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МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЛЬЄФУ КРЕМЕНЕЦЬКИХ ГІР 

 

Андрій Бермес 
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Схарактеризовано геоморфологічну будову та морфометричні особливості Кременецьких гір. 

Наведено відмінності в геоморфологічній будові, морфометричних показниках окремих ділянок 

досліджуваної території, розглянуто можливість моделювання цих морфометричних показників 

за допомогою ГІС технологій. Виявлено певні закономірності у розподілі морфометричних 

показників по території дослідження. Здійснено обробку морфометричних даних і побудову серії 

морфометричних карт із застосуванням ГІС-аналізу та просторового моделювання для 

Кременецьких гір. Побудовано низку основних морфометричних карт на територію Кременець-

ких гір, а саме: горизонтальне та вертикальне розчленування території, крутизна поверхні та 

експозиція схилів. На підставі аналізу побудованих карт виявлено певні закономірності 

геоморфологічних особливостей території Кременецьких гір, морфологічні особливості 

складових рельєфу. Значення морфометричних показників можуть бути використані у комплекс-

ному морфогенетичному аналізі території. 

Ключові слова: Кременецькі гори, морфометричний аналіз, морфометричні показники, межи-

річчя, горби-останці, ГІС, цифрова модель рельєфу, горизонтальне розчленування, вертикальне 

розчленування, крутість схилів, експозиція схилів. 

 

Кременецькі гори – східна частина Гологоро-Кременецького пасма, що входить до 

складу Подільської височини. Середні висоти тут становлять 350–400 м. Максимальна 

висота – 408 м (г. Без назви). Простягаються з південного заходу на північний схід на 

65 км, їхня ширина – близько 18 км. Кременецькі гори мають вигляд видовженого 

масиву, розчленованого річковими долинами, балками, ярами. Північно-західний схил 

підноситься над рівниною Малого Полісся на висоту 120–150 м [5, 6]. Річкова мережа 

тут дуже розгалужена. Річки належать до басейнів Ікви та Горині (обидві – басейн 

Прип’яті) [1]. Кременецькі гори представлені в рельєфі плосковершинними пасмами, 

плато з останцями. У поверхні гір чітко виражені окремі гори-останці – г. Замко-

ва (Бона) висотою близько 400 м, г. Стіжок – 386 м, г. Маслятин – 398 м, г. Бужа – 

366 м та ін. [5, 6]. 

Кременецькі гори займають північний край Волино-Подільської височини, 

геоструктурну основу якої становить Волино-Подільська плита, розташована між 

Українським щитом і Карпатською геосинклінальною областю. У межах Кременецьких 

гір найбільш давніми породами, що виходять на поверхню, є відклади крейди, 

перекриті палеоген-неогеновими відкладами. Кременецькі гори – це своєрідна за 

будовою та походженням морфоструктура третього порядку, що є структурно-

денудаційною височиною, де поверхня верхньобаденських і нижньосарматських 

пісковиків займає найвищі відносні висоти. Передбачають, що в основі пасма лежить 

великий розлом земної поверхні, який простягається з південного заходу на північний 
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схід. Кременецька монокліналь чітко виражена в рельєфі у вигляді піднятого сильно 

розчленованого пасма північно-східного простягання [3, 8, 9]. Неогенові відклади,  

а саме – сарматські піскуваті оолітові вапняки, є причиною розвитку карстово-

суфозійних процесів, зокрема, утворення відповідних форм: понор, карстових 

колодязів, карстових печер, тощо. 

Останцеві гори з відносними висотами 160–170 м – типові ерозійні утворення, що 

майже не мають ознак рівнинно-пластового рельєфу (гори Бужа, Бона, Стіжок та ін.). 

Схили горбів-останців згладжують дощові та снігові води і надають їм форми, близької 

до конічної. Виникли вони внаслідок інтенсивної ерозії [11]. 

Морфометричні методи ґрунтуються на кількісному вивченні рельєфу. Морфомет-

ричні показники дають точні об’єктивні критерії для визначення різних форм рельєфу . 

У практиці найчастіше застосовують карти густоти розчленування, глибини розчлену-

вання, крутості земної поверхні [7, 10]. Вихідними матеріалами слугували топографічні 

карти масштабів 1:50 000 та 1:25 000 і програмне забезпечення ArcGis. Першочерговим 

етапом морфометричного дослідження є побудова цифрової моделі рельєфу (ЦМР) для 

конкретної території дослідження. ЦМР – це модель, утворена дискретним масивом 

чисел, що описує і характеризує положення у просторі точок, ліній і поверхонь рельєфу 

одного порядку [2]. Для її створення є важливими дані, що відображають рельєф та 

ерозійну мережу. 

Побудову цифрової моделі рельєфу та серії морфометричних карт території дослі-

дження Кременецьких гір виконували за допомогою модуля ArcGIS 3D Analyst (про-

грамний пакет ESRI ArcGIS Desktop) (див. рис. 1). На підставі ЦМР для території 

Кременецьких гір побудовано карти основних морфометричних параметрів рельєфу: 

карту густоти горизонтального розчленування рельєфу – за допомогою функції “Line 

Density” (густота лінійних об’єктів) модуля Spatial Analyst панелі інструментів 

“ArcToolbox”; карту глибини вертикального розчленування рельєфу – за допомогою 

функції “Focal Statistics” (фокусна статистика) модуля Spatial Analyst панелі інструмен-

тів “ArcToolbox”; карту крутості земної поверхні – за допомогою функції “Slope” 

панелі інструментів “Spatial Analyst” та карту експозиції земної поверхні – за допомо-

гою функції “Aspect” панелі інструментів “Spatial Analyst” [2]. Для карти крутості 

поверхні території вибрано таку градацію [4]: 0–0,5° – субгоризонтальні поверхні;  

0,5–1 – дуже слабко нахилені; 1–2 – слабко нахилені; 2–4 – похилі; 4–6 – похило 

спадисті; 6–8 – спадисті; 8–10 – круто спадисті; 10–15 – помірно круті; 15–23° – круті. 

Густота горизонтального розчленування визначена розвитком ерозійної мережі. 

Додатковим етапом є також визначення порядків водотоків за тальвегами водотоків. За 

її основу взято методику Хортона–Страллера [12, 13], за якою водотік більшого 

порядку утворюється після злиття однопорядкових водотоків. 

Показник крутості схилів на території Кременецьких гір чітко відображає північний 

уступ (див. рис. 2). Середнє значення цього показника на території дослідження 

становить приблизно 3,8°. Найбільші ж значення показника припадають саме на 

північний уступ, горби-останці та територію ярково-балкової мережі неподалік 

населених пунктів Кременець, Підлісці (>20°). Максимальне значення крутості 

схилів (23,3°) зафіксоване у яру неподалік м. Кременець. Найменші значення характер-

ні для межиріч платоподібної форми. Тут крутість наближається до показника 0°, 

зрідка перевищує 3°. Понад 50 % території дослідження займають схили крутістю 

до 6°, схили крутістю понад 20° займають усього до 5 % території. 



Морфометричні особливості рельєфу Кременецьких гір                                                                   5 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

                 

Р
и

с.
 1

. 
Г

іп
со

м
ет

р
и

ч
н

а 
к
ар

та
 К

р
ем

ен
ец

ь
к
и

х
 г

ір
 



6                                                                                                                                                    А. Бермес 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

    

Р
и

с.
 2

. 
К

р
у

ті
ст

ь
 с

х
и

л
ів

 К
р

ем
ен

ец
ь
к
и

х
 г

ір
 (

гр
ад

.)
 



Морфометричні особливості рельєфу Кременецьких гір                                                                   7 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

    

Р
и

с.
 3

. 
В

ер
ти

к
ал

ь
н

е 
р

о
зч

л
ен

у
в
ан

н
я
 р

ел
ь
єф

у
 К

р
ем

ен
ец

ь
к
и

х
 г

ір
 (

м
/к

м
2
) 



8                                                                                                                                                    А. Бермес 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

     

Р
и

с.
 4

. 
Г

о
р

и
зо

н
та

л
ь
н

е 
р

о
зч

л
ен

у
в
ан

н
я
 р

ел
ь
єф

у
 К

р
ем

ен
ец

ь
к
и

х
 г

ір
 (

к
м

/к
м

2
) 



Морфометричні особливості рельєфу Кременецьких гір                                                                   9 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

     

Р
и

с.
 5

. 
Е

к
сп

о
зи

ц
ія

 с
х

и
л
ів

 К
р

е
м

ен
ец

ь
к
и

х
 г

ір
 



10                                                                                                                                                    А. Бермес 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

Зазначимо, що проаналізований морфометричний показник та складена карта чітко 

відображають велику кількість та розгалуженість ярів і балок. З побудованої карти 

можна зробити висновок, що схили на території дослідження головно асиметричні: 

північно-західний – крутий, місцями урвистий та дуже сильно розчленований ярково-

балковими системами, південно-східний – пологий, з незначними перепадами висоти 

та врізаною системою річкової мережі. Також, великі значення показника крутості 

схилів на північному схилі Кременецьких гір та на схилах гір-останців свідчать про 

можливе поширення тут зсувних і обвальних процесів та утворення, відповідно, 

зсувних і обвальних форм рельєфу. Отже, середнє значення крутості схилів належать 

до категорії похилі схили, максимальне значення – категорія круті схили, а домінант-

ними категоріями на території Кременецьких гір є похилі та похило-спадисті. 

Аналіз карти вертикального розчленування рельєфу (див. рис. 3) засвідчив 

аналогічні результати показника крутості схилів. Найбільші значення різниці висот 

характерні для території північного уступу, платоподібної ділянки Кременецьких гір, а 

також для останцевих горбів на північ від уступу (48–90 м/км2). Середні значення для 

Кременецьких гір коливаються в діапазоні 13–14 м/км2. Найменші значення характерні 

для вирівняних ділянок знижень території та східної частини території досліджен-

ня (до 5 м/км2). Ці значення можна пояснити тим, що переріз висот на одиницю площі 

високий саме на території з сильно розгалуженою ярково-балковою мережею, а 

території межиріч між ними займають порівняно невелику площу, через це показник 

має високі значення на території височини. Найменші значення, зафіксовані у східній 

частині Кременецьких гір та на території на північ від населеного пункту Білокриниця, 

пояснюють низькими абсолютними висотами та низьким значенням перерізу висот, 

оскільки це території злиття річок Вілія і Кутянка та зниження від Кременецьких гір у 

бік долини річки Іква. 

Горизонтальне розчленування рельєфу цієї території відображає розгалуженість 

річкової та ярково-балкової мережі (див. рис. 4). Максимальні значення показника 

характерні для північно-західного, південного та південно-східного районів території 

дослідження. Максимальне значення, а саме – 3,45 км/км2, є неподалік населених 

пунктів Білокриниця та Шумськ. Найменші значення характерні для підвищених 

ділянок території (>350 м) і зрідка перевищують значення 0,5 км/км2. Середнє значення 

густоти розчленування рельєфу на території височини становить 1,3 км/км2. 

Побудована карта чітко відобразила головний вододіл Кременецьких гір між 

басейнами річок Іква та Горинь. Схема порядків водотоків, створена на підставі 

вихідних матеріалів, дає можливість вважати досліджувану територію досить 

розчленованою. У її межах найвищий порядковий номер (4) отримали чотири 

водотоки. За межами досліджуваної ділянки їхній порядковий номер збільшується. 

Також за басейновою структурою – два водотоки четвертого порядку належать до 

басейну р. Іква, два – р. Горинь. Зазначимо, що преважну більшість з усіх виявлених 

становлять водотоки першого порядку (> 68 %). З побудованої карти можна зробити 

висновок, що на території Кременецьких гір є велика кількість ярів і балок різних 

типів. У долинах рік Іква та Горинь поширені водно-ерозійні та водно-акумулятивні 

процеси. Яри глибоко врізаються в край Кременецьких гір зі своїми бічними 

притоками. 

