиску на оселища переважної кількості видів тварин
і рослинних угруповань міського довкілля. Наприклад, за даними науковців Природо-
знавчого музею НАН України [7], через розорювання долини Полтви і використання її
мешканцями довколишніх вулиць під городи зникло декілька видів птахів, які тут
гніздилися, а також зменшилася чисельність решти видів. Окрім того, тисячі птахів
загинули через забруднення водойм відходами нафтопереробного заводу в регіональ-
ному парку Знесіння та в районі міського сміттєзвалища у с. Грибовичі.

Отже, наголосимо, що природне довкілля у Львові зазнало найбільших перетворень
у другій половині ХХ ст., коли природний чинник почав відігравати підпорядковану
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роль. З метою містобудування було засипано русла малих річок, розпочалося осушення
боліт, розробка корисних копалин тощо. Під час спорудження залізниці створювали
насипи та виїмки. Значного поширення набуло терасування схилів, руйнування малих
форм рельєфу.

Найменшого антропогенного впливу зазнали рекреаційні території міста. Невибаг-
ливі до розташування, вони займають схилові вододільні ділянки (Стрийський парк,
Цитадель, парк Дружба).

Як зазначено, міські соціоекосистеми – це штучні системи з глибоко зміненими
умовами живих істот, антропогенно зумовленими каналами руху речовин та енергії, де
мешкає і працює велика кількість людей, а також зведено багато споруд та існують
складні взаємозумовлені взаємозв’язки. Визначальним чинником їхнього функціону-
вання є господарська діяльність населення, яке проживає на цій території і формує
особливості природокористування в кожній, окремо взятій соціоекосистемі.

Стан природного середовища у Львові визначений не тільки наявністю вихідних
переваг (географічне положення, природні ресурси тощо), а й якістю управління його
соціально-економічним розвитком. В управлінні розвитком міста доцільно викорис-
товувати сучасні методи регіонального менеджменту, стратегічне планування.
Необхідні цільові плани і програми дій, що передбачають використання всіх методів
впливу на збереження та підтримку природного довкілля. Для збереження природно-
го середовища (як підсистеми соціоекосистеми міста) потрібна єдина, яка б об’єдну-
вала вже наявні програми, міська програма розвитку, що забезпечить збереження
природного середовища за умови адресності пропонованих заходів щодо безпечного
розвитку території.

Сучасні екологічні ризики функціонування соціоекосистеми міста
Екологічна ситуація в місті зумовлена специфічним для нього тісно переплетеним

комплексом природних, містобудівних, інженерних, соціально-економічних та інших
умов і ускладненими з огляду на це спробами її поліпшення.

У Львові 96 % від сумарних викидів у атмосферу забезпечує автотранспорт. Для
порівняння: у 2000 р. цей показник становив 92 %.

Серед стаціонарних джерел забруднення міста найвищий відсоток припадає на
підприємства теплоенергетичного комплексу (близько 40 %), що є загальнодержавною
тенденцією. Це спеціалізовані комунальні теплопостачальні підприємства: ТЕЦ-1,
ТЕЦ-2, ДКП “Львівтеплокомуненерго”, ВАТ ”Іскра”, а також ЛМКП “Львівтепло-
енерго” і ЛКП “Залізничнетеплоенерго”, які виробляють понад 90 % усієї теплової
енергії в місті. На балансі цих підприємств перебуває 129 котелень.

Інша проблема у сфері стану довкілля – функціонування каналізаційної системи
міста: 114 вулиць у нашому місті не є каналізованими, це переважно райони приватної
забудови. У місті простежується різке збільшення популяції голуба сизого і зменшення
кількості ластівок, горлиць та ін. Причини: зникнення звичних місць для гніздування
через закриття доступу на горища, балкони, зниження доступу до корму через
використання поліетиленових пакетів для побутових відходів, вибухи петард, освітлю-
вальні гірлянди на деревах.

З кожним роком загострюється конфлікт між інтересами бізнесу й охорони довкіл-
ля. Прикладом цього може бути несанкціоноване будівництво на території львівських
парків, зокрема, Стрийського, Парку культури, “Знесіння”.

Низка проблем пов’язана з акустичним забрудненням міста. Найчастіше переви-
щення допустимого шумового навантаження у Львові припадає на Галицький,
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Личаківський, Франківський і Залізничний райони з виразною тенденцією до зростан-
ня. Значні проблеми створює залізничний транспорт, який перетинає територію
практично всіх районів міста. Згідно з Національним планом дій з охорони навколиш-
нього природного середовища України, до 2015 р. у містах із населенням не менш
500 тис. осіб повинні бути встановлені протишумові екрани. Щодо Львова це завдання
передусім має вирішити Львівська залізниця (вулиці Замарстинівська, Стрімка,
Долинського, Караїмська та Огіркова, де рівень значно перевищує нормативні
показники).

Комплексна екологічна Програма на 2012–2016 рр. для Львова (ухвалена сесією
Львівської міської ради № 365 від 31.03.2011 р.) передбачає зменшення викидів
шкідливих речовин у повітря, уникнення неприємного запаху в місті. Щодо захоронен-
ня відходів – це будівництво полігона та упорядкування сміттєзвалища. Також
програмою обумовлено паспортизацію водних об’єктів та їхню охорону, низку
протиерозійних та протикарстових заходів на території міста; утворення екологічної
мережі як системи взаємопов’язаних міських біотопів; включення природоохоронних
планів до перспективних соціально-економічних регіональних і відомчих планів.

Пріоритетними в діяльності Львівської міської ради та її виконавчих органів пови-
нна стати реалізація заходів, спрямованих на раціональне використання зелених зон
і природних ресурсів, які розташовані в межах соціоекосистеми Львова.

Комплексною стратегією розвитку Львова на 2012–2025 рр. серед пріоритетів
екологічної політики визначено таке: впорядкування та утримання зелених наса-
джень з метою створення екологічної рівноваги між територіальною громадою та
природним середовищем, підвищення рівня екологічної свідомості громадян та
визначення стратегічних показників екологічного стану міської соціоекосистеми та
їхнє поліпшення.

Отже, акценти у процесі вивчення природно-ресурсної складової соціоекосистеми
у ракурсах теорії економіки природокористування й охорони навколишнього середо-
вища роблять на визначенні сутності явища в системі забезпечення оптимальних (за
певного розвитку продуктивних сил) умов життєдіяльності людини, на виявленні
закономірностей функціонування природних ресурсів, новітнього змісту та режимів
забезпечення ринкових перетворень, у застосуванні вимог сталості природних та
антропогенних екосистем до господарювання і перетворення довкілля на ландшафт
антропогенного походження та антропогенного режиму функціонування й розвитку та
оптимізації міської соціоекосистеми.
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The city’s main negative effects on the environment were considered. It was marked that the main
danger for the city inhabitant is pollution of the environment. It was carried out the retrospective
analysis of environmental transformation in Lviv city. The contemporary ecological risks of the city’s
function of socioecosystem were defined.
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МОРФОТЕКТОНІКА МІЗОЦЬКОЇ ВИСОЧИНИ
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Наведено результати морфотектонічного аналізу Мізоцької височини для дослідження
її неотектонічної історії та виявлення регіональних морфотектонічних відмінностей. Використа-
но методи реконструкції поверхонь вирівнювання й обчислення індексу потокового градієн-
та (SL-індекс). Виявлено, що Мізоцька височина складається з кількох блоків, яким властиві
диференційовані неотектонічні рухи. Північно-західний і західний уступи височини мають
тектонічне походження, північно-східний, північний і південний – ерозійне. Північна і східна
ділянки тектонічно ближчі до Рівненської височини, ніж до інших територій Мізоцької
височини. Мізоцька височина складається з геоморфологічно споріднених частин із відмінною
неотектонічною історією.

Ключові слова: морфотектоніка, неотектонічні рухи, індекс потокового градієнта (SL-індекс),
розривні порушення, поверхні вирівнювання, Волинська височина, Мізоцька височина.

Особливості рельєфу Мізоцької височини, на які ми звернули увагу в попередніх
дослідженнях, дають вагомі підстави для впевненості в ключовій ролі неотектонічних
рухів у формуванні її сучасного вигляду. Неотектонічну історію Мізоцької височини
раніше розглядали досить побіжно як частину геологічної історії Волинської височини
та в рамках проблеми походження північноподільського уступу [1–3]. Детальних
морфотектонічних аналізів цього геоморфологічного району не виконано досі.
Водночас вивчення морфотектонічної зумовленості рельєфу Мізоцької височини дало
б змогу з’ясувати неотектонічну історію Волино-Поділля.

Виявлення головних морфотектонічних рис Мізоцької височини та їхня інтерпрета-
ція в контексті неотектонічної історії території є головною проблемою нашого
дослідження. Супутня мета – з’ясування морфотектонічних відмінностей різних частин
височини для потреб її подальшого геоморфологічного районування.

І. Гофштейн зачислив Мізоцьку височину до морфоструктур третього порядку [2].
Кристалічний фундамент Мізоцької височини сформований Новоград-Волинським
і Осницьким блоками, які є складовими Волинського мегаблока. Вони розділені
Гощано-Шумським глибинним розломом [6]. Також найбільшими тектонічними
порушеннями Мізоцької височини є Мізоцький [6] і Рівненський [2] розломи. З півдня
територію Мізоцької височини обмежує потужна Черняхівська розломна зона, початок
активізації якої припав на рифей [8].

Н. Ніколаєв зауважив інверсію неотектонічних рухів на території Волино-
Подільської частини Східноєвропейської платформи. У ранньому і середньому неогені
ця територія опускалась і була покрита морем, а на межі міоцену і пліоцену опускання
змінилось підняттям [4]. На думку І. Гофштейна, рельєф західної частини Волино-

mailto:lnu@gmail.com


Морфотектоніка Мізоцької височини
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

195

Поділля, до якого входить Мізоцька височина, досягнув сучасного висотного рівня
в післясередньосарматський час, тому вік Волино-Подільського підняття можна
вважати післясередньосарматським [2]. За результатами досліджень заплавних терас
рік західної частини України Мізоцьку височину зачислено до територій із середньою
інтенсивністю голоценового підняття [2].

У ході досліджень ми використали два методи, результати застосування яких дають
змогу зробити низку висновків щодо морфотектоніки Мізоцької височини. Першим із них
є реконструкція постсарматської поверхні вирівнювання. За висотним положенням давньої
поверхні вирівнювання і за ступенем її деформації можна робити висновки про характер
і амплітуду неотектонічних рухів [2]. У межах Мізоцької височини повсюди поширені
середньосарматські товщі, які слугують бронювальним шаром. Вапняки середнього
сармату стримують ерозійний розмив геологічних порід, які залягають нижче, зумовлюючи
платоподібність височини. Завдяки цій особливості поверхні привершинних ділянок
є практично плоскими і дуже стійкими до денудації. Вапнякова товща середнього сармату,
отже, є маркувальним горизонтом, гіпсометричне положення якого дає змогу аналізувати
амплітуди післясарматських неотектонічних рухів. Оскільки відклади сармату перекриті
лише незначним більш-менш рівномірним плащем плейстоценових лесів (їхня середня
потужність – 3–4, зрідка понад 5 м), який суттєво не впливає на рельєф вершинних повер-
хонь, гіпсометричне положення вершинних поверхонь Мізоцької височини є хорошим
маркером сумарного результату післясарматських вертикальних неотектонічних рухів.

Методика реконструкції постсарматських поверхонь вирівнювання, яку застосову-
вали в ході дослідження, ґрунтується на методичних напрацюваннях структурно-
геоморфологічного аналізу ерозійно-денудаційного рельєфу [3, 5]. Ми за допомогою
ГІС-технологій створили карту крутості схилів Мізоцької височини, з якої отримано
ділянки вершинних поверхонь з ухилом не більше 2°. Після цього в середовищі
ArcGIS 10.1 методом, який розробив М. Хатчінсон [11] отримані дані інтерпольовано
на ділянки, у межах яких вершинні поверхні денудовані. Результатом роботи стала
карта сучасного гіпсометричного положення поверхні вирівнювання, яка утворилася
після відступу сарматського моря (з поправкою на товщу лесів) (див. рис. 1).

Інший використаний метод морфотектонічного аналізу – створення нерегулярної
мережі пунктів з обчисленими значеннями індексу потокового градієнта (stream-
gradient index, SL). Цей метод уперше застосований Дж. Хеком для аналізу ерозійної
сили водотоків і стійкості гірських порід до розмиву [10]. Пізніше індекс потокового
градієнта почали використовувати як індикатор зон висхідних тектонічних рухів
у межах тектонічно активних територій [13, 14]. Останніми роками з’явилися спроби
застосування цього індексу для морфотектонічного аналізу територій із нижчим рівнем
тектонічної активності. Зокрема, успішним у цьому стало дослідження узбережжя
Нормандії, яке підтвердило ефективність індексу потокового градієнта для оцінки
диференційованих вертикальних неотектонічних рухів навіть у межах зон порівняно
низького рівня тектонічної активності внутрішньоплитних територій [9].

З огляду на особливості будови і розмірів, Мізоцька височина має порівняно слабко
розвинену мережу постійних водотоків. Тому для отримання більш репрезентативної мере-
жі пунктів зі значеннями індексу потокового градієнта ми використали тимчасові водотоки
як об’єкт аналізу. Тальвеги цих водотоків не настільки гнучко реагують на вертикальні
коливання, як тальвеги постійних водотоків. Проте їхньою перевагою в контексті застосу-
вання зазначеного вище методу є менша швидкість ерозії, що зменшує ймовірність
маскування тектонічних зрушень і дає змогу виявити навіть незначні вертикальні підняття.
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Ми використали оригінальну методику обчислення індексу потокового градієнта за
формулою

L
LHSL

∆
×∆= ,

де ∆H – різниця абсолютної висоти початку і закінчення вибраного відрізка ерозійного
тальвегу; ∆L – довжина вибраного відрізка; L – відстань від вододілу до середини
вибраного відрізка [10].

Значення SL обчислювали для найдовших тальвегів басейнів третього і четвертого
порядків. Ерозійні тальвеги виділяли за топографічними картами масштабу 1:10 000.
Присвоєння порядків виконували за методом Хортона–Страллера [15]. Оскільки не
було доступним топографічне покриття потрібного масштабу, то східну частину
Мізоцької височини не залучено до аналізу. У кінцевому підсумку отримано мережу із
1031 пункту зі значеннями SL у межах 129 ерозійних тальвегів, яка покриває територію
західної, центральної і північної частин Мізоцької височини (середня густота мережі –
три пункти на 1 км2) (рис. 2).

Рис. 2. Розподіл показників SL-індексів у західній і центральній частинах
Мізоцької височини. Значення SL: 1 – 0–40; 2 – 40,1–70; 3 – 70,1–100;

4 – 100,1–200; 5 – межі Мізоцької височини; 6 – постійні водотоки

Ефективність застосованого нами методу реконструкції постсарматської поверхні
вирівнювання обмежена кількома суттєвими чинниками. Територія Мізоцької височи-
ни є сильно розчленованою і плоскі вершинні поверхні, утворені бронювальною
вапняковою товщею, займають порівняно невелику площу (близько 15 % від загальної
території височини). У місцях розвитку широких долин існують досить великі за
площею території, де таких ділянок узагалі нема. Окрім того, коливання потужності
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плаща лесових відкладів, як уже зазначено, частково маскують реальні гіпсометричні
рівні покрівлі сарматських відкладів. Незважаючи на це, отримані результати дають
змогу виділити на території височини за переважними відмітками висот покрівлі
сарматських відкладів чотири досить чітко диференційовані регіони.

Для західної частини Мізоцької височини, яка охоплює територію від західного
уступу до злиття рік Збитинка і Піщанка, характерне переважання відміток реконстру-
йованої постсарматської поверхні на рівні 325–330 м. Ця ділянка височини є гіпсомет-
рично найвищою. Центральній частині височини, яка простягається від злиття
Збитинки і Піщанки до с. Лючин на сході, властиве значення аналогічного показника
на рівні 305–310 м. Північний регіон, розташований на північ від смт Мізоч, має
середні відмітки висот вершинних поверхонь 290–295 м. Для східної ділянки височи-
ни (на північ від с. Лючин) ця висота коливається в межах 270–275 м.

Такі дані дають підстави припустити неотектонічне підняття окремих ділянок Мізо-
цької височини. Майже не виникає сумніву, що височина з морфотектонічного погляду
не є цілісною структурою, а складена з кількох блоків, відмежованих розривними
порушеннями. Одна з таких зон розривних порушень, імовірно, розділяє західний і
центральний блоки височини. Відповідний оролінеамент, який продовжується на
території Кременецької височини, досить добре видно на цифровій моделі рельєфу,
отриманій з даних SRTM [12] (див. рис. 3, виділено еліпсом). Гіпсометричні позначки
постарматської поверхні північної і східної частин височини сумірні з висотою
залягання залишків середньосарматських товщ у межах Рівненської височини. Окрім
того, ніщо не свідчить про наявність неотектонічних порушень між цими ділянками і
територією Рівненського плато. Тому з неотектонічного погляду ці ділянки, імовірно, є
генетично ближчими до Рівненської височини, ніж до інших ділянок Мізоцької
височини. Проте завдяки збереженості бронювального сарматського горизонту рельєф
цих територій більше нагадує рельєф Мізоцької височини.

Значення SL градієнта залежать від низки чинників. У межах територій з гомоген-
ним кліматом, стабільною тектонічною ситуацією і за умов розмивання водотоками
порід з подібною опірністю до ерозії вони, зазвичай, змінюються в незначних межах
і є нижчими. Наша мета – аналіз неотектонічної історії Мізоцької височини за допомо-
гою методу обчислення індексу потокового градієнта, тому доцільно оцінити вплив на
його розподіл не тільки чинника вертикальних неотектонічних коливань, а й інших
чинників. Території Мізоцької височини властиві практично однакові кліматичні
умови. З геологічного погляду аномальні значення тут можуть бути зумовлені
наявністю стійкого шару сарматських вапняків, які утворюють у межах ерозійних форм
круті стінки. Такі аномалії часто виявляються на Мізоцькій височині в місцях, де яри
прорізають середньосарматські вапняки і продовжують розмивати значно менш опірні
нижньосарматські піски. Цей чинник пояснює наявність поодиноких (через невелику
потужність середньосарматського горизонту) аномально високих значень SL на висотах
контакту відкладів середнього і нижнього сармату. Щодо крейдової товщі, то її
опірність ерозії не надто відрізняється від опірності нижньосарматських пісків, що
залягають вище, тому наявність аномалій SL тут, найімовірніше, зумовлена саме
неотектонічними причинами.

На рис. 2 зображено територіальний розподіл SL градієнтів на західній, центральній
і північній частинах Мізоцької височини. Тут можна простежити кілька районів
переважання аномальних значень індексу SL. Чітко видно зону аномально високих
значень уздовж північно-західної і західної меж височини. Другим районом поширення
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аномально високих значень SL градієнтів є північно-східна межа височини. Окрім того,
в інших районах височини є поодинокі аномальні значення, які можна пояснити
чинником антропогенного впливу та недоліками топооснови, яку використовували для
обчислення SL індексу.

Рис. 3. Гіпсометрична карта Мізоцької височини

Як уже зазначено, головним чинником впливу на значення SL у межах Мізоцької
височини є вертикальні неотектонічні коливання. Зважаючи на це, аномальні
значення SL західної і північно-західної меж височини можна трактувати як наслідок
її підняття щодо навколишніх територій. Аномалії показника SL у північно-східній
ділянці височини, ймовірно, зумовлені одночасним підняттям центральної частини
Мізоцької височини й опусканням верхів’їв басейну р. Устя (на схід від смт Мізоч). На
такий висновок наштовхують два факти. По-перше, це наявність нетипово широких
вирівняних заплавних ділянок уздовж північно-східної межі Мізоцької височини
у верхів’ях басейну Усті, які нагадують озерні улоговини. По-друге, західній межі
північної ділянки, на відміну від східної, не властиві аномалії SL, що свідчить про
її тектонічну спорідненість із Рівненською височиною.

Окремо треба звернути увагу на південну межу Мізоцької височини. Тут не виявле-
но великої кількості аномалій SL градієнта. На наш погляд, це зумовлено порівняно
більшим підняттям Гологоро-Кременецького горбогір’я, що розташоване на південь,
через що західна частина південного уступу Мізоцької височини, на відміну від північ-
ного уступу Гологоро-Кременецького горбогір’я [2], має ерозійне, а не тектонічне
походження.

Отже, з огляду на отримані нами результати, можна припустити, що Мізоцька
височина з тектонічного погляду не є монолітною структурою, а складена з кількох
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блоків, яким властиві диференційовані вертикальні рухи. Ці блоки, як виглядає,
відокремлені один від одного розривними порушеннями. Також розривні порушення
відділяють територію височини від навколишніх територій. Винятком є північна
і деякою мірою східна ділянки Мізоцької височини, яким властива тектонічна спорід-
неність з Рівненською височиною. Отже, Мізоцька височина є геоморфологічно
однорідною територією, яка складається з ділянок, відмінних тектонічно. Це створює
певні проблеми в разі геоморфологічного районування території Волинської височини.
Проте, на наш погляд, зважаючи на геоморфологічні ознаки, північну і східну ділянки
височини треба все-таки вважати складовими частинами геоморфологічного району
Мізоцької височини.
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛ.

Марія Паламарюк

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
вул. Коцюбинського, 2, 58012, м. Чернівці, Україна

Проаналізовано просторове розміщення санаторно-курортних закладів у розрізі адміністра-
тивних районів Чернівецької обл. Виділено райони зі значною та недостатньою забезпеченістю
санаторно-курортними закладами. Обґрунтовано передумови і причини розміщення санаторно-
курортних закладів. Проаналізовано показники діяльності санаторно-курортних закладів
Чернівецької обл. Розглянуто проблеми та перспективи розвитку санаторно-курортної справи.

Ключові слова: санаторно-курортна справа, природні лікувальні ресурси, курорт, санаторно-
курортні заклади, санаторій, пансіонат.

Однією з найстабільніших ринкових структур є ринок пропозиції курортних послуг,
що зумовлено як необхідністю лікування, так і практикою запобігання хворобам, що
становить складову життєвого стандарту у високоіндустріальних країнах і поширюєть-
ся на щораз ширші кола населення інших країн [7]. Санаторно-курортне господарство
переважно створюють у місцях зосередження сприятливих рекреаційних ресурсів,
лікувальні та оздоровчі властивості яких мають територіальні особливості. Це визначає
спеціалізацію санаторно-курортних регіонів на наданні певних видів лікувальних чи
відпочинкових послуг. Тому забезпечення належними санаторно-курортними заклада-
ми перетворюється в нагальну проблему сьогодення.

Найбільшу привабливість серед курортних територій України мають АР Крим,
Закарпатська та Івано-Франківська, Одеська, Харківська, Чернівецька, Львівська та
Київська області [1]. Існують традиційні і перспективні санаторно-курортні райони
з унікальними природними ресурсами для відпочинку і лікування. Одним із критеріїв
перспективного санаторно-курортного будівництва є наявність або відсутність у певній
місцевості гідромінеральних ресурсів. Аналіз діяльності санаторно-курортних закладів
Чернівецької обл. є основним завданням нашого дослідження.

Хоча в Чернівецькій обл. офіційного статусу курорту не має жоден населений
пункт, тут функціонують чотири санаторії (без урахування протитуберкульозних), один
санаторій-профілакторій, два пансіонати з лікуванням, чотири бази відпочинку.
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади на території Чернівецької обл. розміщені
нерівномірно: майже всі вони є у Сторожинецькому, Новоселицькому, Вижницькому,
Заставнівському та Кіцманському районах (див. табл. 1). Найбільше їх на Сторожинеч-
чині: серед наявних там оздоровчих закладів два санаторії (у тім числі один дитячий) і
одна база відпочинку. Зовсім немає оздоровчих закладів у Путильському р-ні, хоча
природні ресурси для розвитку рекреаційного господарства там є. У гірському
Путильському р-ні з різними кліматичними умовами – від помірного клімату на півночі
до холодного в південній частині – є висхідні джерела хлоридних натрієвих вод,
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хлоридної кальцієво-натрієвої води малої мінералізації, слабкомінералізованої
хлоридно-гідрокарбонатної натрієвої з домішками органічних сполук, маломінералізо-
ваної гідрокарбонатної магнієво-кальцієвої з органічними сполуками, сірководневої
гідрокарбонатної натрієво-кальцевої та ін. Ці води використовує місцеве населення.

Немає також ще лікувального застосування хлоридно-натрієвої води типу Мирго-
родська, яка виявлена в с. Ожі Сокирянського р-ну. Більшість мінеральних вод досі
належно не застосовують. Тут потенційні можливості для розвитку санаторної справи
значною мірою не використані.

Таблиця 1
Санаторно-курортні (оздоровчі) заклади Чернівецької обл.

Назва санаторно-оздоровчого
закладу Розташування

Кіль-
кість
місць

Спеціалізація закладу

Санаторії
Санаторій-профілакторій
Чернівецького університету м. Чернівці 50 Загальнотерапевтичний

Брусницька обласна бальнео-
логічна лікарня відновного
лікування

Кіцманський р-н,
с. Брусниця 150

Захворювання опорно-
рухового апарату, серцево-
судинної, нервової системи,
шлунково-кишкового
тракту, гінекологічні та
шкірні недуги

Дитячий санаторій “Щербинці” Новоселицький р-н,
с. Щербинці 60

Захворювання опорно-
рухового апарату,
остеохондроз, ревматизм

Санаторій “Золотий колос” Сторожинецький р-н,
с. Панка 185

Поліартрит, гіпертонія,
псоріаз, радикуліт, серцево-
судинна система, захворю-
вання шкіри, нервова
система

Дитячий гастроентерологічний
санаторій “Стара Жадова”

Сторожинецький р-н,
с. Стара Жадова 100 Шлунково-кишковий тракт,

гастроентерологія
Пансіонати

Пансіонат з лікуванням
“Зелені пагорби”

Вижницький р-н
с. Виженка 220 Загальнотерапевтичний

Пансіонат з лікуванням
“Черемош”

Вижницький р-н
м. Вижниця 320 Загальнотерапевтичний

Бази відпочинку
База відпочинку
“Буковинський гай”

Заставнівський р-н
с. Репужинці 62 Відпочинок для всіх

категорій населення

База відпочинку “Здоров’я” Заставнівський р-н
с. Репужинці 100 Відпочинок для всіх

категорій населення

База відпочинку “Чорнівка” Новоселицький р-н,
с. Чорнівка 146 Відпочинок для всіх

категорій населення

База відпочинку “Динамо” Сторожинецький р-н
с. Кам’яна 25 Відпочинок для всіх

категорій населення
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Коротко схарактеризуємо курортно-рекреаційний фонд Чернівецької обл.
Санаторії та пансіонати з лікуванням. Сьогодні на території Чернівецької обл.

функціонують п'ять санаторіїв та два пансіонати з лікуванням, ліжковий фонд яких
становить 667 ліжок. У них оздоровлено 2 068 хворих (табл. 2). Три з цих санаторіїв
розміщені в Сторожинецькому р-ні. Вони мають різну лікувальну спеціалізацію:
гастроендереологічну (для дітей), туберкульозну (для дорослих), серцево-судинну,
а також є профіль лікування опорно-рухового апарату (для дорослих) та нервової
системи.

Таблиця 2
Основні показники діяльності санаторно-курортних (оздоровчих) закладів [3]

У них ліжок
(місць)

Кількість осіб, що
були оздоровлені

протягом
Показник Кількість

закладів цілоріч-
них

у місяць
макси-

мально-
го роз-

гортання

тривалого
часу 1–2 днів

Кількість
фактично

проведених
ліжко-днів

(людино-днів)
усіма оздоров-

леними

Усього закладів 11 717 1 282 1 503 1 028 86 239
у тому числі
санаторії 5 617 677 1 165 – 81 371
з них дитячі 3 370 430 986 – 72 636
санаторії для хворих на
туберкульоз 2 332 332 1 165 – 81 371
з них дитячих 1 270 270 986 – 72636
пансіонати з лікуванням 1 50 220 129 774 3 033
санаторії-профілакторії 1 50 50 – – –
бази та інші заклади
відпочинку 4 – 335 209 254 1 835

Також у Новоселицькому р-ні розташований санаторій кардіологічного профілю
для дітей, а в Чернівцях (теж дитячий) функціонує облтубсанаторій. З усього ліжкового
фонду всіх санаторіїв близько половини ліжок існує для лікування туберкульозу
легень.

Пансіонат з лікуванням матері і дитини “Зелені пагорби” розмістився на території
національного природного парку “Вижницький” у басейні високогірних річок Черемош
та Сірет у с. Виженка Вижницького р-ну Чернівецької обл. Територія пансіонату
охоплює 5,3 га і є на лівому березі р. Виженка. Відстань від пансіонату до м. Виж-
ниця – 5 км, до м. Чернівці – 80 км.

Пансіонат як оздоровчо-лікувальний заклад функціонує з 1996 р. на базі колишньо-
го будинку відпочинку “Зелені пагорби” і перебуває на балансі Чернівецької облпроф-
ради. Протягом багатьох років сюди приїжджають десятки тисяч людей, щоб відпочити
і поліпшити своє здоров’я. Для культурно-масового відпочинку є будинок дозвілля,
бібліотека, спортивний та дитячий майданчики.

У 2007 р. у районі пансіонату обладнано п’ять туристичних маршрутів. Нині триває
добудова спального корпусу з усіма зручностями на 84 місця.

Брусницька обласна лікарня відновного лікування заснована 1968 р. Вона розміщена
в мальовничому парку на околиці с. Брусниця, де колись стояв маєток французького
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графа де-Ласкало. У 1980 р. тут збудовано спальний корпус на 150 місць. Водолікарня
функціонує на родовищах сірководневої води високої концентрації, за хімічним
складом подібної на мацестинську (Сочі); гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвої води
типу Єсентуки, та хлоридно-натрієвої води, що є аналогом Миргородської. Нині
працюють три робочі свердловини, двадцять законсервовані. Загалом родовища
мінеральних вод здатні давати 150 м3 води за добу, що дає змогу щоденно лікувати
2 тис. пацієнтів.

Сьогодні тут лікують захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинної,
нервової системи, шлунково-кишкового тракту, гінекологічні та шкірні недуги. У Брус-
ниці застосовують унікальну методику підводного витягування хребта. Високу ефек-
тивність має лікування за допомогою озокериту, який завозять з Дрогобича у спеціаль-
них чанах, розігрівають до певної температури і використовують у вигляді аплікацій.

До недоліків оздоровчого закладу належать побутові умови: спальний корпус Брус-
ницької водолікарні вже давно потребує капітального ремонту.

Пансіонат з лікуванням “Черемош” розташований на околиці Вижниці у Рівні. Він
створений 1975 р. як обласне дочірнє підприємство “Чернівцітурист”. Пансіонат
функціонує цілорічно, розрахований на 320 місць у літні період і 120 в осінньо-
зимовий. Тут є шість будиночків зі всіма зручностями: туалет, гаряча вода, душ;
кімнати дво-, чотири- і шестимісні; а також чотири літні будиночки і десять чотириміс-
них будиночків. На території пансіонату є їдальня з двома залами на 120 місць, у разі
потреби з дієтичним харчуванням, будинок дозвілля, бібліотека, спортивний і дитячий
майданчики, сауна.

Улітку пансіонат функціонує як дитячий оздоровчий табір, де цілющі властивості
гірського клімату поєднують із купанням у р. Черемош і різноманітними пішохідними
маршрутами по Буковинських Карпатах.

Незважаючи на наявність лікувальних ресурсів, в області немає санаторіїв, які
б спеціалізувались на лікуванні урологічних, гінекологічних, дерматологічних
захворювань. Немає також санаторіїв для лікування органів травлення та обміну
речовин, органів дихання нетуберкульозного характеру для дорослих.

Доцільно провести гідрогеологічні дослідження з визначення запасів мінеральних
вод у Щербинцях, Виженці, Черешенці. Як уважають фахівці, у с. Черешенька можливе
будівництво санаторію на 500 місць для лікування органів травлення, опорно-рухового
апарату, гінекологічних та дерматологічних захворювань, у Виженці – санаторію на
500 ліжок для лікування органів травлення та обміну речовин, а також урологічних
захворювань.

Певне господарське значення має розлив лікувальних вод, який збільшує можливо-
сті використання їх з метою лікування. Сьогодні в Чернівецькій обл. ведуть розлив
таких вод, як Кельменецька, Зеленчанська, Брусницька та Ожевська.

Санаторії-профілакторії. На відміну від інших санаторно-курортних закладів,
санаторії-профілакторії призначені для додаткового лікування та оздоровлення
працівників без відриву від трудової діяльності у вільний від роботи час упродовж
24 днів. Їхня організація сприяє значному зниженню захворювань. Нині в Чернівець-
кій обл. за даними обласного статистичного управління функціонує один такий заклад
на 50 місць.

Будинки відпочинку. Головною причиною слабкого розвитку будинків відпочинку
є деяка невідповідність цього типу закладів новим тенденціям у змінах самої структури
рекреації, а також у соціально-економічному житті нашого суспільства. Доцільно було
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б розвивати спеціалізовані будинки відпочинку для молоді, людей похилого віку,
а головне – сімейних. Це дало б змогу більше забезпечити нормативну потребу
ліжковим фондом.

Бази відпочинку. Бази відпочинку, а їх усього чотири, розміщені в Заставнівсько-
му (дві), Новоселицькому (одна) та Сторожинецькому (одна) районах (див. табл. 1).
Їхній загальний ліжковий фонд становить 335 ліжок, а кількість відпочивальників
463 осіб (див. табл. 2).

Для хворих на туберкульоз на території області діяло два санаторії на 332 ліжка,
з них один – для дітей на 270 ліжок.

У санаторно-курортних (оздоровчих) закладах 2011 р. відновлювали здоров’я
1 503 особи, що на 4,2 % більше, ніж 2010 р. Серед оздоровлених 59,3 % становили
діти. Було оздоровлено 52 постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Крім того,
протягом одного–двох днів у оздоровчих закладах відпочило 1 028 осіб, що на 18,4 %
більше, ніж 2010 р. (див. табл. 2).

Діяльність санаторно-курортних (оздоровчих) закладів забезпечували 352 праців-
ники, з них 21 лікар, 78 працівників середнього медичного персоналу та 253 інші
працівники. У санаторіях працювало 312 осіб (з них у дитячих – 231 особа), у пансіона-
тах з лікуванням – 25, найменше працівників було на базах відпочинку (15 осіб). На
базах відпочинку передбачене обслуговування терміном перебування як три і більше
днів, так і один–два дні; вони призначені для щорічного та щонедільного короткочас-
ного відпочинку. Це найбільш масова та динамічна форма відпочинку. Її активне
формування простежується останнім десятиліттям, що пояснюють не тільки популяр-
ністю сімейного відпочинку, а й потребою в розвитку короткотермінового відпочинку.
У Чернівецькій обл. 2011 р. протягом тривалого часу оздоровлювалися 1 503 особи,
переважно у санаторіях (1 165 осіб), а також на базах відпочинку (209 осіб)
і в пансіонатах (129 осіб).

Протягом одного–двох днів 2011 р. відпочивало 1 028 осіб, з них 774 особи –
у пансіонаті з лікуванням “Зелені пагорби”, що у Вижницькому р-ні та 254 особи –
на базі відпочинку у Заставнівському р-ні.

Для зміцнення здоров’я дітей важливе значення має організований відпочинок під
час літніх канікул. Одним з найбільш масових та доступних видів організованого
відпочинку школярів є проведення літніх канікул в оздоровчих таборах.

Заміські табори відпочинку дітей – це виховально-оздоровчі заклади для дітей
7–17 років, вони розміщені частково у власних приміщеннях, а деякі з них – у орендо-
ваних. У Чернівецькій обл. протягом тривалого часу були оздоровлені 1 109 дітей,
відпочивали протягом одного–двох днів 204 особи. Улітку 2011 р. на території області
діяло 402 дитячі оздоровчі табори на 3,7 тис. місць, з яких 382 – пристосовані (з ден-
ним перебуванням), 15 – стаціонарні (12 позаміських оздоровчих та 3 санаторного
типу), 5 – наметові (4 профільні та 1 інший). У них оздоровлено 55,9 тис. дітей, з яких
17,2 тис. – з малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей, 1,6 тис. – постраждалі
внаслідок аварії на ЧАЕС, майже 1 тис. – сироти та позбавлені батьківського піклуван-
ня, 0,8 тис. – інваліди.

Порівняно з 2010 р. кількість дитячих оздоровчих закладів зменшилась на один
табір, а кількість дітей, які відпочивали в цих таборах, – на 2,1 %, кількість місць
у таборах зменшилась на 10,8 %. Кількість оздоровчих таборів у розрізі адміністратив-
них районів 2011 р. не змінилася, якщо порівнювати з 2010 р. (за винятком Кіцмансь-
кого р-ну).
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Найбільше таборів зосереджено в Сторожинецькому районі (13,2 % від загальної
кількості), а також Глибоцькому (10,1), Новоселицькому (9,2), м. Чернівці (8,9),
Кіцманському (8,7), Заставнівському (8,7), Хотинському (8,4), Вижницькому (8,4). Най-
менше таборів зосереджено в Путильському р-ні (4,4 %) та м. Новодністровськ (1,2 %).

У 2011 р. кількість оздоровлених дітей зменшилася на 1 179 осіб (порівняно з 2010 р.).
Це пов’язано зі зменшенням кількості дитячих таборів. Найбільше дітей відпочивало
в оздоровчих таборах Сторожинецького р-ну (18,5 % від загальної кількості).

Якщо простежити динаміку кількості дітей, оздоровлених улітку за період 2005–
2010 рр., то найвищі показники були у 2007 р. (48,4 тис. осіб) у пристосованих таборах.
Кількість дітей, оздоровлених у стаціонарних таборах, поступово зменшувалась
з 13,2 тис. осіб у 2005 р. до 8,5 тис. осіб у 2009 р. Це пов’язано зі зменшенням кількості
стаціонарних таборів. У 2009 р. на 40 % зросла кількість дітей, оздоровлених
у наметових таборах (порівняно з 2008 р.).

Отже, тенденції, що намітилися в санаторно-курортній сфері Чернівецької обл., свідчать
про зменшення кількості санаторно-курортних закладів. Основними причинами таких змін
було перепрофілювання низки пансіонатів з лікуванням у санаторії та закриття нерента-
бельних санаторіїв-профілакторіїв (здебільшого тих, які перебували на балансах окремих
підприємств). Деякі оздоровчі заклади є у занедбаному стані та не діють.

Незважаючи на наявність лікувальних ресурсів, в області немає санаторіїв, які б
спеціалізувались на лікуванні урологічних, гінекологічних, дерматологічних захворю-
вань. Немає також санаторіїв для лікування органів травлення та обміну речовин,
органів дихання нетуберкульозного характеру для дорослих. У процесі реформування
санаторно-курортної галузі досягнення науки вбачають рушійною силою, що забезпе-
чує всебічне обґрунтування необхідності перебудови галузі, визначення прогнозних
потреб населення у санаторно-курортному лікуванні, медичній реабілітації та оздоров-
ленні, а також розроблення заходів щодо їхнього поліпшення.
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ANALYSIS OF HEALTH RESORT INSTITUTIONS IN CHERNIVTSI REGION

Mariya Palamaryuk
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Kotsyubynskyj Str., 2, UA – 58012 Chernivtsi, Ukraine

Spatial location of spa facilities in the context of administrative districts of Chernivtsi region was
analyzed. Areas with significant and insufficient provision of sanatorium and resort facilities were
highlighted. Background and reasons of placement of spa facilities were justified. Performance of spa
facilities in Chernivtsi region was analyzed. Problems and prospects of development of sanatorium
cases were considered.

Key words: health-resort business, natural medical resources, resort, spa facilities, holiday house.



ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47. С. 209–216.
Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2014. Issue 47. P. 209–216.

_____________________
© Пандяк І., 2014

УДК 338.488.2:640.4

ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ЛЬВОВА:
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ, СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Ігор Пандяк

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

Проаналізовано історичні та соціально-економічні передумови виникнення перших готелів
у Львові в австро-угорський період, формування та розвиток сфери гостинності у польський
та періоди СРСР і незалежності України. Упродовж ретроспективного та сучасного розвитку
схарактеризовано чинники впливу на зміну кількісних та функціональних показників розвитку
готельного господарства. Виявлено значний вплив соціально-економічного та політичного
чинників на зміну кількості готельних підприємств, їхніх розмірів, форми організації. Найбільшу
увагу зосереджено на вивченні сучасного стану ринку готельних послуг Львова – структурі,
формі організації, типах підприємств, проблемах категоризації, економічних показниках.
Виявлено основні проблеми й обґрунтовано напрями розвитку готельного господарства Львова.

Ключові слова: готельне господарство, інфраструктура розміщення туристів, готельні підпри-
ємства, категорія, тип готелів, місткість номерного фонду, стратегія розвитку готельних
підприємств.

Для розвитку готельного господарства Львова характерна помітна тенденційність
в Україні, зумовлена особливостями історії, політичного, економічного розвитку,
демографічним та регіональним потенціалом міста. Ці процеси зумовлюють необхід-
ність наукового обґрунтування адекватних сучасному стану перспективних напрямів
розвитку.

Згідно з аналізом останніх досліджень, розвиток готельного господарства України,
окремих її регіонів, відображений у працях М. Бондаренко [1], К. Єсіпової [2],
Ю. Опанащук [3], Т. Ткаченко [6] та інших авторів. У них проаналізовано стан
і перспективи розвитку ринку готельного господарства, принципи його регулювання.
Проте недостатньо висвітлені актуальні питання комплексного дослідження готельного
господарства та наукового обґрунтування перспектив функціонування підприємств
індустрії гостинності, не розроблено пріоритетних напрямів та завдань їхньої еконо-
мічної стабільності саме для умов кризової ситуації в економіці. Водночас у сучасних
економічних умовах проблеми координації на рівні кожного регіону потребують
детальнішого дослідження.