На території Кременецьких гір переважають схили північної, північно-західної, 

південної, південно-східної експозицій, які становлять понад 57 % від усієї пло-
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щі (див. рис. 5). Це зумовлено напрямом простягання основного орографічного 

елемента з південного заходу на північний схід. Переважними схилами на таких 

ділянках будуть схили перпендикулярних напрямів. Схили західної та східної 

експозицій переважають в околицях населеного пункту Підгірці й на території злиття 

річок Вілії та Кутянки. На платоподібній частині території Кременецьких гір 

перпендикулярно до долини р. Вілія протікає велика кількість приток, тобто 

домінантним напрямом схилів є головний орографічний напрям з південного заходу на 

північний схід. 

ГІС-моделювання низки основних морфометричних показників дає підстави оціню-

вати рельєф, ярково-балкову мережу Кременецьких гір та передумови розвитку 

ерозійних процесів. Унаслідок дослідження побудовано основні морфометричні карти: 

вертикального розчленування, горизонтального розчленування, крутості схилів, 

експозиції схилів для детальнішої оцінки рельєфу. Морфометричні показники нерівно-

мірно розподілені по території Кременецьких гір. Основною рисою є переважання 

високих значень показників на північному уступі та останцях, низьких значень на 

межиріччях та у східній частині Кременецьких гір. 
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Geomorphological structure and morphometric features of Kremenets Mountains are determined. 

The differences in geomorphic structure, morphometric parameters of individual sections of the study 

area are highlighted. The opportunity of the modelling of morphometric parameters using GIS 

technologies is considered. Certain regularities in the distribution of morphometric parameters on 

investigated area are revealed. Morphometric data processing and the construction of a series of 

morphometric maps using GIS-analysis and spatial modelling for Kremenets Mountains are done. A 

number of basic morphometric maps of the territory of Kremenets Mountains are constructed, namely 

horizontal and vertical partitioning of the territory, steepness of slopes and slope exposure. Based on the 

constructed maps certain regularities of geomorphological features of the territory of Kremenets 

Mountains, morphological features of the relief components are detected. The value of morphometric 

parameters could be used in complex morphogenetic analysis of the area of study. 

Key words: Kremenets Mountains, morphometric analysis, morphometric parameters, watershed, 

relict hills, GIS (geographic information systems), digital elevation models, horizontal partitioning, 

vertical partitioning, slopes, slope exposure. 
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ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРІД  

ЛЕСОВО-ҐРУНТОВОЇ СЕРІЇ ОПОРНОГО РОЗРІЗУ ШАРОВЕЧКА  

(ПОДІЛЬСЬКА ВИСОЧИНА) 

 

Андрій Богуцький, Петро Волошин 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна, 
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Наведено опис і детальну інженерно-геологічну характеристику порід лесово-ґрунтової серії 

одного з найповніших лесових розрізів Подільської височини, який репрезентує головні лесові та 

палеоґрунтові горизонти нижнього, середнього і верхнього плейстоцену загальною потужністю 

понад 25 м. І горохівський, і коршівський викопні ґрунтові комплекси, і луцький, і сокальський 

викопні ґрунти, і нижній горизонт нижньоплейстоценових лесів можуть бути опорними для 

усього Волино-Поділля. З усіх відмін порід виділених стратиграфічних горизонтів відібрані 

моноліти для вивчення інженерно-геологічних властивостей, в т. ч. просадочності. Аналіз 

розподілу показників складу і властивостей лесових та палеоґрунтових горизонтів засвідчують 

суттєву їхню відмінність в конкретних горизонтах, зумовлену особливостями палеогеографічних 

умов їхнього формування та діагенетичного перетворення. Встановлено також, що ступінь 

контрастності показників складу і властивостей лесових і палеоґрунтових горизонтів, у порів-

нянні з опорними лесовими розрізами Волинської височини, значно нижчий. Це зумовлено, 

ймовірно, вищою загальною глинистістю ґрунтів окремих стратиграфічних горизонтів, безпосе-

реднім накладанням різних типів викопних ґрунтів один на одного. 

Ключові слова: лес, лесово-ґрунтова серія, опорний розріз, викопний ґрунт, інженерно-

геологічні властивості. 

 

Розріз Шаровечка-опорний (1148) розташований на тернопільському в’їзді до 

м. Хмельницький в с. Шаровечка. У геоморфологічному відношенні це хвиляста 

вододільна рівнина Хмельницького плато [5], у привододільній частині якої розміще-

ний великий механізований кар’єр з видобутку глинистої сировини для керамзитового і 

цегельного заводів. Тепер кар’єр не розробляється, його стінки зруйновані і 

задерновані. Це один з найповніших і добре стратифікованих розрізів лесово-ґрунтової 

серії Подільської височини. Тут добре розвинуті горохівський і коршівський викопні 

ґрунтові комплекси, луцький і сокальський викопні ґрунти, нижній горизонт нижньо-

плейстоценових лесів. Вони могли би бути опорними для усього Волино-Поділля. На 

жаль, нинішній стан розрізу не дає змогу продовжувати подальші дослідження. Це 

красномовно свідчить про необхідність виділення опорних розрізів як пам’яток 

неживої природи та їхню подальшу охорону. У цьому переконує і наш багаторічний 

досвід роботи на опорних розрізах лесово-ґрунтової серії Волино-Подільської 

височини. 

Наведемо детальний опис порід розрізу Шаровечка-опорний. Опробування розрізу 

здійснено в 1985 р. (див. рисунок). 
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 Глибина, м 

Сучасний ґрунт, чорнозем (1)1. Профіль типовий для центральної 

частини Подільської височини. 

0,0–1,7 

Гумусовий (Н) горизонт має потужність 0,9–1,0 м. 

Верхніх 0,3 м горизонту антропогенно порушені (орний шар). Скла-

дений орний шар суглинками легкими, безструктурними, щільними, 

темно-сірими до чорних. Перехід за зміною кольору. 

 

Нижніх 0,6–0,7 м гумусового горизонту складені суглинками легки-

ми, макропористими до ніздрюватих, грудкуватими, з великою кількіс-

тю вторинних карбонатів. Суглинки сірі і темно-сірі, до підошви шару 

набувають жовтуватого відтінку. В шарі інтенсивна біогенна перероб-

леність (кротовини і червоточини). Перехід у підстильний горизонт 

поступовий, головно за істотним зростанням вмісту карбонатів кальцію. 

 

Ілювіальний (І карбон., кротов.) горизонт потужністю 0,6–0,8 м складений 

суглинками жовтувато-сірими, макропористими до ніздрюватих. 

Суглинки інтенсивно взаємодіють з соляною кислотою. По тріщинах, 

шпарах, структурних окремостях спостерігається псевдоміцелій. 

Горизонт переповнений кротовинами діаметром до 10,0 см та червото-

чинами до 2,0 см у діаметрі, заповненими гумусовим матеріалом.  

У верхній половині шару вони займають до 80 % об’єму шару, 

зменшуючись у нижній половині до 30–40 %. Перехід у підстильні леси 

поступовий, за зміною кольору. 

 

Верхній горизонт верхньоплейстоценових лесів (2). 1,7–2,6 

Складений суглинками пилуватими, макропористими, з псевдоміце-

лієм. Суглинки переповнені карбонатними дутиками до 5,0–6,0 см  

у діаметрі. У них багато сучасних кротовин діаметром до 10,0 см, напов-

нених головно гумусовим матеріалом. У шарі немало плям озалізнення 

та оглеєння. Перехід ясний, складнохвилястий. 

 

Дубнівський ґрунт з наддубнівськими соліфлюкційними утворен-

нями (3+2а). 

2,6–3,3 

(± 0,1) 

Суглинки середні до важких, сірі, голубувато-сірі, щільні, але мак-

ропористі, з залізисто-манґановими примазками і конкреціями діамет-

ром до 3,0 мм, великою кількістю плям оглеєння до 5,0 см у діаметрі.  

У шарі багато залізистих новоутворень типу кілець Лізеганга; псевдо-

міцелію і дутиків у порівнянні з шаром 2 менше. Найбільше дутиків по 

верхньому і нижньому контактах шару. Іноді по контактах простежу-

ються смуги залізнення. 

 

Нижній горизонт верхньоплейстоценових лесів (4). 3,3–3,9 

Суглинки сірі, жовтувато-сірі, щільні, макропористі, бурхливо заки-

пають з соляною кислотою. Зустрічаються дутики до 5,0 см у діаметрі, 

трапляються плями озалізнення та поодинокі кільця Лізеганга. Поблизу 

нижнього контакту шару зустрічаються гриви і лінзи гумусованих 

суглинків гор. Н горохівського викопного ґрунтового комплексу 

потужністю до 10,0 см. 

 

                                                           
1 Тут і далі стратиграфічні горизонти і підгоризонти згідно зі стратиграфічною схемою [1, 4]. 
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Горохівський викопний ґрунтовий комплекс (5). 3,9–5,6 

Гумусовий (Н) горизонт потужністю 0,3–0,4 м порушений соліфлюк-

ційними процесами, особливо інтенсивно у верхній частині. Складений 

суглинками безструктурними, щільними, з залізисто-манґановими 

конкреціями діаметром до 3,0 мм. Перехід у шар, що залягає нижче, 

язикуватий (косматий). Язики-косми глибиною до 1,0 м і більше та 

максимальною шириною до 0,15 м проникають у підстильні породи 

через кожних 0,3–1,2 м. Слід зазначити, що доволі часто зустрічаються і 

більші (глибиною до 2,0 м, шириною до 0,2 м) косми з розміром поліго-

нальної сітки до 2,0–2,5 м. 

 

Ілювіальний (І) горизонт потужністю близько 1,0 м складений су-

глинками жовтими і яскраво-жовтими з космами і червоточинами 

(обернена “леопардовість”: на жовтому фоні темні червоточини до 

2,0 см у діаметрі). В шарі багато плям оглеєння. З соляною кислотою 

суглинки не взаємодіють. Контакт з породами, що залягають нижче, за 

появою закипання з соляною кислотою. 

 

За простяганням горохівський комплекс неоднорідний. На невеликій 

віддалі від описаного профілю будова горохівського комплексу інша (з 

перехідним гумусово-елювіальним (Н/Е) та агрегованим ілювіальним (І) 

горизонтами). Цей профіль також опробувано. Нижче подаємо його опис. 

 

Гумусовий (Н) горизонт потужністю 0,4 м складений суглинками 

червонувато-коричневими, до підошви шару дещо освітленими,  

з соляною кислотою не взаємодіють. 

 

Горизонт Н/Е потужністю 0,3 м складений супісками світло-

коричневими (відтінок какао), плитчастими (товщина плиток 0,5 см),  

з великою кількістю залізисто-манґанових конкрецій до 3,0 мм  

у діаметрі і червоточин. 

 

Ілювіальний (І) горизонт потужністю до 1,0 м складений острукту-

реними (грудкуватими), щільними, однорідними суглинками, з пооди-

нокими червоточинами. Суглинки червонувато-бурі, безкарбонатні, 

інтенсивно просякнуті гідрооксидами заліза. 

 

Верхній горизонт середньоплейстоценових лесів (6). 5,6–8,7 

Супіски сірі, ясно-сірі, з жовтуватим відтінком, у верхній частині 

шару найоднорідніші, переповнені псевдоміцелієм і дутиками до 4,0 см 

у діаметрі. Вони бурхливо взаємодіють з соляною кислотою. Тут також 

багато кротовин, заповнених матеріалом гумусового горизонту горо-

хівського комплексу. В нижній половині шару супіски вологіші, спосте-

рігаються більші оглеєння та озалізнення. З соляною кислотою суглинки 

закипають бурхливо. Поблизу підошви шару з’являються лінзи і “гриви” 

потужністю декілька сантиметрів гумусованих суглинків горизонту Н 

коршівського викопного комплексу, який залягає нижче. З цієї частини 

шару починаються й численні вузькі (перші сантиметри), але глибо-

кі (до 1,0 м і більше) тріщини, які проникають у породи, що залягають 

нижче, через кожні 0,2–0,5 м. Тріщини майже вертикальні. Вони 

заповнені лесом, що вміщує великі (до 3,0 см) щільні карбонатні 

новоутворення-дутики. Перехід чіткий. 
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Коршівський викопний ґрунтовий комплекс (7) має добре дифе-

ренційований профіль і складається з ґрунтів двох фаз ґрунтоутворення. 

8,7–11,3 

Ґрунт другої фази ґрунтоутворення (верхній – 7б).  

Гумусовий (Н) горизонт потужністю 1,1 м морфологічно неодно-

рідний. 

Горизонт Н' потужністю 0,35 м складений суглинками щільними, 

червонувато-коричневими, шаруватими, що не взаємодіють з соляною 

кислотою. Шаруватість зумовлена лінзами темнішого матеріалу гори-

зонту Н потужністю до 5,0 см. У шарі багато залізисто-манґанових 

пухких примазок. Перехід зростанням однорідності суглинків, посту-

повий. 

 

Горизонт Н'' потужністю 0,3–0,35 м складений найтемнішими 

суглинками. Вони темно-сірі з коричневим відтінком, безструктурні, 

макропористі, щільні, з соляною кислотою не взаємодіють, частково 

порушені соліфлюкційними процесами лише у верхній частині шару. 

Перехід поступовий, за зміною кольору. 

 

Горизонт Н''' потужністю 0,25–0,40 м складений аналогічними без-

структурними суглинками з добре вираженим жовто-бурим забарвлен-

ням. Від підошви шару відходить серія тонких (1–2 см) тріщин (язиків) 

глибиною 0,2–0,5 м, а також великих косм. Є і перехідні відміни. Всі 

косми наповнені матеріалом горизонту Н. Вони формують полігональну 

мережу: спостерігаються через 1,5–2,5 м, мають глибину до 2,0 м і 

максимальну ширину у верхній частині до 0,4 м. Наповнювач косм – 

матеріал горизонту Н – субвертикальний. Косми нахилені за нахилом 

палеорельєфу. 

 

Ілювіальний (І) горизонт потужністю 0,5 м складений суглинками 

жовтувато-коричневими, щільними, твердими. Вони не взаємодіють з 

соляною кислотою. Зверху суглинки безструктурні і слабко структуро-

вані, до підошви шару грудкуваті. В шарі інтенсивна біогенна перероб-

леність: червоточини, кротовини, наповнені матеріалом горизонту Н. 

Зустрічаються також окремі дутики до 5,0 см у діаметрі. В шарі багато 

щільних залізисто-манґанових новоутворень (конкрецій). Нижній 

контакт ясний, за зміною кольору. Весь горизонт пронизаний космами  

і дрібними тріщинами з гумусовим наповнювачем. 

 

Ґрунт першої фази коршівського ґрунтоутворення (нижній – 7а) 

складений потужним горизонтом агрегування, в будові якого часто 

можна виділити такий генетичний профіль. 

 

Гумусовий (Н) горизонт потужністю 0,3 м складений червонувато-

коричневими суглинками, щільними, грудкуватими, з інтенсивною 

просякнутістю гідрооксидами заліза і великою кількістю залізисто-

манґанових примазок. З соляною кислотою не взаємодіють. Перехід  

у підстильні породи поступовий, за зміною кольору. 

 

Ілювіальний (І) горизонт потужністю 0,6 м складений суглинками 

світло-коричневими, дрібногрудкуватими, щільними, з соляною кисло-

тою не взаємодіють. В шарі багато залізисто-манґанових чорних, 

щільних конкрецій до 5,0 мм у діаметрі. Зустрічаються кротовини 
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діаметром до 7,0 см, плями гумусу до 2,0 см у діаметрі. В шарі трапля-

ються дутики до 4,0 см у поперечнику. Перехід у підстильні породи 

ясний, за зміною структури і кольору. 

Нижній горизонт середньоплейстоценових лесів (8). 11,3–11,6 

Суглинки лесоподібні, зеленувато-сірі, вологі, з залізо-манґановими 

примазками. Вони не взаємодіють з соляною кислотою, але вміщують 

окремі карбонатні дутики до 3,0 см у діаметрі. Суглинки плямисто 

озалізнені. Перехід у підстильні породи чіткий, за зміною кольору, 

місцями язикувато-хвилястий, що може свідчити про соліфлюкційну 

деформованість нижньої частини горизонту. 

 

Луцький викопний ґрунт (9) має добре виражений генетичний 

профіль. 

11,6–12,9 

Гумусовий (Н) горизонт потужністю 0,5 м складений суглинками 

сірими, з коричневим відтінком, щільними, але макропористими, 

безструктурними, з великою кількістю залізисто-манґанових примазок. 

З соляною кислотою породи шару не взаємодіють. Перехід поступовий, 

за зміною кольору порід. 

 

Ілювіальний (І) горизонт потужністю 0,9 м складений суглинками 

червонувато-коричневими у верхній частині шару, жовтувато-

коричневими – в нижній. Суглинки великогрудкуваті до призматичних. 

У шарі поодинокі кротовини (до 6,0 см у діаметрі), заповнені матеріа-

лом горизонту Н. Тут немало залізисто-манґанових примазок. З соляною 

кислотою суглинки не взаємодіють. Перехід за зміною структури порід, 

поступовий. 

 

Сокальський викопний ґрунт (11) має добре виражений генетичний 

профіль. 

12,9–14,0 

Гумусовий (Н) горизонт має потужність 0,4 м. 

Верхніх 0,2 м шару складені безструктурними суглинками темно-

сірого кольору, з коричнюватим відтінком. Суглинки макропористі, 

середньої щільності, не взаємодіють з соляною кислотою. Перехід 

поступовий, за появою агрегованості. 

 

Нижніх 0,2 м шару складені суглинками темно-сірими. У порівнянні 

з верхньою частиною горизонту Н інтенсивність темного забарвлення 

дещо зменшується. Суглинки грудкуваті, з залізисто-манґановими 

примазками. Перехід язикуватий (косматий). Язики-косми глибиною до 

0,5 м і шириною до 0,15 м з субвертикальним наповнювачем з матеріалу 

горизонту Н (головно верхньої частини) проникають у породи, що 

залягають нижче, через кожні 0,5–0,6 м. З соляною кислотою суглинки 

не взаємодіють. 

 

Ілювіальний (І) горизонт потужністю 0,7 м складений суглинками 

світло-коричневими, з жовтуватим відтінком, середньої щільності, 

вологими, з великою кількістю залізисто-манґанових новоутворень. 

Перехід поступовий. 

 

Нижній горизонт нижньоплейстоценових лесів (12) складений 

суглинками жовтувато-сірими, оглеєними, щільними, вологими, 

відносно однорідними. З соляною кислотою суглинки не 

14,0–25,0 
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взаємодіють. Характерною особливістю шару є його аномально висо-

ка потужність. 

Глини корінні (сармат). Вони напівтверді, бурувато-сірі і сірі, з про-

шарками пісків. 

25,0–26,0 

(розкрито) 

 

Для інженерно-геологічної характеристики ґрунтів2 опорного розрізу Шаровечка  

в кар’єрній виробці та свердловині з основних лесових та палеоґрунтових горизонтів 

відібрано проби непорушеної структури та визначено їхній склад і властивості. Резуль-

тати лабораторних досліджень ґрунтів подано на рисунку. 

Верхній горизонт верхньоплейстоценових лесів має незначну (до 2,0 м) потужність 

і, на відміну від Волинської височини, морфологічно слабко диференційований. 

Гранулометричний склад ґрунтів цього горизонту дещо важчий, ніж на Волинській 

височині. Найбільшу питому вагу у гранулометричному складі, як і в інших розрізах, 

мають пилуваті частинки. Їхній вміст пересічно становить 42 %. Натомість кількість 

глинистих частинок досягає 26 %. Вміст піщаних частинок не перевищує 10 %.  

У дубнівському викопному ґрунті кількість пилуватих частинок зменшується до 38 %, 

а вміст піщаних – залишається на рівні 10,0–12,0 %. Гранулометричний склад ґрунтів 

нижнього горизонту верхньоплейстоценових лесів близький до лесів верхнього 

горизонту верхньоплейстоценових лесів. У гумусовому підгоризонті ґрунтів горохівсь-

кого викопного ґрунтового комплексу спостерігається збільшення вмісту глинистих 

частинок (28–32 %), зменшення пилуватих (40 %) та суттєве зростання кількості 

піщаних (17 %). В ілювіальному підгоризонті горохівського комплексу знову спостері-

гається зростання кількості пилуватих частинок без зменшення глинистих. У верхньо-

му горизонті середньоплейстоценових лесів відзначено суттєве зменшення вмісту 

глинистих (до 17–19 %) та збільшення вмісту пилуватих (до 50,0–63,0 %) частинок. 

Натомість у коршівському викопному ґрунтовому комплексі та луцькому викопному 

ґрунті знову спостерігається зворотна тенденція: значне зростання вмісту глинистих 

частинок (до 40–45 %) та зменшення пилуватих (36,0–45,0 %) за незначного зменшення 

піщаних. У сокальському викопному ґрунті відзначено незначне зменшення вмісту 

глинистих та збільшення пилуватих і піщаних частинок. У нижньому горизонті 

нижньоплейстоценових лесів знову простежується суттєве зменшення вмісту глинис-

тих частинок та збільшення пилуватих і піщаних. При цьому спостерігається добре 

виражена тенденція зменшення глинистості лесів з глибиною. 

Природна вологість ґрунтів опорного розрізу Шаровечка змінюється від 17 до 28 %. 

У лесах верхнього горизонту верхньоплейстоценових лесів вона становить 17 %,  

в дубнівському викопному ґрунті зростає до 23 %, в горохівському викопному ґрунто-

вому комплексі зменшується до 21–18 %. У межах верхнього горизонту середньоплейс-

тоценових лесів вологість коливається від 18 до 23 %. При цьому констатується слабко 

виражена тенденція зростання її величини до підошви шару. Природна вологість 

ґрунтів коршівського викопного ґрунтового комплексу пересічно становить 20 %. 

Ґрунти другої фази ґрунтоутворення (7б) мають вищу вологість – 22 %, першої (7а) – 

20 % Аналогічне значення притаманне і лесам нижнього горизонту середньоплейсто-

ценових лесів. Ґрунти гумусового горизонту луцького викопного ґрунту мають дещо 

більшу вологість (23 %), ніж леси, що залягають над ними. Натомість в ілювіальному 

                                                           
2 В інженерній геології під ґрунтами розуміють усі породи, які є середовищем або основою 

споруд. 
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горизонті природна вологість зменшується до 18 %. В ґрунтах сокальського викопного 

ґрунту вологість майже аналогічна. У лесах нижнього горизонту нижньоплейстоцено-

вих лесів вона зростає до 25–28 %. Це, ймовірно, зумовлено наявністю сарматських 

водонепроникних глин у підошві шару, які створюють сприятливі умови для накопи-

чення і утримання вологи. 

Число пластичності корелює з гранулометричним складом ґрунтів, особливо з кіль-

кістю глинистих частинок. У верхньоплейстоценовій частині розрізу найвищим числом 

пластичності (9–11) характеризуються дубнівський викопний ґрунт та нижній горизонт 

верхньоплейстоценових лесів. Дещо менші (8–10) значення притаманні ґрунтам 

горохівського викопного ґрунтового комплексу. Леси верхнього горизонту середньо-

плейстоценових лесів характеризуються нижчими значеннями, які головно не переви-

щують 7–8. Викопні ґрунти середнього і нижнього плейстоцену характеризуються 

більшими значеннями пластичності, які змінюються від 9 до 16. В лесах нижнього 

плейстоцену число пластичності коливається від 7 до 11. 

Максимальна молекулярна вологоємність та гігроскопічна вологість суттєво не змі-

нюються по розрізу. 

Щільність ґрунтів природної вологості по розрізу коливається у незначних межах. 

Для ґрунтів верхнього горизонту верхньоплейстоценових лесів вона становить 

1,87 г/см3, у дубнівському викопному ґрунті зменшується до 1,83 г/см3, для ґрунтів 

нижнього горизонту верхньоплейстоценових лесів і горохівського викопного ґрунтово-

го комплексу пересічно становить 1,80 г/см3. В лесах верхнього горизонту середньо-

плейстоценових лесів щільність зростає до 1,83 г/см3. Гумусові горизонти викопних 

ґрунтів другої фази коршівського викопного ґрунтового комплексу та луцького 

викопного ґрунту мають значно менші (1,78 г/см3) значення щільності. Щільність лесів 

нижнього горизонту нижньоплейстоценових лесів змінюється у широкому діапазоні: 

від 1,70 у верхній частині шару до 1,86 г/см3 − у нижній. 