Наша мета – проаналізувати чинники формування, особливості сучасного стану та
поглиблено вивчити стратегічні напрями розвитку готельного господарства Львова
з урахуванням передового світового досвіду та досвіду вітчизняних підприємств для
обґрунтування найбільш ефективних організаційно-економічних, фінансових, правових
механізмів його регулювання.

Історичні особливості розвитку Львова, значного торгового, науково-освітнього,
політичного, мультикультурного центру Західної України, зумовили появу в місті
перших в Україні готельних підприємств, а також найбільш інтенсивний їхній
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розвиток, формування автентичного стилю обслуговування. Львів сьогодні – головний
туристичний центр України, визнаний порталом Virtual Tourist у 2013 р. найкомфорт-
нішим містом для туристів у Європі.

Становлення готельного господарства як самостійної галузі економіки Львова
відбулось наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст. В австрійський період історії міста,
у 1785 р., на місці сучасного Музею етнографії та художнього промислу підприємець
Й. Прешель відкрив перший в Україні готель “Під римським цезарем”. Львів у той
період у межах теперішньої території України виділявся найбільшою кількістю готелів,
зокрема фешенебельних. Уже на початку ХХ ст. у місті функціонувало 48 готелів,
найкращі з них облаштовували на зразок європейських: водопровід, телефон, елект-
ричне освітлення, інтер’єр оформлений оригінальною ліпниною, у багатьох готелях
в оздобленні використовували дорогі матеріали – мармур, червоне дерево, кольорові
метали та ін. Серед найвідоміших готелів Львова кінця ХІХ–початку ХХ ст. виділялись
“De La Rus” (“Жорж”), “Європейський”, “Французький”, “Гранд Готель” та ін.

У період Радянського Союзу розвиток туризму простежувався після “хрущовської
відлиги” у 60-х роках. Економічні, культурні міжнародні зв’язки, насамперед між
країнами Східної Європи, зумовили розбудову інфраструктури для міжнародного
туризму. Важливу роль в організації міжнародного туризму у 70-х роках відіграло
державне акціонерне товариство “Інтурист”, зусиллями якого модернізовано мате-
ріально-технічну базу готелів, збудовано нові заклади гостинності. У Львові цьому
товариству передано готель “Жорж”, назву якого змінено на “Інтурист”, та новий
збудований готель “Дністер”; ці об’єкти були найбільш комфортабельними в місті.
Окрім готелю “Дністер”, упродовж 70–80-х років ХХ ст., насамперед для внутрішнього
туризму, в модерновому стилі побудовано ще вісім готелів значної місткості – “Львів”,
“Супутник”, “Карпати” (сьогодні “Гетьман”), “Росія” (сьогодні “Власта”),
“Сихів” (сьогодні “Соната”) та інші, кожен з яких розрахований на одноразове
розміщення понад 100 гостей.

Сьогодні готельне господарство Львова – ключова складова туристичної індустрії
міста, відображає її реальний потенціал в Україні. Готельне господарство міста
представлене нічліжними закладами короткотермінового проживання різних типів,
категорій, форми власності, здатне найліпше у державі забезпечити попит гостей.
Основу нічліжної бази формують готелі (78 підприємств), хостели (понад
100 підприємств) та аналогічні підприємства розміщення – мотелі, кемпінги на
околицях міста, а також приватні апартаменти квартирного типу.

Аналіз тенденцій сучасного розвитку готельного господарства Львова дав змогу
виявити найбільш несприятливий період закриття нерентабельних підприємств,
передачу в оренду окремих готелів упродовж 1991–2001 рр., зумовлений економічною
кризою, несприятливою фінансово-економічною політикою держави щодо його
розвитку – значне оподаткування, бюрократичні перешкоди в реалізації нових
проектів, зокрема з іноземними інвестиціями, низький розвиток в’їзного туризму та ін.

Період стагнації розвитку готельного господарства Львова тривав упродовж
2001–2005 рр., тоді кількість готелів була найменшою за всю історію їхнього розвитку
в місті, у 2001 р. діяло лише 21 підприємство, 2003 р. – 22, і лише з 2005 р. зафіксовано
пожвавлення ринку як наслідок стабілізації економічної ситуації, практичної реалізації
стратегії: Львів – туристичний центр України. Важливим чинником активної розбудови
та поліпшення якості готельних послуг стало проведення футбольного чемпіонату
Євро-2012. Лише впродовж 2008–2013 рр. кількість готельних підприємств Львова
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збільшилась майже втричі – з 28 до 78. Обсяг інвестицій у будівництво, реконструкцію
та перепрофілювання в готелі будівель іншого функціонального призначення становив
2,4 млрд грн, або 37,5 % від загальних інвестицій в інфраструктуру Львова. За
2009–2013 рр. кількість номерів збільшилась майже втричі (2,6 раза) і на серпень
2013 р. становила 3 313 одиниць. У місті побудовано чотиризірковий готель
“Nobilis” (49 номерів), “Євроспорт” (34 номери), завершено другу чергу будівництва
готелів “Леополіс” (33 номери), “Вінтаж” (17 номерів) та “Швейцарський” (18 номе-
рів), відкрито готелі “Цитадель Інн” (26 номерів), “Андріївський” (7 номерів),
“Едем” (20 номерів), “Шопен” (13 номерів), “Деліс” (15 номерів), “Сент-Федер” (12 но-
мерів), “LH Hotel & SPA” (22 номера), “Reikartz Дворжец Львів” (52 номери), “Reikartz
Медіваль Львів” (22 номери). Проведено реконструкцію 14 готелів на 1 386 номерів,
згідно з категоріями׃ “п’ять зірок” – 400 номерів, “чотири зірки” – 670 номерів, “три
зірки” – 316 номерів. Серед найбільших готелів реконструйовано “Львів” (370 номе-
рів), “Євроготель” (90 номерів), “Панорама” (53 номера), “Супутник” (200 номерів),
“НТОН” (76 номерів) та ін. Особливо активно розвивається приватний готельний
бізнес, сьогодні понад 60 % (47 об’єктів) власників – фізичні особи.

Значний інтерес виявляють інвестори щодо розвитку готельного господарства
Львова. Проте інвестиційний клімат у країні з огляду на політичну та економічну
нестабільність, високі ризики не обнадіює іноземних інвесторів. Водночас іноземних
операторів готельного бізнесу на український ринок, порівняно із західними ринками,
приваблює швидке повернення вкладених коштів. Згідно з оцінкою експертів, період
окупності готелів в Україні удвічі менший, а рентабельність досить висока. Навіть за
всіх ризиків вкладення капіталу у сферу гостинності досить привабливе.

Серед новітніх тенденцій розвитку готельного ринку Львова – поява перших корпо-
ративних форм організації – міжнародних та національних операторів. У 2012 р. на
ринок Львова вийшов відомий міжнародний оператор Wyndham Hotel Group (бренд
Ramada Worldwide), відкривши готель “Рамада Львів”. Серед перших в Україні інтерес
до ринку Львова виявили національні оператори Premier International – готель “Дністер
Прем’єр Готель” та Reikartz Hospitality Group – готелі “Reikartz Медіваль Львів”
і “Reikartz Дворжец Львів”.

Прогнози та надії щодо виходу на готельний ринок Львова інших міжнародних
готельних операторів є лише обнадійливими. Львів сьогодні – найпотужніший
туристичний центр України, проте не ділового, а відпочинкового профілю. Для Львова
актуальним напрямом є відновлення інфраструктури розміщення з дотриманням
стандартів обслуговування та розвитку мережі малих і середніх бутик-готелів. Відомі
міжнародні оператори Hilton Worldwide, Holiday Inn, Carlson Rezidor Hotel Group та
інші, що є на ринку Києва, не розглядають Львів як перспективний центр вкладання
капіталу. Представники цих готельних мереж скрупульозно дотримуються стандартів
своїх компаній, вони не підлаштовуються під ринок, характерний для Львова. Для
більшості відомих операторів-брендів світу готелі до 100 номерів – неприпустимо малі.

Однією з найвагоміших характеристик якості діяльності готельних підприємств є
рівень комфорту, що ідентифікують з категорією готелю. Критерієм визначення певної
категорії (зірки) є комплекс якісних характеристик, згідно з національним стандартом
“Послуги туристичні. Класифікація готелів”, охоплює характеристику приміщень
будівлі, рівень та обсяг послуг, кваліфікацію персоналу та ін. Станом на 2013 р., за
даними Львівського регіонального державного центру стандартизації, у Львові діє
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57 категоризованих готелів, серед них 3 п’ятизіркові, 14 чотиризіркових, 29 тризірко-
вих, 10 двозіркових, один однозірковий (табл. 1).

Таблиця 1
Структура категоризованих готельних підприємств Львова, 2013

Категорія готелю Кількість, одиниць Частка, % Частка в обсягах
продажу, %

5* 3 3,8
4* 14 17,9 45–50

3* 29 37,3 35–40
2* 10 12,8
1* 1 1,3

Без категорії 21 26,9
10–20

Згідно з економічними показниками діяльності, готельні підприємства Львова
можна диференціювати на три сегменти якості послуг і цінові категорії:

- готелі високої якості сервісу і цінового сегмента (чотири–п’ять зірок);
- готелі середньої якості сервісу і ціни послуг (три зірки);
- готелі низької якості сервісу і ціни послуг (одна–дві зірки, без категорії).
Готелі першої категорії відповідають у сервісі міжнародним стандартам –

п’ятизіркові “Nobilis”, “Леополіс”, “Цитадель Інн”, серед чотиризіркових готелів, які за
стандартами близькі до відповідної категорії, насамперед виділяють “Дністер”, “Гранд
Готель”, “Андріївський”, “Супутник”, “Швейцарський”, “Шопен”.

Таблиця 2
Ціни на номери готелів “чотири–п’ять зірок” у Львові, 2013

Ціна, грнКатегорія номера мінімальна максимальна середня
Люкс 960 7 744 2 156

Напівлюкс 650 2 625 1 117
Стандарт 150 2 260 912

Незважаючи на незначну кількість підприємств високого цінового сегмента та
високу вартість проживання, навіть за європейськими цінами, на них припадає 45–50 %
частки ринку. Головно це готелі центральної частини міста, які відповідають очікуван-
ням гостей за комфортом та близьким розташуванням до об’єктів їхнього інтересу,
інфраструктури (табл. 2).

Готелі середнього цінового сегмента – найбільша серед категоризованих підпри-
ємств група (29), переважають малі за розмірами (20–60 номерів), вони надають доволі
значний обсяг послуг за помірними цінами (200–2 990 грн). Частка цієї групи готелів
на ринку становить 35–40 %, рівень заповнення змінюється від 40 до 70 % і залежить
від системи менеджменту, місця розташування, якості сервісу, маркетингових
досліджень і впровадження їх у діяльність підприємств. Рівень просування цієї групи
готелів достатньо низький і здебільшого обмежений окремими типами реклами,
насамперед в Інтернеті. Зміцнення конкурентних позицій на ринку серед бюджетних
готелів останніми десятиріччями відбулось унаслідок будівництва та реконструкції
частини підприємств (“Євроготель”, “НТОН”, “Еней” та ін.), поліпшення якості
номерів – збільшення кількості номерів категорії “люкс”, “напівлюкс” (табл. 3).
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Таблиця 3
Ціни на номери готелів “три зірки” у Львові, 2013

Ціна, грнКатегорія номера мінімальна максимальна середня
Люкс 530 2 990 1 135

Напівлюкс 290 1 540 742
Стандарт 200 990 503

Готелі низького цінового сегмента (одна–дві зірки, без категорії) мають низький
рівень сервісу. На ринку готельних послуг їхня частка – 10–20 %, середня ціна послуг –
300–400 грн, низьку конкурентоспроможність відображає невисокий рівень завантаже-
ності. Готелі цієї категорії нові, побудовані у 70–80-х роках ХХ ст. (“Власта”, “Ту-
рист”, “Тустань”, “Львів”) і мають значну місткість, також у категорію долучено
невеликі приватні готелі на 10–30 місць, відкриті впродовж останнього десятиріччя.

Попит на готельні послуги у Львові формують туристи, які прибувають з куль-
турно-пізнавальною метою, тому порівняно з іншими містами в Україні заповнення
готелів більш рівномірне впродовж тижня – у будні дні – 60–80 %, у вихідні – 30–40 %,
та впродовж року. Попит на готельні послуги українських та іноземних туристів
стійкими темпами постійно збільшується. Упродовж 2000–2010 рр. індекс кількості
обслуговуваних гостей у готелях Львова, згідно з офіційною статистикою, становив
176,6 %, в абсолютних показниках їхня кількість збільшилась з 122,0 до 215,4 тис. осіб.
Частка обслуговуваних іноземних туристів у 2010 р. становила 32,9 % від загальної
кількості обслужених. Порівняно з 2000 р. їхня частка суттєво збільшилась, індекс
кількості обслужених становив 286,3 %, абсолютна кількість збільшилась з 24,8 до
71,0 тис. осіб, що свідчить про суттєве підвищення туристичного іміджу Львова
та поліпшення показників якості сервісу в готелях.

У 2010 р. готелі Львова прийняли близько 7 % усіх приїжджих, які проживали
в готелях України. Проте використання житлового фонду готелів міста поступається
містам Європи (75–90 %) і, згідно з проведеним аналізом, становить 50–70 % залежно
від категорії і типу готелю, за офіційною статистикою – на 22 %. Значні розходження
в показниках зумовлені недостовірністю інформації, яку подають готелі, та недоскона-
лою статистикою.

Іноземні туристи надають перевагу в розміщенні категоризованим готелям, у таких
закладах зупинялось 58,6 % (46,1 тис. осіб) гостей. За категорією гості з-за кордону
насамперед вибирали готелі чотири–п’ять зірок – 36,8 %, номери класу “люкс”,
“напівлюкс”. Такий вибір зумовлений попитом на якісне обслуговування, безпеку,
прийнятними цінами та прибуттям в Україну насамперед з діловою, службовою, дипло-
матичною метою (50 %). Підтверджує цей факт частка доходів у готелях від наданих
іноземним громадянам послуг – 40,4 %, хоча частка іноземців у загальному часі
перебування становила 28,9 %. Найбільше іноземних гостей у 2010 р. прибуло з
Польщі (27,9 %), Російської Федерації (13,4), Німеччини (8,1), Білорусі (7,2), США (6,3 %).

Доходи готельних підприємств Львова у 2011 р. загалом становили 142,6 млн грн,
частка наданих основних послуг з проживання – 64,5 %, решта 35,5 % – доходи від
надання додаткових послуг. Іноземні гості забезпечили дохід у сумі 57,6 млн грн, серед
них найбільшу частку традиційно забезпечували росіяни (26,3 %), поляки (14,0),
азербайджанці (12,5), казахи (5,2 %).
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Альтернативною та конкурентною в бюджетному сегменті колективних закладів
розміщення Львова є хостели. Перші хостели у місті створено у 2004 р., особливо
інтенсивно їхня кількість збільшилася у 2010–2012 рр., напередодні чемпіонату Європи
з футболу 2012 р. Сьогодні у Львові функціонує понад 100 молодіжних готелів, які
пропонують проживання з належними санітарно-гігієнічними умовами. У ціну ліжко-
місця включено безкоштовний Wi-Fi, кабельне телебачення, холодильник, пральну
машину, мікрохвильову піч, користування санвузлом, розеткою. Середня ціна спаль-
ного місця в чотиримісному номері становить від 100 до 250 грн за добу, у багатоміс-
ному номері з двоярусними ліжками вартість для однієї особи – 80 грн, окремий номер
у хостелах Львова коштує від 450 грн.

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

Про належний рівень розвитку молодіжних готелів у Львові свідчить структурна
диференціація – розвиток тематичної спрямованості, орієнтація на різні категорії
гостей згідно з їхніми фінансовими можливостями, віком, культурними пріоритетами.
Диверсифікація стратегії розвитку властива лише 20 % молодіжних готелів, які
виникли на етапі становлення хостелів у Львові, сьогодні їхні власники – досвідчені
керівники на ринку готельних послуг.

Інфраструктура молодіжних готелів у Львові розвинена найліпше в Україні і забез-
печує близько 2 тис. місць для ночівлі. Проте, зважаючи на значний туристичний
потенціал міста та ціну на послуги в хостелах, яка коливається в межах 100–250 грн,
тоді як у столицях найближчих держав – Празі, Варшаві та інших – ціна удвічі нижча
(60–80 грн), це ознака значного потенціалу розвитку хостел-інфраструктури в Україні.

Щодо специфіки, то молодіжні готелі Львова орієнтуються головно на осіб, які
прибувають з метою відпочинку, найчастіше в складі невеликих груп (двох–п’яти осіб,
віком 20–30 років). За видом занять це студенти, працівники приватних компаній.
Серед гостей найбільше українців – 40 %, головно зі Східної та Центральної України,
поляків – 20 %, росіян – 15, білорусів – 10 %, решта – німці, чехи, американці, гості
з інших країн. Українці прибувають для відпочинку, менше – з діловою метою,
іноземці – винятково з туристичною метою.

Проте проживання в молодіжних готелях має і певні недоліки, властиві цьому типу
засобів розміщення незалежно від країни – колективне проживання за принципом
гуртожитку або військової казарми, сусіди по ліжку не завжди відповідають очікуванням,
спільні комунальні зручності. У виборі хостелів важливе значення мають рекомендації
друзів, знайомих, відгуки попередніх гостей, бажано не на власному сайті хостелу.

Отже, на найближчу перспективу можна прогнозувати такі тенденції розвитку
готельного господарства Львова׃

- посилення інтересу девелоперів, інвесторів та операторів до сегмента бюджет-
них готелів;

- посилення конкуренції готелів на ринку міста до малих форм розміщення – міні-
готелів, приватних апартаментів, у зв’язку зі збільшенням обсягу пропозиції та
поліпшення якості послуг;
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-  посилення конкуренції серед готелів люкс-класу (чотири–п’ять зірок) і зни-
ження показників доходів у зв’язку зі значним обсягом нової пропозиції, сформованої
останніми роками;

- широка диверсифікація, спрямована на посилення спеціалізації готелів,
урізноманітнення послуг, поліпшення якості обслуговування;

- поглиблення форм організації готельного ринку зі збільшенням частки між-
народних та національних готельних операторів;

- посилення кооперації капіталу готельного бізнесу з іншими видами біз-
несу (банківським, будівельним, енергетичним та ін.).
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HOTEL INDUSTRY OF LVIV: HISTORICAL BACKGROUND,
CURRENT STATUS, TRENDS OF DEVELOPMENT

Igor Pandyak

Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

Historical and socio-economic predictors of the first hotels in Lviv in Austria-Hungarian period
were shown. Formation and development of hospitality area in Polish, Soviet and independent Ukraine
periods were analysed. The factors that influenced the changes of quantitative and functional parameters
of the hotel industry during the retrospective and modern development were characterized. Significant
impact of socio-economic and political factors on the change of number of hotel enterprises, their sizes
and forms of organization was revealed. The most attention was focused on the investigation of current
status of Lviv hotel services. Among them are structure, forms of organization, types of companies,
problems of categorization, economic indexes. Basic problems and directions of development of hotel
industry of Lviv were disclosed.

Key words: hospitality, infrastructure of tourist accommodation, hotel companies, category, hotel
types, capacity of room stock, strategy of hotel business development.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ АВТОТРАНСПОРТУ НА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО
ПОВІТРЯ ПЕРЕХРЕСТЬ ВУЛИЦЬ ЛЬВОВА МОНООКСИДОМ КАРБОНУ

Мирослава Петровська, Василина Морквич

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

З’ясовано викиди шкідливих речовин від стаціонарних і пересувних джерел у Львові, визна-
чено завантаженість перехресть вулиць міста автомобільним транспортом, розраховано
коефіцієнт концентрації СО на окремих перехрестях автомагістралей, складено картосхему
інтенсивності забруднення перехресть вулиць Львова викидами СО.

Ключові слова: атмосферне повітря, автотранспорт, монооксид карбону.

Оцінка якості атмосферного повітря є дуже важливою в галузі охорони навколиш-
нього природного середовища, обов’язковою для виконання, оскільки визначає режим
використання та охорони атмосферного повітря, вимоги щодо запобігання шкідливому
впливу на нього. Забруднення атмосферного повітря може негативно впливати не
тільки на здоров’я людини, а й на розвиток людського організму загалом і, як наслідок,
призвести до генетичних змін у ньому.

Під забрудненням атмосферного повітря розуміють зміну його складу і властивос-
тей унаслідок надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних чинників
і хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров’я людей і стан
навколишнього природного середовища [1]. Розрізняють стаціонарні та пересувні
джерела впливу на довкілля. Зокрема, на автотранспорт припадає 34 % від загальної
кількості викидів [3].

Під час роботи автомобільних двигунів внутрішнього згорання джерелами викидів
шкідливих речовин є відпрацьовані та картерні гази, а також випаровування з системи
живлення. Серед відпрацьованих газів вирізняють монооксид карбону, вуглеводні,
оксиди нітрогену, сполуки сульфуру, тверді частинки, канцерогенні речовини [3].

Викиди від пересувних джерел, за даними підрахунків спеціалістів Держуправління
охорони навколишнього природного середовища у Львівській обл., постійно збільшу-
ються. Відбувається це внаслідок збільшення кількості і погіршення технічного стану
автомобільного парку, незадовільної якості пального, відставання темпів розвитку
вулично-шляхової мережі тощо. Тому актуальність аналізу впливу автотранспорту на
якість атмосферного повітря у м. Львові не викликає сумнівів.

Вплив пересувних джерел на якість атмосферного повітря проаналізовано в працях
Р. Васькіна, І. Васькіної, В. Денисова, Д. Захарової, П. Каніла, В. Оліферчука, А. Пав-
лової, В. Рогалєва, О. Яворської та ін. [3–4, 7–9].

Проблема забруднення атмосферного повітря доволі відчутна в межах густозаселе-
них, промислово розвинених регіонів, до яких належить м. Львів. З огляду на це ми
вирішили з’ясувати ступінь викидів шкідливих речовин від стаціонарних і пересувних
джерел у м. Львові, визначити завантаженість перехресть вулиць Львова автомобіль-
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ним транспортом, розрахувати коефіцієнт концентрації СО і скласти карту-схему
інтенсивності забруднення міста викидами СО.

У Львові впродовж 2010 р. стаціонарними джерелами забруднення викинуто
2,0 тис. т забруднювальних речовин, а пересувними – 44 680 т, з них на автотранспорт
припадає 41 993 т [5].

У розрахунку на 1 км2 від стаціонарних джерел припадає 11,8 т, тоді як у Львівсь-
кій обл. – 5,2 т, а на душу населення – 2,7 кг, у Львівській обл. – 44,4 кг [5].

Серед викидів від стаціонарних джерел забруднення на Шевченківський район
припадає 24,0 %, на Залізничний – 23,5, Галицький – 19,7, Личаківський – 16,6,
Франківський – 16,2 % (Фондові матеріали санітарно-епідеміологічної служби
м. Львова).

З викидами від пересувних джерел пов’язане перевищення середньорічної концент-
рації пилу (1,23 ГДК), діоксиду нітрогену (1,18 ГДК), формальдегіду (1,3 ГДК) в атмо-
сферному повітрі [6]. Питома вага проб з перевищенням ГДК сягає 37 % (найвищий
показник у Львівській обл.).

Ми визначили завантаженість перехресть вулиць Львова автомобільним транспор-
том. Вимірювання виконували на перехрестях вулиць з різною інтенсивністю руху
у квітні 2011 р., березні та вересні 2012 р. (табл. 1–6).

Таблиця 1
Автотранспортне навантаження на перехресті вулиць

Личаківська–Пасічна (Личаківський р-н)

Години вимірювань
Вид автотранспорту

800 – 820 1300 – 1320 1800 – 1820

Легкові автомобілі 493 / 563 / 540 510 / 547 / 524 519 / 591 / 560
Маршрутні мікроавтобуси 36 / 34 / 29 41 / 28 / 36 48 / 39 / 53
Автобуси 13 / 11 / 9 9 / 17 / 13 11 / 15 / 18
Вантажні машини 18 / 9 / 11 16 / 12 / 9 21 / 11 / 17
Усього 560 /617 / 589 576 / 604 / 582 599 / 656 / 648

Таблиця 2
Автотранспортне навантаження на перехресті вулиць

Чорновола–Липинського (Шевченківський р-н)

Години вимірювань
Вид автотранспорту

800 – 820 1300 – 1320 1800 – 1820

Легкові автомобілі 651 / 779 / 731 642 / 782 / 701 660 / 786 / 797
Маршрутні мікроавтобуси 139 / 71 / 53 128 / 68 / 62 141 / 76 / 81
Автобуси 28 / 8 / 11 23 / 5 / 2 31 / 3 / 5
Вантажні машини 32 / 4 / 2 29 / 6 / 3 35 / 8 / 6
Усього 850 / 862 / 797 822 / 861 / 768 867 / 873 / 889
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Таблиця 3
Автотранспортне навантаження на перехресті вулиць

І. Франка–Саксаганського (Галицький р-н)

Години вимірюваньВид автотранспорту 800 – 820 1300 – 1320 1800 – 1820

Легкові автомобілі 557 / 523 / 536 555 / 525 / 544 561 / 528 / 553
Маршрутні мікроавтобуси 3 / 2 / 1 2 / 1 / 3 5 / 3 / 4
Автобуси 0 / 1 / 1 1 / 0 / 1 2 / 2 / 1
Вантажні машини 1 / 3 / 2 3 / 1 / 0 2 / 1 / 2
Усього 561 / 529 / 540 561 / 527 / 548 570 / 534 / 560

Таблиця 4
Автотранспортне навантаження на перехресті вулиць

І. Виговського–Любінська (Залізничний р-н)

Години вимірюваньВид автотранспорту 800 – 820 1300 – 1320 1800 – 1820

Легкові автомобілі 193 / 487 / 360 190 / 493 / 336 199 / 516 / 374
Маршрутні мікроавтобуси 80 / 25 / 35 74 / 27 / 28 84 / 30 / 39
Автобуси 15 / 6 / 4 10 / 7 / 2 11 / 9 / 3
Вантажні машини 7 / 4 / 1 4 / 5 / 3 10 / 7 / 2
Усього 295 / 522 / 400 278 / 532 / 366 305 / 562 / 418

Таблиця 5
Автотранспортне навантаження на перехресті вулиць

Стрийська–Наукова (Франківський р-н)

Години вимірюваньВид автотранспорту 800 – 820 1300 – 1320 1800 – 1820

Легкові автомобілі 746 / 749 / 757 738 / 744 / 748 753 / 754 / 761
Маршрутні мікроавтобуси 58 / 69 / 64 52 / 65 / 53 65 / 72 / 73
Автобуси 7 / 6 / 4 5 / 4 / 6 8 / 9 / 7
Вантажні машини 18 / 4 / 1 21 / 6 /3 29 / 5 / 2
Усього 829 / 828 / 826 816 / 819 / 810 855 / 840 / 843

Таблиця 6
Автотранспортне навантаження на перехресті вулиць Зелена–Пасічна (Сихівський р-н)

Години вимірюваньВид автотранспорту 800 – 820 1300 – 1320 1800 – 1820

Легкові автомобілі 509 / 435 / 476 511 / 439 / 469 519 / 441 / 481
Маршрутні мікроавтобуси 35 / 17 / 25 33 / 18 / 21 39 / 21 / 28
Автобуси 5 / 5 / 3 4 / 6 / 2 7 / 4 / 5
Вантажні машини 1 / 6 / 4 2 / 8 / 6 3 / 9 / 3
Усього 550 / 463 / 508 550 / 471 / 498 568 / 475 / 517

Результати досліджень наведено у табл. 7 (перша цифра – дані спостережень за квітень
2011 р., друга – за березень 2012 р., третя – за вересень 2012 р.). За результатами дослі-
джень складено картосхему інтенсивності руху на перехрестях вулиць Львова (див. рис. 1).
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Найінтенсивніший рух на перехресті вулиць Чорновола–Липинського та Стрийсь-
ка–Наукова, оскільки вони є основними в’їздами у місто з траси Київ–Чоп
(див. табл. 7).

Таблиця 7
Автотранспортне навантаження на перехрестях вулиць Львова

Кількість машин, од.Перехрестя вулиць 800 1300 1800

Личаківська–Пасічна 560 / 617 / 589 576 / 604 / 582 599 / 656/648
Чорновола–Липинського 850 / 862 / 797 822 / 861 / 768 867 / 873/889
І. Франка–Саксаганського 561 / 529 / 540 561 / 527 / 548 570 / 534/560
І. Виговського–Любінська 295 / 522 / 400 278 / 532 / 366 305 / 562/418
Стрийська–Наукова 829 / 828 / 826 816 / 819 / 810 855 / 840/843
Зелена–Пасічна 550 / 463 / 508 550 / 471 / 498 568 / 475/517

Рис. 1. Автотранспортне навантаження на перехрестях вулиць Львова.
Кількість машин, од./год: 1 – до 450,0; 2 – 450,1–600,0; 3 – 600,1–750,0; 4 – понад 750,0

Концентрацію монооксиду карбону обчислювали за формулою [2]
KCO = (A + 0,01∙N∙Km) ∙ Kа ∙ Kh ∙ Kc ∙ Kb ∙ Kn , (1)

де А – фонове забруднення атмосферного повітря (А = 0,5 мг/м3); N – сумарна інтен-
сивність руху автомобілів на ділянці вулиці (од./год); Km – коефіцієнт токсичності
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автомобілів за викидами в повітря СО; Kа – коефіцієнт, що враховує аерацію місцевос-
ті; Kh, Kc, Kb – коефіцієнти, що враховують зміну забруднення атмосферного повітря
монооксидом карбону залежно від поздовжнього нахилу, швидкості вітру та вологості
повітря, відповідно; Kn – коефіцієнт збільшення забрудненості атмосферного повітря
монооксидом карбону біля перехресть.

Щодо коефіцієнта концентрації СО, на який впливають не лише кількість авто-
транспорту, а й такі чинники, як відносна вологість повітря, нахил місцевості та
швидкість вітру [2], то найвищий його показник простежено на перехресті вулиць
Личаківська–Пасічна (рис. 2), що зумовлено найбільшим нахилом місцевості серед
досліджуваних перехресть вулиць, а найменший – на перехресті вулиць Зелена–Пасічна.

Рис. 2. Коефіцієнт концентрації СО на перехрестях вулиць Львова.
Вміст СО, мг/м3: 1 – до 30,0; 2 – 30,1–45,0; 3 – 45,1–60,0; 4 – 60,1–75,0; 5 – понад 75,0

Зазначимо, що забруднене атмосферне повітря спричиняє захворювання органів
дихання, зокрема, бронхіальну астму, пневмонію, хронічний бронхіт.

Щодо показника захворюваності на бронхіальну астму, то він у м. Львові переви-
щує цей показник у Львівській обл., а саме: у м. Львові на бронхіальну астму хворіє
4,9 осіб на 1 000 дорослих, а у Львівській обл. – 4,4 осіб на 1 000 дорослих, серед дітей,
відповідно, – 5 і 7 [10].
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Стосовно показника захворюваності на пневмонію, то ситуація протилежна,
у м. Львові цей показник становить 2,3 особи на 1 000, а у Львівській обл. – 4,2 особи
на 1 000 дорослих, а серед дітей, відповідно, – 2,7 і 6,8.

Показник захворюваності на хронічний бронхіт інший, тут різниця невелика, а саме:
20 осіб на 1 000 у м. Львові і 21 особа на 1 000 у Львівській обл.

Хвороби органів дихання посідають перше місце серед захворювань дітей і підліт-
ків, і друге серед захворювань дорослих після хвороб системи кровообігу.

У структурі причин смертності на хвороби органів дихання припадає 2 % – це п’яте
місце після хвороб системи кровообігу, новоутворень, травм і отруєнь, хвороб органів
травлення [10].

Отже, найінтенсивнішим є рух на перехресті вулиць Чорновола–Липинського та
Стрийська–Наукова, оскільки вони є основними в’їздами у місто з траси Київ–Чоп.
Найвищий коефіцієнт концентрації СО, на який впливають не лише кількість автотран-
спорту, а й такі чинники, як відносна вологість повітря, нахил місцевості та швидкість
вітру, простежено на перехресті вулиць Личаківська–Пасічна, що зумовлено найбіль-
шим нахилом місцевості серед досліджуваних перехресть вулиць, а найменший – на
перехресті вулиць Зелена–Пасічна.

Для зменшення забруднення атмосферного повітря викидами від автотранспорту на
території Львова, пропонуємо зменшити навантаження на центральну частину міста
через реалізацію нової транспортної стратегії; посилити контроль за станом хімічного
забруднення атмосфери не лише в точках перетину магістральних вулиць, а й у межах
забудованих територій, особливо дитячих майданчиків, садочків і шкіл; заборонити
використання домішок тетраетил свинцю в пальному, перейти на природний газ тощо.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF MOTOR TRANSPORT ON THE OUTDOOR
AIR POLLUTION BY CARBON MONOXIDE OF THE LVIV CITY CROSSROADS

Myroslava Petrovska, Vasylyna Morkvych

Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

The amounts of the harmful substances emissions from the stationary and moving sources in Lviv
City have been determined, as well as the traffic load on the Lviv crossroads. The coefficient
of CO concentration on some Lviv highway crossroads has been calculated, and the map of the intensity
of the pollution of Lviv crossroads from CO emissions has been composed.
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УДК 911.3:796

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛ.

Богдан Пушкар

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
вул. М. Кривоноса, 2, 46027, м. Тернопіль, Україна

Проаналізовано сучасний стан та проблеми розвитку рекреаційного господарства Терно-
пільської обл. у контексті довготермінових програм розвитку туристичної галузі регіону.
Виокремлено основні напрями оптимізації територіальної організації рекреаційного господарст-
ва області. Визначено за допомогою SWOT-аналізу сильні та слабкі сторони, можливості та
загрози розвитку галузі в регіоні.

Ключові слова: природно-ресурсний туристичний потенціал, туризм, потенціал, терито-
ріальна організація, інфраструктура, рекреаційне господарство.

Розвиток рекреаційної галузі є важливою складовою розвитку господарського
комплексу багатьох регіонів України, а особливо тих, які мають багатий ресурсний
потенціал. Таким регіоном є Тернопільська обл., що вирізняється потужним природно-
рекреаційним та історико-культурним туристичним потенціалом, однак недостатній
розвиток інфраструктурних об’єктів у регіоні, який мав би забезпечувати привабли-
вість туристичних об’єктів, ще не сприяє реалізації потужного потенціалу для розвитку
рекреаційного господарства. Подолання наслідків економічної кризи у цьому,
як і інших регіонах, значно залежить від ефективного використання місцевих
рекреаційних ресурсів, розвитку сфери обслуговування, створення сприятливого
інвестиційного клімату, усебічної підтримки інноваційних проектів.

Перспективною умовою розвитку рекреації в області є сучасна інфраструктура,
об’єкти якої мають забезпечити комфортні умови обслуговування рекреантів. Для
цього необхідно реконструювати транспортні комунікації до рівня, який відповідав би
європейським стандартам. Не менш важливим є реконструкція діючих і будівництво
нових готельно-ресторанних комплексів зіркового типу. Важливе значення в організа-
ції обслуговування туристів має також організація належного медичного обслугову-
вання, транспортна доступність медичних установ. Власне не тільки окреслення
проблем розвитку рекреації, а й способи їхнього вирішення сьогодні є особливо
актуальними.

Вагомий внесок у вивчення загальнотеоретичних питань і вирішення прикладних
завдань, розвитку рекреаційного господарства зробили О. Бейдик, В. Джаман,
О. Заставецька, О. Любіцева, М. Мальська, В. Руденко, М. Рутинський, О. Топчієв,
О. Шаблій, В. Явкін та ін. Однак незважаючи на появу теоретичних і прикладних
розробок з проблем рекреаційної діяльності в українській науці ще нема єдності
поглядів на сутність поняття рекреаційне господарство, його структуру, ще недостат-
ньо розвинені питання оцінки рекреаційного потенціалу, окремих напрямів нової
рекреаційної діяльності.
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Наша мета – виявити за допомогою SWOT-аналізу сильні та слабкі сторони рекреа-
ційного господарства регіону, можливості розвитку та перешкоди.

Потужний природно-ресурсний, суспільно-історичний потенціал, його раціональне та
повноцінне використання у Тернопільській обл. є передумовами забезпечення її
стабільного та стрімкого соціально-економічного розвитку. Основні передумови
розвитку туристичної галузі області найоб’єктивніше відображає SWOT-аналіз (табл. 1).

Таблиця 1
SWOT-аналіз туристичної галузі Тернопільської обл.

1. Сильні сторони
Вигідне суспільно-географічне положення;
Багатий природно-рекреаційний потенціал (ліку-
вальні мінеральні води, лісові, ландшафтні, гео-
морфологічні (у тім числі спелео-) ресурси, при-
родоохоронні території);
унікальна суспільно-історична спадщина;
популяризація фестивальних заходів як унікаль-
них туристично-рекреаційних продуктів;
комунікаційна доступність; наявність регіональ-
них програм розвитку туризму в області;
зростання конкуренції на ринку туристичних
послуг;
активна позиція населення щодо розвитку
туристичної галузі області

2. Слабкі сторони
Недостатній рівень розвитку туристичної інфра-
структури (низький рівень надання послуг у
туристичних закладах; недостатня кількість закла-
дів розміщення та харчування, невпорядкований
стан автошляхів);
низький рівень реклами та поінформованості
населення щодо туристичних програм регіону;
недостатній рівень кваліфікації працівників
туристичної сфери;
відсутність державних програм збереження та
відновлення унікальних туристичних пам’яток;
високий рівень дигресії популярних туристичних
ресурсів і територій;
низький рівень попиту на туристичний продукт з
боку проведення на території регіону туристичних
конференцій, виставок, ярмарок; створення
туристичних кластерів; запозичення іноземного
досвіду в процесі використання туристичних
атракцій

3. Можливості
Використання географічного положення для збіль-
шення міжобласних туристичних потоків;
використання природного потенціалу для розвит-
ку сільського зеленого, екологічного, водного,
оздоровчо-лікувального відпочинку;
залучення об’єктів історико-культурної спадщини до
нових пізнавальних та розважальних туристично-
рекреаційних проектів; облаштування закладів
розміщення та відпочинку в місцях із туристич-
ними атракціями; населення регіону через низький
рівень доходів; низький рівень інвестиційної
активності туристичної галузі.
Впровадження новітніх технологій у процесі
здійснення туризму та рекреації; облаштування
транспортної інфраструктури дасть змогу
збільшити кількість пасажироперевезень у межах
області до об’єктів туризму;
збільшення кількості готельних закладів та
агросадиб дасть змогу здійснювати довготривалий
відпочинок поблизу туристичних дестинацій;
створення якісного туристичного продукту через
зростання конкуренції на ринку туристичних
послуг

4. Загрози (перешкоди)
Недостатнє фінансування з державного бюджету
нових туристичних програм; зменшення кількості
іноземних туристів через недосконалість турис-
тичної інфраструктури та низький рівень надання
туристичних послуг; невідповідний рівень заро-
бітної плати у туристичній сфері; руйнування
архітектурних пам’яток у випадку їх запустіння;
зменшення туристичних потоків через низький
рівень маркетингу туристичної галузі регіону;
надмірне використання вичерпних природно-
рекреаційних ресурсів; недофінансування турис-
тичних програм
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Із цього аналізу випливає, що сильних сторін та можливостей для розвитку рекреа-
ційної діяльності Тернопільської обл. є більше, аніж слабких сторін та перешкод.
Реалізація зазначених можливостей потребує значних капіталовкладень та підтримки
з боку держави. Проте така стратегія дає змогу в майбутньому отримати позитивний
соціально-економічний ефект у межах регіону та його окремих населених пунктів.

З огляду на той факт, що туризм впливає на понад 50 секторів економіки регіону,
насамперед транспорт, торгівлю, будівництво, сільське господарство і є перспективним
напрямом перебудови економіки. Тернопільською обласною державною адміністра-
цією 2012 р. схвалено проект Програми розвитку туризму в Тернопільській обл.
на 2013–2015 рр. [2].

Серед основних напрямів діяльності програми є такі (див. табл. 2): удосконалення
системи адміністративно-правового регулювання туризму; аудит та інвентаризація
наявних туристичних ресурсів (для забезпечення удосконалення структури управління
туристичною сферою на обласному рівні Управлінням з питань туризму спільно з
Державним агентством туризму та курортів України впроваджено процес паспортизації
кожного туристичного об’єкта регіону й обстеження туристичних потоків та аналізу
діяльності суб’єктів туристичної галузі); формування інвестиційних пропозицій
у регіоні (участь в інвестиційних форумах, участь у спільних проектах міжнародного
співробітництва в туризмі); розвиток пріоритетних напрямів туризму (районами
пріоритетного розвитку туризму визнано національний природний парк “Дністерський
каньйон”, заповідник “Кременецькі гори”, Кременецько-Почаївський державний
історико-архітектурний заповідник, національний історико-архітектурний заповідник
“Замки Тернопілля”, міста Тернопіль, Збараж, Бережани, Борщів, Теребовля, Бучач,
курорти у смт Гусятин та м. Микулинці, с. Зарваниця Теребовлянського р-ну);
розвиток туристичної інфраструктури; рекламно-інформаційна діяльність.

Напрями розвитку туристичної діяльності визначили з огляду на низку проблем, які
постають в регіоні. Однією з них є недосконалість системи збирання статистичної
інформації, що не дає змоги оцінити реальний стан розвитку туристичної галузі. За
даними Управління з питань туризму Тернопільської ОДА, кількість суб’єктів
туристичної діяльності, що подають звіти, скорочується. Наприклад, якщо за 2009 р.
прозвітувало 120, то за 2011 – 87, за 2012 – 75 суб’єктів туристичної діяльності.

Стримують розвиток туристичної галузі області неналежний стан сервісної інфра-
структури, рівень розвитку індустрії відпочинку та розваг в області, а також невідповід-
ність сучасним вимогам матеріально-технічної бази туристично-рекреаційних об’єктів.

Однією із гострих проблем в області є стан під’їзних шляхів до основних туристич-
них об’єктів. Зокрема, із загальної кількості 65 під’їзних шляхів до основних туристич-
них об’єктів станом на 01.11.2012 р. капітального ремонту потребували шляхи по п’яти
напрямах, середнього та ямкового – 54, та не потребували ремонту тільки 6 із них.

За інформацією Служби автомобільних доріг – одного з виконавців заходів Програ-
ми – у 2009–2012 рр. капітальний ремонт, реконструкція доріг та їхнє будівництво
в області не проводили через відсутність фінансування. А незначні обсяги робіт
з поточного ремонту та експлуатаційного утримання не спроможні модернізувати
наявну дорожню мережу області й спрямовані лише на утримання її в проїжджому
стані в літній та в зимовий періоди.

Гальмують розвиток туризму в області відсутність індустрії відпочинку та роз-
ваг (за винятком м. Тернопіль), недостатня кількість облаштованих місць короткочас-
ного відпочинку туристів, незадовільний стан доріг, відсутність під’їздів до багатьох
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популярних туристичних об’єктів, незадовільний стан більшості пам’яток культурної
спадщини. Районними державними адміністраціями й органами місцевого самовряду-
вання виділено земельні ділянки для розбудови закладів сервісного обслуговування
туристів та відпочинку.

Таблиця 2
Характеристика окремих заходів програми та завдань комунального підприємства

Тернопільської ОДА “Тернопільський обласний інформаційно-туристичний
краєзнавчий центр” [2]

Заходи Програми Завдання КП
Організація участі у міжнародних, вітчизняних,
туристичних виставкових та презентаційних
заходах

Проведення рекламно-інформаційної, виставко-
вої та видавничої діяльності на замовлення
Тернопільської обласної ради, місцевих органів
виконавчої влади, за власною ініціативою і за
участю суб’єктів туристичної діяльності та
інших зацікавлених юридичних осіб

Організація регіональних виставок, конферен-
цій, фестивалів, семінарів та інших заходів

Організація, участь або представництво на
конференціях, семінарах, культурно-освітніх
подіях, благодійних акціях, розвиток різних
видів рекреаційно-туристичної діяльності

Формування інвестиційної привабливості області.
Сприяння у залученні іноземних і вітчизняних
інвестиційних та кредитних коштів у розвиток
матеріально-технічної бази

Участь у розробленні привабливих інвести-
ційних проектів у галузі туризму та залучення
закордонних інвестицій;
діяльність із залучення та розміщення інвестицій

Підтримка туристичного іміджу області.
Проведення рекламних турів для представників
туристичних компаній, засобів масової
інформації та інших зацікавлених організацій

Розроблення та дистрибуція аудіовізуальних
інформаційно-рекламних матеріалів, видання
друкованих періодичних видань з метою
створення позитивного привабливого іміджу
області забезпечення проведення прес-турів для
журналістів

Участь в інвестиційних форумах Участь у всеукраїнських та міжнародних
економічних і політичних форумах, спрямова-
них на розвиток туристичної сфери

Створення видавничої бази з виготовлення
рекламної продукції і сувенірів

Виробництво, редакційна, видавницька і полігра-
фічна діяльність, торгівля поліграфічною про-
дукцією; організація, виробництво та продаж
сувенірів, товарів народних промислів і народ-
ного споживання, туристичного обладнання

Як наслідок, в області щорічно зростає кількість закладів розміщення. Наприклад,
якщо станом на 01.01.2009 р. в області діяло 40 готелів та інших закладів розміщення,
то станом на 1 грудня 2012 р. їхня кількість збільшилась до 79. Зокрема, лише 2012 р.
в області відкрилося шість нових готелів: ресторанно-готельний комплекс “Надія” у
Бережанах на 12 місць, готель “Візит” у Бучачі на 11 місць, туристично-відпочинковий
комплекс “МішиН – СІТІ” в с. Добровляни Заліщицького р-ну на 35 місць, бар-готель
“Едельвейс” у Збаражі на 12 місць, готель “Старе місто” у Кременці на 66 місць, готельно-
ресторанний комплекс “Джентльмен” у Тернополі на 10 місць. Готовими до експлуатації є
ще три готелі у смт Монастирська, м. Кременець (“Калина” та “Людмила”), в с. Окопи
Борщівського р-ну, які зможуть приймати туристів найближчим часом.
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Проте зазначимо, що відкриття в області нових об’єктів готельного бізнесу відбува-
ється за кошти інвестицій приватного бізнесу, що безумовно позитивно впливає на
виконання заходів Програми. Проблемою є також брак заходів з боку органів місцевого
самоврядування та виконавчої влади щодо використання наявного потенціалу природ-
них лікувальних ресурсів окремих територій області, що не дає змоги залучити
додаткові резерви до розвитку територій та, відповідно, наповнення місцевих бюджетів.

Відповідно до вимог Закону України “Про курорти”, передбачено механізм створення
та розвитку курортів, а саме: підготовка клопотань та подання цих клопотань про
оголошення територій курортними, розгляд клопотань та їхнє погодження, розходження
державної екологічної та санітарно-гігієнічної експертизи, прийняття рішень про
оголошення природних територій курортними територіями. До переліку населених
пунктів, які віднесені постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1996 р. № 15 760
до курортних, введено: смт Гусятин, с. Скоморохи Бучацького р-ну, смт Скала-
Подільська Борщівського р-ну та смт Микулинці і с. Конопківка Теребовлянського р-ну.
Однак у досліджуваному періоді органами місцевого самоврядування зазначених
територій не готували клопотання про надання територіям особливого статусу.

Лише Гусятинська райдержадміністрація ще до 2008 р. розробила бізнес-план інвес-
тиційного проекту “Розвиток курортополісу “Гусятин” через впровадження інновацій-
ної моделі використання конкурентних переваг бальнеологічного курорту”. Проте на
сьогодні туристичну діяльність тут не проводять у рамках запланованого, цей факт
можна пояснити нестачею коштів та недостатньою рекламацією курорту.

Також 2009 р. у рамках реалізації проекту “Впровадження новітніх механізмів
функціонування рекреаційно-туристичного комплексу Гусятинського району для
забезпечення сталого розвитку громад” Густинська районна рада спільно з
КП “Гусятинський інформаційно-туристичний центр” замовила генеральний план
забудови с. Калагарівка та курортополісу “Калагарівка”.

Стримує розвиток туристичної діяльності в регіоні недостатня забезпеченість ту-
ристичної галузі висококваліфікованими спеціалістами. Наприклад, у складі більшості
районних державних адміністрацій питаннями туризму займаються відділи культури та
туризму. В області діє лише чотири туристично-інформаційні центри: у м. Тернопіль,
м. Заліщики, смт Гусятин та м. Борщів. Загалом протягом чотирьох років Програмою
виконано низку завдань (див. табл. 3): здійснено рекламно-інформаційну діяльність з
проведенням культурно-мистецьких заходів, виставок та заходів щодо інвестиційного і
туристично-рекреаційного потенціалу області.

Як бачимо з табл. 3, на показники ефективності впливають окремі чинники органі-
заційного характеру, тому вони є дещо нестабільними. Наприклад, у 2009 р. до
проведення масових заходів долучено організацію фестивалю “Зборівська битва”, на
проведення якого додатково виділено кошти в сумі понад 190 тис. грн з обласного
бюджету.

Водночас кількість примірників придбаної презентаційної та відеорекламної про-
дукції і сувенірів у 2010 р. порівняно із 2009 зменшилась майже на 60 %. У 2011–
2012 рр. зафіксовано зростання кількості примірників майже вдвічі. Також простежу-
ється тенденція до зменшення в складі презентаційної продукції кількості придбаних
книжок і сувенірів та зростання кількості путівників.

На вартість проведення масових заходів вплинуло те, що у 2009–2010 рр. для орга-
нізації Західноукраїнської виставки-фестивалю оплачували оренду виставкової площі.
З 2011 р. виставку проводять на закуплених павільйонах просто неба [2].
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Таблиця 3
Аналіз виконання показників ефективності програм розвитку туризму

в Тернопільській області за 2009–2012 рр. [4]

2009 р. 2010 р. 2011р. 2012 р.
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Придбання
презентацій-
ної продук-
ції та сувені-
рів (шт.) –
усього,
з них:

1400 20,17 4600 7,69 6400 10,16 11075 11,77

книги 2110 51,36 50 35,00 100 135 75 135
сувеніри 100 35,0 10250 35,00 633 8,17 1100 10,93
путівники 9650 12,24 0 5,76 0
Участь у пре-
зентаційних
виставкових
заходах

8 25625 9 4755 12 11640 19 3205

Організація
виставок,
конференцій,
семінарів та
інших заходів

6 10879 7 6114 10 13970 18 3383

Проведення
рекламних
турів для
представни-
ків туристич-
них компа-
ній та ЗМІ

2 28700 2 21350 5 3860 4 5175

Заходи спри-
яння в орга-
нізації релі-
гійного, па-
ломницького
туризму

1 4000 1 6600 1 2000 1 6000

Важливим чинником розвитку туризму регіону є інвестиційний клімат у його ме-
жах. Тому важливе завдання сьогодні – розбудова напрямів інвестування туристичних
атракцій. До 2015 р. планують втілити в життя три інвестиційні туристичні проекти:
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створення курортополісу “Гусятинський”, Кременецького тренувального центру
зимових видів спорту та розвиток навчально-спортивної бази олімпійської підготовки
з біатлону у с. Підгороднє Тернопільського р-ну. Особливо привабливим є район
Кременечинни, сприятливий для будівництва гірськолижних трас для дітей та молоді.
Місто Кременець розміщене неподалік траси Київ–Чоп, а також на автошляху
Тернопіль–Рівне–Луцьк. Його вигідне транспортно-географічне положення зумовлює
перспективу розвитку рекреаційного комплексу курортного використання, оскільки тут
проходять туристичні маршрути до Почаївської лаври, Збаразького замку та Вишні-
вецького палацу, а також до туристичних принад Львівської та Волинської областей.

Сприятливий інвестиційний клімат варто запровадити в районі Дністерського кань-
йону, який має добрі природні умови та ресурси для створення оздоровчо-курортного
регіону, організація локальних туристично-рекреаційних центрів з розвиненою
інфраструктурою у смт Коропець, м. Заліщики та смт Мельниця-Подільська сприяла б
комплексному використанню багатих туристичних ресурсів цього регіону [6, с. 300–302].

Оцінка туристичного потенціалу дала змогу прогнозувати оптимальні види турис-
тичної діяльності в межах досліджуваного регіону. Отже, найбільш перспективними
видами рекреації та туризму в області є: оздоровчий, спортивний (спелео- та водний
туризм), сільський зелений, пізнавальний, науковий (археологічний), сакраль-
ний (паломницький), розважальний (фестивальний).

Наприклад, на території Придністер’я (яка має найбільш атрактивне поєднання
природного та суспільно-історичного потенціалу) є великі перспективи для розвитку
нових видів туризму, серед яких – сільський зелений туризм, фестивальний туризм та
пригодницький туризм. Потенційними об’єктами фестивального туризму є оборонні
споруди у Бучачі, Язловці, Підзамочку, Окопах, Кудринцях, Висічці, Кривче,
смт Скала-Подільська. Тут можна проводити фестивалі середньовічної культури,
відтворення лицарських боїв тощо за прикладом Кременецької та Збаразької фортець,
Бережанського замку. Поки що цей напрям неможливий через зруйнованість цих
споруд, а масове скупчення людей може призвести до ще більшого їх руйнування.

Населені пункти західної частини Тернопільської обл. є не менш привабливими для
проведення розважального туризму. У Бережанському р-ні проводять такі відомі
фестивалі, як “Дзвони Лисоні” (с. Посухів), “Рурисько” та “Бережанський за-
мок” (м. Збараж).

Найліпші перспективи має проведення фестивальних заходів, присвячених серед-
ньовіччю, на території оборонних споруд. Зазначимо, що багато об’єктів є популяр-
ними серед туристів і часто відвідуваними, однак дороги, які ведуть до споруд, а також
самі споруди під тиском великих туристопотоків починають руйнуватися, а оскільки
суспільно-історичні ресурси, на відміну від більшості природних ресурсів, самі не
здатні до відновлення, то в наукових дослідженнях треба звернути увагу на визначення
туристичних навантажень на такі споруди [1]. Це дасть змогу контролювати процес
руйнування архітектурних споруд та вживати заходи, які певним чином можуть
зменшити навантаження на об’єкт у періоди найбільшого напливу туристів. Наприклад,
у найбільш відвідуваному Збаразькому замку варто встановити спеціальні знаки
орієнтування для двох чи більше екскурсійних груп, які одночасно перебувають на
території об’єкта, а також для зменшення фізичного навантаження під час проведення
фестивалів треба використовувати прилеглу територію до замку, зменшуючи потік
людей до самої фортеці.
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Загалом для розвитку розважального туризму в регіоні потрібно вирішити такі
завдання:

− формування законодавчої бази щодо розвитку туризму;
− проведення моніторингу місцевих історико-культурних об’єктів, внесення їх до

списку Держреєстру нерухомих пам’яток України;
− дослідження та поліпшення туристичної інфраструктури в зоні перспективних

об’єктів туристичних відвідувань;
− розробка нових туристичних маршрутів по маловідомих історичних містечках,

де є руїни споруд чи залишки історичних міст;
− розвиток індустрії розваг;
− залучення до розвитку інфраструктури інвестиційних коштів;
− залучення студентської молоді до розробки і реалізації проектів розвитку

туристичної галузі в області.
Важливим етапом розвитку фестивального туризму регіону є залучення інвестицій та

втілення інноваційних проектів під час проведення фестивалів. Зокрема, Тернопільська
обласна державна адміністрація щорічно сприяє проведенню Західноукраїнської
туристичної виставки-фестивалю в Тернополі.

Протягом 2012 р. туристично-рекреаційний потенціал області презентували у
15 спеціалізованих всеукраїнських, міжрегіональних та міжнародних туристичних
виставках та форумах, які відвідало понад 10 тис. осіб. Серед них: Всеукраїнська
туристична виставка “Туризм. Спорт. Мисливство і риболовля – 2012” (м. Харків),
Міжнародна туристична виставка UITT-2012 (м. Київ), Туристична виставка “Відпочи-
нок, туризм, курорт – 2012” (м. Запоріжжя), VII Міжнародний інвестиційний фо-
рум (м. Тернопіль), VI Західноукраїнська туристична виставка-фестиваль (м. Тернопіль),
І Туристичний фестиваль “Київщина туристична” (м. Київ), Міжрегіональна туристична
виставка “Писанкове Прикарпаття” (м. Івано-Франківськ) та ін.

До уваги візитерів виставкової експозиції Тернопільської обл. для ознайомлення
пропонували рекламно-презентаційну продукцію архітектурно-історичних заповідни-
ків, оздоровчих закладів, закладів розміщення та харчування, туристичних суб’єктів,
а також путівники, маршрути та туристичні карти області.

На сучасному етапі співробітники Тернопільського обласного інформаційного
туристично-краєзнавчого центру склали календар фестивалів на 2013 р. Найбільшу
кількість фестивалів заплановано провести у літні місяці: у червні – це фестиваль
Бережанського замку у м. Бережани, “Братина” у с. Стіжок, “Червоне-фест” у с. Нирків;
у липні – “Забави у княжому місті” в м. Теребовля, “Купальська феєрія” у с. Чагарі;
у серпні – “Дзвони Лемківщини” у смт Монастириська та “Дзвони Лисоні”
у м. Бережани [7].

Однією з форм розважального туризму можна вважати проведення так званих квес-
тів – розважальних заходів, у процесі яких пропонують виконання поставлених завдань
за певний період з використанням карт чи картосхем. Такі розважальні заходи наразі не
є популяризованими, однак є перспективним видом туристичної діяльності за умови
проведення їх на атрактивних територіях. Отже, можна контролювати популяризацію
окремих туристичних ресурсів, впроваджуючи до туристичної програми їхнє відвіду-
вання. Квест як форма туризму повинен мати певний тематичний напрям, наприклад
історичний. Маршрут повинен відповідати об’єктивним знаковим подіям певного часу
і привести до логічного завершення. Наприклад, можна відобразити маршрут шляху
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війська Б. Хмельницького під час національно-визвольної війни у XVII ст.:
смт Вишнівець–села Добриводи–Мшанець–Залізці–Оліїв–Худобинці–Млинівці–місто
Зборів. Планування масових заходів та поширення інформації про них має важливе
значення для розвитку розважального туризму регіону. Тому актуальним сьогодні є
питання про створення нових розважальних програм, а також удосконалення вже наявних.

Широкі можливості для збільшення туристичних потоків має екскурсійний, зокре-
ма, музейний туризм. Наразі музейна мережа регіону недостатньо залучена до екскур-
сійного руху і надає послуги незначній кількості відвідувачів. Виправити таку
ситуацію можна, змінивши засоби менеджменту та маркетингу музейних закладів:
налагодження співпраці з туристичними суб’єктами, поширення інформації про
установи та їхні екскурсійні можливості, створення нового музейного продукту. Для
цього необхідно запроваджувати додаткові музейні послуги для відвідувачів: ство-
рення зон для відпочинку, ігрових кімнат для дітей, закладів харчування поблизу
музеїв. Сформувати унікальний туристичний продукт музею можна, створивши
атракційні експозиції, зокрема рухомі, інтерактивні, анімовані. Наприклад, у музеях
історичного профілю можна облаштувати анімований екран, з якого розповідатимуть
про важливі історичні події краю зі змінними зображеннями. Такий варіант прийнятний
і для музеїв інших профілів. Наприклад, у музеї С. Крушельницької варто встановити
програвач, який відтворюватиме її відомі пісні. Важливим є запровадження нових
інформаційних технологій, що також забезпечить поширення інформації про установи
серед широкого кола потенційних споживачів.

Як свідчить український досвід, широко популярними музейними установами
є скансени (музеї просто неба). У Тернопільській обл. наразі функціонує музей УПА
під відкритим небом у с. Антонівці, за раціонального підходу до його популяризації на
території музею можна буде приймати великі туристичні потоки, що забезпечить
позитивний результат для розвитку туризму населеного пункту. Для забезпечення
цього процесу доцільно приділити увагу стану автошляхів, які ведуть до музею,
а також розширенню мережі закладів розміщення та харчування.

У вересні 2012 р. на території Збаразького замку відкрито кінно-мистецький театр
просто неба імені Байди Вишневецького, який діє як частина музейної установи НЗ “Замки
Тернопілля”. У м. Тернопіль планують створення музею сакрального мистецтва просто
неба: у парк Топільче буде перевезено старі дерев’яні храми з усієї області, які засвідчують
галицькі традиції дерев’яної архітектури [8]. Отже, населення матиме змогу вивчити
традиції та культуру рідного краю з одного боку, також цей процес дасть змогу запобігти
руйнуванню старих споруд, які будуть музеєфіковані та реставровані.

Щодо розвитку туристичної інфраструктури (є автостоянка, заклади розміщення та
харчування) у місцях, де діють музеї, то виділяють наступні населені пункти:
м. Тернопіль (краєзнавчий музей, художній музей, картинна галерея),
м. Збараж (Збаразька фортеця), м. Бережани (краєзнавчий музей, музей книги, музей
переслідуваної церкви, музей Б. Лепкого та ін.), м. Кременець (музей Ю. Словацького,
краєзнавчий музей), м. Почаїв (музей І. Хворостецького), м. Бучач (краєзнавчий музей),
м. Борщів (краєзнавчий музей), с. Біла (музей С. Крушельницької). Отже, зазвичай,
туристичною інфраструктурою забезпечені міські населені пункти або поселення
недалеко від них. Більшість інших населених пунктів не забезпечені достатньою мірою
закладами туристичної інфраструктури, що стримує процес їхньої популяризації.
Особливу увагу треба приділити розвитку інфраструктури у віддалених від обласного
центру поселеннях: селах Більче-Золоте Борщівського р-ну (унікальний підземний
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музей трипільської культури), Денисів (краєзнавчий музей), Молотків (музей
“Молотківська трагедія”), місті Копичинці (музей театрального мистецтва). Автошляхи,
що ведуть до цих установ, мають задовільний стан, проте в населених пунктах
недостатня кількість або ж зовсім немає закладів харчування та закладів розміщення.

Загалом для успішного розвитку всіх видів міжнародного туризму Тернопільська обл.
увійшла 2003 р. до ради з туризму Карпатського регіону (разом із Львівською, Івано-
Франківською, Чернівецькою та Закарпатською областями), яка сприяє популяризації
рекреаційно-туристичного потенціалу західноукраїнських областей на світовому
туристичному ринку. Основні напрями діяльності ради передбачають об’єднання
зусиль областей з розвитку туристичної галузі, аналіз діяльності туристичних підпри-
ємств, проведення навчальних семінарів; здійснення рекламації туристичних ресурсів
регіону, моніторинг діяльності туризму. Понад сорок туристичних пропозицій ради за
десять років було представлено на міжнародних виставках у містах України та за
кордоном (у Мілані, Берліні, Познані, Лондоні, Києві, Донецьку) [9].

Перспективним напрямом рекреаційної діяльності регіону є лікувально-оздоровчий,
сакральний туризм. Відповідно до Стратегії розвитку Тернопільської обл. на період до
2015 р., туризм на її території має стати пріоритетним напрямом. Особливо актуальним
є розвиток туризму в Центральному туристичному районі, зокрема доцільно звернути
увагу на курортно-оздоровчий Теребовлянсько-Гусятинський підрайони.

Важливим напрямом розвитку рекреаційної діяльності регіону є стимулювання
зовнішнього, зокрема в’їзного туризму, що забезпечить стабільні фінансові надхо-
дження до обласного бюджету.
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MAIN DIRECTIONS OF OPTIMIZATION
OF RECREATIONAL FACILITIES DEVELOPMENT IN TERNOPIL REGION

Bogdan Pushkar
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M. Kryvonosa Str., 2, UA – 46027 Ternopil, Ukraine

The article analyses the current situation and problems of recreational facilities in Ternopil region
in the context of long-term programs of tourism development in the region. The main directions
of optimization of the territorial organization of recreational facilities area were singled out. Strengths
and weaknesses, opportunities and threats of the industry in the region were determined using
the SWOT-analysis.
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Розглянуто роль і внесок Е. Сикста в історико-географічне вивчення мінеральних вод та
бальнеологічних курортів Галичини початку ХVII ст. Фактологічний матеріал творчих напрацю-
вань ученого взято за основу ретроспективно-географічного аналізу особливостей розвитку
і територіальної організації галицьких оздоровниць того періоду.
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Перу львів’янина Еразма Сикста належать оригінальні тексти натурфілософського,
географічного й краєзнавчого характеру. Поряд з Войцехом Очко його треба вважати
піонером ресурсно-рекреаційно-географічного і суто медико-географічного вивчення
Галичини. У той період ще не було таких відомих сьогодні курортних центрів,
як Трускавець, Моршин, Східниця, Черче та інші, натомість завдяки працям Еразма
Сикста маємо змогу дослідити характерні риси трансформації найдавнішої магнатської
оздоровниці Шкло в курорт західноєвропейського кшталту з огляду на нові прогресив-
ні віяння, що формували курортну інфраструктуру Французької й Австрійської
монархій. Особливої актуальності й ваги такі ретроспективно-географічні дослідження
набувають нині – у час творчого переосмислення багатої краєзнавчої спадщини вчених
попередніх століть та формування на її основі сучасних теоретико-методологічних
засад, пріоритетних завдань та дороговказів геопросторового розвитку рекреаційного
комплексу цього реґіону.

Наша мета – стислий ретроспективно-географічний аналіз географічної складової
доробку вченого-енциклопедиста Еразма Сикста, насамперед актуалізування основних
творчих напрацювань та оцінка внеску цього вченого в ресурсно-географічне вивчення
бальнеологічно-курортного потенціалу галицького терену.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблематика ретроспектив-
но-географічних досліджень території Західної України та вивчення наукової спадщи-
ни окремих представників географічної науки й краєзнавства минулих століть
є предметом численних наукових праць та розвідок сьогодення. Питання історії
географії та галицького краєзнавства, еволюції його теоретичних і прикладних
напрацювань та напрямів розвитку нині розробляють чимало українських учених,
з яких найбільш значущий доробок мають представники Львівської, Чернівецької,
Тернопільської, Київської та Житомирської наукових шкіл краєзнавства – О. Шаблій,
М. Костриця, Я. Жупанський, В. Круль, П. Тронько, Я. Верменич, Я. Серкіз, І. Ровен-
чак, Р. Лозинський, О. Вісьтак, С. Кузик, О. Любіцева, О. Заставецька, Я. Мариняк,
І. Дутчак, М. Рутинський, С. Трубчанінов, Я. Луцький, Є. Панкова, Т. Дьорова,
І. Андрухів, Б. Гаврилів, В. Лавринюк та ін. Авторами останніх праць з аналізу спад-
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щини Е. Сикста є С. Гонсьоровський, М. Капрал, Г. Коваленко, Л. Шевченко-
Савчинська та ін. [3–8].

Епоха культурного Відродження у Європі ослабила інквізиційний терор Католицької
Церкви й дала змогу окремим освіченим представникам суспільства у монастирських
бібліотеках ознайомитися з пам’ятками античної медичної спадщини та розпочати
досліди з вивчення цілющих властивостей навколишньої природи. Одним з перших
на цьому поприщі був професор Салернської медичної школи Арнольд з Віллано-
ви (1235–1313), який опублікував науковий бестселер – трактат “Про збереження
молодості і віддалення старості”, в якому прямо зазначав про важливість термальних
процедур і регулярного відвідування купалень мінеральних вод для “збалансування вологи
й тепла в організмі” як основ здоров’я і довголіття. У XX ст. флоренційський чернець-
фанатик Дж. Савонарола (1452–1458) підготував і зумів видати “Трактат про італійські
мінеральні води” – перший медико-курортологічний довідник з емпірично-науковим
описом цілющих властивостей мінеральних вод і методик їхнього зовнішнього викорис-
тання з лікувальними цілями. У XVІ ст. хвиля “реабілітації” здобутків античної курорто-
логічної науки докотилася до Речі Посполитої. Піонером у цій царині став вихованець
італійських університетів Войцех Очко – автор легендарного трактату “Теплиці” (1578),
фундатор польської й української бальнеології. Подальшої популяризації й розвитку ці
ідеї набули в трактаті львів’янина Еразма Сикста “Про теплиці в Шклі” (1617).

Еразм Сикст (українське прізвище Мриголод, також підписувався як Еразм
Львів’янин (Sixto Leopolien, Medico Excellentiss), бл. 1570 – бл. 1635) – один з найви-
датніших учених-енциклопедистів (медик, філософ, географ, соціолог та геополітик),
бургомістрів Львова та мандрівників на західноукраїнських теренах початку
ХVII ст. [2, 4, 8]. Ким є для сучасної української науки видатний львівський учений,
доктор медицини і філософії і ким за національністю вважав себе бургомістр Львова
Еразм Сикст, можемо судити із формулювання місії його першого трактату, написано-
го, “щоб кожен міг почерпнути для себе розуміння щодо користування нашими
Руськими курортами” [12, s. 3].

Е. Сикст народився, майже весь час мешкав, лікуючи й управляючи міською грома-
дою, помер і похований у Львові. (Лише останні роки перед смертю працював
професором медицини в Замойській академії). Львовознавець Д. Зубрицький з’ясував,
що, згідно зі свідченням львівського хронікаря Яна Алембека, ще в середині XVI ст.
предки Е. Сикста мали українське прізвище Мриголоди, однак для поважності
звучання його дід, як делегат органу міського самоврядування, перебрав нове [1].

У м. Львові Е. Сикст обіймав посаду лікаря католицького шпиталю (1614–1629).
Вулиця П. Дорошенка, де є корпус географічного факультету Львівського університету
імені Івана Франка, у минулому на честь Е. Сикста називалася вул. Сикстуська
(Sykstusstrassе), адже виникла на місці дороги, яка в XVIІ ст. вела вздовж ставів, що
належали Львівським римо-католицьким архієпископам, від Середмістя до маєтку
ученого-медика й бургомістра Еразма Сикста. Як бургомістр Львова Е. Сикст дбав про
ліпше санітарне облаштування міста й засоби профілактики проти епідемій.

Крім медичної практики й активного громадського життя, учений чимало зусиль
присвятив природознавчим і краєзнавчим дослідженням, виїжджав для вивчення
природних лікувальних чинників і курортних місцевостей в околицях Шкла і Дрогоби-
ча, запровадив практику лікування галичан місцевими мінеральними водами і сірчани-
ми грязями, збирав багаті мінералогічні колекції, розробляв рекомендації щодо
поліпшення організації курортної справи в Галичині тощо.



Еразм Сикст як географ
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

237

Ступінь доктора медицини і філософії Е. Сикст здобув в Італії, де відкрив для себе
плеяду античних учених, які заклали основи натурфілософських і медичних наук.
Грецький медик Гіппократ (460–377 рр. до н. е.) подарував людству сентенцію-аксіому:
“Природа – це лікар хвороб”. У його творах описано лікувальні властивості річкової,
солоної і морської води, грязей та клімату, розроблено методики застосування
сонячних, парових і повітряних ванн, компресів, холодних обмивань і повітря “свя-
щенних гаїв” для лікування хворих. Для збереження здоров’я і довголіття Гіппократ
рекомендував людям дієту, фізкультуру, морські й гарячі ванни. Десятки світочів
античної науки – послідовники Гіппократа – розвинули це вчення у систему медичних
дисциплін. Учений Авл Корнелій Цельс (30/25 р. до н. е.–45/50 р. н. е.) у трактаті “Про
медицину” розробив основи анатомії, хірургії, клімато- й гідротерапії. Клавдій Гален
(129–199), грек із Пергама, вихованець Олександрійської медичної школи, із 164 р.
придворний лікар імператорів Марка Аврелія, а потім його сина Коммода, популяризував
і розвинув у Римі вчення Гіппократа, був автором понад 125 медичних трактатів, зокрема
“Методів терапії” і “Про приготування ліків”, у яких детально описав сукупність методик
і засобів, які дотепер становлять основу терапії, хірургії та фармакології [2]. Проте своїм
головним учителем Еразм Сикст уважав Луція Анея Сенеку (4 р. до н. е. – 65 р. н. е.);
його філософських, морально-етичних і медичних поглядів намагався дотримуватися у
своєму житті.

Перу вченого належить низка публікацій у галузі медицини, порівняльної натурфі-
лософії, географії та гідрогеології. Окремі пасажі про українські терени містять тексти
його латиномовних трактатів “Mimus Syrus Publias M. cum paraphresi Erasmi Roterdami
notis Scaligeri et observantionibus Erasmi Sixti Leopoliensis” (1590), “Publii Syri Mimi ex
editione Erasmi Sixti” (1600), “Commentarius medicus in L. Annaei Senecae opera” (1627)
та, імовірно, “Commentarius in librum Herculis Saxoniae de plica polonica” (не зберігся).

Найґрунтовнішим науковим трактатом ученого є “Медичний коментар до творів
Луція Анея Сенеки”, виданий латинською мовою 1627 р. у Львові. Це систематизова-
ний Е. Сикстом кодекс текстів – учень, суджень, методик – найавторитетніших учених
античності, які заклали підвалини сучасних медичних, соціальних, географічних наук,
з їхньою подальшою критичною інтерпретацією. Серед них:

– грецькі мислителі й медики Ерасистрат (304–250 рр. до н. е., автор праць з терапії,
неврології й нейрофізіології), Діофант Олександрійський (ІІІ ст. до н. е., автор-
фундатор “Арифметики”, геодезичного трактату “Про вимірювання поверхонь” та ін.),
Асклепіад Віфінський (бл. 124 чи 129 р. до н. е. – бл. 40 р. до н. е., заклав основи
психотерапії, фізичної терапії, дієтології та молекулярної медицини), Клавдій Га-
лен (129–199 рр., про внесок у науку див. вище) та Плутарх (бл. 46–120 рр.);

– римські енциклопедисти-універсалісти – дослідники медицини і валеології, агро-
номії і продуктивного сільського господарства, натурфілософії і географії, природних
явищ і суспільних процесів – Катон Старший (234–149 рр. до н. е., автор енциклопедії
“Початки”, трактату “Про землеробство” та ін.), Марк Теренцій Варрон (116–27 рр. до н. е.,
у доробку понад 600 праць, у тім числі 76 книг циклу “Логiсторики”, 9-томна енцикло-
педія “Disciplinae”, трактати “Про сільське господарство”, “Прикладна геометрія
земної поверхні” та ін.), Марк Вітрувій (друга половина I ст. до н. е., автор “Десяти
книг про архітектуру”, де виклав концепцію ідеального містобудування), Авл Корнелій
Цельс (30/25 р. до н. е.–45/50 р. н. е., автор 8-томного трактату “Про медицину” та
багатотомної енциклопедії “Artes”), Луцій Юній Колумела (4–бл. 70, автор трактату
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“Про сільське господарство”) та Гай Пліній Старший (між 22 і 24–79 рр., автор
географічної енциклопедії “Природнича історія” в 37 книгах).

Як зазначила перекладач і дослідник тексту Л. Шевченко-Савчинська, змістовим
стрижнем праці Еразма Сикста все-таки є творчість Сенеки. Він дав медичне обґрунту-
вання (подекуди корекцію) тез філософа, вибираючи цитати з окремих його книг.
Найбільше (34 цитати) вибрано для коментування Еразмом Сикстом із “Послань” та
“Про природничі питання”. Загалом трактат слугує прикладом синкретизму наукового,
публіцистичного та художнього стилів в одному творі, де серйозні наукові факти,
приклади з власної медичної практики сусідять з цитатами античних учених [5].

Як географ і краєзнавець постає перед нами Еразм Сикст з праці “Про теплиці
в Шклі” (1617), у якій описав природні лікувальні ресурси Русі, дав медико-
географічну характеристику найстарішого й найславнішого у XV–XVIII cт. українсько-
го курорту Шкло, навів результати власноруч виконаного хімічного аналізу мінераль-
них вод в околицях Дрогобича, навів типологію та проаналізував лікувальні властивос-
ті окремих типів мінеральних вод краю, описав медичні переваги та курортологічні
перспективи грязелікування тощо.

“…Води теплиці1 (курорту. – М. Р.) в Шклі (Шклом називається село, розташоване
за милю від Яворова, а від руського міста Львова за п’ять миль), прийом яких показа-
ний тим людям, які насправді з усієї Речі Посполитої стікаються останнім часом, аби
тут поправити своє здоров’я, – свідчить Е. Сикст. – Часто-густо чимало з них поверта-
ється до своїх домівок без жодних змін, частково тому, що з такими хворобами
приїжджають до тієї води, які могли бути вилікувані, але при яких вона радше
зашкодить, аніж зцілить, частково (…) (через те, що запустили їх до невиліковності. –
М. Р.). Є й такі, які мають чисті тіла, однак теж приймають ту лікувальну воду (…)
з огляду на інших, які при тій воді оздоровлюються, і чинять так само, як і ті, і п’ють її,
хоч у цьому вряди-годи не мають потреби” [12, s. 1–2]. “Одні на один захід до неї
вступають, інші по кілька годин у ній висиджують…” [12, s. 2].

Місію і прикладну вартість цього трактату для читачів Е. Сикст сформулював так:
“мені бачиться доречним у першій книзі пояснити всіх вод природу, походження
і використання. У другій книзі так викладатиму [відомості], щоб імена, природу, якість
усіх теплиць до загалу донести. У третій детальніше буде про те, яка природа теплиць
у селі Шклі, які частинки у них або мінерали містяться, при яких хворобах могли
б вони вживатися, яке пряме цих вод призначення, тобто що ті, які хотіли б ними
користуватися, мають спершу зробити, і чого під час ванн ті, хто їх приймають, або ті,
хто п’ють [води], остерігатися мають” [12, s. 2].

Трактат Е. Сикста “Про теплиці в Шклі” у першій половині тексту є натурфіло-
софським і фізико-географічним, і лише у другій – суто медичним.

1 Теплиці – давня слов’янська назва оздоровниці, еквівалент латинського поняття “терми”.
Найдавніші слов’янські оздоровниці досі зберегли у назвах слово “Теплиці” (наприклад,
Доленске Тепліце, Моравске Тепліце в Словенії, Істарске Тепліце, Струбіцке Тепліце в Хорватії,
Тепліце в Чехії, Тренчанске Тепліце, Турчанске Тепліце, Раєцке Тепліце в Словаччині, Тепліце-
Сленске-Здруй у Польщі). Німецьке поняття “курорт” лише наприкінці ХІХ ст. завдяки зусиллям
іменитих німецьких і російських курортологів витіснило з наукової літератури давніший
слов’янський еквівалент. Проте на рівні власних назв курорти слов’янських країв, здебільшого,
зберегли частки-означення Тепліце, Терме, Купеле, Лазне, Здруй.
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Титульна і перша сторінки перевиданого у Львові 1780 р. трактату
Е. Сикста “Про теплиці в Шклі” (1617)

Першу частину праці відведено розгляду теоретичних питань про сутність води як
компонента природи і лікувального засобу. Як на мене, це радше довільна компіляція
тексту попереднього трактату про бальнеологію загалом і теплиці в Шклі зокрема –
монографії Войцеха Очко “Теплиці” (1578). Збігаються чи перегукуються навіть теми
окремих розділів: “Яке місце поміж стихіями займає вода, і що більше: земля чи
вода?” (у якому наведені дані щодо розмірів і геологічної будови Землі, глибин
Світового океану тощо), “Зв’язок медицини з філософією і що з цього до уявлень про
воду додати можна”, “Якої якості є вода з джерел, із криниць, ставів, озер?”. Певні
паралелі й запозичення ідей і цитат авторитетного бальнеолога В. Очко простежуються
і в наступних частинах праці Е. Сикста, однак що далі, то менше.

У наступних розділах Е. Сикст систематизував і проаналізував доробок античної,
арабської й ренесансної європейської науки в царині водолікування (від Арістотеля,
Гіппократа, Корнелія Цельса, Тертуліана і Галена до Авіцени й Теофраста Парацельса),
виклав сучасне йому бачення предмета і підходів до водолікування, його типології
і методів, класифікації теплиць (“Ванни води посполитої є двоякими: холодними
й теплими, а теплі – троякими”), рекомендацій для приймання термальних, сірчаних та
інших ванн тощо.

Друга половина трактату присвячена розгляду дослідів і суджень античних уче-
них (Арістотеля, Емпедокла, Галена, Вітрувія, Теофраста й ін.) та італійських професо-
рів (Г. Фалопія, Дж. де Донді, Р. Соленандера й ін.) щодо фізики і хімії вод, їхніх
органолептичних відмінностей, які ліпше додавати для розведення вин, запарювання
зілля і виготовлення екстрактів тощо. Починається вона розділом “Теплиці і що про
них потрібно знати”, у якому Е. Сикст дав тлумачення поняття “теплиці” як похідного
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від грецького “thermas” i латинського “thermae”. Першими, услід за латинянами, чехи,
“…маючи у своїй землі кільканадцять теплиць, назвали одну тим власним іменем, не
додаючи іншого, бо Carolinae Thermae означає Тепліце імператора Карла (…) і місто
є від них назване Тепліце…” [12, s. 80]. Відтак, вірогідно, після трактату В. Очко
“Теплиці” це поняття закріпилося як означення оздоровниць і в Речі Посполитій.

Е. Сикст, описуючи різноманіття поширених на земній кулі вод, коротко схаракте-
ризував географію курортів Європи, географію і теорії походження вулканів (зсилаю-
чись на свідчення Х. Колумба, інформував читача, що вулкани є і посеред океану, як от
на острові Тенеріфе), аргументував вулканічний генезис термальних вод і сірки, не
обійшов увагою питання особливостей нафтопроявів і солевидобутку в Європі, Арабії,
Персії й Індії.

Щодо генезису соляних джерел Е. Сикст писав, що це результат: “…змішування
солепокладів земних надр з водами, таких є чимало і в інших країнах, але в нас
у Польщі в дуже багатьох місцях, як от в Дрогобичі, в Долині, в місті Сіль, в Коломиї –
і ледве не щороку тепер в Руських краях по селах знаходяться соляні води, з яких потім
солевари виварюють сіль і формують в брикети ” [12, s. 104].

Третю частину праці присвячено власне краєзнавчо-географічним, ресурсно-
гідрографічним, медико-курортологічним і бальнеотерапевтично-методичним дослі-
дженням курорту Шкло. Вона містить такі розділи: “Про те, що треба знати про воду
у селі Шклі”, “Вода у Шклі містить сірку й селітру і чому вона холодна”, “Чотири
способи, якими природа і чудова якість води у селі Шклі пізнається, і чому про воду
цю дізналися”, “11 правил, які кожен, хто приймає ванну зі шклянською водою, мусить
знати”, “9 випадків прикрих, які можуть статися з тими, хто ванною користується, і як
їх уникнути”, “Чого мусить дотримуватися той немічний, хто шклянську воду п’є
цілими днями?” та ін.

Передусім учений розглянув питання етимології. Після архівних студій і розпиту-
вань зізнався, що істина загублена в часі, і виклав найвірогіднішу версію: “Називають
теж ту нашу воду Яворівською, водою Скляною, або зі Шкла. Чи то пішло від села,
в якому те джерело знаходиться, чи то село назване від тієї води; а вода через те
прозвана шклом, що настільки пречиста, наче шкло найсубтельніше…” [12, s. 208].

Нижче Е. Сикст узагальнив усю доступну йому емпіричну інформацію про курорт-
ний потенціал Шкла, описав походження сірчаної води, її мінеральний склад, від яких
захворювань допомагає і якою має бути ефективна методика застосування цієї води для
пиття і ванн, про режим оздоровлення, гігієну, дієту тощо, “щоб кожен міг почерпнути
для себе розуміння щодо користування нашими Руськими курортами” [12, s. 3].

Часто, описуючи ті чи інші прояви місцевої рекреаційно-медичної самодіяльності,
Е. Сикст за приклад для наслідування ставив прогресивну організацію бальнеотерапії
у термах Падуї (сучасні провідні курорти Абано-Терме й Монтегротто-Терме) під
патронатом тамтешніх університетських професорів медицини. (Між іншим, на базі
цих термальних вод і домішок інших інгредієнтів вони в XIV–XVII ст. експеримента-
льно шукали універсальні ліки “Антидот”). Бургомістр-учений мріяв і закликав
громадськість організувати щось подібне у Львові й прилеглому Шклі.