Коефіцієнт пористості лесових і палеоґрунтових горизонтів верхнього плейстоцену 

змінюється від 0,72 до 0,87. Найвищі його значення притаманні ілювіальному горизон-

ту горохівського викопного ґрунтового комплексу (0,87), нижньому горизонту верх-

ньоплейстоценових лесів (0,82) та дубнівському викопному ґрунту (0,85). Леси серед-

нього плейстоцену дещо щільніші. Середнє значення коефіцієнта пористості становить 

0,78. Значення коефіцієнта пористості ґрунтів гумусових горизонтів другої фази 

коршівського викопного ґрунтового комплексу і луцького викопного ґрунту складає 

відповідно 0,86 і 0,87. Ілювіальні горизонти цих ґрунтів та породи сокальського 

викопного ґрунту значно щільніші. Коефіцієнт пористості у їхніх межах не перевищує 

0,69. У лесах нижнього горизонту нижньоплейстоценових лесів він змінюється від 

0,78–0,80 у верхній приконтактовій частині шару до 0,75–0,72 – у середній та нижній. 

Просадочність ґрунтів за додаткового тиску 0,3 МПа проявляється фрагментарно. 

Вона притаманна головно найпухкішим маловологим лесам верхнього горизонту 

верхньоплейстоценових лесів та ґрунтам горохівського викопного ґрунтового комплек-

су. Незначними коефіцієнтами просадочності характеризуються також леси верхнього 

горизонту середньоплейстоценових лесів і гумусового горизонту ґрунту другої фази 

коршівського викопного ґрунтового комплексу. Як видно з рисунка, щільні та вологі 

ґрунти більшості горизонтів і підгоризонтів непросадочні. Абсолютні значення коефі-

цієнта просадочності не перевищують головно 1–2 %. 
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Показники міцності (кут внутрішнього тертя і питоме зчеплення) змінюються  

в широкому діапазоні. Найменші значення (17°) кута внутрішнього тертя у лесах серед-

нього плейстоцену, а питомого зчеплення (0,01 МПа) – нижнього плейстоцену. Викоп-

ні ґрунти середнього і особливо нижнього плейстоцену характеризуються низькими 

значеннями кута внутрішнього тертя і високими – питомого зчеплення. 

Модуль загальної деформації ґрунтів з глибиною суттєво не змінюється. За абсо-

лютною величиною він коливається від 8,0 до 10,0 МПа і лише у середній частині 

лесових горизонтів середнього і нижнього плейстоцену зменшується до 7,0 МПа. При 

цьому спостерігається загальна тенденція значного зменшення модуля деформації при 

зволоженні ґрунтів. Середній коефіцієнт зниження для лесових горизонтів стано-

вить 1,5, для викопних ґрунтів – 1,3. 

За даними вивчення водної витяжки лесово-ґрунтова пачка практично відмита від 

легкорозчинних солей. Водночас на фоні загального низького вмісту спостерігається 

добре виражена тенденція поступового збільшення їхньої кількості з глибиною. У 

верхній частині розрізу (до покрівлі луцького викопного ґрунту) сумарний вміст солей 

не перевищує 1,0–1,2 мг-екв/дм3, нижче – 1,7–1,8 мг-екв/дм3. Крім того, над викопними 

ґрунтами спостерігається незначне підвищення кількості водорозчинних солей. 

Вміст карбонатів кальцію тісно корелює з мікростратиграфією. Найвищі його зна-

чення (до 10–15 %) зафіксовано у лесових горизонтах, мінімальні (1–6 %), або повна 

їхня відсутність – у викопних ґрунтах. 

Аналіз розподілу показників складу і властивостей лесових і палеоґрунтових гори-

зонтів вказує на їхню суттєву відмінність, зумовлену особливостями палеогеографіч-

них умов їхнього формування та діагенетичного перетворення. Водночас слід зауважи-

ти, що ступінь контрастності показників складу і властивостей лесових і палео-

ґрунтових горизонтів, у порівнянні з опорними лесовими розрізами Волинської 

височини [2, 3, 6, 7], значно нижчий. Це зумовлено, ймовірно, вищою загальною 

глинистістю ґрунтів окремих стратиграфічних горизонтів, безпосереднім накладанням 

різних типів викопних ґрунтів один на одного. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Богуцкий А. Антропогеновые покровные отложения Волыно-Подолии / 

А. Богуцкий // Антропогеновые отложения Украины. – Киев : Наук. думка, 1986. – 

С. 121–132. 

2. Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії 

опорного розрізу Коршів (Волинська височина) / А. Богуцький, П. Волошин // 

Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2013. – Вип. 42. – С. 18–29. 

3. Богуцький А. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії 

опорного розрізу Бояничі (Волинська височина) / А. Богуцький, П. Волошин // 

Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2014. – Вип. 47. – С. 11–21. 

4. Богуцький А. Лесовий покрив Волинської височини / А. Богуцький, О. Богуцький, 

П. Волошин // Українське Полісся : вчора, сьогодні, завтра : зб. наук. праць. – 

Луцьк : Надстир’я, 1998. – С. 105–107. 

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

224 с. 



Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії …                                                23 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

6. Fedorowicz S. Loess-paleosol sequence at Korshiv (Ukraine): Chronology based on 

complementary and parallel dating (TL, OSL), and litho-pedosedimentary analyses / 

S. Fedorowicz, M. Łanczont, A. Bogucki [et al.] // Quaternary International. – 2013. – 

Vol. 296. – P. 117–130. 

7. Kusiak J. New exposure of loess deposits in Boyanychi (Ukraine) – Results of 

thermoluminescence analyses / J. Kusiak, M. Łanczont, A. Bogucki // 

Geochronometria. – 2012. – Vol. 39 (1). – P. 84–100. 

 

REFERENCES 

 

1. Bogucki, A. (1986). Antropogenovye pokrovnye otlozhenyja Volyno-Podolyy. In 

Antropogenovye otlozhenija Ukrainy (pp. 121–132). Kiev: Naukova dumka (In Russian). 

2. Bogucki, A., & Voloshyn, P. (2013). Engineering-geological characteristic of the rocks 

of the loess-soil series from the key section at Korshiv (Volhynian upland). Visnyk of the 

Lviv University. Series Geography, 42, 18–29 (In Ukrainian). 

3. Bogucki, A., & Voloshyn, P. (2014). Engineering-geological characteristic of the rocks 

of the loess-soil series from the key section Boyanychi (Volhynian upland). Visnyk of the 

Lviv University. Series Geography, 47, 11–21 (In Ukrainian). 

4. Bogucki, A., Bogucki, O., & Voloshyn, P. (1998). Loess cover of Volynian Upland. In 

Ukrainian Polissia: yesterday, today, tomorrow (pp. 105–107). Lutsk: Nadstyria (In 

Ukrainian). 

5. Tsys, P. M. (1962). Geomorphology of Ukrainian SSR, Lviv: Lviv University Pub., 

224 pp. (In Ukrainian). 

6. Fedorowicz, S., Łanczont, M., Bogucki, A., Kusiak, J., Mroczek, P., Adamiec, G., 

Bluszcz, A., Moska, P., & Tracz, M. (2013). Loess-paleosol sequence at Korshiv 

(Ukraine): Chronology based on complementary and parallel dating (TL, OSL), and 

litho-pedosedimentary analyses. Quaternary International, 296, 117–130. 

7. Kusiak, J., Łanczont, M., & Bogucki, A. (2012). New exposure of loess deposits in 

Boyanychi (Ukraine) – Results of thermoluminescence analyses. Geochronometria, 

39(1), 84–100. 

 

Стаття:  надійшла до редакції 04.08.2015 

  доопрацьована 12.09.2015 

  прийнята до друку 22.09.2015 

 



24                                                                                                                           А. Богуцький, П. Волошин 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

ENGINEERING-GEOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE ROCKS  

OF THE LOESS-SOIL SERIES FROM THE KEY SECTION SHAROVECHKA 

(PODOLIAN UPLAND) 
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Description and detailed engineering-geological characteristic of rocks of the loess-soil series of one 

of the most complete loess section of Podolian Upland were given. Sharovechka key section represents 

the main loess and palaeosol horizons of Lower, Middle and Upper Pleistocene. There is total thickness 

of loess-soil series approximately is 25 meters in this section. Horokhiv and Korshiv fossil soil 

complexes, Lutsk and Sokal fossil soils, and lower horizon of Lower Pleistocene loesses can be key 

horizons for all territory of Volhyn-Podillia. The monoliths were taken from all stratigraphic horizons of 

this section with the purpose of investigation of engineering-geological features including subsidence. 

The analysis of the distribution of composition and features indexes in loess and palaeosol succession 

demonstrates a significant difference between their certain horizons caused by peculiarities of 

paleogeographic conditions of their formation and diagenetic transformation. It was also deduced that 

the degree of contrast of parameters of composition and features of loess and palaeosol horizons in 

comparison with key loess sections of Volhynian Upland was much lower. Probably this was caused by 

the higher total content of clay in soils of certain stratigraphic horizons and by the direct overlay of 

different types of fossil soils at each other. 

Key words: loess, loess-soil series, key section, fossil soil, engineering-geological features. 
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Товтри – комплекс викопних рифових побудов міоцену, що утворює один із наймальов-

ничіших краєвидів Поділля. У структурі Товтрової зони виділяють: головне пасмо (бар’єрний 

риф, сформований у пізньому бадені), окремі масиви Товтр (біогерми пізньобаденського віку, 

розташовані на схід від головного пасма), бічні товтри (біогерми ранньосарматського віку, 

розташовані на захід від головного пасма), території колишніх проток і лагун та проходи між 

окремими рифовими масивами, частина яких нині зайнята річковими долинами. Співвідношення 

та форма прояву у рельєфі зазначених елементів є основою детального геоморфологічного 

районування. У межах геоморфологічного району Подільських Товтр виділяємо три підрайони – 

Збаразький, Медоборський та Кам’янець-Подільський. Збаразький підрайон простягається від с. 

Підкамінь (Львівська обл.) до долини р. Гнізна (Тернопільська обл.) і охоплює Мильнівський, 

Збаразький та Луб’янецький масиви Товтр. 

У межах Подільських Товтр розташовано 85 об’єктів природно-заповідного фонду, за 

кількістю домінують ботанічні (20) та геологічні (19) пам’ятки природи. Найбільшу площу 

займають національний природний парк “Подільські Товтри” (261 316,0 га) і природний 

заповідник “Медобори” (9 516,7 га), сім ландшафтних заказників (2 423,2 га). У структурі 

ПЗФ Збаразьких Товтр за кількістю домінують ботанічні (6) та геологічні (6) пам’ятки природи, а 

найбільші площі займають два загальнозоологічні заказники (6 041,0 га). 

Виділено особливо цінні геолого-геоморфологічні об’єкти Товтр (ділянки головного пасма 

Товтр і бічні товтри, відслонення рифогенних відкладів, скелі і скельні комплекси, 

каньйоноподібні ділянки річкових долин, водоспади тощо), які у Збаразьких Товтрах охороняють 

у формі геологічних пам’яток природи “Киданецькі скелі”, “Останці Подільських Товтр”, 

“Останці Сарматського моря” і “Велике Сідло” та у межах ботанічного заказника “Гостра 

могила”. Частка природоохоронних об’єктів, які спрямовані на охорону геолого-

геоморфологічних утворень Товтр, становить до 2 % природно-заповідного фонду Збаразьких 

Товтр. 

Запропоновано створити регіональний ландшафтний парк “Збаразькі Товтри” на території 

головного пасма і прилеглих територій з бічними товтрами від долини р. Серет Лівий до долини 

Стрийовецького потоку. Адміністрацію парку треба розмістити у м. Збараж, у якому 1994 р. 

створено історико-архітектурний заповідник “Збараж”. У заповідну зону потрібно відвести 

найзбереженіші ділянки головного пасма (урочище Пожарниця, г. Гонтова, г. Зубова) та окремі 

бічні товтри (Луб’янецькі товтри). До складу парку увійдуть “Мільно-Бліхівський” (3 488,0 га) і 

“Малоберезовицько-Іванчанський” (2 553,0 га) загальнозоологічні, чотири ботанічні заказники та 

п’ять геологічних, два гідрологічні і чотири ботанічні пам’ятки природи. Розроблено два кільцеві 

маршрути зі Збаража для розвитку пізнавального туризму у парку. Перший маршрут охоплює 

унікальні історико-архітектурні пам’ятки й об’єкти неживої природи, а другий – ботанічні і 

зоологічні об’єкти та пам’ятки неживої природи. 
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У межах Збаразьких Товтр запропоновано створити ландшафтні заказники “Товтровий степ” 

і “Гори Стрийовецькі”, геологічні пам’ятки природи “Складка облямування у рифових вапняках 

у с. Білокриниця”, “Колодіївські велетні”, “Гонтова Гора” та заповідне урочище “Залужанський 

ліс”, які дадуть змогу зберегти унікальні геолого-геоморфологічні утворення регіону. 

Ключові слова: Збаразькі Товтри, головне пасмо, бічні товтри, природно-заповідний фонд, 

особливо цінний геолого-геоморфологічний об’єкт, геотуризм. 

 

Подільські Товтри – це унікальне геолого-геоморфологічне утворення на території 

Подільської височини. Унікальність Товтр пов’язана, по-перше, з їхнім походженням – 

це викопні рифові побудови середнього міоцену, які утворились у прибережних теплих 

водах Центрального Паратетису 13–18 млн. років тому та, по-друге, з доброю збереже-

ністю і морфологічною вираженістю у сучасному рельєфі Поділля [3, 6, 7]. Подільські 

Товтри простягаються з північного заходу на південний схід від смт Підка-

мінь (Львівська обл.) через Тернопільську і Хмельницьку області до долини р. Дністер 

більше ніж на 150 км, утворюючи один із наймальовничіших краєвидів Поділля. 

У природничій літературі Товтрами прийнято називати увесь комплекс викопних 

рифових побудов Поділля, проте вони суттєво відрізняються за походженням, літоло-

гічним складом порід та морфологічними особливостями рельєфу. Структура Товтро-

вої зони така: головне пасмо Товтр, сформоване як бар’єрний риф у пізньому бадені й 

перекрите органогенними спорудами раннього сармату; окремі масиви Товтр (біогерми 

пізньобаденського віку, які, імовірно, сформувались у лагунах, більшість із яких 

розмита або перекрита молодшими відкладами), розташовані на схід від головного 

пасма; бічні товтри (біогерми) ранньосарматського віку, розташовані, переважно, на 

захід від головного пасма; території колишніх проток і лагун, які відокремлювали 

свого часу зі сходу і заходу рифові споруди від суходолу й уздовж яких часто течуть 

сучасні річки Поділля; проходи між окремими рифовими масивами, частина з яких 

нині зайнята річковими долинами, а частина виповнена алювіально-дельтовими та 

континентальними (лесовими) відкладами [6, 8]. 

Співвідношення та форма прояву у рельєфі вище зазначених елементів Товтрової 

зони суттєво відрізняється в різних її частинах, що послугувало основою для детально-

го геоморфологічного районування території Подільських Товтр. У межах геоморфоло-

гічного району Подільські Товтри К. Москалюк виділяє три підрайони – Збаразь-

кий (північна частина Подільських Товтр), Медоборський (центральна частина) та 

Кам’янець-Подільський (південна частина), які різняться за морфологічними і морфо-

метричними особливостями рельєфу головного пасма та бічних товтр [7]. 

Збаразький підрайон простягається від с. Підкамінь (Львівська обл.) до долини 

р. Гнізна (Тернопільська обл.). Головне пасмо формують масиви північно-західного 

простягання, які піднімаються над навколишньою територією на 50–80 м. Типова для 

Товтр асиметрія схилів не виражена: схил південно-західної експозиції пологий (10–12°), 

майже без скелястих виходів у привершинній частині. Бічні товтри представлені 

пологими пагорбами (“могилками”). До цього підрайону входять Мильнівський, 

Збаразький та Луб’янецький масиви Товтр. 

Наша мета – проаналізувати стан збереження геолого-геоморфологічних об’єктів 

на території Збаразьких Товтр та розглянути перспективи їхньої охорони і використан-

ня в геотуризмі. 

Різноманіття природоохоронних територій Подільських Товтр зумовлена їхніми 

геолого-геоморфологічними і ландшафтно-біотичними особливостями. У межах 
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регіону розташовано 85 об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), серед яких 16 – 

загальнодержавного значення. Аналіз структури ПЗФ Подільських Товтр свідчить, що 

за кількістю об’єктів домінують ботанічні (20) та геологічні (19) пам’ятки природи. 

Найбільшу площу, після національного природного парку “Подільські Товт-

ри” (261 316,0 га) та природного заповідника “Медобори” (9 516,7 га), займають сім 

ландшафтних заказників (2 423,2 га). У структурі ПЗФ Збаразьких Товтр за кількістю 

об’єктів також переважають ботанічні (6) та геологічні (6) пам’ятки природи, а най-

більші площі займають “Мільно-Бліхівський” (3 488,0 га) і “Малоберезовицько-

Іванчанський” (2 553,0 га) загальнозоологічні заказники (див. табл. 1, 2). 

 

Таблиця 1 

Структура природно-заповідного фонду Збаразьких Товтр 
 

Категорія природно-заповідного фонду Кількість Площа, га 

Заказники: 

- загальнодержавного значення: 

гідрологічний 

- місцевого значення: 

ботанічний 

загальнозоологічний 

гідрологічний 

7 

 

1 

 

3 

2 

1 

7 388,9 

 

1 192,0 

 

1 18,5 

6 041,0 

37,4 

Пам’ятки природи: 

- місцевого значення: 

геологічні 

ботанічні 

гідрологічні 

16 

 

6 

6 

4 

40,8 

 

33,2 

2,82 

4,78 

ЗАГАЛОМ 23 7 429,7 

 

Серед геолого-геоморфологічних об’єктів Подільських Товтр особливу природо-

охоронну цінність мають ті, що дають важливу наукову та освітню інформацію про 

етапність геологічного розвитку Землі та сучасну динаміку рельєфу. Саме їх розгляда-

ємо як “особливо цінні геолого-геоморфологічні об’єкти” або “цінні об’єкти неживої 

природи” [4, 5]. 

Особливо цінними геолого-геоморфологічними об’єктами Подільських Товтр можна 

вважати ділянки головного пасма Товтр, скелі та відслонення рифогенних відкладів у 

привершинних частинах схилів головного пасма, конусоподібні скелясті гребені бічних 

товтр, печери у рифогенних відкладах, каньйоноподібні ділянки річкових долин, що 

перетинають головне пасмо Товтр, карстові озера та водоспади [1, 7]. 

Унікальні й типові геолого-геоморфологічні об’єкти Подільських Товтр розташова-

ні в межах ПЗ “Медобори”, НПП “Подільські Товтри” та ландшафтних, ботанічних і 

загальнозоологічних заказників, їх охороняють у складі комплексних і ботанічних 

пам’яток природи, або вони мають статус геологічних пам’яток природи. Природоохо-

ронні об’єкти, спрямовані на збереження неживої природи Товтр, займають порівняно 

незначну частку у структурі природно-заповідного фонду регіону. Отже, щодо 

Подільських Товтр питання збереження цінних геолого-геоморфологічних об’єктів для 

науково-пізнавальних та рекреаційних цілей є актуальним. 
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Таблиця 2 

Території та об’єкти природно-заповідного фонду Збаразьких Товтр 
 

Природно-заповідна територія або об’єкт Категорія Площа, га 
Рік 

створення 

Території загальнодержавного значення 

Заказники 

Серетський* Гідрологічний 1 192,0 1980 

Території і об’єкти місцевого значення 

Заказники 

Урочище Пожарниця Ботанічний 64,0 1990 

Добриводський Ботанічний 18,5 1983 

Шляхтинецький Ботанічний 36,0 1977 

Малоберезовицько-Іванчанський* Загальнозоол. 2 553,0 1990 

Мільно-Бліхівський* Загальнозоол. 3 488,0 1986 

Горішньоівачівський* Гідрологічний 37,4 1983 

Пам’ятки природи 

Збаразька ділянка первоцвіту весняного* Ботанічна 1,5 1996 

Оприлівські папороті* Ботанічна 1,0 1994 

Біогрупа з 9-х вікових буків Ботанічна 0,2 1994 

Горіх чорний* Ботанічна 0,06 1977 

Дуби братів Місулів* Ботанічна 0,04 1994 

Дуб Мильнівський* Ботанічна 0,02 1999 

Плейстоценові відклади грунтів Геологічна 0,1 1983 

Гора Бабина Геологічна 7,4 1977 

Гора Довбуша Геологічна 19,2 1977 

Останці Подільських Товтр Геологічна 1,0 1983 

Міоценові відклади в Добриводах  Геологічна 0,5 1977 

Залісецький яр Геологічна 5,0 1977 

Залізецьке джерело* Гідрологічна 0,01 1983 

Урочище Провалля Гідрологічна 4,7 1990 

Дубівецьке джерело* Гідрологічна 0,02 2000 

Плотицьке джерело* Гідрологічна 0,05 1977 
 

* Об’єкти ПЗФ, які охоплюють окремі ділянки Подільських Товтр та прилеглі до них 

території. 
 

У Збаразьких Товтрах розташовано 23 території та об’єкти природно-заповідного 

фонду, у тому числі 22 – місцевого значення. Частка об’єктів, які спрямовані власне на 

охорону цінних геолого-геоморфологічних утворень Товтр, незначна і становить до 

2 % ПЗФ північного підрайону Товтр. 

У межах головного пасма Збаразьких Товтр виділено низку цінних геолого-

геоморфологічних об’єктів (див. рис. 1). Серед них назвемо окремі рифові підняття 

верхнього бадену з вершиною г. Каміньчик (400,4 м), що розташовані на схід від 

головного пасма Товтр біля с. Почаїв (можливо, це останці берегового рифу, розміще-

ного паралельно до головного пасма Подільських Товтр). Зазначені масиви не мають 

статусу природоохоронних об’єктів, а в їхніх межах ведуть кар’єрні розробки вапняку, 

незважаючи на його незначну потужність (до 20 м). 
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Рис. 1. Цінні геолого-геоморфологічні об’єкти Збаразьких Товтр. 

Елементи Подільських Товтр: 1 – головне пасмо Товтр, 2 – бічні товтри; цінні геолого-

геоморфологічні об’єкти Подільських Товтр: 3 – окремі товтри, 4 – скелі, 5 – розсипи 

невеликих (від 0,5–1,0 до 1,5–2,0 м) брил вапняку, 6 – скелясті уступи у привершинних 

частинах схилів головного пасма Товтр, 7 – діючі промислові кар’єри, 8 – закинуті кар’єри, 

9 – каньйоноподібні ділянки річкових долин, 10 – печери, 11 – штольні, 12 – карстові озера, 

13 – водоспади, 14 – цінні знахідки викопної фауни, 15 – скельно-печерні комплекси,  

16 – давні городища, 17 – місця панорамного огляду. 
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Цікавими з науково-пізнавального та естетичного погляду є скелі та відслонення 

рифогенних відкладів у привершинних частинах схилів головного пасма Подільських 

Товтр. У межах Збаразьких Товтр виділяють скелі поблизу сіл Оприлівці, Кидан-

ці (геологічна пам’ятка природи “Киданецькі скелі”), Романівка, Старий Ска-

лат (геологічна пам’ятка природи “Останці Подільських Товтр”) та скелясті уступи 

вершин Падина (396,0 м), Гостра Могила (398,0 м). 

На території Збаразьких Товтр трапляються відклади з вмістом коралів (с. Макси-

мівка). Тут ділянки викопного рифу збудовані, головно, моховатками, а не літотамніями. 