Е. Сикст чітко розписав, як потрібно розбудовувати курортну інфраструктуру краю.
Зокрема, констатував: “Не лише має бути таке крите місце, у якому люди приймати-
муть купелі, а й саме джерело мало б бути прикрите від будь-якої негоди, а таких днів
чимало (…). Але (…) не поважаємо своїх ресурсів, хоч почасти вони й кращі, ніж
в інших країнах, і відтак теж та вода є в великому занедбанні, що навіть самого
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джерела пристойно не обмуровано, ні також жодного навісу над собою не
має” [12, s. 238–239].

Певне місце в трактаті “Про теплиці в Шклі” відведено другому, на розсуд
Е. Сикста, за цінністю Дрогобицькому осередку природних лікувальних ресурсів.
Автор навів опис місцевостей, у яких видобували нафту, схарактеризував різні способи
видобутку та переробки сирої нафти, конструкцію апаратів для дистиляції нафти
з метою використання її в медичних цілях. Поряд з нафтовим дистилятом учений
експериментальним способом високо оцінив лікувальні властивості передкарпатської
ропи, “…як її називають ті, хто за Дрогобичем викопують ту ропу, подібну до привіз-
ного petroleo, що є корисною від хвороб” [12, s. 82].

Не буде перебільшенням стверджувати, що саме Е. Сикст працею “Про теплиці
в Шклі” активізував на початку ХVII ст. географічне, гідрогеологічне й курортологічне
наукове вивчення Галицького краю. Безперечною заслугою Е. Сикста є те, що він
першим серед учених-бальнеологів провів хімічний аналіз води курорту Шкло
й нафтових вод з-під Дрогобича, привернув увагу наукового загалу до лікувальних
властивостей сірчаних грязей, нафтопродуктів і ропи Львівщини. Заслугою Е. Сикста
є і те, що він критично проаналізував і доповнив описані В. Очко нові принципи
організації курортної справи у Шклі.
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МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛІСОВОЇ СУКЦЕСІЇ
У ЛОКАЛЬНИХ ГЕОЕКОСИСТЕМАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
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Викладено методику та результати аналізу чинників сучасної динаміки геоекосистем, яку
відображають зміни наземного покриву. Для дослідження обрано п’ять модельних територій у
передгір’ї, низькогір’ї та середньогір’ї Львівської обл. Статистичний аналіз динаміки геоекосис-
тем виконано з використанням математичної моделі логістичної регресії. З’ясовано, що зміни
в геоекосистемах більше пов’язані з природними, ніж з антропогенно зумовленими чинниками
землекористування. Отримані в ході статистичного аналізу даних коефіцієнти регресії викорис-
тано для просторового моделювання ймовірності розвитку лісової сукцесії в геоекосистемах
у майбутньому.

Ключові слова: Українські Карпати, геоекосистеми, наземний покрив, лісова сукцесія, статис-
тичний аналіз, логістична регресія, ГІС.

З кінця 1980-х років в Україні тривають значні соціально-економічні перетворення,
що позначається на використанні ландшафтів та їхніх ресурсів для суспільних потреб.
Принципи природокористування, спрямовані на збереження і стале використання
біотичного та ландшафтного різноманіття, у різних сферах суспільства передбачені
міжнародними нормативними актами, які були ратифіковані Україною [5, 6]. Їхня
реалізація потребує врахування даних про структуру та динаміку ландшафтів у ході
планування й проведення господарської діяльності, особливо в гірських регіонах.
Однак динаміка наземного покриву (НП) ландшафтів (після 1980-х років) та чинники,
що на неї впливають досліджені недостатньо. Тому важливо виконати статистичне
опрацювання матеріалів про сучасні зміни у ландшафтах, що отримані на підставі
ГІС-аналізу великомасштабних геопросторових даних.

Територію Українських Карпат представники різних природничих дисциплін
досліджують уже тривалий час. Головні їхні результати підсумовано в декількох
регіональних монографіях [13, 14, 18]. Розроблено також регіоналізації та карти типів
ландшафтних місцевостей цієї території [7, 9, 10, 12]. Опубліковано на компакт-диску
ГІС-дані про природні регіональні та локальні геоекосистеми у басейні Верхнього
Дністра [23]. Окрім того, з’ясовано морфологію природних ландшафтів у межах п’яти
модельних територій [17].

Вивчення антропогенних змін НП Українських Карпат розпочато ще в радянський
період. Насамперед, назвемо колективну працю за редакцією М. Голубця [1], у якій
описано загальні напрями змін біогеоценотичного (рослинного) покриву Бескидів
упродовж останніх двох століть. Дослідження в цьому напрямі продовжено [2, 4],
проте основну увагу в них приділено кількісним показникам динаміки. Натомість
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детальному просторовому аналізу присвячена низка міжнародних публікацій, які
стосувалися дослідження сучасного стану і тенденцій змін НП західної частини [24]
або Українських Карпат загалом [25] з використанням даних дистанційних знімань.
З’ясовано також сучасну динаміку ландшафтів у межах п’яти модельних терито-
рій [16], результати чого стали основою цього дослідження.

Наша мета – з’ясування наявності та характеру зв’язку різних ландшафтних харак-
теристик із сучасними змінами в геоекосистемах. Виявлення цих зв’язків дасть змогу з
кількісно означеною точністю прогнозувати виникнення подібних змін у майбутньому.
Об’єктом дослідження є актуальні біо- та соціогенні геоекосистеми і їхні сучасні зміни,
а предметом – система чинників динаміки таких геоекосистем.

Для узгодження різних ландшафтознавчих підходів потрібна гнучка і водночас
загальна основа, яку можна використати й для проведення прикладних ландшафтних
досліджень. Такою основою, на наш погляд, може слугувати вчення про геоекосис-
теми [8], яке, як і уявлення про ландшафтно-територіальні структури (конфігурації)
М. Гродзинського [3], передбачає використання принципу комплементарності в ході
вивчення зв’язків у ландшафті. Геоекосистему (ГЕС) розглядаємо як геопросторову
модель взаємозв’язків однієї з властивостей ландшафту як системоформувального
компонента з іншими ландшафтними властивостями (компонентами). Нижче висвіт-
лено результати дослідження чинників динаміки біо- та соціогенних геоекосистем, які є
моделями взаємозв’язку актуальних біоценозів (природних і культурних) і соціоценозів
з іншими властивостями ландшафту [8]. Актуальний наземний покрив обрано як
ключовий компонент для виділення такого типу геоекосистем, а до моделі ландшафту
як біо- та соціогенної ГЕС, окрім природних, включено також антропогенно зумовлені
ландшафтні характеристики, які, імовірно, впливають на сучасні тенденції змін НП.
Оскільки інші типи геоекосистем не розглядаємо, то далі в тексті термін “геоекосис-
тема” вживаємо для позначення біогенних та соціогенних геоекосистем.

Регіоном нашого дослідження є частина північно-східного макросхилу Українських
Карпат у межах Львівської обл. Ця територія геологічно належить до Флішових Карпат
та майже повністю розташована в басейні верхнього Дністра. Як модельні території
обрано чотири сільські та одна селищна ради у передгір’ї (Нагуєвицька (2 513,2 га)
Дрогобицького р-ну та Старосолянська (3 185,1 га) Старосамбірського р-ну), низь-
когір’ї (Ямельницька (2 061,4 га) Сколівського р-ну та Боберківська (6 797,2 га) Тур-
ківського р-ну) та середгір’ї (Ясеницька (4 313,5 га) Турківського р-ну) Українських
Карпат (див. рис. 1).

Як вихідні матеріали для геопросторового моделювання використано декілька
геопросторових шарів (ГПШ), створених унаслідок виконання попередніх етапів
досліджень сучасної динаміки геоекосистем [16, 17]. Для опрацювання просторових
даних застосовано програмне забезпечення для ГІС, а саме – ArcGIS 9.2 [11].

Окрім висвітлення просторового чи функціонального характеру змін у ландшафтах,
останнім часом у публікаціях значну увагу приділяють статистичному аналізу чинників
цих змін. До статистичного опрацювання залучають, зазвичай, різні групи чинників.
Серед природних чинників найчастіше в аналіз включають абсолютну висоту, ухил
поверхні й експозицію схилу [20], а з соціально-економічних даних – параметри
транспортної інфраструктури, демографічні дані, показники діяльності аграрних
підприємств [21]. Для проведення статистичного аналізу використовують різні
математичні моделі, у тому числі логістичну регресію. Важливим є досвід застосування
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саме цієї моделі для аналізу змін у землекористуванні, пов’язаних із постсоціалістич-
ними трансформаціями, у країнах Центральної та Східної Європи [26].

Рис. 1. Розміщення модельних територій дослідження в системі
природно-географічного районування, за [7, 23].

Мезоекорегіони: A1 – Вишне-Ставчанське межиріччя; A2 – Верхньодністерське Передкарпаття;
B1 – Крайові Бескиди; B2 – Дністерські Бескиди; C1 – Зовнішні Бескиди; D1 – Центральні
Бескиди; D2 – Внутрішні Бескиди; E1 – Сянсько-Стрийська Верховина;
1 – державний кордон; 2 – модельні території; 3 – межі мезоекорегіонів; 4 – основні міста

Для виконання статистичного аналізу сучасної динаміки ГЕС у цьому дослідженні
ми відібрали вісім показників (незалежні змінні), що просторово диференційовані
в межах модельних територій (див. табл. 1). Їхній вибір зумовлений як наявними
в нашому дослідженні даними, так і досвідом виконання подібних розрахунків.
Значення якісних характеристик геоекосистем відображено за допомогою номінальної
(форма рельєфу) або бінарної (тип землекористування) шкали значень. Для з’ясування
приуроченості змін у ГЕС до перехідних ділянок між різними класами НП (екотонів)
створено окремий ГПШ. Його побудовано на відстані 100 м по обидва боки від меж
геоекосистем з різними класами НП станом на кінець радянського періоду (за винятком
класу “забудовані території”). Для зменшення обсягу обчислень абсолютні значення
кількісних показників решти чинників об’єднано в декілька груп і теж відображено за



А. Смалійчук
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

246

номінальною шкалою. Для кожного чинника перед статистичним опрацюванням
висунуто припущення (гіпотезу) щодо їхнього впливу на динаміку ГЕС. Прогнозова-
ний вплив передбачає зростання (+) або зменшення (–) імовірності появи змін геоеко-
систем у майбутньому зі збільшенням показників відповідних чинників їхньої
динаміки.

Таблиця 1
Чинники сучасної динаміки геоекосистем, включені у статистичний аналіз

Значення
Чинники абсолютні класифі-

ковані

Прогнозова-
ний вплив Джерела даних

0–350 1
351–500 2
501–650 3
651–950 4

Висота,
м

951–1 250 5

+ Цифрова модель
висот

0–3,0 1
3,1–6,0 2

6,1–12,0 3
12,1–20,0 4

Ухил,
град

> 20,0 5

+ ГПШ ухилів
поверхні

0–45, 316–359 1
46–135, 226–315 2Експозиція,

град
136–225 3

+/− ГПШ експозиції
схилів

Днища, заплави та тераси
алювіальних долин,

вибалки, яри
1

Увігнуті схили 2
Випуклі та прямі схили 3

Форма рельєфу

Вододільні поверхні та
вершини 4

+/−
ГПШ природних

морфогенних
геоекосистем

Так 1Розташування
в екотоні Ні 0 + Буфер завширшки

200 м
0–500 1

501–1 000 2
1 001–1 500 3
1 501–2 000 4

Транспортна
доступність,

умовн. м
> 2 000 5

+ ГПШ відстані від
поселень і доріг

0–1 500 1
1 501–3 000 2
3 001–4 500 3
4 501–6 000 4

Периферійність
території,
умовн. м

> 6 000 5

+
ГПШ відстані від
поселень і доріг з

твердим покриттям

Лісогосподарський 1Тип
землекористування Інші типи

землекористування 0 +/− ГПШ структури
землекористувачів
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У цьому дослідженні використано лінійну математичну модель у вигляді логістич-
ної регресії, яку застосовують у випадках, коли залежна змінна є дихотомічною.
Логістичну функцію описує рівняння

Р = ze−+1
1

, (1)

де Р – імовірність виникнення події (змін у геоекосистемі); e – основа натуральних
логарифмів ( ≈ 2,72); z – лінійна комбінація чинників (x1-x8),

z = b0 + b1x1 + b2x2 + …+ b8x8, (2)
де b0 – вільний член рівняння; b1-b8 – коефіцієнти регресії. У нашому випадку під час
виконання статистичного аналізу прийнято, що b0 = 0.

Залежна зміна цієї моделі Р кількісно характеризує імовірність появи сучасних змін
у ГЕС і може належати проміжку значень [0; 1]. Її екстремальні значення “0” і “1”
відображають крайні випадки цієї імовірності – відсутність або наявність змін
в актуальних ГЕС, відповідно. У виконаному статистичному аналізі розглянуто лише
окремий випадок змін в актуальних ГЕС – лісову сукцесію, включаючи її чагарникову
стадію. Під сукцесією розуміємо послідовні зміни у НП ГЕС відновлювального
характеру [15]. До такого типу змін НП зачислено заміну трав’яного покриву чагарни-
ковою або деревною рослинністю, а також появу лісу на місці колишніх чагарників.
Хоча також проводять заліснення території лісогосподарськими підприємствами, без
просторових даних про ці заходи прийнято всі зміни відновлювального характеру
в актуальних ГЕС уважати такими, що відбуваються природним способом. Однак
спричинені такі зміни зазвичай прямим чи опосередкованим впливом людської
діяльності на ГЕС [15], тому є антропогенно зумовленими.

Для проведення статистичного аналізу в межах п’яти сільських рад у середовищі
ГІС згенеровано 4 000 точок, регулярно розміщених по їхній території. Оскільки площа
ГЕС зі змінами є значно меншою, ніж тих, що не зазнали змін, то точки були порівну
розподілені (по 2 000) між цими двома групами ГЕС. У ході статистичного
опрацювання використано дані лише з того набору точок, у місці розташування яких
могли початися, проте не відбулися, або почалися процеси лісової сукцесії. Отже, в
аналіз включено дані з місць, які на початковий момент дослідження (1976–1989) були
зайняті трав’яною або чагарниковою рослинністю. Ми вивчаємо вплив ландшафтних
чинників на зміни у ГЕС, які мають характер сукцесії, тому точки в межах ГЕС
зі змінами НП деструктивного характеру також вилучено з подальшого опрацювання.
Після цього за допомогою оверлею із відповідними ГПШ для кожної точки з’ясовано
значення кожного із восьми обраних для аналізу показників. Зі статистичних обчислень
вилучили ті точки, у яких не було даних хоча б для одного із цих параметрів.
У підсумку для статистичного опрацювання використано дані із 2 542 точок.

У ході статистичного аналізу використано демо-версію програмного забезпечення
IBM SPSS Statistics 20.0 і обчислено значення коефіцієнтів регресії рівняння (2). Змінні
для введення в нашу модель відбирали методом послідовного включення. Цей процес
припиняється на етапі, коли після включення у модель нових чинників якісні пара-
метри моделі практично не змінюються. Отже, отримана внаслідок статистичного
опрацювання даних кінцева модель не завжди охоплюватиме всі чинники, відібрані
дослідником для її побудови [19].

Унаслідок виконання статистичного опрацювання даних отримано значення коефі-
цієнтів регресії (b1-b8), які свідчать про зв’язок чинників зі змінами у ГЕС (див. табл. 2).
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У модель, отриману внаслідок статистичного опрацювання даних, включено сім з
восьми обраних для моделювання показників. Зокрема, показник транспортної
доступності, який виражають через відстань до поселень і доріг, не потрапив до неї.

Таблиця 2
Параметри змінних рівняння логістичної регресії імовірності розвитку

відновлювальних змін ГЕС

95 % довірчий
інтервал для Exp(b)Змінні Коефіцієнти

регресії b
Стандартна

похибка Exp (b)
нижня верхня

Висота 0,211 0,062 1,234 1,092 1,395
Ухил 0,672 0,058 1,957 1,746 2,194

Експозиція -0,531 0,059 0,588 0,524 0,660
Форма рельєфу -0,829 0,048 0,437 0,397 0,480

Периферійність
території 0,278 0,039 1,320 1,223 1,425

Тип
землекористування 1,997 0,277 7,370 4,283 12,682

Розташування
в екотоні 0,73 0,103 2,075 1,694 2,541

Значення коефіцієнтів регресії означають те, як зростання відповідного параметра
впливає на залежну змінну, у нашому випадку – зміни у ГЕС. Із семи показників, що
ввійшли до побудованої моделі, два, а саме: форма рельєфу та експозиція схилів,
мають від’ємні значення коефіцієнтів регресії. Це засвідчує, що розташування на
південних схилах та ліпше дренованих формах рельєфу зменшує імовірність виник-
нення таких змін у ГЕС.

Результати статистичного аналізу засвідчили, що найбільший вплив на появу змін
у ГЕС мають такі чинники: 1) тип землекористування; 2) форма рельєфу; 3) розташу-
вання ГЕС у межах екотонів.

Для інтерпретації сили зв’язку залежних та незалежної змінних зручно використо-
вувати значення експоненти коефіцієнтів регресії – Exp (b), для яких також розрахо-
вано 95 % довірчий інтервал. Для бінарної незалежної ознаки Exp (b) – це відношення
шансу того, що подія відбудеться в одній групі, до шансу того, що це станеться в іншій
групі. Зі збільшенням на одиницю i-го показника шанс виникнення досліджуваної події
збільшується в кількість разів, що дорівнює значенню Exp (b) за решти однакових
умов [19].

Згідно з отриманими значеннями коефіцієнтів, за фіксованих інших змінних розта-
шування ГЕС у межах земель лісогосподарських підприємств збільшує відношення
шансів появи/не появи змін у 7,4 раза (а точніше – у 4,3–12,7 раза). Розташування ГЕС
у межах екотонів збільшує це відношення шансів за фіксованих інших змінних
у 2,1 раза (1,7–2,5 раза), а переміщення в наступну групу за ухилом поверхні
за фіксованих інших змінних збільшує його значення у 2 рази (1,7–2,2 раза). Натомість
розміщення ГЕС у межах форм рельєфу із ліпшим дренажем зменшує відношення
шансів появи чи не появи сукцесійних змін у ГЕС на 56 % (60–42 %).

Отримані внаслідок статистичного аналізу дані про зв’язки між чинниками та
сучасними динамічними процесами в геоекосистемах дали змогу виконати просторове
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моделювання ймовірності виникнення відновлювальних змін у ГЕС надалі. Зазначимо,
що моделювання змін виконували лише для тих геоекосистем, у межах яких вони
потенційно можуть відбутися. До них належать геоекосистеми з двома класами НП –
відкритих незаліснених територій та чагарників і рідколісся. Між цими класами НП
простежується значна різниця в показниках імовірності виникнення сукцесійних змін
у геоекосистемах (табл. 3).

Таблиця 3
Імовірність появи сукцесійних змін у геоекосистемах з різними типами НП

Наземний покривСільські ради трав’яний чагарниковий
Нагуєвичі 0,43 0,82
Стара Сіль 0,42 0,81
Ямельниця 0,58 0,70

Боберка 0,58 0,79
Ясениця 0,57 0,86

Просторове моделювання з використанням технологій ГІС дало змогу наочно
відобразити імовірність розвитку відновлювальних змін у геоекосистемах у межах
модельних територій (див. рис. 2). Значення ймовірності появи змін у геоекосистемах
об’єднано у п’ять груп з однаковими інтервалами значень (табл. 4). Виявлено,
що значення цієї ймовірності є різними для п’яти модельних територій. Зокрема,
її значення нижчі у передгірних і, навпаки, вищі в гірських територіях дослідження.
Наприклад, у Нагуєвичах і Старій Солі переважають ГЕС, імовірність лісової сукцесії
в яких є низькою та нижчою від середньої. Натомість у Ясениці та Ямельниці понад
70 та 80 % ГЕС, відповідно, мають рівень імовірності розвитку лісової сукцесії вище
середнього, високий або дуже високий.

Таблиця 4
Групи імовірності розвитку відновлювальних змін у геоекосистемах, %

Імовірність змін у ГЕС
Сільські

ради
нижче

середньої
(0,21–0,37)

середня
(0,37–0,52)

вище
середньої
(0,52–0,68)

висока
(0,68–0,83)

дуже висока
(0,83–0,99)

Нагуєвичі 42,7 28,8 21,0 4,8 2,7
Стара Сіль 42,6 31,2 19,6 3,8 2,8
Ямельниця 4,3 15,6 51,7 17,9 10,5

Боберка 19,9 22,2 22,9 17,1 17,9
Ясениця 5,3 19,9 28,8 14,0 32,0

Важливо також розглянути якісні характеристики отриманої моделі розвитку спон-
танної лісової сукцесії в актуальних біо- та соціогенних геоекосистемах. Вона має
високу точність, про що свідчить значна частка правильно класифікованих точок, дані з
яких використовували в ході кількісного аналізу динаміки геоекосистем (див. табл. 5).

Зазначимо, що отримана в ході цього дослідження математична модель обмежена
наявністю просторових матеріалів на обраних модельних територіях. Тому можемо
припускати, що включення до її складу додаткових даних підвищить точність моделю-
вання потенційних змін у біо- та соціогенних геоекосистемах, зумовлених розвитком
лісової сукцесії.
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Таблиця 5
Якісні параметри моделі розвитку лісової сукцесії в геоекосистемах

Передбачено побудованою моделлюВизначено
у дослідженні немає змін у ГЕС зміни у ГЕС Разом

Правильно
класифіковані,

%
Нема змін у ГЕС 919 352 1271 72,3

Зміни у ГЕС 275 996 1271 78,4
Разом 1194 1348 75,3

Отже, використання математичних методів для аналізу сучасної динаміки біо- та
соціогенних геоекосистем дало змогу кількісно оцінити зв’язки між чинниками та
відновлювальними змінами геоекосистем, які зафіксовано впродовж останніх кількох
десятиліть. Статистичний аналіз змін геоекосистем, виконаний з використанням моделі
логістичної регресії, засвідчив, що тип землекористування, розташування в екотоні
завширшки 200 м та форма рельєфу найбільше впливають на розвиток процесів
вторинної сукцесії в біо- та соціогенних геоекосистемах. Натомість транспортно-
географічні характеристики не мають значного впливу на відновлювальні зміни у ГЕС.
На підставі виявлених залежностей виконано прогнозне моделювання змін у геоеко-
системах, зумовлених лісовою сукцесією. Найбільшу імовірність розвитку лісової
сукцесії змодельовано для середньогірної досліджуваної території, де частка ГЕС з
високими (0,68–0,83) та дуже високими (0,83–0,99) показниками становить 46 % площі
потенційно придатних для цього ГЕС. Натомість високі та дуже високі значення
імовірності розвитку відновлювальних змін мають 27–35 % площі придатних для
їхнього виникнення геоекосистем у низькогірних модельних територіях та менше
10 % − у передгірних.
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The paper showed an algorithm and a result of analysis of recent geoecosystem dynamic’s drivers,
which reveals in its land cover changes. Five model municipalities were selected for this study
in the foothill, low and middle mountain within Lviv region. The statistical analysis was performed
using mathematical model of logistic regression. It was found out that geoecosystems’ changes is more
connected with natural, than anthropogenic, drivers of land use. The logistic regression coefficients,
calculated during statistical analysis, were used for spatial modelling of forest succession probability
in geoecosystems in future.
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КАРПАТСЬКИЙ РЕГІОН УКРАЇНИ В СИСТЕМІ
НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД

Оксана Стецюк

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

Схарактеризовано розвідані запаси та географію поширення мінеральних вод у Карпатському
регіоні України. Проаналізовано сучасний стан використання мінеральних вод підприємствами
харчової і санаторно-курортної галузей регіону. У контексті сталого галузевого розвитку
окреслено й досліджено актуальні питання національного виробництва мінеральних вод.
Наведено економіко-географічний аналіз тенденцій змін структури та обсягів виробництва
мінеральних вод в областях Карпатського регіону.

Ключові слова: Карпатський регіон, мінеральні води, гідромінеральний потенціал, географія
мінеральних вод, родовища та експлуатаційні запаси мінеральних вод, виробництво мінеральних
вод, стратегія та перспективи розвитку.

Карпатський регіон України має багатий природно-ресурсний потенціал, що ство-
рює передумови для активного розвитку різних галузей господарства. Зокрема, у регі-
оні є значні запаси підземних мінеральних вод з різноманітним складом.

В Україні простежується чітка тенденція до зростання популярності вживання
мінеральних вод, що приводить до збільшення кількості виробництв, які займаються
промисловим розливом мінеральних вод.

Дослідження запасів та виробництва мінеральних вод Карпатського регіону має
стратегічне значення для населення, адже воно є складовою частиною харчової про-
мисловості, рекреаційного комплексу, медичної галузі.

Виробництво мінеральних вод – одне з найперспективніших та прибуткових видів
підприємницької діяльності в регіоні, а дотримання стандартів у їхньому продуку-
ванні – важлива запорука нашого здоров’я. Окрім того, важливим завданням органів
державної влади та місцевого самоврядування є забезпечення належного нагляду за
розробкою родовищ та їхньою промисловою експлуатацією, охорони мінеральних вод
від забруднення та виснаження.

Наша мета – вивчити передумови розвитку виробництва мінеральних вод в облас-
тях регіону, виявити особливості формування ринку мінеральних вод та їхніх чинників,
оцінити перспективи розвитку галузі в Карпатському регіоні.

Висока актуальність питань раціонального використання мінеральних вод викликає
значний інтерес до неї зарубіжних і вітчизняних дослідників.

Проблемам та перспективам використання мінеральних вод в Україні присвячено
праці Р. Байцара [1], Т. Негоди [16], М. Огняника [6], М. Рутинського [9], М. Си-
вого [10], О. Федунь [16], І. Шаповалової [18], В. Шестопалова [17, 19] та багатьох
інших.
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Ми використовували статистичні матеріали Міністерства охорони здоров’я Укра-
їни, Служби статистики України, управлінь статистики в областях України, Державної
служби геології та надр України, обласних департаментів екології та природних
ресурсів.

Державна служба геології та надр України веде розшуково-розвідувальні та інші
роботи щодо геологічного вивчення мінеральних підземних вод в Україні, провадить
державний облік родовищ і запасів вод, моніторинг, видає у визначеному порядку
спеціальні дозволи на користування надрами.

Важливими передумовами для розвитку виробництва мінеральних вод у Карпатсь-
кому регіоні України є такі:

1) багатий гідромінеральний потенціал регіону. Наявність різних типів та груп
мінеральних вод. Із 12 українських родовищ унікальних підземних мінеральних вод
першої категорії вісім родовищ розміщено в Карпатському регіоні (три у Львівсь-
кій обл., п’ять у Закарпатській обл.);

2) області є частиною унікальної Карпатської лісогірської геоекосистеми, чисте
довкілля, менша забрудненість підземних вод;

3) гідромінеральні ресурси визначають пріоритетність розвитку відпочинкового,
оздоровчого та санаторно-курортного туризму. На базі цілющих мінеральних джерел
сформовані санаторно-курортні системи національного значення;

4) щораз більший ринковий попит на чисту та корисну воду.
Для аналізу виробництва мінеральних вод у регіоні важливим завданням є оцінка

бальнеологічних запасів в областях регіону. Дані про це можна почерпнути в різнома-
нітних електронних базах даних, літературних і статистичних матеріалах.

ДНВП “Геоінформ України”, науково-виробнича установа Державної служби гео-
логії та надр України, провадить збирання, опрацювання, зберігання і використання
геологічних інформаційних ресурсів. На їхньому інформаційному порталі можна
знайти інформацію про видані дозволи на користування родовищами мінеральних вод
на території певних адміністративно-територіальних одиниць [27].

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів веде відповідний Центр, ство-
рений на базі Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації
та курортології МОЗ України. Станом на 30 січня 2014 р. тут є база даних про
200 родовищ мінеральних вод в Україні, наведено детальний опис свердловин та
джерел, їхніх водокористувачів [2].

У “Національній доповіді про стан навколишнього природного середовища в Укра-
їні у 2012 р.” зазначено, що станом на 1 січня 2013 р. в Україні розвідано та
підготовлено до промислового використання 298 ділянок родовищ підземних вод, які
зосереджені на 225 родовищах підземних мінеральних вод. Експлуатаційні запаси
розвіданих родовищ становлять 89 539,6 м3/добу. Із загальної кількості розвіданих
ділянок родовищ мінеральних вод експлуатують 171 ділянку (57,4 %) [5].

На території нашої держави підземні мінеральні лікувальні та лікувально-столові
води розвідані на 157 родовищах (225 ділянок) із загальною кількістю запасів
71 341,2 м3/добу, з яких 126 ділянок розробляють. Природно-столові води розвідані на
68 родовищах (73 ділянки) із загальним обсягом запасів 18 198,4 м3/добу, з них
розробляють 45 ділянок.

За даними Державної служби геології та надр України, серед областей Карпатського
регіону України Львівська обл. має найбільші запаси мінеральних вод (понад
5 000 м3/добу) і належить до групи областей з найбільшими балансовими експлуата-
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ційними запасами мінеральних вод (разом із Вінницькою, Запорізькою, Одеською,
Донецькою областями та АР Крим). Закарпатська обл. посідає друге місце серед облас-
тей регіону (від 4 000 до 5 000 м3/добу), а Івано-Франківська та Чернівецькі області
мають найменші балансові експлуатаційні запаси мінеральних вод (від 500 до
1 000 м3/добу) (табл. 1).

Таблиця 1
Балансові експлуатаційні запаси та видобуток підземних мінеральних вод

в областях Карпатського регіону, 1.01.2013 р. *

Область,
регіон

Запаси
підземних
мінераль-
них вод,
м3/добу

Видобуток підземних
мінеральних вод,

у тім числі скид та
природне розванта-

ження, м3/добу

Використання
підземних вод,

м3/добу

Частка
викорис-
тання від
запасів, %

Івано-Франківська 901,40 111,08 24,27 2,69
Закарпатська 4 234,00 811,21 788,66 18,67
Львівська 5 174,40 2 060,02 939,79 18,16
Чернівецька 888,40 45,61 45,21 5,09
Карпатський регіон 1 1198,2 3 027,92 1 797,93 11,15
Усього в Україні 89 539,60 7 474,77 4 917,41 5,54

* Складено автором за даними Державної служби геології та надр України [25].

В Україні налічується 129 ділянок вод зі специфічними компонентами та властивос-
тями, ці води мають найбільші лікувальні властивості. Вуглекислі води найбільше
поширені у Карпатському регіоні України, а саме – у Закарпатті (Голубинське
(Лужанське), Келечинське, Новополянське, Полянське, Шаянське родовища). Львівсь-
ка обл. має найбільші запаси вод із підвищеною концентрацією органічних речо-
вин (Східницьке, Трускавецьке родовища) (див. табл. 2).

У Карпатському регіоні є близько 32 % усіх родовищ мінеральних вод в Україні, тут
виділено дві великі провінції мінеральних вод: вуглекислих, азотно-метанових та
метанових. Поширені також води без специфічних компонентів і властивостей. Серед
мінеральних вод специфічного складу виділяють вуглекислі, сірководневі, борні,
йодобромні, хлоридні, гідрокарбонатні води. В Україні до Карпатської гірсько-
складчастої області приурочені основні родовища і прояви слабко мінералізованих
лікувальних вод типу Нафтуся [6, с. 106].

Міністерство охорони здоров’я України подає інформацію, що станом на 1 січня
2014 р. в Україні є 283 користувачі природних лікувальних ресурсів, з яких 95 вико-
ристовують бальнеологічні ресурси мінеральних вод на території Карпатського
регіону [8].

За даними ДНВП “Геоінформ України”, станом на 1 вересня 2014 р. в областях
Карпатського регіону видано 90 спеціальних дозволів на геологічне вивчення надр,
у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин загальнодер-
жавного значення, та видобування корисних копалин (мінеральної води). Найбільшу
кількість дозволів на розробку родовищ та видобуток мінеральної води видано
підприємствам, що розміщені у Львівській обл. (35), на другому місці – Закар-
патська обл. (33), підприємства Івано-Франківської та Чернівецької областей отримали
найменшу кількість спецдозволів (відповідно, 12 і 10). Проте деякі з цих підприємств
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тимчасово припинили діяльність з розливу мінеральних вод, тому точну кількість
виробників мінеральних вод визначити важко (наприклад, ПРАТ “Олеський завод міне-
ральних вод” не працює, дозвіл на розробку Олеського родовища дійсний до 2027 р.).

Таблиця 2
Типи мінеральних вод та ділянки їхнього поширення *

Типи мінеральних вод Кількість
ділянок Адміністративні області

Борна 2 Закарпатська

Бромна 22

АР Крим, Волинська, Дніпропетровська,
Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська,
Полтавська, Рівненська, Тернопільська,
Херсонська, Хмельницька

З підвищеною концентрацією
органічних речовин 19 Вінницька, Івано-Франківська, Львівська,

Тернопільська, Хмельницька
Залізиста 3 Донецька
Йодно-бромна 2 Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська
Йодно-бромна борна 3 Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська

Кремниста 8 Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська,
Харківська

Радонова 30
Вінницька, Дніпропетровська, Донецька,
Житомирська, Київська, Кіровоградська,
Рівненська, Хмельницька, Черкаська

Сульфідна 12 АР Крим, Закарпатська, Львівська, Терно-
пільська, Чернівецька

Вуглекисла 10 Закарпатська
Вуглекисла борна 10 Закарпатська
Вуглекисла залізиста 2 Закарпатська
Вуглекисла йодно-бромна 1 Закарпатська
Вуглекисла кремниста 3 Закарпатська
Вуглекисла миш’яковиста 2 Закарпатська
Усього 129

* Складено автором за даними Державної служби геології та надр України [25].

За видобутком мінеральних лікувальних вод серед областей Західної України у
2012 р. перше місце посідала Львівська обл. з показником 2 060 м³/добу (використову-
ють 18,2 % її запасів, експлуатаційні запаси становлять 5 174 м³/добу). Друге і третє
місце займають Закарпатська та Івано-Франківська області, відповідно, з показниками
811 та 111 м³/добу. З наявних у цих областях запасів використовують 19 % у Закар-
патській обл. та лише 3 % у Чернівецькій. Експлуатаційні запаси мінеральних ліку-
вальних вод цих областей, відповідно, становлять 4 234 та 901 м³/добу. Найменший
видобуток лікувальних вод зафіксовано у Чернівецькій обл., експлуатаційні запаси
наявних її родовищ становлять 888 м³/добу [5].

Основним нормативним документом в Україні, що регламентує якість фасованих
мінеральних вод, є ДСТУ 878:2006 “Води мінеральні природні фасовані. Технічні
умови”. Цей стандарт визначає види фасованих мінеральних вод, вимоги щодо
показників безпечності мінеральних вод, вимоги щодо маркування, пакування й умов
транспортування і зберігання [4].
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Відповідно до чинного стандарту, залежно від загальної мінералізації фасовані
мінеральні води поділяють на такі види: природні столові, розведені столові, природні
лікувально-столові, розведені лікувально-столові, природні лікувальні.

Згідно з Державним стандартом, мінеральними вважають ті води, які розливають
прямо в місцях видобутку, і ті, які транспортують для розливання в місця споживання.
Міжнародні стандарти щодо цього набагато жорсткіші [20]. Таку воду не можна
транспортувати, бутилювати чи консервувати. Європейська законодавча практика не
передбачає використання поняття “столова мінеральна вода”, а замість цього застосо-
вується термін “природна мінеральна вода”, яким означають усі мінеральні води, які
добувають безпосередньо з природного джерела. Тому українські фахівці висловлюють
думку, що важливо усунути розбіжності в законодавстві України та країн ЄС щодо
організації виробництва, торгівлі й маркування, оскільки стандарти якості на мінераль-
ну воду в Україні не відповідають європейським нормативам [1].

У ході аналізування динаміки виробництва мінеральних вод упродовж 2003–
2013 рр. в Україні спостерігаємо постійне зростання обсягів розливу мінеральних
негазованих вод від 6,5 до 40,4 млн дал., виробництво ж мінеральної газованої води
зростало, починаючи з 2003 р., і 2007 р. досягло максимального показника 130 млн дал.
У наступні роки виробництво мінеральних газованих вод зменшувалося, і 2013 р.
становило 88,6 млн дал. (рис. 1).
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Рис. 1. Виробництво мінеральної води в Україні, 2003–2013 рр., тис. дал.

Виробництво мінеральної негазованої води в Україні 2013 р. зросло порівняно з
попереднім роком на 7,4 %, причому виробництво мінеральної газованої води у 2013 р.
порівняно з попереднім роком скоротилося на 8,7 %. Це свідчить про зростання попиту
в Україні на мінеральні негазовані води.

У виробництві мінеральних газованих вод упродовж 2012 р. у Карпатському регіоні
провідні позиції займали Львівська (29,7 млн дал.) та Закарпатська (14,2 млн дал.)
області. Найменші обсяги виробництва у 2012 р. зафіксовані в Івано-Франківсь-
кій (1,3 млн дал.) та Чернівецькій (275 тис. дал.) областях (див. табл. 3).
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Таблиця 3
Обсяги виробництва мінеральних вод у Карпатському регіоні, 2012 р.*

Адміністративна
область

Води натуральні мінеральні
негазовані, тис. дал.

Води натуральні мінеральні
газовані, тис. дал.

Закарпатська – 14 200
Івано-Франківська – 1 326
Львівська 17 083 29 710
Чернівецька – 275
Усього по регіону – 45 511

* Складено автором за даними Державної служби статистики України [26].

Упродовж останніх декількох років у Карпатському регіоні простежується чітка
тенденція до збільшення виробництва натуральних мінеральних газованих вод, яке
зросло майже удвічі – з 24 863 тис. дал. у 2005 р. до 45 511 тис. дал у 2012 р. (рис. 2).
У 2012 р. в Карпатському регіоні України виробляли 47 % усіх натуральних
мінеральних газованих вод в Україні.

У Львівській обл. упродовж 2013 р. виробництво мінеральних негазованих вод зрос-
ло на 12,6 %, а мінеральних газованих вод – лише на 7,5 % порівняно з попереднім роком.

Згідно з даними Головного управління статистики у Львівській обл., виробництво
натуральних мінеральних негазованих вод на одну особу населення у 2012 р. становило
67,2 л, а це вдвічі більше, ніж 2005 р., коли цей показник становив 33,4 л. Порівняно
з іншими областями Карпатського регіону Львівська обл. за цим показником посідає
перше місце.

Рис. 2. Динаміка виробництва мінеральних газованих вод в областях
Карпатського регіону, 2003–2012 рр., тис. дал.

Із 2010 по 2012 р. на підприємствах Львівської обл. зафіксовано зростання вироб-
ництва мінеральних газованих та негазованих вод (див. рис. 3).
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Рис. 3. Динаміка виробництва мінеральних вод у Львівській обл.,
2005–2013 рр., тис. дал.

Виробництво натуральних мінеральних газованих вод на одну особу населення
у Львівській обл. майже вдвічі перевищує аналогічне виробництво негазованих вод.
Станом на 2012 р. цей показник становив 116,9 л, тоді як у 2005 р. – 51,4 л. За вироб-
ництвом мінеральних газованих вод на одну особу Львівська обл. посідає друге
місце (після Закарпатської).

Підприємства, що спеціалізуються на виготовленні цієї продукції, зосереджені
переважно в районах залягання відповідних природних ресурсів.

У Львівській обл. нині до експлуатації залучено 20 ділянок мінеральних підземних
вод. Особливо інтенсивно використовують мінеральні води Передкарпаття (курорти
Трускавець, Моршин і Шкло). Зона поширення мінеральних вод з підвищеним вмістом
органіки типу Нафтуся охоплює майже всю гірську територію області й південну
частину Передкарпатського прогину. У її межах розташовані курорти Трускавець,
Східниця, Верхньосиньовидненське родовище та близько 40 інших джерел цього типу.
У зоні поширення лікувальних розсолів з підвищеним вмістом сульфатів розташований
курорт Моршин. Мінеральні води використовують для лікувальних цілей і промисло-
вого розливу.

У Карпатському регіоні загалом та Львівській обл. зокрема абсолютним лідером
з виробництва мінеральних вод є компанія IDS Group, друге за обсягами виробництва
мінеральних вод в області є ТОВ “Карпатські мінеральні води”.

Компнія IDS Group Ukraine виробляє природні мінеральні води під брендами, що
добре відомі українському споживачеві, – “Моршинська”, “Трускавецька Аква-Еко”,
“Трускавецька кришталева”, “Домашня з Трускавця” [28].

Моршинський завод мінеральних вод “Оскар” почав працювати 1995 р., воду під
торговою маркою “Моршинська” розливають з джерела № 4 Моршинського родовища.
“Трускавецьку Кришталеву” та “Трускавецьку Аква Еко” видобувають з джерел
ландшафтного заповідника курорту “Трускавець” і розливають на Трускавецькому
заводі мінеральних вод.
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Підприємство “Карпатські мінеральні води” (торгова марка “Карпатська джерель-
на”) розташоване на великому Струтинському родовищі прісних підземних вод
у Золочівському р-ні Львівської обл. [29].

Найбільшими виробниками мінеральних вод на Закарпатті є ВАТ “Свалявські міне-
ральні води”, ТОВ “Аква-Поляна”, ТОВ “Шаяни”, ТОВ “Плосківський завод мінераль-
них вод”, МПП “Алекс”, ТОВ “Маргіт” [21].

ВАТ “Свалявські мінеральні води” є одним з найбільших підприємств за обсягами
розливу мінеральної води у Свалявському р-ні Закарпатської обл., яке виробляє майже
40 % промислової продукції району та близько 45 % фасованих вод в області. Асорти-
мент продукції – мінеральна вода “Поляна Квасова”, “Лужанська” та “Свалява”.