Особливо цінними геолого-геоморфологічними об’єктами є сарматські органогенні 

споруди – товтри, розташовані на вершинних поверхнях головного пасма Товтр і 

прилеглих територіях Подільської височини. У Збаразькому підрайоні бічні товтри 

поширені на великій площі й практично не об’єднані у групи. Відстань окремих товтр 

від головного пасма становить близько 10–12 км. Серед них виділяються групи 

Луб’янецьких та Скалатських товтр, що перебувають під охороною у межах 

ботанічного заказника “Гостра могила” та як геологічні пам’ятки природи “Останці 

Сарматського моря” і “Велике Сідло”. 

Для Збаразьких Товтр актуальним є питання створення поліфункціональної 

природоохоронної території, адже природно-заповідний фонд цього регіону 

представлений тільки заказниками і пам’ятками природи. З огляду на унікальність 

походження Товтр та їхню добру вираженість у сучасному рельєфі Поділля, а також на 

розташування на цій ділянці Подільських Товтр визначних архітектурних, 

археологічних та історичних пам’яток, доцільно створити в межах Збаразьких Товтр 

регіональний ландшафтний парк (РЛП) [2, 10]. 

Регіональний ландшафтний парк “Збаразькі Товтри” пропонуємо створити в 

межах головного пасма Подільських Товтр та прилеглих територій з бічними товтрами 

від долини р. Серет Лівий до долини Стрийовецького потоку (див. рис. 2). 

Адміністрацію парку доцільно розмістити у м. Збараж, де в 1994 р. створено історико-

архітектурний заповідник “Збараж”. У заповідну зону парку треба відвести 

найзбереженіші ділянки головного пасма (урочище Пожарниця, г. Гонтова, г. Зубова) 

та окремі бічні товтри (Луб’янецькі товтри та ін.). Сприятливими для рекреації  

є річкові каньйоноподібні долини, зокрема річок Гніздечна та Гнізна-Гнила. 

Перспективним для цього регіону є розвиток сільського та пізнавального туризму. 

Пропонуємо два туристичні маршрути кільцевої форми для розвитку пізнавального 

туризму на території проектованого РЛП “Збаразькі Товтри”. Початкова і кінцева точка 

маршрутів – м. Збараж, розташоване у мальовничій долині Гнізни. 

Метою першого маршруту є ознайомлення з унікальними історико-архітектурними 

пам’ятками й об’єктами неживої природи. Траса маршруту: м. Збараж (парк 

ім. Б. Хмельницького, пам’ятники А. Міцкевичу (1848), Б. Хмельницькому (1954), 

І. Франку, В. Чорноволу (2002), Меморіал Слави загиблим у Другій світовій війні, 

Збаразький замок (1626–1631), будинки Скарбового уряду і колишнього міського суду, 

католицькі монастирі Бернардинців із костелом (1627) і Феліціянок (ХVIII ст.) та 

церкви Воскресіння Господнього (1764) і Успення (1755), синагога (1537)) – 

с. Залужжя (заповідне урочище “Залужанський ліс”, геологічні пам’ятки – гори Бабина, 

Дідова і Чернеча з руїнами замку і дерев’яною Спасо-Преображенською церк-

вою (1600), г. Довбушева з печерою Довбуша) – с. Старий Збараж (руїни давньо-
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руського літописного Збаража (1211) з руїнами замку (XIV ст.), вапняковий кар’єр) – 

м. Збараж. 

Метою другого маршруту є ознайомлення з пам’ятками неживої природи, зоологіч-

ними й ботанічними об’єктам Збаразьких Товтр. Траса маршруту: м. Збараж (“Плейс-

тоценові відклади ґрунтів”, ділянка первоцвіту весняного) – с. Залужжя (“Залужансь-

кий ліс”, гори Бабина, Дідова і Чернеча) – с. Зарубинці (біогрупа вікових буків) – 

с. Оприлівці (“Оприлівські папороті”) – с. Чумалі (урочище “Пожарниця”) – 

c. Добриводи (Добриводський заказник, “Міоценові відклади в Добриводах”, 

Малоберезовицько-Іванчанський і Кобилівський загальнозоологічні заказники) – 

с. Новики (гідрологічна пам’ятка “Урочище Провалля”) – с. Колодне (ботанічні 

заказники “Колоденський” і “Урочище Колодно”) – м. Збараж. 

 

 
 

Рис. 2. Природно-заповідний фонд Збаразьких Товтр: 

1 – межі масивів Збаразьких Товтр; 2 – межі заказників; 3–5 – пам’ятки природи місцевого 

значення: 3 – геологічна, 4 – ботанічна, 5 – гідрологічна; 6 – межі пропонованого 

регіонального ландшафтного парку “Збаразькі Товтри”. 
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Створення регіонального ландшафтного парку є важливим кроком для поліпшення 

функціонування природно-заповідного фонду Подільських Товтр загалом та розвитку 

геотуризму в регіоні. 

У межах Збаразьких Товтр також пропонуємо створити такі заповідні об’єкти: 

ландшафтні заказники “Товтровий степ”, “Гори Стрийовецькі”, геологічні пам’ятки 

природи “Складка облямування у рифових вапняках у с. Білокриниця”, “Колодіївські 

велетні”, “Гонтова Гора” та заповідне урочище “Залужанський ліс” [9]. Створення 

перелічених об’єктів дасть змогу зберегти унікальні геолого-геоморфологічні 

утворення північної частини Подільських Товтр. 

У Збаразьких Товтрах розташовано небагато промислових кар’єрів біля сіл Гаї 

Розтоцькі, Дітківці, Добриводи і Чернихівці та м. Збараж. Після рекультивації вони 

можуть стати еталонними розрізами для вивчення геологічної будови Товтр. 

Отже, у межах Збаразьких Товтр наявна низка унікальних, мальовничих форм та 

елементів форм рельєфу викопних органогенних побудов. Важливою є оцінка геолого-

геоморфологічних об’єктів як чинника, що зумовлює біорізноманітність заповідних 

територій. У ході планування територіальної структури та розширення площ заповід-

них територій важливо звертати увагу на природні межі об’єктів, їхню геологічну та 

геоморфологічну будову. Для Збаразьких, як і для Подільських, Товтр загалом 

актуальні питання інвентаризації особливо цінних геолого-геоморфологічних об’єктів 

та розробка на їхній основі екоосвітніх та екотуристичних маршрутів [1, 11]. 

До перспективних завдань щодо дослідження, збереження й використання геолого-

геоморфологічної спадщини Подільських Товтр необхідно віднести: 1) проведення 

великомасштабного геологічного картографування з виділенням цінних у науково-

освітньому аспекті відслонень порід (місця документації); 2) проведення інвентаризації 

і паспортизації особливо цінних геолого-геоморфологічних об’єктів; 3) оцінювання 

впливу георізноманітності Товтрового пасма на біотичне і ландшафтне різноманіття та 

розбудову елементів екомережі; 4) розбудова мережі екоосвітніх і екотуристичних 

маршрутів на базі цінних геолого-геоморфологічних об’єктів та створення відповідної 

інформаційно-освітньої інфраструктури для популяризації геоспадщини Товтр. 
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Tovtry is a complex of Miocene fossils reef buildups that rise in a scenic ridge and hills above  

the surrounding plains of Podillya region. The Tovtry zone consists of main ridge (the late Baden barrier 

reef), isolated Tovtry hills (the late Baden bioherms, located east of the ridge), isolated tovtry (the early 

Sarmat bioherms, located west of the main ridge), the territories of the former channels, lagoons and 

passes between hills, where the modern rivers flows. The correlation and form of relief of Tovtry zone 

elements are the basis of detailed geomorphologic zoning. Within geomorphological area of Podillian 

Tovtry distinguish three subdistricts – Zbarazh, Medobory and Kamenec-Podolsky regions.  

The Zbarazhky Tovtry is stretching from Pidkamin village (Lviv region) to the valley of Gnizna river 

and includes Mylnivskyy, Zbarazhsky and Lub’yanetskyy hills of Tovtry. 

Within Podillian Tovtry are 85 objects of nature reserve fund (NRF), dominated by the number  

of botanical (20) and geological (19) natural monuments. The largest area is occupied by National 

Nature Park “Podilski Tovtry” (261 316,0 ha) and nature reserve “Medobory” (9 516,7 ha) and 

7 landscape reserves (2 423,2 ha). The structure of NRF of Zbarazhsky Tovtry dominated by the number 

of botanical (6) and geological (6) natural monuments, and the largest area is occupied by 2 zoological 

reserves (6 041,0 ha). 

The particularly valuable geologic-geomorphologic objects of Tovtry have been identified (the Tovtry 

main ridge areas and isolated tovtry hills, the outcrops of reef sediments, rocks, canyon sections of the 

river valley, waterfalls etc.), they are protected in the form of geological nature monuments “Kydanetski 

rocks”, “Podillian Tovtry outliers”, “Sarmat sea outliers”, “Big Saddle” and into botanic reserve “Acute 

grave”. Share of environmental protection objects aimed at the protection of geological and 

geomorphological Tovtry formations in the Zbarazhsky Tovtry NRF is less than 2 %. 

The creations of the regional landscape park (RLP) “Zbarazhsky Tovtry” in the territory f the main 

ridge and surrounding areas with isolated tovtry hills from Left Seret river valley to Stryyovetski stream 

valley has been proposed. The park administration should be placed in the Zbarazh, where in 1994  

the historical and architectural reserve “Zbrazh” has been created. Into RLP reserve zone should be 

included the most outstanding areas of main ridge (natural landmark Pozharnytsya, mount Hontova, 

mount Zubova) and isolated tovtry hills (Lub’yanetski Tovtry). The RLP will include “Milne-

Blihivskyy” (3 488,0 ha) and “Maloberezovytsko-Ivanchanskyy” (2 553,0 ha) zoological reserves, 
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4 botanical reserves, 5 geological and 2 hydrological reserves, 4 botanical nature monuments. Two 

circular routes from Zbarazh for the tourism development into regional landscape park “Zbarazhsky 

Tovtry” have been developed. The first route includes unique historical and architectural monuments 

and objects of inanimate nature, and the second – botanical and zoological objects and nature 

monuments. 

The landscape reserves “Tovtry steppe” and “Stryyovetski Mountains”, geological nature 

monuments “Fold bordering in the reef limestones in Bilokrynytsya village”, “Kolodiyivski giants”, 

“Hontva Mountain” and natural landmark “Zaluzhanskyy forest” are proposed to create in Zbarazhsky 

Tovtry. The chain of nature reserve objects will preserve the unique geological and geomorphological 

formation of Zbarazhsky Tovtry region. 

Key words: Zbarazhsky Tovtry, main ridge, isolated tovtry hills, natural reserve fund, outstanding 

geology-geomorphologic objects, geotourism. 
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Наведено історичний огляд розвитку фізико-географічного районування Українських Карпат 

та еволюцію уявлень щодо місця в ньому Сколівських Бескидів. Згідно зі схемами районування 

Українських Карпат (Геренчук, Койнов, Цись, 1964; Цись, 1968; Міллер, Федірко, 1990; Мельник, 

1999; Маринич та ін., 2009; Гілецький, 2012), Сколівські Бескиди розглядають як окремий 

ландшафтний район, який складається з ландшафтів. 

На підставі порівняльного аналізу відомих схем фізико-географічного (ландшафтного) райо-

нування Сколівських Бескидів, результатів власного ландшафтного картування району  

в масштабі 1:50 000, сучасних галузевих карт (топографічної, тектонічної, геологічної та ін.), а 

також космічних знімків уточнено південно-західну межу ландшафтного району та запропонова-

но нову, детальнішу схему поділу території на ландшафти. 

За основу пропонованого ландшафтного районування Сколівських Бескидів узято 

районування А. Мельника (1999). Критеріями виділення ландшафтів були: єдність геологічного 

фундаменту, пов’язаність їх з морфоструктурами найнижчого порядку, приуроченість до окремих 

макроформ рельєфу (цілісних гірських масивів) та характер їхньої внутрішньої морфологічної 

структури (поєднання висотних місцевостей і стрій). Запропонована схема ландшафтного 

районування досліджуваної території містить 32 ландшафти. 