Промисловий розлив мінеральних природних столових вод в Івано-Франківсь-
кій обл. ведуть на п’яти родовищах із затвердженими запасами за промисловими
категоріями (“Пістинська джерельна”, “Перлина заходу”, “Рогатинська джерельна”,
“Діброва лісова”, “Роксолана”) і на двох родовищах мінеральних лікувально-столових
вод (“Рогатинська”, “Перегінська”). Станом на 1 січня 2013 р. на базі джерел міне-
ральних вод працювало 11 підприємств з розливу та реалізації лікувально-столової та
природної столової води [22].

На заводі мінеральних вод СП ТОВ “Галпласт” розливають природну лікувально-
столову воду ТМ “Рогатинська джерельна” та “Рогатинська”, яку видобувають
з артезіанської свердловини в екологічно чистому регіоні біля м. Рогатин Івано-Фран-
ківської обл. Завод мінеральних вод ТОВ “Тирлич” є виробником мінеральної природ-
ної столової води “Пістинська джерельна” у c. Пістинь Косівського р-ну.

У Чернівецькій обл. проведено паспортизацію мінеральних джерел та складено
каталог, де описано 43 джерела, які за дебетом і якістю придатні для промислового
освоєння. Відбувається промисловий розлив столових i лікувальних вод –
ТМ “Брусницька”, “Бусницька нова”, “Буковинська”, “Валякузмінська”, “Роса на
світанку”, “Кельменчанка”, “Хрещатик”, “Хотинська” тощо. На базі мінеральних
джерел побудовані й працюють близько 40 цехів з розливу столової води та Буденець-
кий завод мінеральної води в Сторожинецькому р-ні (ТМ “Буковинська”) [24].

На базі Брусницького родовища сульфідних мінеральних вод у Кіцманському р-ні
функціонує бальнеологічний санаторій “Брусниця”, ТОВ “Агрофірма Калина” розливає
лікувально-столову воду “Брусницька”.

У с. Хрещатик Заставнівського р-ну працює завод мінеральних вод “Хреща-
тик” (ПП “Фортуна”), що випускає мінеральні води під торговими марками
“Хрещатик”, “Кітроська”, “Йодіс-Бук”.

Широко застосовують мінеральні води в санаторно-курортному господарстві, що
сприяє розвитку бальнеологічних курортів. Відповідно до класифікації, бальнеологіч-
ними вважають курорти, що мають природні джерела мінеральної води. У Закарпатсь-
кій обл. найбільш популярними є Голубине, Поляна, Синяк, Свалява, у Івано-Фран-
ківській обл. бальнеогрязьовими курортами є Черче, Ворохта, Яремче, Косів, Львівсь-
ка обл. відома бальнеологічними курортами Трускавець, Моршин, Немирів, Любінь
Великий.

Ринок мінеральних вод в Україні динамічно розвивається. Це можна пояснити
зростанням культури споживання мінеральної води, погіршенням екологічної ситуації
та якості водопровідної води, посиленою рекламою, виходом регіональних виробників
мінеральних вод на загальнонаціональний рівень.
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Упродовж останніх років промисловий розлив мінеральних вод в Україні сформу-
вався як високоприбуткова галузь харчової промисловості, про що свідчить велика
кількість виробників.

Карпатський регіон має значний гідромінеральний потенціал, тут є близько 32 %
усіх родовищ мінеральних вод в Україні, зосереджено 12,5 % усіх експлуатаційних
запасів підземних мінеральних вод нашої держави.

Виробники мінеральних вод Карпатського регіону посідають провідні позиції на
українському ринку мінеральних вод, торгові марки напоїв мають попит у споживачів.

Зокрема, якщо 2012 р. частка Карпатського регіону України в загальному вироб-
ництві безалкогольних напоїв в Україні становила лише 5 %, то тут виробляли 47 %
усіх натуральних мінеральних газованих вод в Україні. У виробництві мінеральних
газованих вод у Карпатському регіоні провідні позиції займають Львівська та Закар-
патська області.

Протягом останніх років на українському ринку чітко окреслилася тенденція до
зменшення споживання традиційної сильногазованої води, тому фахівці очікують
подальшого зростання виробництва негазованої води. Проте часто споживачі не
впевнені в якості фасованих мінеральних вод, тому необхідно посилити вимоги до
якості фасованих мінеральних вод відповідно до їхнього призначення та запровадити
контроль за добуванням і виробництвом мінеральної лікувальної води.
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OF MINERAL WATER NATIONAL COMPLEX
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The proven reserves and geographical distribution of mineral waters in the Carpathian region
of Ukraine were characterized. The current state of mineral waters by food enterprises and health resort
in the region were analyzed. The actual questions of national production of mineral waters in the context
of sustainable development industry were investigated. The economic and geographical analyses
of trends and structural changes in production of mineral waters in the Carpathian region were done.

Key words: Carpathian region, mineral water, hydromineral potential, geography of mineral water,
field of mineral water, mineral water resources, product of mineral water.
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УДК 911.3

ЛОКАЛЬНІ ОСВІТНІ СИСТЕМИ

Василь Стецький

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

Розглянуто суспільно-географічні теоретичні питання формування і розвитку локальних
освітніх систем, застосовано загальні методологічні підходи до їхніх досліджень та отримано
результати організаційно-функціонального стану.

Обґрунтовано положення визначення локальних освітніх систем як низової ланки організації
навчально-виховного процесу в структурі національного освітнього комплексу. Зазначено, що
локальна освітня система має освітній потенціал, а також кілька аспектів його оцінки, зокрема,
визначення рівнів освіченості населення, формування структури і мережі закладів освіти щодо
кількості населення та ринку праці.

Ключові слова: освітня система, територіальна освітня система, локальна освітня система,
елементарні локальні освітні системи, локальні освітні системи мінімально-нормативних послуг,
локальні освітні системи максимально-нормативних послуг.

Довготривалий постійний процес нагромадження суспільно-географічних науково-
теоретичних і прикладних знань з організації й розвитку освіти в світовому соціумі
став підставою започаткування дискусій щодо виділення в її структурі (суспільна
географія) нової дисципліни – географії освіти, тобто науки, яка, на нашу думку,
досліджує широке коло питань, пов’язаних із просторовими особливостями й
відмінностями формування змісту освіти, засвоєння знань і навичок населення,
становлення й розвитку форм та засобів здійснення безперервного навчально-
виховного процесу.

Особливість людини як суспільної і соціально-культурної істоти – постійний інте-
лектуальний розвиток. Її життя супроводжується безперервними процесами пізнання й
навчання нового, розвитку, вдосконалення й підвищення рівня практичних навиків.
Організація сучасної освіти передбачає виконання суспільством низки функцій.
Передусім це формування її змісту, організації і практичного впровадження цілісного
та безперервного навчально-виховного процесу, створення відповідних типів навчаль-
них закладів, формування їхньої мережі на підставі поєднання і концентрації освітніх
центрів, налагодження управління і господарської інфраструктури.

В українській науці теоретичні засади соціально-економічних територіальних сис-
тем обґрунтовували й одночасно проводили прикладні дослідження М. Паламарчук,
О. Паламарчук [7], М. Пістун [8], А. Голіков, А. Степаненко, Я. Олійник [3], О. Топчі-
єв [10], О. Шаблій [11], В. Юрківський [13]. Упродовж останнього десятиліття якісно
нові теоретичні розробки суспільних територіальних систем продовжили М. Мальсь-
ка [4], Л. Нємець, К. Нємець [6], Л. Шевчук [12] та інші вчені. Територіальні освітні
системи є складовою територіальних суспільних систем. Вони стали об’єктом дослі-
дження Т. Мельниченко [5], П. Вірченка [2], В. Стецького [9] та ін.
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Особливість організації системи розселення населення – проживання в будь-якому
поселенні всіх вікових груп населення, а отже, і різних його запитів на освітні послуги.
Молодші вікові групи їх отримують у родинному колі, закладах дошкільного вихован-
ня, загальноосвітніх шкільних і позашкільних закладах, населення молодого віку –
у закладах професійного навчання спеціалістів робітничих професій, спеціалістів із
середньою спеціальною й вищою освітою. Старші вікові групи населення поєднують
активну суспільну діяльність із постійним процесом засвоєння інформації, підвищення
професійно-освітнього рівня у закладах підвищення кваліфікації, самоосвіти.

Територіальні освітні системи – це науково означені просторові освітні утворен-
ня, у межах яких населення вирізняється освітньо-інтелектуальним потенціалом,
системою форм і засобів змістовної та функціональної організації навчально-
виховного процесу загальної й професійної освіти. Застосування підходу виділення
територіальних освітніх систем, визначення їхніх рівнів та аналізу функціонування дає
змогу на практиці підвищувати освітню ефективність навчально-виховних закладів та
освітній потенціал населення окремих територій, раціональніше фокусувати увагу на
динаміці потоків пізнавальної, відтворювальної і трансляційної енергії людини.

Результати суспільно-географічних досліджень територіальних освітніх систем
України дали змогу виділити такі їхні структурні рівні:

а) локальний;
б) адміністративно-районний;
в) багатоадміністративно-районний внутрішньообласний;
г) обласний;
д) регіональний багатообласний;
е) національний.
Локальні освітні системи (ЛОС) – найнижча організаційно-функціональна ланка

освітнього простору країни. У суспільній географії поняття “локальні системи”
тлумачать як “[…] розташування в межах контактної території мережі поселень,
об’єднаних між собою різними типами і формами (виділення наше. – С. В.) зв’яз-
ків […], і […] в локальній системі об’єктивно існують можливості щоденного особис-
того спілкування й обміну інформацією представників її активного населення” [1, с. 222].

Формуються ЛОС на основі тісних функціональних зв’язків суб’єктів освітньої
діяльності конкретної території, зона впливу яких може охоплювати кілька (не менше
двох) сільських поселень, невелике міське поселення або частину (мікрорайон)
великого міста. Основними оцінками їхньої діяльності є визначення рівня показників
освітнього потенціалу населення, наявність функціонально-компонентної структури
навчально-виховних закладів відповідно до потреб надання послуг.

На підставі суспільно-географічних досліджень систем розселення України ми
виявили таку взаємозалежність – зі збільшенням кількості населення поселень,
зростання їхнього рангу, економічної і соціально-культурної ролі та активності
населення відбувається розширення структури й кількості навчальних закладів,
збільшення спектра напрямів навчально-виховної діяльності (див. табл. 1).

Отже, у сільських поселеннях з кількістю до 300 жителів здебільшого функціонує
один тип навчальних закладів – ЗОНЗ І ступеня. Зрозуміло, що тут територіальної
системи організації освіти нема, а зазначений заклад є складовою територіальної
освітньої системи вищого організаційного і територіального рівня.

Рівень освіченості населення й освітнього потенціалу зазначеного типу поселень
є дуже низьким. Такий стан зумовлений найнижчими показниками проживання осіб із
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вищою освітою (близько 100 осіб на 1 000 мешканців), переважанням населення
старших вікових груп, низьким рівнем отримання культурно-освітніх послуг.

Таблиця 1
Формування структури навчальних закладів у сільській місцевості

відповідно до кількості мешканців та дітей дошкільного і шкільного віку в поселенні

Кількість
мешканців

у сільському
поселенні, осіб

Кількість дітей
дошкільного і шкіль-
ного віку у сільському

поселенні, осіб

Типи і кількість
навчально-виховних

закладів

Вік осіб, які отриму-
ють загальну

і професійну освіту

До 300 25–40 ЗОНЗ* І ступеня 6–10

300–1 000 40–150 ДНВЗ**,
ЗОНЗ І–ІІ ступенів 3–15

1 000–2 000 150–300 ДНВЗ,
ЗОНЗ І–ІІІ ступенів 3–18

Понад 2 000 Понад 300

ДНВЗ,
ЗОНЗ І–ІІІ ступенів
ПНВЗ*** (окремі студії
та напрями навчання),
ОЗПН****

3–18

18–22

* Загальноосвітній навчальний заклад.
** Дошкільний навчально-виховний заклад.
*** Позашкільний навчально-виховний заклад.
**** Освітні заклади професійного навчання.

Первинні (елементарні) ЛОС сільської місцевості в переважній більшості сформо-
вані кількома (переважно двома–чотирма) поселеннями з кількістю населення до
1 000 мешканців, які створюють єдиний освітній простір на засадах поєднання
освітнього потенціалу населення території, системи навчально-освітніх закладів,
компонентно-функціональна структура яких представлена ДНВЗ і ЗОНЗ І й
І–ІІ ступенів з надання послуг дошкільного виховання, початкової і базової неповної
середньої освіти. Ядром і центром первинних ЛОС, зазвичай, є найбільше за кількістю
населення, освітнім та соціально-культурним потенціалом сільське поселен-
ня (див. рис. 1).

Основна частина територій, які перебувають у зоні формування й впливу первинних
ЛОС, вирізняється невисоким рівнем освіченості та освітнього потенціалу населення.
Близько 90 % його кількості має базову і закінчену середню освіту, частка осіб
з вищою освітою становить 8–10 %, що є найнижчими показниками порівняно
з ОС інших територіальних рівнів. На формування освітнього потенціалу первинних
ЛОС впливає наявність і діяльність соціально-культурних та релігійних закладів.

Значно вищий змістовний рівень організації навчально-виховного процесу і надання
загальноосвітніх послуг формують сільські поселення, кількість населення яких –
1 000 осіб і більше. Чисельність дітей дошкільного та шкільного віку в таких поселен-
нях становить 150 осіб і більше, що є основною умовою та підставою для розміщення
і функціонування ДНВЗ і ЗОНЗ І–ІІІ ступенів. Наявність ЗОНЗ І–ІІІ ступенів дає змогу
надавати середньоосвітні послуги, формувати територіальні навчально-виховні зв’язки
з елементарними ЛОС, рівень освітніх послуг яких нижчий. Роль місця і функції
ЗОНЗ І–ІІІ ступенів у системі розселення зазначених типів поселень дає нам підстави
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вважати їх формувальними центрами базових локальних мінімально нормативних
освітніх систем (Лмін-нОС). Середній радіус зони їхнього впливу сягає 3–5 км.

Рис. 1. Компонентна структура і територіально-функціональна організація елементарних
локальних освітніх систем: 1 – дошкільні заклади; 2 – ЗОНЗ І ступеня;

3 – ЗОНЗ І–ІІ ступенів; 4 – транспортне підвезення учнівської молоді до ЗОНЗ І–ІІ ступенів;
5 – пішохідне переміщення учнівської молоді до ЗОНЗ І–ІІ ступенів

Території надання послуг Лмін-нОС мають вищий освітній потенціал населення
порівняно з первинними ЛОС. Близько 80 % їхнього населення має базову і закінчену
середню освіту, частка осіб з вищою освітою становить 10–15 %, також зростає
професійно-фахова структура. Вагому роль у формуванні освітнього потенціалу
населення Лмін-нОС і надалі відіграють соціально-культурні та релігійні закла-
ди (рис. 2).

Рис. 2. Компонентна структура та територіально-функціональна організація базових локальних
мінімально нормативних освітніх систем: 1 – ЗОНЗ І ступеня; 2 – ЗОНЗ І–ІІ ступенів;
3 – ЗОНЗ І–ІІІ ступенів; 4 – дошкільні заклади; 5 – заклади позаурочного навчання;

6 – транспортне підвезення учнівської молоді до ЗОНЗ І–ІІІ ступенів; 7 – пішохідне переміщення
учнівської молоді до ЗОНЗ І–ІІІ ст.
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Протягом останнього десятиріччя в Україні впроваджено низку нових програм з
удосконалення територіальної організації навчально-виховного процесу. Це виявилось
в оптимізації мережі загальноосвітніх закладів сільської місцевості, організації
підвезення учнівської молоді до навчальних закладів, створенні мережі загальноосвіт-
ніх центрів сільської місцевості з оптимально розширеним спектром надання навчаль-
но-виховних послуг. Зазначені зміни стали причиною формування нової територіальної
форми організації освітнього навчально-виховного процесу – освітніх округів.

Уважаємо, що освітній округ сформувався як новий тип ЛОС. Його можна вважати
локальною максимально нормативною освітньою системою (Лмакс-нОС). Основними
аргументами виділення Лмакс-нОС є наявність організаційно-функціонального ядра.
Ядром головно є система закладів освіти великого сільського (понад 1,5 тис. меш-
канців) чи селищного поселення, міста-районного центру. У ньому на високому рівні
матеріально-технічного і методичного забезпечення організована діяльність усіх типів
навчальних загальноосвітніх закладів включно зі спеціалізованими чи нового типу
(гімназії, ліцеї), здатних надати найширший спектр якісних освітніх послуг зі здобуття
учнівською молоддю загальної середньої освіти, усебічного естетичного розвитку,
професійного навчання, налагодження навчально-методичної роботи педагогічних
працівників (рис. 3).

Рис. 3. Компонентна структура і територіально-функціональна організація базових локальних
максимально нормативних освітніх систем: 1 – ЗОНЗ І ступеня; 2 – ЗОНЗ І–ІІ ступенів;

3 – ЗОНЗ І–ІІІ ступенів; 4 – ЗОНЗ І–ІІІ ступенів максимально-нормативного рівня організації
навчально-виховного процесу; 5 – дошкільні заклади; 6 – заклади позаурочного навчання;

7 – будинки мистецтв, учнівської творчості, ДЮСШ та ін.; 8 – транспортне підвезення учнівської
молоді до ЗОНЗ І–ІІІ ст.; 9 – пішохідне переміщення учнівської молоді до ЗОНЗ І–ІІІ ст.

Важливою умовою організації і функціонування центру-ядра Лмакс-нОС є його
географічне положення щодо системи розселення округу, визначення оптимальної
моделі зони впливу і надання послуг на основі раціонального використання мереж
транспортних сполучень й організації обов’язкового доведення учнівської молоді до
місця надання послуг.

На нашу думку, Лмакс-нОС, що сформувались і функціонують на підставі виділен-
ня округів, можна вважати базовими низовими ланками формування складних
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територіально-функціональних утворень організації освіти. Наприклад, по-перше,
вони сформовані кількома (здебільшого дві–чотири ЛОС) системами, які утворюють
єдиний навчально-виховний функціональний простір; по-друге, кожний тип загально-
освітніх закладів освіти утворює мережу, тобто підсистему функціонально однорідних
закладів, між якими налагоджено організаційні й виробничі (навчально-освітні)
зв’язки; по-третє, кожна з підсистем (мереж типів навчально-виховних закладів) тісно
пов’язана між собою функціональними зв’язками, організовує повний і якісно
найвищий у територіальних межах цілісно-безперервний навчально-виховний процес;
по-четверте, ЛОС є підсистемою територіальної суспільної системи з обумовленими
й визначеними функціями та завданнями.

Як приклад, згідно з нашими дослідженнями, у Львівській обл. станом на початок
2012–2013 навчального року організаційно-правових форм практичного функціонуван-
ня набуло 132 Лмакс-нОС, а середньообласний показник становив 6,6 округу на
адміністративний район.

Система розселення населення у містах, на відміну від сільських поселень, має
низку суттєвих відмінностей. Важливою ознакою організації та функціонування міст
є територіальне зонування. Зони розселення формують з багатоповерхової або
комбінованої забудови, що значно збільшує кількість і, як наслідок, щільність населен-
ня. Міста також мають значно вищий соціально-культурний і економічний потенціал,
господарську активність.

Зазначені особливості функціонально-територіальної організації міст дають підста-
ви стверджувати про формування в їхніх межах конкретно окреслених зон житлової
забудови чи частин – мікрорайонів ЛОС. Форм і змісту системності (структурності)
вони досягають завдяки налагодженню стійких функціональних зв’язків її ядра –
ЗОНЗ І–ІІІ ступенів і ДНВЗ, ПНВЗ та ОЗПН (табл. 2).

Таблиця 2
Організація навчальних закладів міських поселень відповідно до кількості мешканців

та дітей дошкільного і шкільного віку

Кількість насе-
лення частини
міського посе-

лення чи мікро-
району, осіб

Кількість дітей
дошкільного і

шкільного віку
частини міста чи
мікрорайону, осіб

Типи і кількість
навчально-виховних

закладів

Вік осіб, які отри-
мують загальну і
професійну освіту

До 5 000 500–700

2–3 ДНВЗ;
ЗОНЗ І–ІІІ ступенів;
ПНВЗ (окремі студії і
напрями навчання);
ОЗПН (вибіркове розмі-
щення)

3–18

18–22

5 000 – 10 000 1 200 – 1 500

3–5 ДНВЗ;
2 ЗОНЗ І–ІІІ ступенів;
ПНВЗ (будинок школярів,
інші напрями навчання);
ОЗПН (вибіркове розмі-
щення)

3–18

18–22
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Якщо в межах ЛОС організовано діяльність ОЗПН (ПТУ, ВНЗ), то це дуже посилює
їхню функціональну ефективність і підносить до значно вищого рангу соціально-
культурного розвитку.

У мікрорайонах сучасної багатоповерхової забудови, де найвища щільність насе-
лення і, відповідно, кількість дітей дошкільного та шкільного віку, ЛОС можна
формувати поєднанням кількох однотипних навчальних закладів, за наявності ПНВЗ
і ОЗПН вони функціонуватимуть як найпростіші територіальні освітні комплекси.

Середній радіус формування зони впливу і надання освітніх послуг ЛОС у містах
може становити від 500 до 1 500 м.

Отже, первинні локальні освітні системи – найнижча територіальна ланка системної
організації надання освітніх послуг. Ми її розглядаємо як сукупність функціонально
взаємопов’язаних у межах певної (невеликої) території розселення населення закладів
освіти, основним завданням яких є організація і надання широкого спектра послуг
з отримання дітьми та учнівською молоддю загальної освіти. Чим ширша функціональ-
на структура типів освітніх закладів системи, тим більший спектр навчально-виховних
послуг вона здатна надати.
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The article deals with social and geographical theoretical questions of formation and development
of local educational systems (LESs), general methodological approaches of their studies and results
of organizational and functional development.

The determining position of local educational systems as lower element of educational process
organization in the structure of national educational complex is also described. It was remarked that
LESs possess certain educational potential, have several aspects of evaluation such as determining
the levels of population education and forming the structure and network of educational institutions
regarding the population multiplicity and labor market in particular.

Key words: educational system, territorial system of education, local educational system, elementary
local educational system, local educational systems of minimum normative services, local educational
systems of maximum normative services.
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ГЕОПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ

ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Людмила Сулік, Діана Кричевська

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

Проаналізовано структуру природно-заповідного фонду Волинського Полісся, оцінено
досліджуваний природний регіон та його фізико-географічні райони за показниками заповіднос-
ті (загальної, фактичної, абсолютної), індексом інсуляризованості мережі об’єктів природно-
заповідного фонду. Визначено природні регіони, які є найбільш сприятливими для розвитку
екотуризму, а також такі, які потребують удосконалення структури та мережі природно-
заповідного фонду.

Ключові слова: природно-заповідний фонд, показник заповідності регіону, індекс інсуляризо-
ваності об’єктів ПЗФ, екотуризм, Волинське Полісся.

Території Волинського Полісся притаманна різноманітність ландшафтів, рослинно-
го і тваринного світу, унікальна культурна та історична спадщина, що створює умови
для впровадження та розвитку екологічного туризму на цій території. Ключовими
ділянками для такого розвитку є об’єкти та території природно-заповідного фон-
ду (ПЗФ), передусім, національні природні та регіональні ландшафтні парки, природні
заповідники [3].

Для впровадження екотуристичної діяльності важливо узагальнити відомості про
об’єкти природно-заповідного фонду регіону, з’ясувати, які природні райони та
території є найбільш сприятливими для проведення подальших конструктивно-
географічних досліджень.

Природно-заповідний фонд території Волинського Полісся вивчало багато вчених.
Проте ці дослідження проводили переважно в межах адміністративних територіальних
одиниць. Зокрема, оцінку та характеристику природно-заповідного фонду Рівненсь-
кої обл. можна знайти в працях Ю. Грищенка [12], Г. Андрієнка, Г. Антонової, А. Єр-
шова [1] та ін. Аналогічні дослідження у Волинській обл. провадили Л. Козлюк [8],
Я. Романюк [13], М. Химин [11], З. Карпюк [5], І. Ковальчук, В. Фесюк та ін. [7]. Окре-
мі показники щодо характеристики ПЗФ Волинського Полісся містяться у працях
Л. Петрової [10] та В. Худоби [16].

Дослідження щодо перспектив розвитку рекреаційної та екотуристичної діяльності
із залученням природоохоронних територій Волинського Полісся частково розглянуті
в працях О. Міщенко, Н. Кравченко.

Інформаційною базою для написання статті слугували наукові літературні джерела,
атласи природно-заповідного фонду Волинської та Рівненської областей. У ході
опрацювання матеріалів застосовували такі методи: описовий, картографічний,
статистичний, порівняльно-географічний. Для складання картосхеми “Розподіл
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показника заповідності Волинського Полісся у розрізі фізико-географічних районів”
використовували комп’ютерну програму Corel X4.

Наша мета – аналіз структури природно-заповідного фонду Волинського Полісся та
геопросторових особливостей його розподілу в розрізі фізико-географічних районів,
виявлення найбільш перспективних територій для розвитку екологічного туризму. Для
досягнення цієї мети необхідно було вирішити такі завдання: 1) на підставі вивчення
літературних, картографічних джерел та фондових матеріалів створити базу даних
щодо структури об’єктів та територій ПЗФ в межах досліджуваного регіону;
2) проаналізувати фізико-географічну диференціацію регіону; 3) визначити показники
заповідності (загальної, фактичної, абсолютної) та індекси інсуляризованості для
кожного фізико-географічного району й області загалом; 4) виявити найперспективніші
території для розвитку екотуристичної діяльності.

Волинське Полісся – це фізико-географічна область зони мішаних лісів, виділена на
заході Українського Полісся в межиріччі Західного Бугу і Случі. До складу Волинсько-
го Полісся входить більша частина Волинської та північно-західна частина Рівненської
областей, що розташовані на території Поліської низовини [9]. Для регіону характерне
значне поширення льодовикових і карстових форм рельєфу, долинних ландшафтів,
надмірне зволоження, розвиток перезволожених земель і боліт, наявність численних
озер (понад 200), а також велика залісненість. Більшість озер Волинського Полісся
є карстового походження, серед них найбільші – Світязь, Пулемецьке, Турське. Болота
і заболочені землі займають у середньому близько 15 %, а в північних районах –
до 40–50 % території. Проте значна частина боліт осушена протягом останніх кількох
десятиліть, що негативно позначилось на гідрологічному режимі озер, лук, боліт.

За особливостями фізико-географічних умов Волинське Полісся поділяють на вісім
природних районів [15]: Верхньоприп’ятський, Нижньостирський, Любомльсько-
Ковельський, Маневицько-Володимирецький, Колківсько-Сарненський, Турійсько-
Рожищанський, Ківерцівсько-Цуманський, Костопільсько-Березнівський.

Проведені нами дослідження дали змогу визначити, що станом на 2014 р. у межах
Волинського Полісся організовано 453 об’єкти ПЗФ загальною площею 287 660,5 га,
з них 103 об’єкти загальнодержавного, а решта – місцевого значення. Проте зазначену
площу ми не використали для обчислення показника заповідності досліджуваного
регіону. Адже часто дрібні за площею об’єкти ПЗФ (заповідні урочища, заказники,
пам’ятки природи) є складовими таких великоплощинних територій, як національні
природні парки (НПП) та регіональні ландшафтні парки (РЛП). Наприклад, до складу
Шацького НПП входить 8 об’єктів загальною площею 273,64 га, до НПП “Прип’ять–
Стохід” – 16 об’єктів площею 4 374,9 га, до НПП “Цуманська Пуща” – 16 об’єктів,
площа яких становить 10 457,9 га. Причиною збереження статусу дрібних об’єктів ПЗФ
у разі входження їх у великі, є їхній унікальний охоронний режим, обумовлений
відповідними Положеннями. На думку фахівців [2], скасування дрібних об’єктів ПЗФ
до часу розробки детального зонування території РЛП або НПП є нераціональним
кроком, оскільки може призвести до впровадження значно м’якшого або загалом
неприйнятного режиму охорони для відповідної ділянки.

Урахування зазначених вище особливостей дало змогу нам визначити фактич-
ну (реальну) площу ПЗФ регіону, що становить 268 769,05 га (на 18,9 тис. га менше від
загальної сумарної площі об’єктів ПЗФ). Відповідно, реальний показник заповідності
досліджуваного регіону становить 9,74 %, його можна вважати оптимальним,
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з урахуванням загальноукраїнського (6,08 % станом на 2014 р.), або 5,5 % за обчислен-
нями О. Василюка) [2].

До найважливіших природно-заповідних установ Волинського Полісся, що виріз-
няються за площею, природоохоронним статусом та є найбільш перспективними для
розвитку екотуристичної діяльності, належать три національні парки (Шацький,
“Прип’ять–Стохід”, “Цуманська Пуща”), два природні заповідники (Черемський
і Рівненський) та один регіональний ландшафтний парк (“Прип’ять–Стохід”). Ці
території разом займають 193 390,3 га, або 7,00 % від території Волинського Полісся.
Окрім зазначених вище категорій, у межах досліджуваної нами фізико-географічної
області досить поширеною є мережа заказників. Найвідоміші серед них – оз. Нечимне,
Почаївський, Острівський, Дібрівський.

За площею у структурі ПЗФ Волинського Полісся переважають національні при-
родні парки, територія яких займає 121 767,8 га (39,27 % від загальної площі ПЗФ та
4,4 % від території області). Друге місце посідають заказники (36,06 %), серед яких
суттєво переважає площа територій заказників місцевого значення (87 813,8 га). На
природні заповідники припадає 16,12 % (рис. 1). Найменшу частку в регіоні мають
парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва і дендрологічний парк – 0,04 і 0,01 %,
відповідно. Таких видів категорій ПЗФ, як біосферні заповідники, зоопарки, ботанічні
сади, а також ентомологічні й палеонтологічні заказники, на цій території нема.

Рис. 1. Структура природно-заповідного фонду Волинського Полісся
(за площею категорій ПЗФ, станом на 2014 р.)

Зазначимо, що Шацький НПП разом із парком “Прибузьке Полісся” (Білорусія)
і Поліським НПП (Польща) створюють міжнародний трилатеральний біосферний
резерват “Західне Полісся”, занесений до глобальної Мережі біосферних резерватів
ЮНЕСКО. Також на території Волинського Полісся є три ділянки (Шацькі озера,
заплава Прип’яті, заплава Стоходу), що входять до переліку водно-болотних (Рам-
сарських) угідь міжнародного значення. Ще п’ять об’єктів Україна пропонує додати до
цього переліку (оз. Турське, Черемське болото, Біле озеро та болото Коза-Березина,
болотний масив Сомино, болотний масив Сира Погоня) [3].
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Виконаний нами геопросторовий аналіз показників заповідності в розрізі фізико-
географічних районів Волинського Полісся засвідчив, що найвищий показник має
Верхньоприп’ятський район – 21,73 %; це зумовлено наявністю тут двох національних
природних парків (Шацького та “Прип’ять–Стoхід”). Найнижчий показник заповіднос-
ті характерний для Костопільсько-Березнівського району – 0,80 %, адже тут наявні
лише дрібні об’єкти ПЗФ (заповідні урочища, пам’ятки природи, пам’ятки природи
садово-паркового мистецтва) (табл. 1, див. рис. 2).

Таблиця 1
Показники заповідності природних районів Волинського Полісся

Природні райони
Загальна площа

заповідних
об’єктів, га

Частка
заповідності
району, %

Верхньоприп’ятський 105 964,28 21,73
Нижньостирський 53 844,98 18,58
Любомльсько-Ковельський 14 091,01 4,01
Маневицько-Володимирецький 12 718,47 4,23
Колківсько-Сарненський 45 144,12 9,24
Турійсько-Рожищанський 16 243,78 4,26
Ківерцівсько-Цуманський 37 665,64 17,67
Костопільсько-Березнівський 1 988,22 0,80

Важливим, на нашу думку, є також геопросторовий аналіз природних регіонів щодо
наявності в них ділянок з абсолютно заповідним режимом, де антропогенна діяльність
суворо обмежена відповідними нормативними документами. До таких у межах
досліджуваного регіону належать Рівненський і Черемський заповідники (займають
1,81 % Волинського Полісся), заповідні зони трьох національних та одного регіональ-
ного ландшафтного парків (0,80 %), заповідні урочища (0,14 %). Загалом у межах
досліджуваного регіону абсолютно заповідний режим запроваджений на території, на
яку припадає 2,75 % його загальної площі. Найбільше таких ділянок у межах Колківсь-
ко-Сарненського та Нижньостирського фізико-географічних районів.

Для оцінки ПЗФ території важливими показниками є також кількість об’єктів
у межах територіальних одиниць та рівномірність їхнього розподілу. Рівномірність
розподілу об’єктів ПЗФ на теренах певного регіону оцінюються за бальною шка-
лою (Андрієнко та ін., 1998): 1 бал – нерівномірний розподіл; 2 бали – порівняно
рівномірний розподіл; 3 бали – рівномірний розподіл [6]. Проведений нами аналіз
розподілу об’єктів у межах регіону дає підстави припустити, що територія Волинсько-
го Полісся має порівняно рівномірний розподіл ПЗФ, найбільше об’єктів є у Верхньо-
прип’ятському (89) та Ківерцівсько-Цуманському (79) природних районах, найменше –
у Любомльсько-Ковельському (34) та Нижньостирському (24).

У практиці заповідної справи, окрім зазначених вище показників, для більш
об’єктивнішого аналізу стану територіальної охорони використовують також такі
інтегральні критерії оцінки, як рівень ландшафтної репрезентативності, природоохо-
ронний індекс території, індекс інсуляризованості об’єктів ПЗФ (Ю. Злобін, (1999) [6]).

Ми обчислили індекс інсуляризованості об’єктів ПЗФ за формулою
I = (Sн.с /Sпзф + Nн.с /Nзаг)/2,



Аналіз структури та геопросторового розподілу природно-заповідного фонду …
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

277

де I – індекс інсуляризованості; Sн.с, Nн.с – відповідно, площа і кількість нестійких
природно-заповідних об’єктів, площа яких є меншою від 50 га; Sпзф, Nзаг – відповідно,
загальна площа і кількість природно-заповідних об’єктів.

Значення І змінюється в межах від 0 (інсуляризованості нема) до 1. Чим вище зна-
чення І, тим важливішу роль у загальній території, яку охороняють, відіграють дрібні
ділянки, що не мають екологічної стабільності, а їхнє значення у збереженні генофонду
невелике.

Рис. 2. Заповідність Волинського Полісся у розрізі фізико-географічних районів: 1 – державний
кордон; 2–4 – межі адміністративних областей (2), адміністративних районів (3), Волинського
Полісся і фізико-географічних районів (4); 5 – населені пункти; 6 – фізико-географічні райони
Волинського Полісся [15]: 6.1 – Верхньоприп’ятський, 6.2 – Нижньостирський, 6.3 – Лю-
бомльсько-Ковельський, 6.4 – Маневицько-Володимирецький, 6.5 – Колківсько-Сарненський,
6.6 – Турійсько-Рожищанський, 6.7 – Ківерцівсько-Цуманський, 6.8 – Костопільсько-Березнівсь-
кий; 7 – природні заповідники: 7.1 – Черемський, 7.2 – Рівненський; 8 – національні природні
парки: 8.1 – Шацький, 8.2 – Прип’ять–Стохід, 8.3 – Цуманська Пуща; 9 – регіональний ландшаф-
тний парк Прип’ять–Стохід; 10–14 – показник заповідності території, %: 10 – 0–1,00, дуже
низький; 11 – 1,10–3,83, низький; 12 – 3,85–8,42, задовільний; 13 – 8,43–14,72, достатній;
14 – 14,73–22,69, високий

Виконані нами обчислення засвідчили, що загалом для території Волинського По-
лісся індекс інсуляризованості становить 0,31. Якщо розглядати показники відповідно
до фізико-географічних районів, то найбільш екологічно стабільними є об’єкти ПЗФ на
території Нижньостирського району, де індекс інсуляризованості дорівнює лише 0,21.
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Це зумовлено розташуванням у його межах частини НПП “Прип’ять–Стохід” та
РЛП “Прип’ять–Стохід”, Черемського та одного з масивів Рівненського заповідників,
а також тим, що нема значної кількості дрібних об’єктів. Найвищий показник індексу
характерний для Костопільсько-Березнівського (0,49) району, де мережа ПЗФ склада-
ється з дрібних об’єктів: пам’яток природи, заповідних урочищ, заказників, парків-
пам’яток садово-паркового мистецтва (табл. 2).

Таблиця 2
Індекс інсуляризованості ПЗФ у межах природних регіонів Волинського Полісся

Природні райони
Площа
дрібних

об’єктів, га

Загальна
кількість

Кількість
об’єктів

площею до 50 га

Індекс
інсуляризо-

ваності
Верхньоприп’ятський 534,01 89 49 0,28
Нижньостирський 136,3 24 10 0,21
Любомльсько-Ковельський 411,30 34 18 0,28
Маневицько-Володимирецький 155,72 36 17 0, 24
Колківсько-Сарненський 210,62 45 25 0,28
Турійсько-Рожищанський 352,29 52 29 0,29
Ківерцівсько-Цуманський 975,84 79 64 0,41
Костопільсько-Березнівський 322,21 38 31 0,49

Високий індекс інсуляризованості характерний і для Ківерцівсько-Цуманського
району – 0,41. Проте зазначимо, що в цьому районі більшість дрібних об’єктів була
об’єднана під час створення НПП “Цуманська Пуща”. Подальший розвиток цієї
території дасть змогу зменшити ефект роз’єднаності об’єктів ПЗФ, а велика кількість
цікавих об’єктів у межах парку сприятиме розвиткові екотуристичної діяльності.

Отже, аналіз територіального розподілу об’єктів ПЗФ за природними районами дає
змогу зробити такі висновки. Найвищі показники заповідності в межах Волинського
Полісся характерні для Верхньоприп’ятського (21,73 %), Нижньостирського (18,58 %) та
Ківерцівсько-Цуманського районів (17,67 %), де розміщені найважливіші природно-
заповідні установи регіону, які є ключовими територіями для розвитку екотуристичної
діяльності, що передбачає створення екоцентрів, екостежок, екотуристичних маршрутів.

Серед інших виділяється Колківсько-Сарненський район, де показник заповідності
загалом є близьким до оптимального і становить 9,24 %. Позитивним є розміщення в
цьому районі трьох ділянок Рівненського природного заповідника, для яких характер-
ний режим абсолютної заповідності. Проте зосередженість цих масивів лише в крайній
східній частині району та наявність значної кількості дрібних об’єктів ПЗФ місцевого
значення ускладнює забезпечення екологічної стабільності всієї природної геосистеми.

Любомльсько-Ковельський, Маневицько-Володимирецький та Турійсько-Рожи-
щанський фізико-географічні райони мають подібні показники заповідності (4,01, 4,23,
4,26 %, відповідно) та індекси інсуляризованості (0,28, 0,24, 0,29, відповідно). Тут
переважають об’єкти місцевого значення. Лише в межах Любомльсько-Ковельського
району організовано два об’єкти, що мають загальнодержавне значення (заказник
“Нечимне” та парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва “Здоров’я”), а на території
Маневицько-Володимирецького району є південна частина масиву “Сира Погоня”
Рівненського ПЗ.

Найменші перспективи для розвитку екотуризму з використанням об’єктів ПЗФ має
Костопільсько-Березнівський район. Для нього характерний найнижчий показник
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заповідності 0,80 % та найвищий індекс інсуляризованості об’єктів ПЗФ – 0,49 %. Дрібні
заповідні об’єкти розміщені тут нерівномірно, а на південному сході їх узагалі нема.

Об’єкти та території ПЗФ є одними із головних елементів екотуристичного потенціа-
лу регіону, на базі яких формується екотуристичний продукт: екологічні маршрути та
екостежки, екоосвітні програми. На нашу думку, потрібно продовжувати створення
у регіоні великоплощинних природоохоронних установ, втілювати у практику розроблені
регіональні схеми екологічної мережі. Зокрема, треба реалізувати проект щодо організа-
ції НПП “Західне Побужжя” у Любомльсько-Ковельському районі, удосконалювати
управлінську екоосвітню та екотуристичну діяльність природно-заповідних установ.
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The structure of Nature Reserve Fund in Volyn Polissya was analyzed. Study area and its natural
geographical regions were estimated in terms of reserve indicators (general, actual, absolute)
and insularization index of the natural protected network. Natural areas, which are the most suitable
for ecotourism development, were defined. Regions that need the improvement of structure and network
of Nature Reserve Fund were determined.
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Розглянуто роль і місце ярмарку в економічному та культурному житті країни. Досліджено
історію проведення ярмарків, у тому числі на Волині. Проаналізовано ярмарок як подію, що
збирає велику кількість людей, позиціонуючи регіон та його переваги в економічному, культур-
ному і туристичному аспектах.

Ключові слова: Волинь, ярмарок, ярмаркова культура, подієвий туризм.

Ярмаркова діяльність є однією з найдинамічніших сфер сучасної світової еконо-
міки, оскільки вона відіграє важливу роль в економічному житті країни, зміцненні
міжнародних зв’язків, збереженні та відродженні культурних традицій українства.
Сучасний стан організації ярмарків свідчить про їхню трансформацію із засобу
презентації товарів для безпосереднього продажу у засіб глобальної комунікації.
Ярмарки сьогодні є складовою івентивного (подієвого) туризму, особливим соціальним
явищем з економічним, політичним і культурним змістом.

Підвищений інтерес останніми роками до вивчення особливостей регіональної
економічної історії та культурних традицій певних етнографічних територій робить цю
тему ще актуальнішою. Вивчення та відродження старих традицій ярмаркування,
урахування регіональної специфіки та унікальності конкретного регіону, маркетинго-
вий супровід створюють можливості для розвитку подієвого туризму, і ярмаркового
зокрема.

Цю проблематику вивчали історики, економісти, культурологи, етнографи. Ярмарок
як невіддільну частину торгово-економічного життя країни характеризують такі
дослідники, як О. Сидоренко [21], М. Крикун та В. Кравченко [17], Н. Яковенко [23],
В. Берковський [1]. Історико-економічне бачення ролі ярмарків представлене у
колективній праці “Економічна історія України: Історико-економічне дослідження” [6].
Становленню та розвитку регіональної політики розвитку івентивного туризму
присвячені праці волинських науковців З. Герасимчук, В. Поліщука [3].