Ключові слова: ландшафт, ландшафтне районування, Сколівські Бескиди, Українські Карпати. 

 

Сколівські Бескиди – самобутній ландшафтний (фізико-географічний) регіон Укра-

їнських Карпат, який на схемах геоморфологічного [9] та фізико-географічного 

районування [1, 5, 7, 12, 14, 17, 20] виділений як фізико-географічний район, що 

простягається у вигляді середньогірного гірського пасма шириною близько 22 км з 

північного заходу від р. Стрий на південний схід до р. Мізунка. 

Згідно з фізико-географічним районуванням Г. Міллера і О. Федірка (1990), район 

Сколівських Бескидів є складовою частиною Середньогірно-скибової ландшафтної 

області Українських Карпат, що на північному заході межує з районом Верхньодніс-

терських Бескидів, а на південному сході − з Горганським районом тієї ж Середньо-

гірно-скибової ландшафтної області [15]. На північному сході досліджуваний ланд-

шафтний район межує із ландшафтним районом Бескидського крайового низькогір’я 

Низькогірно-скибової ландшафтної області, а на південному заході – з Опір-Сянським 

ландшафтним районом Міжгірно-верховинської ландшафтної області. 

Ландшафтний район Сколівських Бескидів має складну тектонічну [19] і геологічну [2] 

будову, диференціацію на морфоструктури різних порядків [10], сильно розчленований 

рельєф та густу річкову мережу, тому з погляду ландшафтного районування  

є внутрішньо неоднорідним і складається з ландшафтів [3, 5, 14]. 
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Для літогенної основи або геологічного фундаменту Сколівських Бескидів, харак-

терні специфічні  тектонічні особливості, петрографічний склад гірських порід, умови 

їхнього залягання, неотектонічні рухи та рельєф. Незважаючи на те, що район має чітку 

морфоструктурну вираженість і його межі узгоджені з орографічними і гідро-

графічними рубежами, у дослідників нема єдиної думки щодо його меж. 

Внутрішня диференціація літогенної основи Сколівських Бескидів на тектонічні 

структури (підзони, скиби) [2, 19] і морфоструктури різних порядків [10] зумовлює 

формування в їхніх межах значної кількості ландшафтів, які ще не до кінця визначені. 

Тобто актуальним є деталізація ландшафтного районування на рівні його найнижчої 

одиниці – ландшафту. 

Детальна схема ландшафтного районування Сколівських Бескидів необхідна для 

раціонального використання їхніх природних ресурсів (лісових, кліматичних, водних, 

рекреаційних та ін.). Вона є основою подальших прикладних районувань території – 

рекреаційного, еколого-географічного та ін. 

З огляду на це нашими завданнями було: 1) проаналізувати схеми ландшафтного 

районування Українських Карпат та з’ясувати місце в них Сколівських Бескидів; 2) за 

результатами власних польових ландшафтних досліджень у масштабі 1:50 000, топо-

графічними, геологічними, геоморфологічними та іншими картами такого ж масштабу, 

космознімками з використанням ГІС-технології з’ясувати особливості внутрішньої 

диференціації району на ландшафти; 3) виконати загальний аналіз ландшафтів, беручи 

до уваги їхню морфологічну структуру на рівні висотних місцевостей. 

Ландшафтне або фізико-географічне районування Українських Карпат різні дослід-

ники проводили з 1964 р. Уперше природно-географічний район Сколівських Бескидів, 

як структурну частину природно-географічної області Зовнішніх Карпат, виділив 

К. Геренчук, М. Койнов, М. Цись (1964) на карті природно-географічних областей і 

районів Львівського та Подільського економічних районів [6]. Північно-західна і значна 

частина північно-східної меж району були проведені по річці Стрий (від м. Турка вниз 

по течії до с. Корчин), південно-східна – по річці Мізунка (від с. Новий Мізунь до 

г. Чорна Ріпа, до місця, де сходяться межі трьох адміністративних областей – Львівсь-

кої, Івано-Франківської і Закарпатської), а південно-західна – від м. Турка вверх по течії 

р. Стрий, його притоці Завадка, а далі майже по прямій лінії до витоків Рожанки та 

г. Чорна Ріпа. Північно-східна межа Сколівських Бескидів між селами Корчин і Новий 

Мізунь, очевидно, була проведена по орографічному уступі, який добре простежується 

в рельєфі на топографічній карті і пов’язаний з північно-східною межею Сколівської 

скиби. 

У 1966 р. Л. Воропай та М. Куниця [1] запропонували своє фізико-географічне 

районування Українських Карпат. Виділений ними фізико-географічний район 

Сколівські Бескиди зачислений до області Скибових середньогірних Лісистих Карпат, 

Карпатської гірської субальпійсько-лісової підпровінції провінції Східних Лісистих 

Карпат. 

Дещо пізніше П. Цись (1968) уточнив схему фізико-географічного районування 

Українських Карпат, на якій фізико-географічний район Сколівських Бескидів виділено 

в таких самих межах, що й на карті природно-географічного районування, опублікова-

ній 1964 р. [20]. Цей район представлений як складова частина підобласті Скибових 

Карпат області Зовнішніх Карпат. 
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У 1968 р. К. Геренчук виконав класифікацію ландшафтів Українських Карпат, згідно 

з якою виділені в межах Сколівських Бескидів Сколівський (у межиріччі Опору, Стрия  

і Завадки) та Зелем’янський (у межиріччі Опору і Мізунки) ландшафти були зачислені 

до бескидського різновиду ландшафтів, що входить до складу групи середньогірних 

ландшафтів [3]. Пізніше 1972 р. учений уклав карту природних районів (ландшафтів) 

Львівської області, на якій у межах території Сколівських Бескидів виділив ті ж два 

ландшафти, проте з іншими назвами – Виднохівський (відповідає Сколівському) та 

Сукельський (відповідає Зелем’янському) [5]. Межа між ландшафтами проведена по 

річці Опір і її притоці Орява. Обидва ландшафти зачислені до групи середньогірно-

бескидських ландшафтів. Дещо по-іншому, ніж П. Цись (1964), К. Геренчук провів 

південно-західну межу згаданих ландшафтів, а відповідно, і Сколівських Бескидів,  

а саме: по р. Завадка до її витоків, а далі по потоці Орявчик (притока р. Орява) до 

с. Козьова, і далі лінійно дещо на північ від смт Славське (очевидно, по орографічному 

уступі, що фіксує межу низькогір’я і середньогір’я). 

Детальнішу схему фізико-географічного районування Українських Карпат, порівня-

но зі схемою П. Цися (1968), розробили у 1990 р. Г. Міллер та О. Федірко, опубліку-

вавши її у 1993 р. [15]. Зокрема, у межах області Зовнішніх Карпат вони виділили дві 

області – Низькогірно-скибову і Середньогірно-скибову. Межа фізико-географічного 

району Сколівські Бескиди, як структурної складової Середньогірно-скибової області, 

наведена згідно з П. Цисем (1968) та К. Геренчуком (1972) (південно-західна межа), за 

винятком північно-західної частини північно-східної межі. Г. Міллер та О. Федірко тут 

провели межу Сколівських Бескидів не по р. Стрий, а дещо на північ по лінії населених 

пунктів Корчин, Підгородці, Урич, Східниця, а далі вздовж с. Новий Кропивник до 

р. Стрий. Така межа узгоджується з північно-східною межею Сколівської скиби і має 

місцями орографічне, а місцями гідрографічне вираження. 

У таких самих межах, як на схемі фізико-географічного районування Г. Міллера та 

О. Федірка (1990), Сколівські Бескиди представлені й на схемі А. Мельника (1999). 

Виняток становить лише південно-східна межа району, проведена по р. Свіча. Крім 

того, у межах Сколівських Бескидів було виділено 15 ландшафтів (в тому числі три в 

межиріччі Свічі і Мізунки) [14]. Розмежування ландшафтів виконували на підставі 

врахування меж скиб та поперечного розчленування їх долинами рік, які закладені 

вдовж поперечних тектонічних порушень. Відповідно, з морфоструктурами нижчого 

порядку Сколівської скиби пов’язано п’ять ландшафтів, Парашки і Мальманстальсь-

кої – також п’ять, а Зелем’янки і Рожанки – так само п’ять. 

У 2003 р. опубліковано ландшафтну карту Львівської обл. Б. Мухи, на якій виділено 

Сколівський ландшафт, що займає всю територію Сколівських Бескидів [18]. Його 

північно-східна межа проведена по межі Сколівської скиби, згідно з Г. Міллером та 

О. Федірком (1990), північно-західна − по р. Стрий (згідно з К. Геренчуком, 

М. Койновим, П. Цисем, 1964). Дещо інакше, ніж попередні дослідники, південно-

західну межу району на ділянці від м. Турка до с. Козьова подав Б. Муха. Тут він провів 

її не по р. Завадка, а за 3–4 км далі на північний схід, очевидно, по орографічному 

уступу на південно-західному схилі хребта з найвищою вершиною Високий Верх, який 

простягається з північного заходу на південний схід. 

Згідно з останньою схемою фізико-географічного районування України, розробле-

ною О. Мариничем зі співавторами (2009), досліджуваний нами ландшафтний район 

має назву Славсько-Сколівський і належить до Зовнішньокарпатської фізико-
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географічної області [12]. Його межа узгоджується з межею К. Геренчука, М. Койнова, 

П. Цися (1964), за винятком північно-східної, яка проведена за Г. Міллером та 

О. Федірком (1990). 

У природно-географічному районуванні Українських Карпат, яке запропонував 

Й. Гілецький (2012), Сколівські Бескиди належать до Зовнішньофлішової Карпатської 

області, природно-географічної підобласті Українські Бескиди, де утворюють одно-

йменний район [7]. На жаль, про те, як проводить межі цього району автор, судити 

важко, оскільки він не навів картосхем районування, а лише дав перелік одиниць 

районування у таблиці. 

Окремо згадаємо про морфогенну екологічну регіоналізацію Українських Карпат, 

виконану І. Кругловим (2008), згідно з якою виділено морфогенні мезоекорегіони, які, 

на думку автора, відповідають ландшафтним районам [11]. Територію ландшафтного 

району Сколівських Бескидів І. Круглов розділив за тектонічними ознаками (приуро-

ченістю до частин тектонічних підзон Скибового покриву) між п’ятьма морфогенними 

мезоекорегіонами: Зовнішніх Бескидів (Сколівська підзона), Центральних Бески-

дів (Парашківська підзона), Внутрішніх Бескидів (Славсько-Верховинська підзона зони 

Кросно), Бескидської Верховини (Славсько-Верховинська підзона зони Кросно) і 

Сянсько-Стрийської Верховини (зона Кросно) [11]. Перший мезоекорегіон повністю є в 

межах ландшафтного району Сколівських Бескидів, другий – дещо виходить за його 

межі в межиріччі Мізунки і Свічі, а решта три мезоекорегіони в межах Сколівських 

Бескидів представлені невеликими ділянками. 

Ландшафтне, або фізико-географічне, районування, як відомо, − це виявлення, 

вивчення і картування індивідуальних природних територіальних комплексів регіо-

нального рівня, які об’єктивно існують і утворилися в процесі розвитку географічної 

оболонки [13]. Воно ґрунтується на системі принципів, таких як комплексності, 

об’єктивності, територіальної цілісності, однорідності, генетичної  єдності тощо, його 

виконують на підставі поєднання двох підходів: поділом регіональних природних 

територіальних комплексів вищих рангів на нижчі; об’єднанням геокомплексів нижчих 

рангів у вищі [4, 8]. 

Найнижча одиниця ландшафтного районування − ландшафт, тобто оригінальний 

природний територіальний комплекс індивідуальної морфологічної структури, в основі 

якого є окрема морфоструктура [4]. Це генетично однорідна ділянка географічної 

оболонки з єдиним геологічним фундаментом, однотипним рельєфом, гідрологічним 

режимом, поєднанням ґрунтів і біоценозів та характерною для неї морфологічною 

структурою [21]. Гірський ландшафт, згідно з Г. Міллером, являє собою ясно відособ-

лений у геологічному фундаменті і рельєфі гірської області цілісний багатоповерховий 

додатний або від’ємний за формою природний територіальний макрокомплекс, який 

складається з низки висотних місцевостей [16, с. 36]. 