Ярмарок як феномен традиційно-побутової культури українців і джерело вивчення
звичаїв та традицій українського народу відображений у дисертаційних дослідженнях
В. Юрченко [28], Ю. Злобіна [7]. Проблеми взаємозв’язку історико-культурної
спадщини з туристичною індустрією порушує В. Корнієнко [16].

Наша мета – дослідження історико-економічної та культурної спадщини України,
і Волині зокрема, у становленні та розвитку ярмаркового туризму.

mailto:SushykIryna@mail.ru


І. Сушик, О. Сушик
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

282

В історії вітчизняного і світового досвіду організації та проведення ярмарки – одна
з найбільш ранніх форм торгівлі, а також подія, яка відігравала чи не основну роль
у життєдіяльності суспільства. На ярмарках і торгах міст та сіл України під барабан
оголошували постанови місцевих урядів, на міських майданах під час торгу кат карав
злодія, а корчма була місцем громадських зборів. Надання селу статусу міста
пов’язували із запровадженням у ньому ярмарків і торгів та за традиційним звичаєм
оформляли однією грамотою володаря держави.

Бурхливого розвитку ярмарки набували в Європі в період раннього середньовіччя
за умов натурального господарювання. Саме тоді відбувся поділ ярмарків на оптові
й місцеві роздрібні. Виникло ярмаркове право, багато ярмарків стало спеціалізованими
й міжнародними.

На характерну ознаку ярмаркової торгівлі в Україні середини XVII ст. звернув увагу
мемуарист Павло Алепський: “У козацькій країні ярмарки відбуваються безперервно,
від початку до кінця року; кожного свята, кожної пори року буває ярмарок в тому чи
іншому місті”. Приурочували ярмарки переважно до православних релігійних
свят [12, с. 1056].

У 1665 р. лише в 21 місті Україні відбулося 40 ярмарків, а через століття тільки на
Лівобережжі їх зафіксовано близько 550. Це привело до виникнення й формування
стану українського купецтва. У кожне свято до того чи іншого міста купці привозили
оливу, мигдаль, маслини, рис, родзинки, тютюн, червоний сап’ян, шафран, різне
коріння, перські матерії і бавовняні тканини. Жінки продавали на базарах та в розкіш-
них крамницях матерії, соболі й ін. [18, с. 34].

П. Алепський відвідав торги в Золотоноші, Черкасах, Прилуках і був вражений
розмахом та впорядкованістю ярмаркової торгівлі в Козацькій державі за гетьману-
вання Богдана Хмельницького. Заснування ярмарків відбувалось на юридичній підставі
королівських привілеїв чи царських указів й усвідомлювалось обома сторонами (тими,
хто давав право на ярмарок, і мешканцями міст, містечок і сіл, де це право реалізува-
лося) як захід, покликаний усебічно сприяти добробуту мешканців і держави [8, с. 89].

У більшості міст щорічно відбувалося від одного до чотирьох ярмарків, що тривали
один–два дні, іноді кілька тижнів. Окремі приватні міста одержували привілеї й на
більшу кількість ярмарків: у Ясногородці під Житомиром мало збиратись щорічно
десять ярмарків, а в Кочорові під Радомишлем – 12. За умов загального низького рівня
виробництва, яке виносило на ринок товари невеликими кількостями, а також напів-
замкненого характеру сільського господарства і поганого стану шляхів сполучення
ярмарки мобілізовували господарство цілих регіонів і доносили до найвіддаленіших
куточків країни масу товарів вітчизняного й іноземного походження, навіть найрідкіс-
ніші з них. Товари, закуплені значними партіями на ярмарках великих торговельних
центрів, розходились по менших ярмарках, йшли далі на міські й сільські базари-торги,
тривалий час їх продавали у постійній торгівлі міст і містечок [12, с. 1058].

Популярність Волині як одного з важливих торгово-економічних регіонів стала
помітною ще за часів Великого князівства Литовського, а після 1569 р. – Речі Посполи-
тої. Упродовж наступних століть Волинь знана не лише за містами, де відбувалися
ярмарки, а й як регіон, де формуються міжрегіональні та міжнародні торгові контакти.
Перші згадки про надання волинським містам ярмаркових днів датовані серединою–
кінцем XX ст. Саме в той час привілеї на відбуття ярмарків отримали Луцьк (31 липня
1497 р.), Дубно (6 червня 1498 р.), Степань (2 травня 1499 р.). Однак поява ярмарків як
цілісної системи припала на початок XVI ст., коли привілеї на ярмаркові дні отримала
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більшість економічно потужних міст Волинського воєводства – Полонне (5 березня
1511 р.), Дорогобуж (20 грудня 1514 р.), Острог і Красилів (1 травня 1518 р.) [1, с. 122].

За підтримки князя Костянтина Острозького місто Острог – єдине з усіх приватних
міст Волині отримало право на чотири двотижневі ярмарки в рік. Відомі та популярні
ярмарки відбувалися і в невеликих містечках, які оживали лише на час їхнього
проведення, а в інший період ледь животіли. Прикладом може бути ярмарок у м. Рівне,
що відбувався 1 вересня (на св. Симеона). Хоча ярмарок і мав значну популяр-
ність (лише 1549 р. на нього прибув караван зі 100 московських купців), однак
піднесення містечка до рівня середнього міста так і не відбулося.

Найбільш популярними були ярмарки в Луцьку, Острозі, Кременці, Дубно, Костян-
тинові. Торгове значення ярмарків, що відбувалися протягом середини XVI–першої
половини XVII ст. у цих містах, було надзвичайно великим, оскільки саме вони суттєво
впливали на торгово-економічне життя та ситуацію на теренах Волинського воє-
водства. Зберігаючи за собою монопольні привілеї на торгівлю, ярмарки цих міст
сприяли, як ніде більше на Волині, збагаченню купецтва, а також давали значні
прибутки до державної та приватновласницької скарбниць [1, с. 112–123].

Місто Луцьк ще від середини–кінця XX ст. мало право на проведення трьох річних
ярмарків: на Вознесіння, на св. Агнеси та на св. Михайла-архангела. У 1552 р. з огляду
на збільшення кількості волинських ярмарків і, крім того, перекривання деякими з них
ярмаркових днів у столиці Волині місту надано нові ярмаркові дні: 6 січня (на
Богоявлення), 20 липня/2 серпня (на св. Іллю), 1/14 вересня (на св. Симеона). З цих
трьох ярмарків великої популярності набули лише два перші, оскільки на св. Симеона
ярмарки відбувалися ще й у Тихомлі та Рівному.

Зона впливу ярмарків столиці Волині протягом середини XVI–першої половини
XVII ст. охоплювала округу з радіусом у 360 км на північний схід та 60 км на півден-
ний захід. Луцькі ярмарки, а особливо великі гуртові, відігравали помітну роль в
організації та регламентації внутрішньорегіональної торгівлі Волині, стимулювали
зовнішній, транзитний і посередницький товарообмін. Крім того, луцькі ярмарки були
своєрідними центрами в розподілі товарів по різних містах, містечках, селищах, селах
і хуторах [1, с. 124].

Торговельним центром міст зазвичай була центральна площа – ринок. У багатьох
з них там не лише збирали ярмарки і торги, а й провадили щоденну торгівлю. Ринок
ділили на “коморні” або “лавочні” місця – “пляци”, на яких зводили торговельні
заклади [10, с. 1058]. Продавали і вільні від споруд пляци під ринкове будівництво.
На Лівобережжі XVIII ст. такий пляц коштував дорого – 50–60 крб [19, с. 61].

Ярмаркова торгівля, як і в інших містах Волинського воєводства, у Луцьку відбува-
лася в закритих стаціонарних приміщеннях або ж безпосередньо на ринковій площі, де
товари розкладали в приміщеннях тимчасових. У першому випадку важливу роль
відігравали, згідно з джерелами, такі будівлі як “kramy, budy, sklepy, komory, piwnicy,
sienie”, а також приміщення в міській ратуші [1, с. 125].

Та не лише великі міста, а й містечка суттєво впливали на формування соціально-
економічного, культурного і політичного розвитку Волині. Багато з них виконувало
функції місцевих торгових центрів, було посередниками у торгово-економічних
зв’язках між міськими і сільськими мешканцями. Тому їхня торгова функція була
провідною, саме вона формувала їхні риси як специфічних поселень, відмінних від сіл
і близьких до міст. Торгова роль, зумовлена комунікаційними шляхами, яскраво
виявлялася на півночі й заході Волині. У містечках розвивали всі форми внутрішньої
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торгівлі: базарну, стаціонарну, розносну. Тут проводили торги і ярмарки, працювали
крамниці й корчми. Крім того, містечка брали участь у міжрегіональній і транзитній
торгівлі [13, с. 29].

Наприклад, волинське містечко Олика відігравало роль локального торгового
центру. Торгівлю вели як стаціонарну (наприклад, у 1825 р. було 102 дерев’яні
крамниці, “построенные публичными рядами”), так і ярмаркову (щороку проходило
два–три ярмарки, товарообіг яких дещо перевищував тисячу рублів) [14, с. 500].

Цікавим питанням дослідження розвитку ярмарків є проблема розміщення й году-
вання коней, волів та іншої худоби, яку приганяли на продаж. Дослідник
В. Берковський писав, що джерела фіксують існування лише одного поля для випа-
сання худоби поблизу м. Луцьк – “земли Боротинскои...”. Однак, за припущенням
науковця, таких місць було набагато більше. Автор довів, що прибуття, наприклад,
до Луцька 1581 р. на Богоявленський ярмарок лише 89 купців з 13 різних міст
тогочасної Речі Посполитої “з товаришами й іншими купцями” зумовило потребу
розміщення щонайменше 500 коней. Якщо до цього додати постійну торгівлю великою
рогатою худобою, то лише за приблизними підрахунками місто та його околиці двічі в
рік мали забезпечити протягом одного–двох тижнів годування до 10 тис. голів
худоби [1, с. 126–127]. Згідно з даними М. Грушевського, на початку XVII ст. лише
п. Сулятинський з Галича пригнав на один з Луцьких ярмарків 3 000 волів, 600 ялівок,
6 000 овець і баранів [4, с. 177].

У першій половині XIX ст. в Україні діяло 10 (із 13 загальноімперських) велетнів
торговельних оборотів: Троїцький і ще два харківські ярмарки, Іллінський (у Ромнах,
а з 1852 р. у Полтаві), Введенський (у Сумах), Маслянський (у Ромнах), Хрестовоздви-
женський (у Кролевці), Контрактовий (у Києві), Онуфріївський (у Бердичеві)
і Георгіївський (у Єлисаветграді) ярмарки. Зростала кількість і обороти інших, менш
значних українських ярмарків. Зокрема, 1802 р. у Полтавській губернії було
243 ярмарки з привезенням товарів на 5 018 тис. руб., а 1860 р. їх уже стало 526 з
привезенням товарів на 40 млн руб. Якщо на початку XIX ст. товарів на Іллінський
ярмарок привозили на суму від 1 до 2 млн руб., то в 1857 р. – на 22 млн руб. У 1857 р.,
згідно зі звітом міністра внутрішніх справ, у губерніях України відбулося
1 787 ярмарків. Вартість привезених товарів становила 96 млн руб., а проданих –
54 млн. Основна частина ярмарків припадала на Харківську (474), Полтавську (379)
і Чернігівську (206) губернії [5, с. 45].

Розвиток капіталістичних відносин сприяв певній спеціалізації широкомасштабних
торговельних операцій. Найголовнішими центрами збуту хліба були такі міста
й містечка: у Київській губернії – Умань, Біла Церква, Ржищів, Богуслав, Златопіль,
Липці, Сквира; у Волинській – Ковель, Ратне, Острог, Корець, Луцьк, Дубно, Житомир,
Устилуг, Берестя; у Подільській – Могилів, Балта; у Чернігівській – Глухів, Борзна,
Конотоп; у Катеринославській – Нікополь, Маріуполь; у Херсонській – Одеса, Херсон,
Миколаїв, Єлисаветград, Ананьїв і Новогеоргіївськ.

Своєрідним “продовженням” великих українських ярмарків “знизу” були дрібні
(або так звані селянські) ярмарки, де відбувався збут сільськогосподарських продуктів
і сировини. Наприклад, на подібних “торговельних з’їздах” дореформеної Київщини
більшу частину продавців становили самі виробники товарів: хліба, шерсті, меду,
дьогтю, смоли, дерев’яних виробів тощо, а покупців – місцеві споживачі або промис-
ловці, які з дрібних закупок збирали більш-менш значні партії товарів для продажу їх
оптовим торговцям. Ця торгівля мала суто народний характер, у ній брали участь
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дрібні виробники й дрібні промисловці: селяни, міщани, одновірці й інші, а великі
виробники: поміщики, фабриканти й оптові торговці, збували та купували товари на
місці, на великих ярмарках, на пристанях, у портових містах [6, с. 565].

В економічному розвитку волинських міст другої половини ХІХ–початку ХХ ст.
торгівля мала провідні позиції. Розширення базарної форми торгівлі засвідчене
зростанням кількості базарних днів, а також торгових площ у містах. Міцні позиції в
торгівлі сільськогосподарською сировиною, ремісничими та мануфактурними
виробами продовжували утримувати роздрібні одноденні ярмарки. Водночас зростала
кількість гуртових багатоденних ярмарків [20, с. 15].

Проведення ярмарку приваблювало велику кількість людей. Окрім виконання тор-
говельної та економічної функції, ярмарки були місцем різноманітних народних розваг.
Зазвичай на ярмарок приїжджали цілими сім’ями. З метою повеселитися поспішала
на ярмарок передусім молодь.

Колоритну, неперевершену картину українського ярмарку як традиційного народ-
ного свята змалював М. Гоголь, не лише створивши картину народного свята,
а й розкривши сутнісні риси народного характеру й народної душі українців. На
перший погляд, ярмарок є хаотичним скупченням торгового люду. Умисно посилюючи
це оманливе враження, М. Гоголь узяв до другого розділу повісті епіграф із комедії
свого батька В. Гоголя: “Що, Боже ти мій, Господи! Чого нема на тій ярмарці! Колеса,
скло, дьоготь, тютюн, ремінь, цибуля, крамарі всякі… так, що хоч би в кишені було
рублів і з тридцять, то й тоді б не закупив усієї ярмарки”.

Проте ярмарок “тільки на перший погляд… являє собою хаос. Насправді він –
єдність свого порядку і свого хаосу, невіддільних один від одного”. Попри позірну
хаотичність, ярмарок в інтерпретації М. Гоголя є чинником гармоніювання, упорядку-
вання всіх сфер народного життя: розкуплені на ярмарку товари займуть своє місце в
господарстві селян, ремісників та інших соціальних верств, сприяючи його оснащенню
і впорядкуванню; безладний ярмарковий гомін після завершення торгів стихне
і перейде у стрункий спів різних гуртів, які в різних кутках ярмаркової площі й поза
нею святкують вдале завершення торговельних операцій купівлі–продажу [9, с. 146].

На українських ярмарках зародилися нові мистецькі жанри: вертеп, інтермедії,
балаган, репертуар якого складався з примітивних п’єс героїчного, сатиричного та
побутового характеру, а також пантомім, iнтермедiй, спiвiв, танців. Аби зібрати
якомога більше роззяв, під час ярмарків влаштовували й видовища фокусників,
акробатів, дресирувальників, ремісників-аматорів, камер-риторів, буфонади, маріо-
неткові вистави, виступи стрибунів, канатохідців, танцюристів, дресированих мавп,
силових акробатiв, факiрiв, дресированих ведмедiв.

Ярмаркова торгівля супроводжувалася власною народною термінологією. Напри-
клад, сам ярмарок у багатьох місцевостях називали “товчок” або “товкущий базар”,
торгівлю напередодні ярмаркового дня – “підторжям”, а завершення ярмарку –
“розторжжям”, “розбазар’ям”.

Дослідниця В. Юрченко, вивчаючи народні розваги на українському ярмарку другої
половини ХІХ–початку ХХ ст., пише, що в губернських і повітових містах, у багатьох
містечках та селах України того часу під час ярмарків основними розвагами для народу
були розважальні балагани, які споруджували за ініціативою представників з народу.

Спектаклі, які проводили на ярмарках, були наближеними до тогочасного профе-
сійного театрального мистецтва. Відомо, що у дореформений час на Іллінському
ярмарку в Ромнах, а потім у Полтаві, з’явилися приїжджі актори, які давали спектаклі
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для панства та купців. Про це писав В. Василенко, зазначаючи, що на інших ярмарках
публіка задовольнялася “поганенькими кумедіями”, інколи розважалась дресирова-
ними ведмедями тощо.

Для дійства споруджували тимчасову будівлю (балаган), де виступали артисти
різноманітних жанрів: гімнасти, еквілібристи, клоуни, жонглери, музиканти, танцю-
ристи, фокусники, співаки, міми, дресирувальники. Розважальні балагани для народу
були трьох груп: “ляльковий театр”, “комічні пантоміми і народні сцени”, цирк.
І нестачі глядачів на цих театралізованих дійствах не було.

Будь-яка народна сцена, яку розігрували на ярмарку, відображала різні суспільні
конфлікти між різними верствами населення. Саме в цьому і полягає просвітницьке
значення “народного театру”, який мав змогу впливати на свідомість глядачів –
учасників ярмарку.

Окрім балаганів, на українському ярмарку розміщували й каруселі. Наприклад, на
Покровському ярмарку в місті Лубни за описом Я. Забело, для ярмаркової публіки
пропонували різні веселощі, зокрема карусель. Господар каруселі, словак за національ-
ністю, роз’їжджав по багатьох містах і ярмарках. Плату за прокат він брав по 3–5 коп.
з особи. Судячи з прибутку, який він отримував від прокату на каруселі, народ
полюбляв каруселі як вид розваг. Наприклад, у Ромнах Полтавської губернії він
заробив 300 руб., а от у Лохвиці – 6 руб. [26, с. 53].

Ярмарковий товар дивував різноманіттям, задовольняючи матеріальні потреби
сільського та міського населення. Поступово в ярмарковій торговельній діяльності
склалися церемоніальні дії вдалої готівкової та безготівкової “мінової” угоди. Найваж-
ливішою категорією ярмаркових товарів була худоба (коні, корови, воли, свині та
вівці), тому під час їхньої купівлі–продажу важливо було обом сторонам отримати
зиск.

Як зазначає В. Юрченко, після визначення остаточної ціни на худобу покупець та
продавець били один одного по руці і, перехрестившись, промовляли молитву
“Господи поможи! Дай, Боже, щоб я поблагодарив тебе за воли, а ти мене за гроші”,
або ж “Щоб продавцеві Бог дав щастя із грошей, а покупцеві із худоби”. Характерним
під час купівлі худоби було те, що покупець завжди брав худобу у продавця з вуздеч-
кою (купуючи коня) або налигачем (купуючи вола чи корову). Передаючи коня чи вола
покупцю, продавець брав повід вуздечки чи налигача через полу свого кожуха чи свити
і вручав його покупцеві, який таким же способом приймав його.

У народі вважали, що продавець разом з проданою худобою передавав покупцеві
й щастя, тому, тримаючись за полу кожуха чи свити, частину щастя він усе ж таки
залишав і собі. Через полу продавець отримував і гроші за продану худобу як ознаку
збереження торговельної таємниці. Ознакою підтвердження вдалого завершення
торговельної угоди купівлі–продажу худоби було виставлення могоричу, розпивання
якого остаточно скріплювало всі умови торгової домовленості. Ці дії виконували
очисну функцію і цим освячували акт переходу чужої власності [25, с. 120]. Звичай
купівлі коней, волів, корів передбачав наявність свідка, який мав підтвердити закон-
ність збуту худоби [11, с. 88–89].

На українських ярмарках продавали, веселилися, спілкувалися та харчувалися
з національним колоритом, який був доведений до усталених традиційних норм. Їдучи
на ярмарок, з дому привозили хліб, пироги, бублики, пряники, сало, ковбаси, сметану,
ягоди (вишні, сливи, порічки) та овочі, насіння. Ці харчові запаси часто використову-
вали для обмінного “підторжя”.
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Яскравий опис ярмаркового життя, зокрема, обряду визначення місця на щасливий
продаж, описав Г. Квітка-Основ’яненко. З чужою паляницею потрібно було стати на
схід сонця, тричі перехреститися і покотити її навпроти сонця. Де паляниця зупинялася
і падала, там було місце на щасливий продаж [15, с. 82, 87–90].

Обов’язковим на ярмарку було забезпечення їжею приїжджих ярмарчан. Заклади
харчування під відкритим небом на торговельній площі називали по-різному: “борщі”,
“прожорний ряд” тощо. У них був широкий асортимент традиційних страв української
кухні: це перші й другі страви та різноманітні ласощі, з яких переважали сластьони.
Окрім цих ласощів, на ярмарку приготовляли “пальчики”, “стовпці”, млинці, пиріжки,
паляниці, вареники. Відповідно, їжу, яку приготовляли безпосередньо на ярмарку і
споживали ярмарчани, можна розділити на дві групи: та, яку вживали у повсякденному
раціоні харчування, і спеціальні страви, які виготовляли лише на ярмарках [28, с. 15].

Переваги їжі на ярмарку від харчування в корчмі полягали у тому, що все готували
на очах у людей, тому не використовували неякісних продуктів. Зазвичай, у цьому
своєрідному промислі брали участь цілі сім’ї селян (винятково українці), які кочували
з приладдям мандрівної кухні, починаючи з ранніх весняних і закінчуючи пізніми
осінніми ярмарками, вони залишали вдома лише членів сім’ї похилого віку для догляду
за городами та домашньою худобою.

Під час приготування їжі роботу чітко розподіляли на чоловічу та жіночу. Чоловіки
вибудовували глинобитні печі, різали і “патрали” куплених тут же, на ярмарку, баранів,
рубали дрова, носили і возили воду. А жінки та діти-підлітки готували їжу, перемивали
посуд, подавали гостям страви, які з’їдали на відкритому просторі чи в наметах. Жінки-
куховарки, зазвичай, були чисто одягнені, а роль “подавальниці” виконували молодіші
та гарніші.

Асортимент ярмаркової їжі був різноманітний: це і простонародні харчі, і всілякі
святкові “витребеньки”. Найбільш ходовим товаром були ярмаркові ласощі. Їхнє
різноманіття вражає. Кожен солодкий виріб мав свою назву і відображував певний
побутовий предмет, особливо це стосувалося пряників. Пряники, що зображували
духовні предмети – хрест і Євангеліє; пряники, які випікали у вигляді людської
подоби (серед них найбільш популярні – “дівчинка” і “козак на коні”); пряники, що
зображували тварин, головно коней, а також пташок; пряники у вигляді рибок,
пряники, що зображували геометричні фігури (ромбічні, квадратні, продовгуваті,
круглі чи овальні), інколи зірку чи кільцеподібні пластинки з медового або цукрового
тіста. За якістю та формою пряників дослідники фіксували регіональні відмінності.
Наприклад, на лівобережних ярмарках кількісно переважали медові пряники
із зображенням людей, тварин та інших предметів, тоді як на Правобережжі – білі
цукрові пряники, що мали форму неправильних геометричних фігур і були простими,
без усіляких прикрас [25; 27, с. 221–222].

Для сільських жителів відвідування ярмарку, який відбувався в місті чи містечку,
розкривало можливості ознайомлення з міською культурою, різними невідомими для
них формами дозвілля, яке під час ярмарку набувало широкого розмаху. “Лише розваги
на ярмарковій території були спільними для всіх учасників, а за її межами дозвілля
кожної людини було розфарбоване в кольори, що визначали її статус”. Ця думка
Ю. Хоптяра доводить величезне значення ярмарку, який об’єднував усі верстви
населення і створював однакові умови для всіх його учасників [24, с. 173].

Новим явищем і одночасно продовженням історії та традицій ярмаркування є подіє-
вий або ж івент (event) туризм, який в Україні тільки набуває популярності. Фахівці
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визнають перспективність цього виду туризму, зважаючи на багатовікову історію
і традиції, характерні для кожного регіону. До івентів можна зачислити різні заходи:
ярмарки, фестивалі, карнавали, паради, концерти, прем’єри фільмів, театральні вистави
тощо. Це події, або спеціально заплановані соціально-суспільні події чи заходи, що
відбуваються в певний час і з певною метою та мають певний резонанс для су-
спільства [22, с. 25–26].

Ретроспективний аналіз проведення ярмарків засвідчує, що в різні часи це була
подія, що збирала велику кількість людей, приносила великі прибутки, була радісною
подією, святом як для місцевих жителів, так і для приїжджого люду. Вивчення
і збереження історико-культурної спадщини проведення ярмарків дають основу для
розвитку подієвого туризму, і ярмаркового зокрема. Цьому сприяє геополітичне
розташування, етнічний склад населення, багатство народної культури, регіональні
особливості традицій і обрядовості. Ярмарковий туризм, а останніми роками ярмар-
ково-виставкова діяльність, є тими подіями й одночасно рекламними заходами, що
приносять інвестиції в регіон, приваблюють туристів. Отже, ярмарок як подія,
актуальна як дійство, що позиціонує регіон та його переваги в економічному,
культурному і туристичному аспектах.

Основними перевагами розвитку такого роду івентів у регіоні є такі: швидка
оборотність капіталу у цій сфері; висока дохідність; можливість створення нових
робочих місць, підвищення рівня життя населення; позитивний вплив на формування
іміджу території; популяризація регіону як місця відпочинку; запровадження культури
організованого масового відпочинку; синергічний вплив на розвиток інших сфер
діяльності та можливість підвищення інвестиційної привабливості регіону.

Щодо загальних перспектив та можливостей розвитку івентивного туризму
в регіоні, зокрема ярмаркового, то це розвиток території, привернення туристичних
потоків, створення нових і розширення діяльності наявних фірм, розвиток готельного
та ресторанного господарств, стимулювання сувенірно-рекламної сфери, поява івент-
агенцій, підготовка івент-менеджерів, створення мультифункціонального виставково-
розважального комплексу тощо. Зокрема, цей вид івенту сприяє розвитку регіону
і рекламує територію, наповнює бюджет, формує інвестиційну привабливість регіону,
створює нові фірми та робочі місця, розвиває інфраструктуру та благоустрій, туризм
і торгівлю, науку та нові технології.

Суспільство загалом отримує яскраву подію, підвищує культурний розвиток
і обізнаність, береже традиції минулих поколінь, відроджує старі професії і так формує
зайнятість населення. Для туристів ярмарковий івент є новим видом туристичного
туру, що дає змогу отримати незабутні враження, провести змістовний відпочинок,
поєднавши дозвілля та інформацію [3, с. 107].

В Україні ярмарковий туризм, як найвідвідуваніше дійство, представлене
Сорочинським ярмарком, інші ж регіональні ярмарки ще не набули популярності
і є туристично непривабливими як івенти. Подієвому туризму не приділяють належної
уваги, не використовують його потенціал для розвитку туризму та економіки. Усі
заходи сприймають у вузькому значенні, тільки як культурну, спортивну чи ділову
подію та не асоціюють як основу для подієвого туризму.

Незважаючи на такий стан речей, динаміка у розвитку виставково-ярмаркової
діяльності в Україні все ж є. Наприклад, якщо 1996 р. проведено 584 виставкові заходи,
то у 2000 р. – 848, виставкова площа зросла з 145 091 м2 у 1996 р. до 184 039 м2

у 2000 р. Кількість учасників (фірм) збільшилася майже вдвічі – з 9 783 у 1996 до
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18 131 у 2000 р., а кількість відвідувачів, відповідно, – з 0,95 до 3,54 млн осіб. Про
свою діяльність у 2008 р. перед органами державної статистики прозвітувало
127 організаторів виставок та 17 виставкових центрів. За даними звітів, виставковими
організаціями України проведено 1 174 виставкові заходи, з них 653 виставки та
521 ярмарок. У 2012 р. звітувало 96 організаторів виставок та 18 виставкових центрів.
Виставковими організаціями України у 2012 р. проведено 1 010 виставкових заходів,
із них 480 виставок та 530 ярмарків [2].

Отже, ярмарковий туризм в Україні, як частина подієвого, є інноваційним явищем,
якому провідні туроператори пророкують майбутнє. Нині виставково-ярмаркова
діяльність, як пряме продовження традицій минулого, сприяє зміцненню міжнародного
авторитету держави, розвитку внутрішньої і зовнішньої торгівлі, просуванню
вітчизняних товарів на ринки інших країн, а також є одним з видів рекреаційно-
туристичної діяльності.

Історико-культурна спадщина ярмарку як соціокультурного феномену українського
суспільства дає змогу відчути неповторний колорит свята, національну самобутність,
психоестетику дійства. Подальші дослідження ярмарку як події історичного,
економічного і культурного змісту допоможуть формувати і розвивати ярмарковий
туризм.
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА СУТНІСТЬ
РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕЛІГІЙНОЇ СФЕРИ

Орислава Тимчук

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

Розглянуто класифікації суспільно-географічних дисциплін, наведено їхні спільні та відмінні
риси. Простежено місце географії релігії в системі суспільно-географічних наук. Визначено
об’єкт і предмет дослідження географії релігії. Проаналізовано регіональні розвідки релігійної
сфери та систематизовано підходи до її дослідження.

Ключові слова: географія релігії, сакральна географія, релігійна сфера, соціальна географія,
суспільна географія.

Релігійна сфера суспільства виконує передусім духовно-культурні функції. Вплив
релігійної сфери охоплює різні аспекти життєдіяльності суспільства, формуючи
загальносуспільні стереотипи поведінки, традиції та цінностей. Місце географії релігії
в системі суспільно-географічних наук визначене об’єктом та предметом дослідження.
Релігія має вагоме значення в житті суспільства.

Географія релігії – це суспільно-географічна наука, яка сформувалася на стику
географії і соціології, вона також важлива для релігієзнавців. Її місце в системі наук
визначене як об’єктом, так і предметом дослідження. Об’єкт дослідження географії
релігії – релігійні організації, громади і конфесії. Тобто центром вивчення є людина, її
поведінка, середовище, яке оточує людину, культове місце. Відповідно, предметом
є геопросторова організація релігійних об’єктів та організацій у просторі й часі в
певних природно-, соціально- та економіко-географічних умовах. Географія релігії
належить до соціальної географії, оскільки задовольняє духовні потреби людини,
визначає та прогнозує умови і рівень життя суспільства.

У класифікації суспільно-географічних дисциплін проф. О. Шаблій загальну теорію
суспільної географія поділяє на основні, допоміжні та суміжні дисципліни. Основні
дисципліни, відповідно, поділяють на географію населення, соціальну географію,
економічну географію та політичну географію. Галузеві складові частини соціальної
географії такі: географія сфери послуг, географія споживання, географія способу
життя, географія поведінки та радикальна географія [14]. З певною часткою вірогіднос-
ті сюди, тобто до соціальної географії, на рівні з попередніми географіями, можна
зачислити географію культури, географію релігії (так звану сакральну географію) на
одному рівні з географією науки і наукового обслуговування, географією торгівлі,
географією освіти, географією охорони здоров’я та рекреаційною географією.

Місце сакральної географії визначене роллю релігії в суспільстві. Тому ця галузь
науки перебуває на стику географії культури і географії сфери послуг. Адже саме
релігія є однією з найважливіших сфер духовної культури людства, її функціонуван-
ня – це передусім виробництво і споживання сакральних послуг [13, с. 458].
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За структурою суспільної географії проф. О. Топчієва, загальна теорія суспільної
географії розділена на допоміжні, основні й суміжні дисципліни. Основні дисципліни
поділяють на географію населення, соціальну географію, економічну географію,
політичну географію. Сакральна географія належить до галузевих дисциплін соціальної
географії поряд з географією сфери послуг, географією споживання, рекреаційною
географією, географією способу життя, гуманістичною географією, радикальною
географією, географією поведінки та географією науки і культури [11]. Предметом
географії релігії (сакральної географії) є територіальна організація релігійної життє-
діяльності людей та її вплив на територіальну організацію суспільства.

Якщо порівняти ці дві класифікації, за проф. О. Шаблієм та проф. О. Топчієвим, то
побачимо їхню схожість. Обоє вчених зачисляють сакральну географію до соціальної
географії основних дисциплін, і поряд виділяють одні й ті ж напрями соціальної
географії. Тільки О. Шаблій у характеристиці класифікації на одному рівні з географі-
єю релігії виділяє географію культури, географію науки і наукового обслуговування,
чого не відображено на графічній моделі.

За структурою суспільно-географічних дисциплін проф. М. Пістун поділяє суспіль-
ну географію на аналітичні (галузеві), синтетичні, методичні дисципліни. Аналітичні
дисципліни класифікують на оцінювання природних умов і ресурсів, географію
населення і поселень, географію праці, географію промисловості, географію сільського
господарства, географію транспорту, географію будівельної індустрії, географію сфери
обслуговування, географію торгівлі, географію зв’язку, політичну географію, геогра-
фію культури та географію грошового обігу [9]. Сакральну географію цей автор не
виділяє. А теоретично її можна віднести до географії культури, хоча її “предметом
вивчення є територіальна організація культури та її окремих компонентів – матеріаль-
них і духовних”.

У структурі науки “Економічна і соціальна географія” А. Голіков, Я. Олійник та
А. Степаненко виділяють економічну і соціальну географії. Соціальну географію
розділено на комплексні, галузево-комплексні і регіональні науки. Галузево-
комплексні науки структуризовано на політичну географію, географію культури,
історичну географію, медичну географію, військову географію, геоінформатику,
геопрогнозування, економічну картографію [1]. Учені не виділяють сакральну
географію, чи географію релігії, як самостійну галузь, а відносять її до географії
культури.

О. Любіцева зазначає, що “релігія – суттєва частина культури, певною мірою її
основа. Культура – це складне феноменальне і неоднозначне явище, яке розглядають
у багатьох науках, чим і пояснюють множинність концепцій культури та її визна-
чень” [6, с. 16–17]. “Об’єктом географії релігії є духовна складова ноосфери, предме-
том – закономірності територіальної організації релігії в просторі й часі в певних
природних і соціально-економічних умовах” [6, с. 18]. “Географія релігій, що вивчає
релігійну складову підсистеми територіально-суспільних систем, є розділом географії
культури і входить до складу суспільно-географічних дисциплін” [6, с. 22].
О. Любіцева вважає, що географія релігій належить до соціально-географічних
дисциплін і є розділом географії культури. Безумовно, сакральна географія є соціогео-
графічною дисципліною. Проте з урахуванням висвітленого вище співвідношення
релігії і культури треба акцентувати увагу на тому, що з різних поглядів доцільніше
розглядати сакральну географію й географію культури як самостійні соціогеографічні
науки.
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Економіст та економіко- і соціогеограф Л. Шевчук уважає, що сакральна геогра-
фія – соціогеографічна дисципліна. Проте, враховуючи співвідношення релігії та
культури, а також інші погляди, доцільніше розглядати сакральну географію
й географію культури як самостійні соціогеографічні науки. Вчена визначає, що
“об’єктом вивчення сакральної географії є людина, її сакральний світ та релігійна
поведінка, соціальне середовище і релігійні організації й культові місця, природне
і соціальне середовище, соціальна доктрина Церкви тощо, тобто геопросторові форми
сакральних елементів, у тому числі елементів релігії як комплексу об’єктів і явищ,
їх міфології, змісту, генезису, динаміки, факторів і законів формування й функціону-
вання” [15, с. 14–15]. “Предмет сакральної географії – територіальна організація
сакральної життєдіяльності людини, релігійної групи людей, країни, групи країн, світу
та її вплив на територіальну організацію суспільства в цілому”.

І. Ровенчак поділяє географію культури на етногеографію культури, географію
релігії та історичну географію культури. На думку вченого, сакральна географія є дещо
ширшою, ніж географія релігій (конфесій). Термін “сакральний” (лат. sacrum, sacri)
означає священний, той, що стосується релігійного культу й ритуалу. Науковець
висловив думку, що сакральна географія, крім конфесійної географії, охоплює також
географію місць поховань (некрополів, цвинтарів тощо) [10, с. 129]. Адже культура, як
відомо з теорії та історії цивілізації, починається з поховального обряду.

Польський учений-географ А. Яцковський уважає, що географія релігії формується
на стику етнології, соціології, релігієзнавства, історії та географічних наук. Географія
релігії має тісні зв’язки з географічними дисциплінами, а саме – географією людини,
географією населення, географією культури, географією транспорту та певною мірою
з географією туризму. Учений виділяє в географії релігії два напрями: географію
конфесій, або конфесійну географію та географію паломництва [16].

Цікавим також є підхід політико-географів і геополітиків, а саме проф. М. Дніст-
рянського: “релігійна сфера є важливим чинником політико-географічної структуриза-
ції, безпосередньо впливаючи на державно-політичне самовизначення, формування
кордонів держав, утворення автономій та федеральних країв, становлення етнополітич-
них спільнот і центрів” [2, с. 223].

За міждисциплінарний напрям у межах суспільної географії і географії загалом,
який розвивається на стику географії, релігієзнавства і теології, визначає географію
релігії вчений-географ Ю. Філоненко [12, с. 4]. Загалом “суть географічного вивчення
релігії полягає в тому, що вони розглядаються як феномен духовного життя людства,
надбання його культури, що розвивається в часі й просторі і набуває різних проявів:
суттєвих та хронохорологічних. Як системи духовних цінностей, релігії функціонують
у просторі й часі, відтворюючись в елементах матеріальної та духовної культури,
набуваючи чинності як морально-етичні основи повсякденного людського буття.
Їхня діяльність забезпечує людині можливість задоволення своїх духовних по-
треб” [12, с. 6].

На наш погляд, сакральна географія, чи географія релігії, – це самостійна галузева
наука в складі соціальної географії та географії культури, яка сформувалася на стику
соціології релігії та географії. Вона – одна з основних дисциплін суспільної географії.

Зазначимо, що географічні дослідження релігійного життя в Україні впродовж
середини–другої половини XX ст. були перервані політичною ситуацією і поновлені
лише наприкінці століття. Першою значною працею у цьому плані був розділ “Геогра-
фія релігії” О. Шаблія в книзі “Соціально-економічна географія України”. Учений
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наголосив, що “предметом сакральної географії є територіальна організація релігійного
життя і діяльності, а загалом – релігійної сфери. Конкретними реальними об’єктами
дослідження є геопросторові форми цієї організації, зокрема їх морфологія, зміст,
генезис, динаміка, фактори і закони формування й функціонування” [13, с. 458].

Наведемо докази географічності сакральної, у тому числі й релігійної сфери.
З погляду сучасної географічної науки це можна визначити в таких аспектах:

1) розміщення та поширення релігійних вірувань і відповідних їм інституцій;
2) наявність геопросторових “фокусів” (“ядер”) релігійного життя та діяльності, які

стягують до себе міграційні потоки вірних паломників і рекреантів (так звані святі
місця; апостольські столиці; місця чудотворних ікон чи образів, наприклад, “ікона
Божої Матері у Ченстохові” в Польщі; місця прояву “небесних чудес”, як це було
у с. Грушів на Львівщині наприкінці 80-х років тощо);

3) розвиток територіальної сакральної інфраструктури, яка забезпечує духовну
сферу послугами (виробництво церковного начиння та одягу, видання релігійної
літератури і релігійне мистецтво, зокрема, написання ікон; підготовка служителів
культу – осіб духовного сану; створення, розвиток та впровадження спеціальних
засобів масової інформації тощо);

4) залежність територіальної диференціації релігійного життя та діяльності від
геопросторових відмінностей у демографічній і природно-географічній оболон-
ці [15, с. 13].

Теоретичну та методичну базу суспільно-географічних регіональних досліджень
релігійної сфери розробляють такі вчені-географи, як О. Шаблій, О. Топчієв, М. Піс-
тун, А. Голіков, Я. Олійник, А. Степаненко, О. Любіцева, Л. Шевчук, І. Ровенчак,
М. Дністрянський. Поглибленим вивченням сакральної географії на регіональному
рівні займаються В. Патійчук, С. Павлов, О. Кучабський, Л. Ключко, Ю. Когатько та ін.

Унаслідок проведеного дослідження В. Патійчук у дисертаційній роботі “Територі-
альна організація релігійної сфери адміністративної області (на прикладі Волинської
області)” поглибив теоретичні основи суспільно-географічного вивчення територіаль-
ної організації релігійної сфери. Вперше він провів комплексне дослідження територіа-
льної організації релігійної сфери адміністративної області, що дало змогу з позицій
системно-структурного аналізу розвинути концепцію впливу географічних умов
і чинників на формування територіально-релігійної системи адміністративної області
та виявити елементи її функціональної структури і виконати їхній аналіз. У дисертації
розкрито основні проблеми функціонування територіально-релігійної системи і
територіальної організації релігійної сфери Волинської обл. загалом, намічено способи
їхнього вирішення з метою відродження духовності населення та в кінцевому підсум-
ку – підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіону. Дослідження функ-
ціонально-територіальної структури територіально-релігійної системи Волинської обл.
дало змогу визначити її елементи і провести їхню типізацію. Побудовано картографічні
моделі територіальної структури територіально-релігійної системи (ТРгС) Волинсь-
кої обл. та локалізації об’єктів релігійного обслуговування населення. Запропоновано
способи подолання міжконфесійних конфліктів у Волинській обл. [8, с. 3].

С. Павлов у дисертаційному дослідженні “Організація релігійно-географічної сфери
України” головну увагу приділив виявленню закономірностей взаємного впливу
релігійної сфери та інших компонентів суспільно-географічного комплексу на різних
таксономічних рівнях. Розроблено методику дослідження георелігійної ситуації,
проаналізовано процеси і тенденції, що відбуваються в релігійно-географічній сфері на
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загальнодержавному та регіональному рівнях. Побудовано низку ситуаційних моделей
окремих територіальних конфесійних систем та проведено релігійно-географічне
районування України [6, с. 2–3].

Підходи авторів до дослідження релігійної сфери регіонів

Автор,
назва

дисертації,
рік

В. Патійчук
“Територіальна організація

релігійної сфери адміністратив-
ної області (на прикладі

Волинської області)”, 1998

С. Павлов
“Організація релігійно-

географічної сфери
України”, 1999

О. Кучабський
“Релігійна сфера обласного

регіону: трансформація і
територіальна організація (на

матеріалах Львівської
області)”, 2000

Територіальні
масштабні

дослідження
Область Країна Область

Територіаль-
ний розріз

дослідження
Райони Області Райони, громади

Об’єкт

Територіально-релігійна система
Волинської обл., для якої харак-
терний інтенсивний прояв релі-
гійного життя й діяльності насе-
лення в Україні, поліконфесій-
ність, що склалася історично,
унаслідок прикордонного розта-
шування та під впливом інших
суспільно-географічних умов

Релігійно-географічна сфера
України, складова сфера ду-
ховної культури, компо-
ненти та функціональні еле-
менти якої, пройшовши ета-
пи становлення, функціону-
вання і розвитку, певним
чином локалізовані й функ-
ціонують у просторі

Релігійна сфера обласного ре-
гіону України (Львівсь-
ка обл.)

Предмет

Вивчення закономірностей і
проблем територіальної органі-
зації релігійної сфери адміністра-
тивної області як складової
духовності населення та необ-
хідної умови підняття рівня соці-
ально-економічного розвитку
регіону

Охоплює три рівні функціо-
нування РГС: верхній –
ідеологічний, середній – со-
ціальний, нижній – ланд-
шафтний

Територіальна організація ре-
лігійної сфери Львівсь-
кої обл., особливості її фор-
мування і функціонування в
період структурної трансфор-
мації, а також чинники та
передумови, які впливають на
розвиток релігійної сфери, її
територіальну організацію в
перехідний період

Одиниці
дослідження Релігійні громади Конфесії, релігійні громади

Підходи до
дослідження Системно-структурний

Методологічним підходом є
метод георелігійної ситуації
у поєднанні з системно-
структурним

Методи
дослідження

• суспільно-географічне
районування,
• статистичний,
• порівняльно-географічний,
• економіко-математичний,
• балансовий,
• графічний,
• картографічний,
• експедиційний,
• соціологічний

• математичне моделювання,
• математико-
картографічний,
• історико-географічний,
• районування,
• порівняльний

Філософські, загальнонаукові,
конкретнонаукові:
• польовий;
• анкетний;
• інтерв’ювання;
• математичний;
• статистичний;
• картографічний;
• релігійно-географічне
районування
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Закінчення табл.
Автор, назва
дисертації,

рік

Л. Ключко
“Територіальна організація релігійної сфери

Харківського регіону”, 2010

Ю. Когатько
“Суспільно-географічне дослідження

релігійної діяльності та сакральних просторів
Чернігівської області”, 2011

Територіальні
масштабні

дослідження
Область Область

Територіаль-
ний розріз

дослідження
Райони Райони

Об’єкт Релігійна сфера регіональної соціогеосистеми Релігійна діяльність та сакральні простори
Чернігівської обл.

Предмет
Просторово-часові особливості розвитку релі-
гійної сфери Харківського регіону як важли-
вого чинника формування соціуму

Суспільно-географічні особливості розвитку
релігійної діяльності та використання сак-
ральних просторів Чернігівської обл.

Одиниці
дослідження

Релігійні громади, релігійні організації та
конфесії Релігійні громади, конфесії

Підходи до
дослідження

• Релігійно-географічне районування,
• дослідження сакральності у ландшафтному
вимірі та вивчення сакральних просторів,
• географічне дослідження релігійного туриз-
му та паломництва,
• дослідження конфесійної структури та релі-
гійності в політичній географії

Методи
дослідження

Загальнонаукові, міждисциплінарні, спеціальні
• синтез, аналіз, індукція, дедукція, літера-
турний, узагальнення;
• статистичний математико-аналітичний,
• системно-структурний, картографічний, іс-
торико-географічний, моделювання, порів-
няльно-географічний

Кореляційний, системно-структурний аналіз
• історико-географічних зрізів, ретроспектив-
ний, генетичний, картографічний,
• системно-структурний аналіз, статистичний,
розрахунковий, районування, картографічний,
центрографічний, експертних оцінок

У дисертації О. Кучабського “Релігійна сфера обласного регіону: трансформація
і територіальна організація (на матеріалах Львівської області)” узагальнено науково-
методичні засади реґіонального релігійно-географічного дослідження, запропоновано
нові підходи до дослідження проблем трансформації релігійної сфери та її територіаль-
ної організації в конкретному реґіоні (Львівська обл.); виявлено та проаналізовано
зв’язок релігійної сфери з іншими сферами суспільного життя та діяльності, природно-
географічним середовищем тощо; на прикладі Львівської обл. виконано аналіз
особливостей формування реґіональної територіальної релігійної системи; досліджено
особливості міжконфесійних стосунків у Львівській обл. та їхній вплив на територіаль-
ну організацію окремих конфесій; обґрунтовано територіальну організацію релігійної
сфери Львівської обл.; удосконалено методику релігійно-географічних досліджень,
дано рекомендації щодо систематизації та опрацювання джерел для дослідження
релігійної сфери обласного реґіону. Зокрема, уперше в практиці вітчизняних релігійно-
географічних досліджень використано метод анкетування населення Львівської обл. як
цілісної територіальної структури [5, с. 2]. Запропоновано методичні нововведення, які
дали змогу суттєво поліпшити якість отримуваних результатів. Зокрема, з метою
усунення помилки репрезентативності запропоновано метод верифікації результатів
анкетування.
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У дослідженні Л. Ключко “Територіальна організація релігійної сфери Харківського
регіону” визначено особливості просторового розподілу елементів релігійної сфери
Харківського регіону для найчисленніших конфесій з погляду суспільної географії.
Запропоновано соціально-географічне визначення індикативної функції релігії як
засобу відображення ступеня збурення соціуму, та менталітетної функції як чинника
формування його духовності. Виконано аналіз формування конфесійного складу
релігійної сфери Харківського регіону, зокрема, з’ясовано, що на розвиток релігійних
громад суттєво впливають історичний та соціально-географічні чинники [3, с. 2–3].
Виконано систематизацію і групування районів Харківського регіону за особливостями
розвитку релігійної сфери.

Ю. Когатько у дисертації “Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності
та сакральних просторів Чернігівської області” виявив особливості георелігійної
ситуації в Чернігівській обл., зокрема, з’ясовано, що для регіону характерна поліконфе-
сійність з домінуванням православних релігійних громад, динамічність абсолютних
показників розвитку георелігійного процесу та стійкістю центрів ваги релігійних
громад; територіальна концентрація релігійних громад та відповідність їхнього
територіального розподілу розміщенню населення регіону. Унаслідок історико-
географічного аналізу виділено етапи розвитку георелігійного процесу в Чернігівсь-
кій обл. в розрізі православ’я та інших релігійних напрямів і конфесій. За індексом
інтенсивності релігійної діяльності виділено ядра релігійної діяльності в Чернігівсь-
кій обл., а також виконано релігійно-географічне районування області, зокрема
виділено п’ять релігійних районів: Чернігівський, Новгород-Сіверський, Козелецький,
Ніжинський і Прилуцький. Визначено проблеми сучасної георелігійної ситуації
в Чернігівській обл. та запропоновано способи їхнього вирішення [4, с. 2–3].

У працях дослідників головним об’єктом дослідження є релігійна сфера регіону,
а також релігійна діяльність та сакральні простори (див. таблицю). Регіони й аспекти
досліджень у розрізі території вивчено за адміністративними одиницями – областями
і країнами.

Підходи до дослідження релігійної сфери є різні, зокрема – системно-структур-
ний (В. Патійчук) та метод георелігійної ситуації в поєднанні з системно-структур-
ним (С. Павлов). Об’єкти дослідження різних авторів такі:

1) територіально-релігійна система, для якої характерні інтенсивний прояв релігій-
ного життя й діяльності населення в Україні, поліконфесійність, що склалася історич-
но, унаслідок прикордонного розташування та під впливом низки інших суспільно-
географічних умов;

2) релігійно-географічна сфера (РГС) України, складова сфера духовної культури,
компоненти та функціональні елементи якої, пройшовши етапи становлення, функціо-
нування і розвитку, певним чином локалізовані й функціонують у просторі;

3) релігійна сфера регіональної соціогеосистеми;
4) релігійна діяльність та сакральні простори Чернігівської обл.
Предмети досліджень різноманітні й охоплюють великий діапазон аспектів, а саме:
1) вивчення закономірностей і проблем територіальної організації релігійної сфери

адміністративної області як складової духовності населення та необхідної умови
підняття рівня соціально-економічного розвитку регіону;

2) три рівні функціонування РГС: верхній – ідеологічний, середній – соціальний,
й нижній – ландшафтний;
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3) просторово-часові особливості розвитку релігійної сфери Харківського регіону
як важливого чинника формування соціуму;

4) суспільно-географічні особливості розвитку релігійної діяльності та використан-
ня сакральних просторів Чернігівської обл.

Важливим методологічним підходом до дослідження релігійної сфери є метод
георелігійної ситуації в поєднанні з системно-структурним підходом, який у своїй
дисертаційній роботі “Організація релігійно-географічної сфери України” використав
С. Павлов.

Релігійну сферу можна віднести до найбільш консервативних сфер суспільства.
Вона важлива для національних інтересів країни. Необхідною умовою розбудови
демократичної держави є національні інтереси, особливо інтереси в релігійній сфері,
які потрібно визначати винятково волевиявленням народу безпосередньо або через
вищі інституції державної влади. Враховують принцип відокремлення церкви від
держави як важливу конституційну демократичну засаду, взаємовідносин держави
і релігійних організацій, умову та гарантію свободи совісті.

Отже, на наш погляд, предметом регіональних досліджень релігійної сфери є гео-
просторова організація релігійних утворень у просторі й часі, тобто конфесій як певних
інститутів у суспільстві, що сформувалися під впливом сповідування спільних
релігійних світоглядів. Територіальні масштаби цих досліджень розуміють як проміжні
між глобальним і локальним рівнем. Релігійні організації і релігійні громади
є відображенням цих соціальних інститутів у документах звіту департаменту релігій
і національностей. Розміщення та поширення релігійних вірувань і відповідних їм
інституцій, формування ядер релігійного життя і діяльності, які стягують на себе
міграційні потоки вірних, паломників. Розвиток територіальної релігійної інфраструк-
тури, яка забезпечує духовну сферу послугами (виробництво церковного одягу,
видання релігійної літератури, написанням ікон, підготовка служителів культу – осіб
духовного стану). Залежність територіальної диференціації релігійного життя від
територіальних відмінностей в етно-, демо- та природно-географічному оточенні.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПЕРІОДИЗАЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ
НОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОГРАФІЇ
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Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна

Розглянуто періодизацію етапу становлення новітньої української географії як синтезуваль-
ний чинник науки. Її поворотними моментами є тематичний аналіз праць, особливості методоло-
гії, переважні підходи, принципи тощо. В аналізі цього процесу враховано загальну схему
філософського, історичного та географічного підходів. У виділенні кожного з періодів важливим
є виявлення зв’язків поєднання і водночас виокремлення відмінностей між ними (історико-
компаративістський, структурно-генетичний та інші підходи).

На етапі становлення новітньої української географії виділено три періоди: 1) гуманітарно-
емпіричний (зародження, з другої половини ХІХ ст. до 1905 р.); 2) природознавчо-узагальню-
вальний (з 1905 р. до 20-х років ХХ ст., формувалися перші фахові теоретичні засади (концепти)
й узагальнення); 3) теоретичний (теоретично-прикладний, охоплює період від 20–30-х до
середини 50-х років ХХ ст., склалися головні теоретичні позиції професійної науки й освіти
географів). Упродовж цих періодів у географії змінювали одна одну декілька панівних пара-
дигм (хорологічна, компонентна, комплексна).

Ключові слова: становлення і періодизація географії, методологічні підходи, географічна
тематика.

Наша мета – виявити та проаналізувати основні періоди становлення новітньої
української географії, їхні тематичні й проблематичні зміни.

Пропонована тема опрацьована в невеликій кількості праць [2, 4]. Основні аспекти
цієї теми стосовно української географії висвітлені в працях географів останнього
часу – О. Шаблія [7], Г. Денисика [1], Я. Олійника [6], Я. Жупанського [3].

Стосовно методологічних підходів у визначенні періодизації, то вони інколи
є предметом спеціального дослідження, однак це швидше виняток, аніж правило. На
підставі загальних міркувань можемо стверджувати, що періодизація історії науки
загалом та історії географії зокрема є методологічною проблемою, важливим питанням
історії і теорії географії [5]. Тут вагомий момент – органічне поєднання історії
географії з її періодизацією, яку можна розпочати за умови наявності достатньої
кількості матеріалів, а отже, вона є синтезувальним чинником науки, її підсумком і не
лише узагальненням історії науки, її предмета й завдань, а й з’ясуванням її сутності.
Періодизація дає змогу виокремити етапи дослідження на підставі окремих періодів
розвитку історії географії як окремої галузі знань. У разі її виділення необхідно
врахувати загальну схему історичного, географічного та філософського процесу. Існує
загальна періодизація розвитку науки, на тлі якої виділяється історія географії і, власне,
особливості її розвитку слугують предметною основою у вирішенні цієї проблеми.
Періодизація повинна віддзеркалювати основні здобутки науки, панівні концепції чи
парадигми, головні напрями її розвитку.
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Поворотні моменти систематизації науки – тематичні і, відповідно, проблематичні
зміни, нові інтерпретації самої науки та її структури, методологічні підходи
використовуваних зразків. Минуле завжди вивчаємо за окремими даними (окремою
тематикою), до того ж, сучасний стан розвитку науки ніби “проектує” тематику, за
якою її потрбно вивчати. У міру розвитку науки розвивається її проблематика.
Періодизація історії географії може не збігатися, наприклад, із загальноісторичною
періодизацією. У виділенні етапів історії географії важливо виявити зв’язки поєднання
і водночас виокремлення відмінностей між ними або ж вплив окремих чинників
на її розвиток.

Кожен етап (і, відповідно, період) розвитку науки пов’язаний з попереднім,
використовує результати нових методологічних підходів щодо пошуку і появи
конструктивних географічних ідей, важливих з погляду сучасності. Історіографічний
підхід допомагає упорядкувати джерелознавчі праці, звести їх у систему, яка дає
узагальнено цілісну картину. А систему можна вибудувати, використовуючи загально-
філософські (наприклад, гносеологічний, аксіологічний) та загальнонаукові (струк-
турно-системні) підходи. Важливе значення у вибудові цілісної картини має
методологія історії географії (історико-компаративістський та структурно-генетичний
підходи). Розподіл джерел послугував підґрунтям для розробки основ періодизації
розвитку історії географії як складової історіографічного вивчення.

Виділені нижче періоди того чи іншого етапу історії української географії
є початковими, недостатньо вивченими й обґрунтованими, хоча і їхня наявність
ґрунтується на процесах, виокремлених у суспільному житті України кінця ХІХ–
половини ХХ ст. У цьому контексті до уваги насамперед необхідно брати тематичний
аналіз праць (проблематику), особливості методології і тих підходів (принципів), що
домінують у тому чи іншому періоді. Додамо, що в другій половині ХІХ–на початку
ХХ ст. в історії географії України змінювалося або існувало кілька парадигм з відмін-
ними принципами підходів у наукових дослідженнях, а отже, і в теоретичних
узагальненнях. Не варто випускати з поля зору розуміння того, у яких конкретно-
історичних умовах відбувалося становлення української географії, які кафедри, школи,
постаті формували напрями та історію географічної науки, як відбувалося
успадкування наукових знань, які напрями залишалися пріоритетними, а які й не
розвивалися взагалі [7].

Що ж стосується методологічних підходів до періодизації становлення новітньої
української географії, то їх (за незначною кількістю праць) практично не вивчали.
Кожен з періодів має якісну характеристику розвитку науки. В історії розвитку
географії виділяють етап становлення і розвитку історії української географії з такими
періодами: перший – гуманітарно-емпіричний (зародження) з другої половини ХІХ ст.
до 1905 р.; другий – природознавчо-узагальнювальний з 1905 р. до 20-х років ХХ ст.,
коли формувались перші фахові теоретичні засади (концепти) й узагальнення; третій –
теоретичний (теоретично-прикладний), охоплює період від 20–30-х до середини
50-х років ХХ ст. У цей період склалися головні теоретичні позиції професійної науки
й освіти географів.

Вирішення питання періодизації етапу становлення новітньої української географії
наштовхується на недостатню обґрунтованість і відсутність детальної опрацьованості
окремих її періодів.

Упродовж зазначених періодів – кінця ХІХ–середини ХХ ст. – у географії змінили
одна одну декілька парадигм. Кожна з них наділена теоретико-методологічними
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підходами, специфічними здобутками науки як результатом окремого періоду.
Важливим є висвітлення способу й умов отримання нових результатів.

Кожен період того чи іншого етапу відрізняється особливостями в оцінці підходів
до вивчення історії географії щодо зібраного і напрацьованого матеріалу. Наприклад,
наприкінці ХІХ ст. розвиток географії супроводжувався поступовим впровадженням
географії у вищі заклади, а отже, відбувалось фахове осмислення мети, завдання і
предмета, методів і напрямів вивчення основних проблем і географічних поглядів
окремих діячів. Загалом, зрозуміло, загальнонаукових і узагальнювальних праць було
обмаль. У початковий період вивчали стан впровадження географії. У другій половині
ХІХ ст. її досліджували в межах загальних процесів розвитку освіти в Російській та
Австро-Угорській імперіях.

Друга половина ХІХ ст.–1905 р. є початковим періодом етапу становлення новітньої
української географії. У той час географія поступово поверталася на природничі засади
розвитку і закріплювалася в межах вищих наукових закладів. Її адепти, переважно
учителі, розробляли засади географії як єдиної системи наукових знань. Збільшення
кількості дослідників історії географії того періоду привело до обміну теоретико-
методологічних поглядів видатних географів, а вони, відповідно, втягнули в предметне
поле різноманітні джерела, факти, явища. Тематика географічних досліджень не
завжди пов’язана з предметом і методом географії.

Етап становлення новітньої української географії був надзвичайно важливим. Він
визначив нові засади порівняно з тими, до яких на той час примикала геграфія.
Становлення географії розпочалося в часи зміни наукової парадигми з хорологічної на
компонентну (геокомпонентну).

З 1905 р. з’явилася значна кількість різноманітних тематичних підходів,
активізувався український національний рух. Однак зазначимо, що в цей період
розвитку географічної науки ще був не до кінця визначений її предмет, метод, зміст, та
водночас з’явилися перші узагальнювальні праці. Географи докладали зусилля для
дослідження явищ і процесів з позиції переважної методології, наприклад,
еволюціонізму.

Для другого періоду становлення новітньої української географії характерний
значний доробок, що охоплює здобутки Першої світової війни (військової географії,
картографії, політичної географії, природничої та антропогеографії), пошуки нових
підходів і опрацювання матеріалів, зумовлених значними змінами. Наприклад,
у 1917–1918 роках завершилася Перша світова війна, зросла національна свідомість
і розпочалася боротьба за Українську державу. Цьому періоду притаманні складні
внутрішні процеси трансформації проблематики географії України, пошуки вирішення
проблеми національної школи. Розвиток географічної науки відбувався на кону
пожвавлення суспільно-політичного життя. Закладено основи української державності
і нової української школи – світоглядні позиції І. Франка, М. Грушевського, І. Огієн-
ка та ін.; у географії – С. Рудницького, П. Тутковського, В. Синявського, М. Дольниць-
кого, В. Гериновича, В. Садовського, О. Степанів, В. Кубійовича та ін. Це сприяло
появі великої кількості джерел, різнобічних тематичних досліджень, що свідчить про
якісні зміни в підходах до їхнього аналізу. У 1920-х роках, з утвердженням
більшовицької влади в Україні, у географію вкорінилася марксистська методологія.
Загалом цей період був суперечливим і складним, що пояснюють спробою
утвердження української незалежності (1917–1920), утворенням Української народної
республіки, політикою українізації і появою праць географів у системі дисциплін
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україністики. Зацікавленість географією дедалі більше зростала, розвивалися нові
напрями в географії, обґрунтовували, з одного боку, необхідність демократизацізації
освіти, а з іншого – ослаблювали, або залишали поза увагою, наприклад, питання
розвитку політичної географії та картографії, звужувалося коло позаполітичного
розвитку методологій. Це був період інтенсивної міжнародної співпраці і водночас
еміграції значної частини наукових працівників.

У 1920-х роках з’явилися праці з географії, шкільної географії, картографії, яким
поступово накидали партійні вимоги, гребували об’єктивним баченням, різнобічним
аналізом та оцінкою географічних досліджень.

Третій період (кінець 20–початок 30-х років – середина ХХ ст.) пов’язаний зі
становленням та розвитком історії географії на засадах марксистської методології,
особливо на межі 1920–1930-х років дедалі настирливіше впроваджували остаточні
зміни у змісті і методології географії (заідеологізованість) під контролем держави,
догматизму тощо. Наука стала підвладна адміністрації. Крізь її призму дедалі частіше
стверджували про помилковість західних “імперських” та “націоналістичних” (читай
національних) концепцій. Їх більшовики вважали ідеологічно ворожими; вони
слугували прецедентом прийняття загальної методології; це звужувало предметне поле
географії, зменшувало її науковий рівень, порівняно з 1920-ми роками. Що ж до
ширини охоплення і глибини дослідження, то 1920-ті роки якимсь чином асоціюються
з другою половиною 1950-х років – нагромадилася величезна кількість матеріалів,
урізноманітнилась тематика, глибина зв’язків, явищ, процесів. Об’єктивні передумови
фахової оцінки попередніх досліджень з’явилися в 90-х роках ХХ ст.

Отже, проблема періодизації історії географії, перш за все, методологічна. Вона
є синтезувальним чинником науки, її підсумком.

Періодизація є не лише узагальненням науки, її предмета і завдань, а й вираженням
основних здобутків, панівних концепцій, парадигм, головних напрямів її розвитку.

Методологічні підходи до періодизації становлення новітньої української географії
є складовою теоретичних здобутків географії загалом та історії географії зокрема.
З-поміж багатьох методологічних підходів у дослідженні періодизації становлення
новітньої української географії використано історіографічний, історико-компарати-
вістський та структурно-генетичний підходи, загальнофілософські (гносеологічний,
аксіологічний), загальнонаукові (структурно-системні).

На етапі становлення новітньої української географії виділено три періоди: 1) друга
половина ХІХ ст.–1905 р.; 2) 1905 р.–20-ті роки ХХ ст.; 3) 20–30–середина 50-х років
ХХ ст. Найбільш результативним і тематично різноманітним з них був другий період,
наповнений складними внутрішніми процесами трансформації і проблематики
географії України, пошуками утвердження і часткового вирішення проблеми
національної школи.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE PERIODIZATION
OF FORMING CONTEMPORARY UKRAINIAN GEOGRAPHY

Pavlo Shtoyko

Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

The periodization of forming modern Ukrainian geography as a synthesizing factor of the science
has been examined. Its turning points are thematic analysis of works, features of methodology,
dominant approaches and principles. The general scheme of philosophical, historical and geographic
approaches has been considered in the analysis of this process. It is important to identify the links
of combination and separation of differences between them singling out each of the periods (historical,
comparative, structural, genetic and other approaches).

At the stage of forming modern Ukrainian geography the following periods have been singled out:
1) humanitarian and empiric (the origin, from the second half of the XIX c. till 1905); 2) natural and
synthesis from 1905 till 20th years of the XX c. (first professional and theoretical principles (concepts)
and generalizations were formed); 3) theoretical (theoretical and applied) covers the period from
20–30th years till 50th years of the XX c. (the main theoretical positions of the professional science and
education of geographers were developed). Several dominant paradigms changed one another during
the mentioned periods in geography (chorological, component and complex).

Key words: formation and periodization of geography, methodological approaches, geographic
topics.
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БУДОВА, ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ВИРІВНЮВАННЯ
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ

Андрій Яцишин

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна

На підставі ґрунтовного геоморфологічного аналізу терас Дністра, його допливів, аналізу
розрізів пухких нагромаджень терас відтворено головні етапи верхньопліоцен-
нижньоплейстоценової історії розвитку долини Дністра у Північно-Західному Передкарпатті.
Уточнено деякі вже усталені положення про їхню будову, поширення, час формування.
Палеогеографічні події скорельовано зі стадіями ізотопно-кисневої шкали, палеомагнітними
реперами, палеогеографічними (палеокліматичними) етапами.

Ключові слова: поверхня Красної, поверхня Лоєвої, Старосільська поверхня, тераса, поверхня
тераси, цоколь тераси, алювій, гляціальні відклади, абсолютні та відносні відмітки.

Досі в геоморфологічній літературі міцно вкоріненим є твердження про розвиток
у межах Передкарпаття двох різновікових поверхонь вирівнювання – верхньопліоцено-
вої поверхні Красної і еоплейстоценової поверхні Лоєвої [6–8, 10, 19]. Хоча сам
першовідкривач поверхні Лоєвої Г. Тессейре ще 1935 р., під час досліджень межиріччя
Дністра–Бистриці-Підбузької, звернув увагу на те, що його вирівняні вододільні
ділянки представлені не одним рівнем, а швидше однією групою надзвичайно близьких
між собою терас, і об’єднав їх у так звану верхню групу [20]. В одній з наступних
публікацій він повторно звернувся до цієї проблеми і вже чітко виокремив у межах
поверхні Лоєвої дві тераси: 60–70-метрову (тераса а) і 40–50-метрову (тераса а1) [21].
Тобто погляди Г. Тессейре на поверхню Лоєвої з часом трансформувались від її
широкого розуміння як денудаційно-акумулятивної поверхні вирівнювання до вужчого
трактування – як групи гіпсометрично зближених між собою річкових терас.

Ми також у деяких публікаціях звертались до проблем будови, історії формування
поверхонь вирівнювання Передкарпаття [15–17]. Зокрема, виявили, що поверхня Лоє-
вої в різних регіонах Передкарпаття скомпонована з чотирьох різновисотних терас.

У північно-західній частині Передкарпаття перші, найдавніші процеси континента-
льного морфолітогенезу пов’язані з формуванням на схилах г. Радич поверхні Крас-
ної [6–8]. Уперше на схилах г. Радич цю гіпсометрично найвищу поверхню вирівню-
вання виокремив ще 1933 р. Г. Тессейре [19]. Однак тоді науковець не навів жодних
морфометричних критеріїв, “прив’язавши” її загалом до згаданої вершини. Тільки
у наступній публікації Г. Тессейре вже навів чіткі морфометричні орієнтири поверхні –
це вирівняна ділянка, яка розташована на східному макросхилі Радича, у проміжку
абсолютних відміток 410–430 м [21].

Згодом поверхню Красної на г. Радич описували І. Гофштейн, М. Демедюк,
Я. Кравчук, які, проте, так і не навели морфометричних параметрів цієї поверхні, що
дало б змогу нам сьогодні легко її локалізувати [6–8, 10, 11]. Тому ми відправним
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пунктом ідентифікації поверхні Красної в межах досліджуваної частини Передкарпаття
вибрали іншу, добре збережену і ліпше вивчену поверхню вирівнювання – нижньо-
плейстоценову∗ поверхню Лоєвої. Усі вирівняні поверхні, які розташовані гіпсометрич-
но вище поверхні Лоєвої, очевидно, можна розглядати як такі, що цій поверхні не
належать, а отже, їх можна віднести до поверхні Красної. Найліпше на таких хистких,
однак наразі єдино доступних до застосування критеріях, вимальовується вирівняна
поверхня, яка розвинена на східному макросхилі г. Радич (див. рисунок).

Поверхні вирівнювання (тераси) Північно-Західного Передкарпаття:
1 – поверхня Красної (радицька тераса); 2 – Старосільська поверхня; 3 – торгановицька тераса
поверхні Лоєвої; 4 – дубрівська тераса поверхні Лоєвої; 5 – сусідовицька тераса поверхні Лоєвої;
6 – бісковицька тераса поверхні Лоєвої. Білим (не заштрихованим) на карті зображені молодші
тераси

Поверхня зрізає складки молас, які витягнуті практично впоперек до її простяган-
ня – з північного заходу на південний схід [9]. Тобто східний вирівняний макросхил
г. Радич ніяк не залежить від геологічної структури, це продукт її наступного (пізнішо-
го) ерозійно-акумулятивного вирівнювання. Поверхня розташована у проміжку
абсолютних висот 425–405 м зі зменшенням висот на схід. Її перевищення над руслом
Стривігору досягають 90–95 м, над руслом р. Вирви – 132–157 м.

Тут, однак, зазначимо, що до вирівняної поверхні можна віднести і згладжену при-
вершинну ділянку г. Радич, розташовану у проміжку відміток 485–495 м. На цих
відмітках ми спостерігали добре обкатаний гравійно-галечниково-валунний матеріал.
Потужна пачка грубоуламкового добре обкатаного матеріалу трапляється у ярах,

∗ У цій праці антропоген розділений на нижній, середній, верхній плейстоцен та голоцен.
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виїмках дороги, яка прокладена по західному макросхилі гори і веде від с. Рожеве до
вишки мобільного зв’язку.

Проте звернемо увагу на те, що полого вирівняна привершинна ділянка г. Радич, яка
витягнута з північного заходу на південний схід, цілком збігається з напрямом
простягання складок Передкарпатського прогину. А пачка грубоуламкового добре
обкатаного матеріалу досягає, як для алювіальної товщі найдавніших терас Передкар-
паття, аномально великих потужностей – це, очевидно, виходи на денну поверхню
звітрілої товщі радицьких конгломератів, потужність яких перевищує 125 м [12]. Тобто
вирівняна привершинна ділянках г. Радич, на наш погляд, не є поверхнею вирівнюван-
ня Красної.

Щодо дискусії про походження радицького фрагмента поверхні Красної, а, нагадає-
мо, І. Гофштейн, Я. Кравчук розглядають його як ерозійну, денудаційну ділянку
полігенетичної поверхні вирівнювання Красної [6, 11], то важливим є факт розкриття
під час бурових робіт у його межах валунно-гравійно-галечникового матеріалу,
імовірно, алювіального походження [13, 14]. Потужність грубоуламкового добре
обкатаного матеріалу (алювію–?), за даними буріння, досягає 4 м. Матеріал підстеле-
ний аргілітами балицької світи [13, 14]. Зверху він перекритий 5–10-метровою пачкою
суглинків, супісків неозначеного віку. Факт залягання в основі розрізу пухких
нагромаджень поверхні Красної алювію дав нам вагомі підстави розглядати її як
рештки верхньопліоценової сьомої∗∗ надзаплавної тераси пра-Дністерської гідромере-
жі [15, 17], або, згідно з нашими теперішніми поглядами, – радицької тераси.

На жаль, збережений на схилах г. Радич фрагмент радицької (сьомої надзаплавної)
тераси не дав нам сьогодні яких-небудь надійних зачіпок для вирішення іншого
важливого питання – часу її формування.

Також гіпсометрично вищою від поверхні Лоєвої є поверхня, яка представлена
ланцюгом гіпсометрично близьких, ізольованих між собою вершин, які розташовані на
всіх головних межиріччях досліджуваного фрагмента Передкарпаття. На межиріччі
Бистриці-Підбузької–Дністра до неї ми зачисляємо: дві вирівняні ділянки, які розташо-
вані на захід та північ від с. Кобло Старе (між собою вони розділені долиною потоку
Кшелянка); вирівняну поверхню, яка розташована на північ від с. Воля-Блажівська;
ланцюг вершин, які витягнуті між селами Спринька та Монастирець. Абсолютні
відмітки у їхніх межах досягають 397–410 м.

На межиріччі Стривігору–Дністра ця поверхня морфологічно виражена найліпше
і представлена ланцюгом вершин, які сконцентровані між поверхнею Лоєвої (у її
сучасних межах [8]) та уступом Карпат. Вершини простягаються від с. Торгановичі
через населені пункти Стара Сіль, Шумина, Березів до с. Поляни. Абсолютні відмітки
вершин коливаються в межах 390–411 м.

Згадана поверхня розвинена і на схилах г. Радич, оперізуючи її з заходу. На схилах
гори поверхня формує невеличку, але морфологічно добре читабельну вирівняну
“поличку”. Абсолютні відмітки у її межах досягають 380–390 м.

Останньою на півночі ланкою описаної поверхні є вершина, розташована на межи-
річчі Вирви–В’яру, на північ від населених пунктів Добромиль–Боневичі. Абсолютні
відмітки у її межах – 385–395 м.

∗∗ Дотепер, згідно з обґрунтуваннями І. Гофштейна, М. Демедюка, поверхню Красної зістав-
ляли з сьомою терасою Дністра [6–8].
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Ґрунтовний геоморфологічний аналіз описаних вище вершин, виположених ділянок
північно-східного макросхилу Карпат, сформував у нас стійке враження, що це рештки
колись суцільної, а тепер розчленованої долинами Дністра, Стривігору, інших річок,
потоків поверхні, яку ми назвали Старосільською. Відносні висоти цієї поверхні
стосовно русла Бистриці-Підбузької досягають 45–55 м, Дністра – до 70–80 м,
Стривігору – 80–90 м, над руслом Вирви – 115–125 м. З погляду гіпсометрії ця
поверхня дуже близька до фрагмента поверхні Красної, розташованої на схилах
г. Радич, від якої вона гіпсометрично нижча в середньому на 10 м. Щодо поверхні
Лоєвої, то вона, навпаки, гіпсометрично вища на 20–30 м.

Для нас дискусійним є питання вікової позиції цієї поверхні: 1) або це нові, раніше
не описані, фрагменти поверхні Красної; 2) або нові фрагменти поверхні Лоєвої;
3) і, нарешті, можна припустити, що це окрема (?), молодша від Красної, але давніша
від Лоєвої, поверхня. Третє припущення треба аналізувати, на наш погляд, особливо
прискіпливо, адже в межах Старосільської поверхні відшукати алювіальний матеріал
нам наразі не вдалось. Тому вона різко контрастує як з поверхнею Красної, так
і з поверхнею Лоєвої, у розрізах континентальних товщ яких алювій залягає в основі
їхніх пухких нагромаджень. Тобто згадана відмінність може свідчити не лише про
різницю в процесах їхнього формування (генезису), а й про їхню ймовірну різновіко-
вість. Власне до цього припущення ми схиляємось найбільше. Щоправда, цю дуже
складну проблему треба ще вивчати і конче вирішити, особливо в контексті палеогео-
графічних реконструкцій найдавніших етапів розвитку Передкарпаття.

Поверхня Лоєвої в межах території досліджень хоч і збережена набагато ліпше,
та й розрізи її пухких відкладів доступні для вивчення в декількох місцях, однак також
залишається не до кінця вивченою. Передусім, під час детальнішого вивчення поверхні
Лоєвої (шостої тераси) у межах, зазначених для неї багатьма дослідниками [6–8],
вдалося з’ясувати, що вона втрачає вдавану морфологічну та морфометричну моноліт-
ність і розділяється на низку гіпсометрично близьких між собою терас [15, 17].
Принаймні сьогодні на підставі аналізу морфометричних критеріїв досить чітко
виокремлено чотири такі тераси. Невеликі перепади висот між цоколями, різновисот-
ними горизонтами гравійно-галечникового матеріалу виявлених терас поверхні Лоєвої
замасковані зверху лесовим покривом і тому у рельєфі часто практично не виражені.

Гіпсометрично найвища з-поміж терас поверхні Лоєвої, яку ми назвали торгано-
вицькою, сьогодні збереглась на межиріччях Стривігору–Дністра та Дністра–Бистриці-
Підбузької. На межиріччі Стривігору–Дністра вона розвинена у районі сіл Бачина–
Торчиновичі–Торгановичі–Павлівка, де формує західний фрагмент вузького вододілу
Дністра–Стривігору. Тут торгановицька тераса відповідає 60–70-метровій терасі,
описаній свого часу Г. Тессейре [21]. Поблизу Карпат, у районі с. Торчиновичі, денна
поверхня тераси витримана у межах 360–370 м, що становить 60–70 м над руслом
Стривігору і 50–60 м руслом Дністра. Її цоколь піднімається на 45–50 м над руслом
Стривігору і 35–40 м над руслом Дністра. З просуванням на схід поверхня тераси
практично не знижується, досягаючи в околицях с. Павлівка відміток у 350–360 м.
Перевищення цього фрагмента торгановицької тераси над руслом Дністра досягають
45–50 м, над руслом Стривігору – 62–67 м. Цоколь тераси піднімається до позначки
у 355 м, що становить 45 м над руслом Дністра та 62 м над руслом Стривігору.

У розрізі Торгановичі 1 основу товщі нагромаджень описуваної тераси формує
алювіальний гравійно-галечниковий горизонт, складений матеріалом винятково
карпатського походження [1]. Алювій перекритий рештками викопного ґрунту типу
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“загвіздя” (мартоноський інтергляціал), на якому залягає змінна за потужністю товща
світло-сірих супісків, збагачених у приповерхневій частині ератиками [1]. Супіски ми
трактуємо як лімногляціальні відклади, а ератики, розмір окремих з яких досягає 20 см
по довгій осі, – як рештки морени. Зверху гляціальні відклади перекриті лесово-
ґрунтовою пачкою, яка відкрита сокальським (завадівським) викопним ґрунтом.

На межиріччі Дністра–Бистриці-Підбузьської торгановицька тераса розвинена
у вигляді декількох розрізнених між собою фрагментів, розділених долинами потоків
Черхавка, Блажів, Сприня та ін. Зокрема, її фрагменти збереглись між селами Кобло
Старе–Блажів–Черхава; на межиріччі Черхавки (з допливами Сприня та Луквиця) та
Бистриці-Підбузької; на межиріччі Блажева–Волянки, на південь від с. Блажів; та,
нарешті, на межиріччі Блажева–Сприні, між селами Монастирець–Чехава–Спринька.
Згадані фрагменти тераси здебільшого відділені від гір долинами дрібних річок, або
старосільською поверхнею і тільки подекуди безпосередньо прилягають до Карпат.
Поблизу Карпат денна поверхня тераси витримана на рівні 375–395 м. З віддаленням
від гір абсолютні відмітки поверхні тераси плавно знижуються до 365–375 м. Переви-
щення поверхні тераси над руслом Бистриці-Підбузької становлять 40–50 м. Цоколь
тераси досягає позначок у 365–375 м, що становить 30–35 м над руслом Бистриці-
Підбузької.

Можливо, до торгановицької тераси також треба зараховувати і ділянку межиріччя
Дністра–Бистриці-Підбузької, яка припадає на так звану Нагірнянську височину, що
оконтурена селами Нагірне–Вільшаник–Сіде–Кульчиці–Ралівка. Свого часу Г. Тес-
сейре також виокремлював у межах цього підняття тераси верхньої групи [21]. Від
прилеглих до Карпат фрагментів торгановицької тераси височина відрізана морфо-
логічно надзвичайно добре вираженим Чуква–Вільшаницьким долиноподібним
зниженням. Денна поверхня височини витримана на рівні 350–360 м. Перевищення
поверхні височини над руслом Дністра досягають 50–70 м, а перевищення над руслом
Бистриці-Підбузької – до 43–70 м. Покрівля дочетвертинних відкладів у її межах має
ледь помітний ухил із заходу, відмітки на рівні 335–340 м, на схід, до відміток
у 330–335 м. Над руслом Дністра це, відповідно, становить: 35–40 м на заході
та 50–55 м на сході височини. Перевищення над руслом Бистриці-Підбузької зміню-
ються не менш помітно, від 27–32 (це перевищення його західних фрагментів)
до 45–50 м (перевищення східних).

Наступна гіпсометрично нижча тераса, яку ми назвали дубрівською, розвинена вже
на трьох межиріччях: Бистриці-Підбузької–Дністра, Дністра–Стривігору і Стривігору–
Болозівки. Вона загалом відповідає 40–50-метровій терасі Г. Тессейре [21]. На
межиріччі Бистриці-Підбузької–Дністра тераса збереглась у вигляді двох територіаль-
но розрізнених фрагментів. Один з них розвинений, схематично, між селами Кульчиці–
Сіде–Корналовичі–Мала Озимина, а інший – між населеними пунктами Дубляни–
Залужани–Велика та Мала Білина. Максимальні абсолютні відмітки поверхні тераси
сконцентровані в її західних регіонах, в околицях с. Кульчиці, де досягають 330–335 м.
З просуванням на схід вони поступово зменшуються. Наприклад, в околицях
с. Дубляни опускаються до 300–310 м, а на крайньому сході тераси, в околицях сіл
Велика та Мала Білина, знижуються до 300–305 м. Перевищення поверхні тераси над
руслом Дністра в районі с. Кульчиці досягають 50–60 м, зменшуючись в околицях
Дублян до 32–35 м. Для східних ділянок тераси визначити перевищення над руслом
Дністра складно з огляду на різке відхилення річки на північний схід, углиб Верхньо-
дністерської улоговини та віддалення від описуваного фрагмента межиріччя Дністра–
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Бистриці-Підбузької. Лише за приблизними підрахунками вони досягають 37–42 м.
Перевищення поверхні тераси над руслом Бистриці-Підбузької також змінюються
з просуванням на схід – від 37–45 м в околицях с. Кульчиці до 24–29 м в околицях
с. Дубляни, а ще далі на схід, в околицях сіл Мала та Велика Білина, вони зростають до
34–39 м. Цоколь тераси має хоч і незначний та добре виражений ухил із заходу на схід.
Наприклад, в околицях с. Кульчиці він піднімається до відміток 308–310 м, що
становить 35–37 м над руслом Дністра. У районі Дублян поверхня цоколю опускається
до 287–290 м, що становить 20–23 м над руслом Дністра та 17–20 м над руслом
Бистриці-Підбузької. На крайньому сході тераси відмітки цоколю взагалі знижуються
до 280–283 м, а його перевищення над руслом Дністра зменшуються до 17–20 м, над
руслом Бистриці-Підбузької – до 14–17 м.

На межиріччі Дністра–Стривігору дубрівська тераса також розчленована на декіль-
ка сегментів – це підвищення між селами Ваньовичі–Стрілковичі–південна околиця
Дубрівки та смуга з окремих підвищень, розміщених у районі населених пунктів Стара
Ропа–Чаплі–Гуманець–Павлівка–північна околиця Дубрівки. У районі с. Дубрівка
обидва фрагменти тераси практично зливаються воєдино, їх розділяє тільки глибоко
врізана долина Млинівки. Поверхня тераси витримана на рівні 340–360 м, а це
становить 38–52 м над руслом Дністра та 54–72 м над руслом Стривігору. Цоколь
тераси в околицях с. Дубрівка піднімається над руслом Дністра на 20–25 м, над руслом
Стривігору – на 30–35 м.

Будова товщі відкладів цього фрагмента тераси розкрита в кар’єрі, розташованому
поблизу с. Дубрівка. У загальних рисах вона має такий вигляд: в основі пачки залягає
алювій руслової фації, збудований гравійно-галечниковим матеріалом винятково
карпатського походження, що зверху перекритий рештками алювію заплавної фації [4];
вище в розрізі тераси розкриті світло-сірі, з блакитно-зеленим відтінком, супіски, щодо
походження яких є певні дискусії; ще вище залягають світло-сірі супіски, які ми
трактуємо як лімногляціальні відклади; у приповерхневій частині озернольодовикових
відкладів збереглись рештки морени – це, головно, галечники, валуни гранітів, сієнітів,
кварцитів, розміром до 70 см по довгій осі. Льодовикові відклади перекриті лесово-
ґрунтовою пачкою, яка охоплює горизонти від сокальського до горохівського викопних
ґрунтів включно.

Отже, між розрізами пухких відкладів двох різновисотних терас поверхні Лоєвої
“Торгановичі 1”, який ілюструє будову гіпсометрично найвищої тераси поверхні
Лоєвої – торгановицької, і “Дубрівка”, що репрезентує гіпсометрично нижчу, дубрівсь-
ку, терасу, є принципова подібність у будові алювію, який в обох випадках утворений
матеріалом винятково карпатського походження та покривної товщі, починаючи
з горизонту озернольодовикових відкладів і вище. А от пачка, розташована між
алювієм і льодовиковими відкладами, що вкрай важливо в світлі обговорюваної
проблеми кореляції гіпсометрично відмінних терас поверхні Лоєвої, такої однозначної
схожості не має. Тому дати обґрунтовану відповідь на питання: є згадані тераси
поверхні Лоєвої одно- чи різновіковими, спираючись на особливості будови їхніх
пухких нагромаджень у згаданих розрізах, нам сьогодні складно. Наголосимо лише, що
різниця в абсолютних, відносних відмітках цоколів, алювіальних товщ цих терас
поверхні Лоєвої, які чітко зафіксував ще Г. Тессейре, в околицях с. Дубрівка досягають
8–13 м [21]. Тобто торгановицька та дубрівська тераси однозначно є різновисотними,
а от чи різновіковими – це питання дискусійне.
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Від с. Дубрівка тераса витягується далі на схід аж до лінії шосе Самбір–Мостиська.
Денна поверхня тераси тут витримана в межах 330–340 м, що становить 40–45 м над
руслом Дністра і 49–55 м над руслом Стривігору. Цоколь тераси піднімається
на 20–25 м над руслом Дністра і на 37–40 м – над руслом Стривігору. Щоправда, місце
цієї тераси в системі виявлених нами терас поверхні Лоєвої остаточно не з’ясоване.
Можливо, її треба зачислити вже до іншої, гіпсометрично нижчої, тераси?

На межиріччі Стривігору–Болозівки до дубрівської тераси ми відносимо окремі,
ізольовані між собою вершини, які розвинені на північ від сіл Городовичі–Глибока.
Щоправда, Г. Тессейре цю ділянку межиріччя Стривігору–Болозівки зачислив до
гіпсометрично вищої, 60–70-метрової тераси [21]. Вершини формують на цьому
відтинку межиріччя вододіл між Стривігором і Болозівкою. Алювію в межах вершин
нам наразі відшукати не вдалось. Хоча Г. Тессейре у розрізі відкладів цієї тераси
описував гравійно-галечниковий матеріал з домішками ератиків. Абсолютні відмітки
денної поверхні тераси тут витримані в межах 350–360 м, що становить 55–60 м над
руслом Стривігору і 64–69 м над руслом Болозівки. Цоколь тераси піднімається до
відміток у 350 м, що становить 55 м над руслом Стривігору.

Далі гіпсометрично нижча тераса поверхні Лоєвої, яку ми назвали сусідовицькою,
розвинута тільки на двох межиріччях: Стривігору–Болозівки та Бистриці-Підбузької–
Дністра. На межиріччі Стривігору–Болозівки вона найліпше виражена між селами
Конів–Глибока–Сусідовичі–Лютовиська, де на неї припадають вододільні та приводо-
дільні ділянки межиріччя. Звертаємо увагу, що в цих межах тераса охоплюватиме дві
різновікові тераси Г. Тессейре – його 60–70- та 40–50-метрові [21]. Денна поверхня
тераси витримана в межах 330–350 м, що становить 34–47 м над руслом Стривігору
і 50–68 м над руслом Болозівки. Цоколь тераси піднімається на 28–33 м над руслом
Стривігору і на 44–54 м щодо русла Болозівки.

Окремі невеликі фрагменти цієї ж тераси також збереглися між селами Конів
і Нижнє Вовче та Нижнє Вовче і Посада Новоміська. Г. Тессейре в околицях цих сіл
виокремив дві різновисотні тераси – 30-метрову (рівень b3), яка розвинена в околицях
Конева, та 60-метрову терасу пра-Вирви, яка поширена в районі Посади-
Новоміської [21]. Крім того, терасу, яка розвинена в околицях Нового Міста, він також
ідентифікував і як 80-метрову терасу пра-В’яру. Усі ці фрагменти сусідовицької тераси
розвинені вже поза вододілом Болозівки–Стривігору, у правому борті долини Болозів-
ки. Денна поверхня тераси витримана на рівні 335–345 м, а перевищення над руслом
Болозівки досягають 42–56 м. Покрівля дочетвертинних відкладів витримана на рівні
331–335 м, що становить 38–46 м над руслом Болозівки.

До сусідовицької тераси, можливо, також треба зачисляти вирівняну ділянку, яка
розвинена на південно-східній околиці Посади-Новоміської. Однак ми не виключаємо,
що її можна розглядати і як фрагмент суттєво молодшої – п’ятої (галицької) тераси.
Денна поверхня тераси витримана в межах 315–320 м, що становить 22–27 м над
руслом Болозівки і 62–67 м над руслом Вирви. По поверхні цієї тераси пролягає
фрагмент Головного Європейського вододілу.

На межиріччі Бистриці-Підбузької–Дністра сусідовицька тераса розвинена головно
на його північному макросхилі, рідше – на вододільних ділянках і тільки подекуди на
протилежному, південному, макросхилі межиріччя. Тераса практично не простежуєть-
ся у рельєфі межиріччя, оскільки її поверхня, переходи (уступи) до вищих та нижчих
терас замасковані лесами. Однак за даними буріння досить чітко виявлено її цоколь,
алювіальну товщу. На північному, оберненому до Дністра макросхилі, вона розвинена
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між селами Кульчиці та Корналовичі. Абсолютні відмітки поверхні тераси знижується,
головно, у разі просування з півдня на північ від 325–320 до 305–300 м. Перевищення
поверхні тераси над руслом Дністра зменшуються у цьому ж напрямі, від 51–46 до
30–35 м. Цоколь тераси поблизу с. Кульчиці витриманий на рівні 293–295 м, а його
перевищення над руслом Дністра досягають 19–20 м, над руслом Бистриці-Підбузь-
кої – усього 3–5 м.

У районі Корналович–Дублян–Малої Білини сусідовицька тераса “виходить” на
вододільні ділянки межиріччя Дністра–Бистриці-Підбузької. Поверхня тераси тут
витримана на рівні 287–300 м, що становить 24–37 м над руслом Дністра та до 19–34 м
над руслом Бистриці-Підбузької. Цоколь тераси нахилений із заходу, де він піднімаєть-
ся до позначок 290–287 м, на схід – відмітки на рівні 270–275 м [13, 14]. Перевищення
поверхні цоколю тераси над руслом Дністра в її західних районах досягають 19–22 м,
у східних – 7–12 м. Його перевищення над руслом Бистриці-Підбузької змінюються
у цьому ж напрямі від 6–9 до 2–4 м, а подекуди цоколь тераси є навіть на рівні води
в руслі річки.

Остання, гіпсометрично найнижча тераса поверхні Лоєвої, яку ми назвали біскови-
цькою, розвинена на всіх головних межиріччях досліджуваного фрагмента Передкар-
паття і навіть у смузі Головного Європейського вододілу. На межиріччі Бистриці-
Підбузької–Дністра морфологічно тераса виражена слабко, часто за суто морфологіч-
ними ознаками виокремити її практично неможливо. Тераса збережена, головно, на
північному, оберненому до Дністра, макросхилі межиріччя і простягається від
с. Нагірне через села Кульчиці, Корналовичі, Гординя аж до околиць сіл Мала та
Велика Білина. На протилежному макросхилі межиріччя, оберненого до р. Бистриця-
Підбузька, бісковицька тераса розвинена у вигляді щонайменше двох розрізнених між
собою фрагментів: один з них зберігся на захід від Дублян; а інший – між Дублянами
та Залужанами. На схід від сіл Велика Білина та Залужани обидва фрагменти тераси
“виходять” на вододіл межиріччя Дністра–Бистриці-Підбузької і зливаються в єдину,
добре виражену терасу, яка простягається аж до хутора Хвороща.

Поверхня тераси на північному та південному макросхилах межиріччя має добре
виражений ухил на схід. Зокрема, поблизу с. Нагірне вона витримана в межах
315–325 м; в околицях сіл Корналовичі, Гординя та Дубляни опускається до позначок
290–305 м; а в районі сіл Мала, Велика Білина та Залужани знижується до 275–290 м.
На крайньому сході тераси, в околицях хутора Хвороща, абсолютні відмітки поверхні
тераси досягають 275–268 м.

У цьому ж напрямі зменшуються і відносні відмітки стосовно русла Дністра.
В околицях с. Нагірне вони досягають 28–38 м, між селами Корналовичі, Гординя та
Дубляни зменшуються до 20–27 м і, нарешті, в околицях сіл Мала та Велика Білина
досягають 17–27 м. На жаль, визначити точні перевищення над руслом Дністра ділянки
тераси, розташованої в районі Хворощі, дуже складно з огляду на суттєве віддалення
русла річки на північ. А от перевищення поверхні тераси над руслом Бистриці-
Підбузької не змінюються, досягаючи як на крайньому заході тераси, на захід від
Дублян, так і сході, в околицях хутора Хвороща, 15–25 м.

Цоколь тераси в околицях с. Нагірне досягає відміток 306–308 м, опускаючись
у районі сіл Корналовичі та Гордині до 275–277 м [13, 14]. На схід, у районі сіл Мала,
Велика Білина та Залужани, цоколь досягає відміток 263–267 м. На крайньому сході
тераси, поблизу хутора Хвороща, цоколь тераси не піднімається вище 264 м. Його
перевищення над руслом Дністра поблизу с. Нагірне досягають 19–21 м, на відтинку
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Корналовичі–Гординя зменшуються до 5–9 м, поблизу сіл Мала, Велика Білина та
Залужани цоколь піднімається над руслом річки всього на 1–4 м; і, нарешті, поблизу
хутора Хвороща поверхня цоколю витримана на рівні води у руслі річки. Стосовно
Бистриці-Підбузької, то цоколь тераси повсюди розташований нижче рівня води
у руслі річки на 1–7 м [13, 14].

На межиріччі Дністра–Стривігору бісковицька тераса збереглася тільки на його
крайньому сході, у районі с. Бісковичі, де відповідає терасі b4 Г. Тессейре [21].
Абсолютні відмітки поверхні тераси тут витримані в межах 325 м на її заході і 305 м
сході, а це становить 27–43 м над руслом Стривігору і 19–29 м над руслом Дністра.
Цоколь тераси піднімається на 13–18 м над руслом Стривігору і на 4–14 м над руслом
Дністра.

Водночас на межиріччі Стривігору–Болозівки бісковицька тераса збереглася
у вигляді принаймні двох територіально розрізнених між собою фрагментів: один з них
розвинений між селами Сусідовичі–Воютичі–Ракове–Букова; інший – у районі
м. Хирів. В околицях сіл Сусідовичі–Воютичі денна поверхня тераси витримана на
позначках 325–345 м. Такий великий розкид висот пов’язаний з розчленованістю
потужної покривної товщі тераси ярами, балками, долинами невеликих потоків. Це
також утруднює її локалізацію в системі терас регіону. Зокрема, відносні висоти денної
поверхні тераси щодо русла Стривігору досягають 36–51 м, над руслом Болозівки –
46–65 м, що відповідає відміткам гіпсометрично найнижчої бісковицької тераси. Однак
її цоколь піднімається на 26–28 м над руслом Стривігору і на 36–51 м над руслом
Болозівки, що вкладається вже в діапазон відповідних характеристик гіпсометрично
вищої сусідовицької тераси.

Також бісковицька тераса збереглася на північно-східній околиці Хирова, у районі
кар’єру цегельного заводу, де відповідає терасі а1 (40–50-метровій) Г. Тессейре [21].
Тераса представлена витягнутим із заходу на схід пагорбом, по якому пролягає
невелика ділянка Головного Європейського вододілу. Абсолютні відмітки поверхні
тераси досягають 360–370 м, що становить 35–40 м над руслом Стривігору і 85–95 м
над руслом Вирви. Покрівля дочетвертинних відкладів піднімається, відповідно,
на 35 м над руслом Стривігору і на 85 м над руслом Вирви.

Бісковицька тераса розвинена і на північ від долини р. Болозівка, схематично між
селами Чижки–Радохінці. М. Демедюк у цьому районі також виділяв поверхню
Лоєвої [7, 8]. Г. Тессейре згадану терасу ідентифікував як терасу b2 [21]. Денна
поверхня тераси витримана на позначках 330–320 м, з падінням висот на схід. Переви-
щення поверхні тераси над руслом Болозівки досягають 38–48 м. Її цоколь витриманий
на рівні 315–318 м, що становить 33–36 м над руслом Болозівки.

Гіпсометрично нижче поверхні Лоєвої у її теперішньому розумінні, сформульованому
у працях І. Гофштейна, М. Демедюка, Я. Кравчука [6–8, 10], або нижче бісковицької
тераси поверхні Лоєвої у нашому розумінні, у долинах усіх найбільших рік північно-
західної частини Передкарпаття розвинена п’ята (галицька) надзаплавна тераса.

З огляду на подекуди аномально низькі як для терас поверхні Лоєвої абсолютні
й відносні відмітки їхніх поверхонь, цоколів, може виникнути доречне запитання щодо
обґрунтованості ідентифікації їх як складових елементів власне поверхні Лоєвої. Хоча
сьогодні вже вірогідно визначені факти ухилу деяких терас Дністра у бік Верхньодніс-
терської улоговини і навіть перехід окремих з них у похований стан [15, 17]. Тому
незначні абсолютні й відносні відмітки поверхонь, цоколів цих терас не можуть
надійно свідчити про хибність отриманих нами результатів. Наголосимо, що розчлену-
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вання терас річкових долин досліджуваного регіону ми виконували не стільки
з урахуванням їхніх морфометричних, морфологічних параметрів, як з урахуванням
фактів участі льодовикових відкладів у будові нагромаджень деяких терас [2–5, 15, 17,
18, 21]. Сьогодні з’ясовано, що льодовикові нагромадження in situ наявні навіть
у розрізах гіпсометрично нижчої (молодшої) від поверхні Лоєвої тераси – галиць-
кої (п’ятої), де перекриють “теплий” алювій тераси [3, 5, 18]. Тобто у випадку пере-
криття “теплого” алювію льодовиковими нагромадженнями таку терасу одразу
ж можна ідентифікувати або як галицьку (п’яту) терасу, або як тераси поверхні Лоєвої,
Красної. Зрозуміло, що серед усіх терас, у розрізах яких над “теплим” алювієм розкриті
льодовикові товщі, гіпсометрично найнижче розташовуватиметься галицька (п’ята)
тераса, а вище – тераси поверхні Лоєвої, Красної. Власне в усіх досліджуваних нами
річкових долинах Північно-Західного Передкарпаття нижче від бісковицької тераси
завжди є добре розвинена галицька (п’ята) тераса. Тобто галицька тераса і була тим
маркувальним морфолітогенетичним утворенням, яке дало нам змогу чітко орієнтува-
тись у номенклатурі терас річкових долин досліджуваного регіону.

Також галицька (п’ята) тераса, час формування якої сьогодні чітко визначений [3,
16, 18], є тим репером, від якого ми відштовхувались під час вирішення проблеми часу
формування описаних терас, поверхонь вирівнювання Північно-Західного Передкар-
паття (див. таблицю).

Важливо, що виявлені тераси поверхні Лоєвої, по-перше, чітко корелюють з тераса-
ми тієї ж поверхні Лоєвої, проте розвиненої в межах Галицького Придністер’я [16].
Також Старосільська поверхня виявилась тією ланкою в системі найдавніших терас
Дністра (поверхонь вирівнювання), яку нам наразі не вдалось відшукати в Галицькому
Придністер’ї.

По-друге, факт розвитку в різних, віддалених один від одного на значні відстані,
районах Передкарпаття одновікових терас поверхні Лоєвої є ще одним аргументом на
користь об’єктивності отриманих результатів. Ця переконаність посилюється, якщо
врахувати й те, що, крім використання морфометричних параметрів терас, залучення
стратиграфічно розчленованих лесово-ґрунтових покривів терас, для розчленування
поверхні Лоєвої ми використовували й інші критерії: у межах Галицького Передкар-
паття – палеомагнітні дані; а в Північно-Західному Передкарпатті – льодовикові
відклади. У підсумку ми виявили, як уважаємо, загальнорегіональну (у межах Перед-
карпаття) закономірність будови, історії формування поверхонь Лоєвої, Красної.

По-третє, визначені риси геоморфологічної будови поверхонь вирівнювання Пів-
нічно-Західного Передкарпаття дають змогу уточнити деякі положення дотепер
панівної теорії їхнього полігенетичного (денудаційно-акумулятивного) походження
(генезису) [16]. Згідно з цією теорією, на рівні поверхні Красної, а пізніше – і поверхні
Лоєвої, карпатські ріки вільно блукали Передкарпаттям, зрізали, засипали алювієм
нерівності покрівлі корінних відкладів. Однак стосовно поверхні Лоєвої ця теорія
підтвердилась тільки частково, адже вільне блукання рік, очевидно, завершилось
у першій половині широкінського часу, під час формування торгановицької тераси, яка
розвинена винятково на вододілах головних рік регіону. Після її розчленування
в другій половині широкінського часу в Північно-Західному Передкарпатті оформились
перші контури хоч і не глибоких, глибиною близько 10–20 м, річкових долин. Тому з
другої половини широкінського часу блукання рік не було вільним, його вже обмежували
річкові долини, їхні борти. Ерозійно-акумулятивна робота рік відбувалась в межах цих
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Імовірна послідовність палеогеографічних подій верхньопліоцен-нижньоплейстоценового
етапу розвитку території Північно-Західного Передкарпаття
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долин, про що свідчить розвинений на їхніх схилах комплекс із трьох терас. З часом ці
долини поглиблювались і на кінець еоплейстоцену (завершення формування поверхні
Лоєвої) глибини їхніх врізів досягали 25–30 м. До речі, у Галицькому Придністер’ї
перші контури річкових долин, як ми вважаємо, також оформились у другій половині
широкінського часу [16].

Згадана теорія формування полігенетичних поверхонь вирівнювання Передкарпаття
наразі є актуальною для тлумачення формування поверхні Красної (радицької тераси),
Страросільської поверхні та торгановицької тераси поверхні Лоєвої. Формування цих
поверхонь (терас) супроводжувалось практично повним розмиванням попередньої
поверхні (тераси). Такі масштабні розмиви могли спричиняти ріки, які, переміщуючись
по літералі (меандруючи), охоплювали великі території Передкарпаття.
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STRUCTURE AND FORMATION HISTORY OF THE PLANATION SURFACES
OF THE NORTH-WEST FORECARPATHIANS

Andriy Yatsyshyn

Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

Based on the detailed geomorphological analysis of the terraces of the Dnister River, and
of its tributaries, and the analysis of the sections of the terrace deposits, the main stages of the history
of the Dnister valley development in the north-south Forecarpathians have been presented. Some
existing and already firmly establishes opinions concerning the structure of the terraces, their extent, and
the time of their formation were clarified. The paleogeographical events were correlated with the stages
of the oxygen isotope scale, the paleomagnetical reference points and the paleogeographical (paleo-
climatical) phases.

Key words: Krasna planation surface, Loyeva planation surface, Starosilska planation surface,
terrace, surface of the terrace, plinth (socle) of the terrace, alluvium, glacial deposits, absolute and
relative datum levels.
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ВІДОМИЙ ПРИРОДОДОСЛІДНИК ПОДІЛЛЯ
(до 80-ліття професора Йосипа Свинка)

Йосип Михайлович
Свинко народився 2 жовт-
ня 1934 р. у с. Ямна До-
лішня поблизу Перемишля
(тепер Республіка Поль-
ща). У 1945 р. примусово
переселений на Тернопі-
льщину, з якою пов’язане
усе його майбутнє життя.
З осені 1960 р. спочатку
у Кременецькому держав-
ному педагогічному інсти-
туті, який 1969 р. був
переведений у Тернопіль
і тепер має назву Терно-
пільський національний

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, він пройшов шлях від старшого
викладача до професора.

Професор Й. Свинко – одержимий дослідник, автор близько 450 наукових та науко-
во-методичних праць [6], у тім числі десяти монографій і п’яти підручників з грифом
Міністерства освіти і науки України. Він став легендою географічного факультету
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатю-
ка, стаж його педагогічної роботи – 55 років!

У жовтні 2014 р. професор Й. Свинко святкував свої 80! Вітаючи з цим поважним
ювілеєм, назвемо тільки деякі його досягнення. Він є академіком Української екологіч-
ної академії наук, почесним членом Українського товариства охорони природи, Украї-
нського географічного товариства, членом Наукового товариства імені Шевченка,
відмінником освіти, відмінником охорони природи тощо.

Й. Свинко має широкий спектр наукових уподобань і великий науковий доробок
у багатьох напрямах географічної науки:

− геолого-геоморфологічні дослідження, серед яких особливо виділяються
його праці з неотектоніки;

− природоохоронні дослідження, зокрема обґрунтування, виділення і вивчення
значної кількості пам’яток природи Тернопілля;

− геологічна, геоморфологічна і природоохоронна освіта;
− історія геологічних, географічних і біологічних досліджень у персоналіях та ін.
Перелік наукових уподобань Й. Свинка можна було б продовжити, проте й наведене

достатньо засвідчує різнобічність наукових пошуків ювіляра.
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Професор Й. Свинко – активний громадський діяч. Він багато зробив для відкриття
географічного факультету у Тернопільському педагогічному інституті, організації
у ньому прекрасного геологічного музею [10], висвітлення внеску західноукраїнських
учених-природодослідників у розвиток української і світової науки тощо. Він продов-
жує плідно працювати і впродовж останніх років видав низку монографічних праць, з
якими ми хочемо ознайомити географічну спільноту.

Ми згрупували нові видання проф. Й. Свинка за декількома напрямами. Перш за
все, це узагальнювальні праці, присвячені природі Тернопілля і Хмельниччини в геоло-
гічному минулому [7, 9]. Справді, наповнені новим фактичним матеріалом, ілюстровані
численними картами, схемами, описами розрізів, фотографіями – це дуже цінні видан-
ня для широкого кола читачів. Особливо корисні ці книги для науковців, студентів,
учителів, учнів, тих, кому дорога рідна земля та її природа. Хочеться вірити, що рецен-
зовані видання стануть прикладом для підготовки таких праць по інших областях
України.

Дуже добре, що Йосип Свинко підготував і опублікував ілюстровані видання “Гео-
логія Тернопілля у світлинах” [13] і “Дністровський каньйон очима допитливих” [11].
Кожен, хто перегляне ці книги, збагатить свої знання про природу і, головне, пересвід-
читься у тому, що прекрасне поряд, що його варто побачити самому і рекомендувати
іншим.

Глибокими, змістовними, новаторськими є дослідження Й. Свинком травертинів
Поділля – унікальних вапнякових утворень, що урізноманітнюють на багатьох ділянках
схили Дністра і його лівих подільських приток. Опублікована велика кількість оригі-
нальних статей, посібник-путівник і монографія1 [1, 5]. Монографія О. Волік і
Й. Свинка “Травертинові відклади Поділля” сьогодні є найповнішим дослідженням
травертинів Поділля, їхнього поширення, морфогенетичних особливостей та ін. Від-
творено палеогеографічні умови утворення травертинових відкладів Поділля, окресле-
но способи їхнього практичного використання. Ці праці потрібно продовжити. Віримо,
що на Поділлі будуть виявлені не тільки голоценові, а й травертини давніших геологіч-
них епох.

У більшості праць Й. Свинка чітко простежується природоохоронний аспект,
зокрема, і в книзі “Нарис про природу Тернопільської області: геологічне минуле,
сучасний стан” [4], колективній монографії “Екосистема зарегульованої водойми
в умовах урбонавантаження: на прикладі Тернопільського водосховища” [12], а також
у спільній з П. Дем’янчуком монографії “Західно-Подільське горбогір’я як географіч-
ний екотон” [8]. Західноподільське горбогір’я – цікавий регіон, перехідний від Східно-
європейської платформи до Карпатської складчастої зони. Автори висвітлили теоре-
тичні засади дослідження географічних екотонів, детально схарактеризували природні
умови горбогір’я, з’ясували роль екотонів у господарській діяльності людини. Понад
половину обсягу книги присвячено аспектам природокористування й охорони природи.
Самостійне значення мають додатки до цієї монографії (ендеміки, рідкісні види рослин
Західноподільського горбогір’я й ті, що занесені до Червоної книги України та міжна-
родних європейських списків тощо).

Серед наукових інтересів проф. Й. Свинка є чимало історичних, історико-
географічних та інших питань. Він писав про вчених і природодослідників, чиї імена

1 Більшість публікацій спільно з ученицею Оленою Волік.
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уславили вітчизняну і світову науку (Юрія Полянського, Івана Теслю, Степана Руд-
ницького, Миколу Мельника, Олександра Чекановського, Івана Олексишина і багатьох
інших), про примусове переселення українців з етнічних земель на території сучасної
Польщі [2], про рідне село Ямна Долішня [3].

Наукові здобутки і публікації професора Йосипа Свинка можна було б ще довго
характеризувати. Його успіхи на ниві освіти і науки безперечні. Професор повний сил
і продовжує активно працювати. Бажаємо йому не знижувати темпів і тішити українсь-
ку наукову спільноту новими публікаціями! Додамо, що в його успіхах чималу роль
відіграє його дружина Марія і вся родина, які його постійно підтримують, створюючи
максимально сприятливі умови для наукової творчості.

Список вибраних публікацій:
1. Травертинові скелі Середнього Придністров’я : посібник-путівник / Й. М. Свинко,

О. В. Волік. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2004. – 44 с., іл.
2. Межовий край у вогні (українсько-польські взаємини у 1944–1947 рр.) / Й. Свинко,

Б. Лановик. – Тернопіль : Воля, 2004. – 340 с.
3. Ямна: знищене село Перемишльського краю / Й. Свинко. – Тернопіль : Підручники

і посібники, 2005. – 192 с.
4. Нарис про природу Тернопільської області : геологічне минуле, сучасний стан /

Й. М. Свинко. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2007. – 192 с.
5. Травертинові відклади Поділля / О. Волік, Й. Свинко. – Тернопіль : Підручники

і посібники, 2008. – 144 с.
6. Йосип Свинко : бібліогр. покажчик / упоряд.: С. В. Гулик, П. М. Дем’янчук. –

Тернопіль : ТНПУ, 2009. – 90 с.
7. Природа Тернопілля в геологічному минулому / Й. М. Свинко. – Тернопіль : Під-

ручники і посібники, 2010. – 112 с., іл.
8. Західно-Подільське горбогір’я як географічний екотон / П. Дем’янчук, Й. Свинко. –

Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. – 208 с.
9. Природа Хмельниччини в геологічному минулому / Й. М. Свинко. – Тернопіль :

Підручники і посібники, 2012. – 96 с., іл.
10. Геологічний музей : путівник : 20-річчя створення / авт.-уклад. : Й. Свинко,

П. Дем’янчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 52 с.
11. Дністровський каньйон очима допитливих / Й. М. Свинко. – Тернопіль : Підручни-

ки і посібники, 2013.– 63 с.
12. Екосистема зарегульованої водойми в умовах урбонавантаження : на прикладі

Тернопільського водосховища / В. Грубінко, Г. Гуменюк, О. Волік, Й. Свинко,
Ф. Маккарті. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 202 с.

13. Геологія Тернопілля у світлинах : фотоальбом / Й. М. Свинко. – Тернопіль : Під-
ручники і посібники, 2014. – 80 с.

Андрій Богуцький,
Олена Томенюк



ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47. С. 323–324.
Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2014. Issue 47. P. 323–324.

© Богуцький А., Томенюк О., 2014

ДАВНЯ ЛЮДИНА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ1

Загальновідомо, що вивчення палеолітич-
них пам’яток потребує не тільки глибоких
археологічних, а й сучасних комплексних
природничих досліджень – геологічних,
палеопедологічних, палеомалакологічних,
палеозоологічних, палеоботанічних, палео-
кріологічних, геофізичних та ін. В інтеграції
цих зусиль ми бачимо сучасні дослідження
палеоліту. Не без хвилювань ознайом-
люємося з новою книгою “Давня людина:
палеогеографія та археологія” – спільним
дітищем відомих археологів і палеогеографів.
Монографія опублікована за проектом
“Наукова книга”. Вона належно оформлена,
чудово ілюстрована, дуже багато фотографій
і рисунків виконано в кольорі. Переконані,
що зроблено це не даремно. Книга стане
корисною для багатьох спеціалістів –
археологів і природодослідників. Структура
видання логічна, продумана і складається
з трьох розділів.

У першому розділі “Методика археологіч-
них і палеогеографічних (палеопедологічних)
досліджень на пам’ятках палеоліту” досить
вичерпно схарактеризовано методи археоло-

гічних досліджень. Стосовно палеогеографічних, то зазначимо, що вони зведені
головно до палеопедологічних досліджень, які розглянуто досить детально, однак, на
нашу думку, вони охоплюють лише один із напрямів палеогеографічних досліджень.
Незважаючи на їхню важливість, цього явно замало.

У другому розділі “Результати палеогеографічних і археологічних досліджень
пам’яток палеоліту” розглянуто десять археологічних пам’яток з різних регіонів
України, на яких спільно працювали автори рецензованої монографії: Малий Рако-
вець IV, Меджибіж, Плесна, Маслове, Нечаєве, Бирзулове, Виклине, Міра, Біюк-
Карасу, Заскельна VI (Колосовська). Розділ цікавий, насичений значним фактичним
матеріалом, головно оригінальним, отриманим у ході власних досліджень. Звичайно, не

1 Рецензія на монографію: Степанчук В. М., Матвіїшина Ж. М., Рижов С. М., Кармазинен-
ко С. П. Давня людина : палеогеографія та археологія. – К. : Наук. думка, 2013. – 204 с. –
(Проект “Наукова книга”).
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з усіма судженнями можна погодитись, не завжди сприймається і стратиграфічний
поділ, однак загалом це дуже корисний і важливий матеріал, це свіже слово про нові
палеолітичні стоянки. Як зазначають автори книги: “Вивчення цих пам’яток навряд чи
можна вважати завершеним як в археологічному, так і в природничому сенсі. Проте
зрозуміло, що більшість з них мають безпосереднє відношення до найдискусійніших
ключових проблем палеоліту в країні, розв’язання яких відіграє значну роль у реконст-
рукції найдавніших етапів її історії” (с. 159). Зазначимо, що вивчення цих пам’яток
дало змогу авторам сформулювати декілька визначальних питань у вивченні палеоліту
і частково відповісти на них. Це і питання часу й ареалів початкового заселення
території країни, її освоєння та адаптація палеолітичного населення до зміни природ-
них умов тощо. Формулювання цих питань свідчить про дуже високий науковий рівень
монографії і проблем, які постали перед дослідниками. Цей розділ добре ілюстрований схе-
мами, картами, зарисовками і фотографіями розрізів, мікробудови викопних ґрунтів та ін.

Заради справедливості наголосимо, що палеогеографічна інформація одержана
головно завдяки мікроморфологічним дослідженням. На наше глибоке переконання,
для отримання повної характеристики природних умов поряд з ними необхідно
використовувати й низку інших природничих методів. І ще, на Волино-Поділлі
комплексні природничі дослідження археологічних пам’яток (Великий Глибочок,
Пронятин, Ігровиця, Буглів, Єзупіль, Галич, Маріямпіль, Куличівка, Липа та ін.)
проводять давно; результати цих досліджень широко опубліковані в багатьох українсь-
ких та міжнародних виданнях. На жаль, у рецензованій монографії вони не враховані.

Цікавим є і третій розділ монографії “Палеогеографічні та археологічні паралелі:
природні умови і культурний розвиток давньої людини”. У ньому зроблено огляд
найдавніших пам’яток України та суміжних територій, описано діапазони зональних
змін клімату, ґрунтів, відкладів і палеоландшафтів у плейстоцені, висвітлено основні
тенденції культурної динаміки та процеси освоєння території сучасної України
у палеоліті. Розділ має самостійне значення, ілюстрований низкою карт палеоландшаф-
тів (рис. 167–173).

Наша загальна оцінка монографії “Давня людина: палеогеографія та археологія”
загалом дуже висока. Ця книга спонукає дослідників до міждисциплінарного підходу
у вивченні палеолітичних пам’яток і демонструє результати таких досліджень. Вона
підводить нас до усвідомлення необхідності розвитку в Україні лабораторної бази
досліджень, що в кінцевому підсумку сприяло б посиленню конкурентоспроможності
української науки у світі.

Андрій Богуцький,
Олена Томенюк



ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47. С. 325–328.
Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2014. Issue 47. P. 325–328.

ЗМІСТ

Байрак Г. Геоморфологічні чинники розвитку та розміщення населених
пунктів Мостиського р-ну Львівської обл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Богуцький А., Волошин П. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-
ґрунтової серії опорного розрізу Бояничі (Волинська височина) . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Брусак В., Паляниця С. Пам’ятки неживої природи Галицького Придністер’я:
стан охорони і перспективи геотуристичного використання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Волков А., Попік О. Комплексний аналіз переваг і недоліків методик оцінки
заповідності територій (із застосуванням ГІС) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Волошин П. Аналіз впливу природних і техногенних чинників на стійкість
пам’яток архітектури історичної частини Львова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Вужинська Г. Статистичні джерела суспільно-географічного дослідження
дитячого населення Львівської обл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Ганжа Д., Ганжа Р. Пилуваті атмосферні випадання холодного періоду року
в Івано-Франківській обл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Горун В. Рекреаційне мікрорайонування територій (на прикладі Саврансь-
кого р-ну Одеської обл.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Грех В., Кормило О., Кукурудза С. Аналіз стану біотичних ресурсів водо-
збірного басейну р. Верещиця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Гудзеляк І. Населення і розселення Дрогобицького р-ну Львівської обл. . . . . . . 98
Дністрянська Н., Дністрянський М. Географічне положення та адміністратив-

ний статус як чинники розвитку дуже малих міських поселень Львівської обл. . . . 107
Дністрянський М. Концептуально-методологічні проблеми геополітики

як наукової дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Зінчук М., Шевчук М., Зіньчук П. Сучасні класифікації ґрунтів та проблема

їхньої регіональної гармонізації в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Зубик А. Статистична основа суспільно-географічного дослідження

української діаспори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Кашуба С. Оцінка історико-культурних ресурсів Згурівського р-ну

Київської обл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Киризій Т. Процеси міграції та трансформації речовин антропогенної природи

у водоймах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Кремінь Н. Мікроморфологічна будова коршівського викопного ґрунтового

комплексу опорного розрізу Галич 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Курганевич Л., Вербенець Л. Оцінка антропогенного навантаження на річково-

басейнову систему Рати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Cureleac V., Cureleac M. M. The toponymy of the Ukrainian places situated

in the inferior valley of the River Viseu and the River Ruscova – Hutsulia
Maramuresana (Visevshcena) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Мкртчян О. Автоматизоване ландшафтно-екологічне районування території
методами кластеризації і сегментації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Назарук М. Соціоекосистема міста Львова: функціонування та проблеми
її оптимізації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Новак Т., Бермес А. Морфотектоніка Мізоцької височини . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194



ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47326

Паламарюк М. Аналіз діяльності санаторно-курортних закладів
Чернівецької обл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Пандяк І. Готельне господарство Львова: історичні передумови, сучасний
стан, тенденції розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Петровська М., Морквич В. Аналіз впливу автотранспорту на забруднення
атмосферного повітря перехресть вулиць Львова монооксидом карбону . . . . . . . . . 217

Пушкар Б. Основні напрями оптимізації розвитку рекреаційного господарства
Тернопільської обл. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Рутинський M. Еразм Сикст як географ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Смалійчук А. Моделювання розвитку лісової сукцесії у локальних

геоекосистемах Українських Карпат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Стецюк О. Карпатський регіон України в системі національного виробництва

мінеральних вод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Стецький В. Локальні освітні системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Сулік Л., Кричевська Д. Аналіз структури та геопросторового розподілу

природно-заповідного фонду Волинського Полісся як важливої складової
екотуристичного потенціалу регіону . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Сушик І., Сушик О. Історія та культура проведення ярмарків як основа
формування ярмаркового туризму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Тимчук О. Суспільно-географічна сутність регіональних досліджень релігійної
сфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Штойко П. Методологічні підходи до періодизації становлення новітньої
української географії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Яцишин А. Будова, історія формування поверхонь вирівнювання Північно-
Західного Передкарпаття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Богуцький А., Томенюк О. Відомий природодослідник Поділля (до 80-ліття
професора Йосипа Свинка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

Богуцький А., Томенюк О. Давня людина у міждисциплінарних дослідженнях .. 323



ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47 327

CONTENTS

Bayrak G. Geomorphological factors of development and placement of settlements
of Mostisky district of Lviv region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Bogucki A., Voloshyn P. Engineering-geological characteristic of the rocks
of the loess-soil series from the key section Boyanychi (Volhynian Upland) . . . . . . . . . . 18

Brusak V., Paljanycja S. Non-living nature monuments of Halych-Dniester region:
state of protection and perspectives of geotouristic application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Volkov A., Popik O. Comprehensive analysis of advantages and disadvantages
of estimation methods of land conservation (using GIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Voloshyn P. Analysis of influence of natural and technogenic factors
on architectural monuments sustainability within historical centre of Lviv . . . . . . . . . . . 50

Vuzhynska H. Statistical sources of human geographical research of child’s
population of Lviv region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Ganzha D., Ganzha R. Dusty atmospheric sediments of cold season of the year
in Ivano-Frankivsk region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Gorun V. Recreational microzoning of the territory (by the example of Savranskiy
district in Odesa region) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Grekh V., Kormylo O., Kukurudza S. Analysis of state of biotic resources
of Vereshchytsia River basin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Hudzelyak I. Population and settlement of drohobych district in lviv region . . . . . . . . 98
Dnistryanska N., Dnistryanskyy M. Geographical location and administrative status

as factor of development of very small urban settlements of Lviv region . . . . . . . . . . . . . 107
Dnistryanskyy M. Conceptual and methodological problems of geopolitics

as scientific discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Zinchuk M., Shevchuk M., Zin’chuk P. Modern classifications of soils and problem

of their regional harmonization in Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Zubyk A. Statistical basis of socio-geographical study of Ukrainian diaspora . . . . . . . 136
Kashuba S. Evaluation of the historic-cultural resources of Zgurivka district in Kyiv

region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Kyryziy T. Migration and transformation processes of the anthropogenic impact

of ponds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Kremin N. Micromorphological structure of Korshiv fossil soil complex

of Halych 2D key section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Kurhanevych L., Verbenets L. Evaluation of human pressure on the Rata river-basin

system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Куреляк В., Куреляк М. М. Топонімія українських поселень у долині річок

Вишев і Рускова – Мармароська Гуцульщина (Вишевщинина) . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Mkrtchian O. Automatic landscape-ecological regionalization by the application

of clustering and segmentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Nazaruk M. Socioecosystem of Lviv City: function and problems of its optimization 185
Novak T., Bermes A. Morphotectonics of Myzotska Upland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Palamaryuk M. Analysis of health resort institutions in Chernivtsi region . . . . . . . . . 202
Pandyak I. Hotel industry of Lviv: historical background, current status, trends

of development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Petrovska M., Morkvych V. Analysis of the influence of motor transport

on the outdoor air pollution by carbon monoxide of the Lviv City crossroads . . . . . . . . . 217



ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47328

Pushkar B. Main directions of optimization of recreational facilities development
in Ternopil region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Rutynskіy M. Erazm Syxt as a geographer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Smaliychuk A. Modelling of a forest succession development in local geoecosystems

of Ukrainian Carpathians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Stetsyuk O. Carpathian region of Ukraine in the production system of mineral water

national complex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
Stetskyi V. Local educational system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Sulik L., Krychevska D. Analysis of structure and geospatial classification of nature

reserve fund in Volhyn Polissya as an important part of ecotouristic potential
of the region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Sushyk I., Sushyk O. History and culture of fairs as a base of formation of fair
tourism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Tymchuk O. Social and geographical essence of regional research of religious sphere 292
Shtoyko P. Methodological approaches to the periodization of forming

contemporary Ukrainian geography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Yatsyshyn A. Structure and formation history of the planation surfaces of the North-

West Forecarpathians . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Bogucki A., Tomeniuk O. Famous researcher of nature of Podillia (to 80-years

anniversary of Professor Yosyp Svynko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Bogucki A., Tomeniuk O. Ancient man in interdisciplinary studies . . . . . . . . . . . . . . . 323