Відповідно до наведених вище визначень ландшафту, у разі виявлення і проведення 

меж ландшафтів Сколівських Бескидів ми враховували такі основні їхні діагностичні 

ознаки: єдність геологічного фундаменту, пов’язаність з морфоструктурами найнижчо-

го порядку, приуроченість до окремих макроформ рельєфу (цілісних гірських масивів, 

окремих хребтів) та характер їхньої внутрішньої морфологічної структури (поєднання 

висотних місцевостей і стрій [16]). 

У ході проведенні меж ландшафтів і ландшафтного району Сколівських Бескидів 

загалом ми брали до уваги орографічні (головно, зумовлені контактом тектонічних 
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скиб) межі та гідрографічні (русла рік поперечного − з південного заходу на північний 

схід, а також поздовжнього – з північного заходу на південний схід, простягання, 

зокрема, ділянка р. Стрий) межі, які, зазвичай, приурочені до тектонічних пору-

шень (головно поперечних). 

На підставі наведених вище критеріїв проведення меж ландшафтів межу ландшафт-

ного району Сколівських Бескид, за винятком її південно-західної ділянки, проводимо 

за К. Геренчуком, М. Койновим, П. Цисем (1964). Південно-західна межа району більш 

обґрунтована Б. Мухою (2003), оскільки узгоджується з південно-східною межею скиби 

Рожанки і має орографічне вираження. 

Укладені нами ландшафтні карти на рівні місцевостей і стрій масштабу 1:50 000 на 

територію Сколівських Бескидів, поряд з іншими наведеними вище критеріями дали 

змогу деталізувати схему ландшафтного районування досліджуваного району [14], на 

якій відображено 12 ландшатфів, і виділити в його межах 32 ландшафти (у тому числі 

20 нових) (див. рисунок). Назви ландшафтам давали згідно з назвами найвищих хребтів 

чи вершин, що є в їхніх межах. 

Загальною закономірністю розміщення ландшафтів досліджуваної території є при-

уроченість їхньої літогенної основи до частин п’ятьох скиб (Сколівської, Парашки, 

Мальманстальської, Зелемянки і Рожанки) – морфоструктур четвертого і п’ятого 

порядку [10], які паралельно простягаються з північного заходу на південний схід  

і розділені на боки поперечними долинами рік, закладених по тектонічних порушеннях. 

У попередній схемі фізико-географічного поділу Сколівських Бескидів на ландшаф-

ти [14], з огляду на масштаб дослідження (1:200 000), не були виявлені фізіономічно 

слабковиражені фізико-географічні (орографічні та гідрографічні) межі між скибами 

Парашки і Мальманстальською та між скибами Зелем’янки і Рожанки. Виконане нами 

польове ландшафтне картування та аналіз ландшафтної структури території на рівні 

висотних місцевостей і стрий, топографічної і геологічної карт масштабу 1:50 000 

послугували підставою для виділення низки ландшафтів, приурочених до морфострук-

тур п’ятого порядку в межах згаданих вище скиб. 

Крім того, привертає увагу той факт, що скиба Рожанки в межах досліджуваної 

території за характером рельєфу і геологічною будовою не однорідна і суттєво відрізня-

ється від інших скиб Cкибового покриву [2]. Її північно-східна частина складена 

переважно відкладами стрийської світи крейди (стрийська світа) та нерозчленованими 

відкладами палеогену і гилецькою світою палеогену, а південно-західна – відкладами 

нижньо-, середньо- і верхньоверховинської підсвіт палеогену. Тому не випадково ця 

південно-західна частина скиби Рожанки, згідно з тектонічним районуванням Українсь-

ких Карпат, уже належить не до Скибової зони, а зони Кросно [19]. У рельєфі згадані 

дві частини скиби Рожанки представлені двома паралельними ланцюгами середньогір-

них хребтів, розділених вузькою смугою низькогір’я. Це є підставою для виділення 

морфоструктур шостого порядку і приурочених до них ландшафтів. Ці ландшафти 

відрізняються не лише морфоструктурною вираженістю і геологічною будовою,  

й морфологічною структурою – характером поширення висотних місцевостей. 

Зокрема, у межах Сколівської скиби ми виділимо п’ять ландшафтів (один новий, 

колишній Підгородцівський ландшафт розділений на два), Парашки – також п’ять (один 

новий, Парашкінський розділений на два), Мальманстальської – три (два нові), 

Зелемянки – вісім (шість нових) і Рожанки – одинадцять (вісім нових, приурочених до 

північно-східної частини скиби Рожанки, і два нові – до південно-західної) (див. рисунок). 
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Рис. 1. Ландшафти і висотні місцевості Сколівських Бескидів 

Ландшафти: 1 – Ясненський, 2 – Високоверхський, 3 – Магурський, 4 – Студеногірський,  

5 – Шимонецький, 6 – Росохачкінський, 7 – Старошебельський, 8 – Плішківський, 9 – Мен-

чілський, 10 – Скубенецький, 11 – Магійський, 12 – Звабунський, 13 – Кичирський, 14 – По-

харський, 15 – Переківський, 16 – Кжеменецький, 17 – Креміннянський, 18 – Красноширський, 

19 – Буковецький, 20 – Буківський, 21 – Липовальський, 22 – Видногівський, 23 – Спароський,  

24 – Великоверхський, 25 – Парашківський, 26 – Зелем’янський, 27 –  Чорносихленський,  

28 – Кобилецький, 29 – Добжанський, 30 – Сукільський, 31 – Широкий, 32 – Церковишський. 

Висотні місцевості: А ‒ крутосхиле ерозійно-денудаційне помірно-холодне і холодне (січень  

-8,5 °С; липень +13 °С), вологе (900–1200 мм) лісисте середньогір’я з яворово-буковими, 

ялицево-смерековими і смерековими лісами на бурих гірсько-лісових ґрунтах; Б ‒ крутосхиле 

ерозійно-денудаційне прохолодне (січень -6,6 °С; липень +15,2 °С), вологе (800–1000 мм) лісисте 

низькогір’я зі смереково-ялицево-буковими, ялицевими та смерековими лісами на бурих гірсько-

лісових ґрунтах; В ‒ спадистосхиле ерозійно-денудаційне прохолодне (січень -6,6 °С; липень 

+15,2 °С), вологе (800–1000 мм) лісисте низькогір’я з яворово-, смереково-ялицево-буковими та 

смерековими лісами на бурих гірсько-лісових ґрунтах; Г ‒ терасовані днища річкових долин з 

помірним (січень -4,4 °С; липень +17,9 °С), сирим (800–900 мм) кліматом, з формаціями сірої 

вільхи і буково-ялицево-смерекових лісів на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 
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Ландшафти і висотні місцевості Сколівських Бескидів 
 

Індекс 

ланд-

шафту 

Назва ландшафту 
Площа 

Місцевості* та їхня площа 

А Б В Г 

км2 % км2 % км2 % км2 % км2 % 

1 Ясненський 12,8 1,1 - - 11,9 93 - - 0,9 7 

2 Високоверхський 57,1 4,9 55,5 98,1 1,6 1,9 - - - - 

3 Магурський 13,9 1,2 12,2 87,8 - - - - 1,7 12,3 

4 Студеногірський 6,4 0,6 - - 5,5 85,9 - - 0,9 14,1 

5 Шимонецький 12,8 1,2 9,1 75,7 3,1 24,2 - - 0,6 0,5 

6 Росохачкінський 11,8 1,1 7,6 64,4 3,7 31,4 - - 0,5 4,2 

7 Старошебельський 8,9 0,8 4,5 75,3 1,4 15,7 - - 0,8 9 

8 Плішківський 7,2 0,7 4,5 62,5 2,4 33,3 - - 0,3 4,2 

9 Менчілський 9,7 0,9 8,8 90,7 - - - - 0,9 9,3 

10 Скубенецький  15,4 1,4 13,3 86,6 - - - - 2,1 13,7 

11 Магійський 52,2 4,9 39,3 75,3 10,9 20,9 - - 2 3,8 

12 Звабунський 19,6 1,8 - - 14,9 76 - - 4,7 24 

13 Кичеирський 23,8 2,2 11,9 48,7 11,3 48,3 - - 0,6 2,5 

14 Похарський 28,9 2,7 21 72,7 6,9 23,9 - - 2 6,9 

15 Переківський 36,8 3,5 23,3 63,3 12,5 34 - - 1 2,7 

16 Кжеменецький 39,4 3,7 25,2 64 11,8 29,9 - - 2,4 6,1 

17 Кремінянський 60,7 5,7 28,2 46,5 27,2 44,8 - - 5,3 8,7 

18 Красноширський 90,1 8,5 34,3 38,1 50,2 55,7 - - 5,6 6,2 

19 Буковецький  19,1 1,8 7,2 37,7 10,2 53,4 - - 1,7 8,9 

20 Буківський  47,9 4,5 19,2 40,1 19 39,6 - - 9,7 20,3 

21 Липовальський 12,1 1,1 - - 10 82,7 - - 2,1 17,4 

22 Видногівський 24,6 2,3 14,6 59,4 8,3 33,7 - - 1,7 6,9 

23 Спароський 23,1 2,2 - - 16,8 72,7 - - 6,3 27,3 

24 Великоверхський 51,8 4,9 39,1 75,3 9,1 17,6 - - 3,7 7,1 

25 Парашківський 66,6 6,3 52,8 79,2 8,5 12,8 - - 5,3 8 

26 Зелем’янський 76,6 7,2 62,3 82,1 9,3 12,7 - - 3,9 5,3 

27 Чорносихленський 65,3 6,1 56,4 86,4 7,2 11 - - 1,7 2,6 

28 Кобилецький 35,6 3,4 - - 27,8 78,2 - - 7,8 21,9 

29 Добжанський 37 3,5 - - 31,1 84,2 - - 5,9 16 

30 Сукільський  82,2 7,7 - - - - 77,9 94,8 4,3 5,2 

31 Широкий  43,8 4,1 - - - - 39,1 89,3 4,7 10,7 

32 Церковищський 48,9 4,6 18,3 37,4 29,2 59,7 - - 1,2 2,5 

Разом 1154,1 100 568,6 51,1 217 19,1 117 20,1 86,1 9,7 

 

* Умовні позначення місцевостей (А–Г) див. на рисунку. 
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Аналіз морфологічної структури ландшафтів на рівні висотних місцевостей під-

тверджує своєрідність кожного з виділених ландшафтів (див. рисунок, таблицю). Крім 

того, розподіл висотних місцевостей по ландшафтах свідчить, що в межах ландшафтно-

го району Сколівських Бескидів наявні не лише середньогірні, а й низькогірні ланд-

шафти. Низькогірні ландшафти приурочені до Сколівської скиби і поширені в північно-

східній частині району, яка межує по р. Стрий з ландшафтним районом Бескидського 

крайового низькогір’я, та в північно-західній, яка по тій же р. Стрий межує з низькогір-

ним ландшафтним районом Верхньодністерських Бескидів. 

Виявлена значна різноманітність ландшафтів Сколівських Бескидів робить актуаль-

ними питання їхньої класифікації, а також аналізу їхньої морфологічної структури й 

інших властивостей, зокрема, пов’язаних з тими чи іншими природними ресурсами – 

лісовими, рекреаційними тощо, та екологічними умовами. Логічним завершенням 

таких досліджень мають стати схеми відповідних прикладних ландшафтних 

районувань. 
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LANDSCAPE ZONING OF SKOLE’S BESKYDY 
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Historical overview of the development of physical-geographical regionalization of Ukrainian 

Carpathians and the evolution of ideas about the place and borders of Skole’s Beskydy are shown. 

According to zoning schemes of Ukrainian Carpathians (Herenchuk, Koynov, Tsys, 1964; Tsys, 1968; 

Miller, Fedirko, 1990; Miller, 1999; Marinich et al., 2009; Hiletskyy, 2012) Skole’s Beskydy are treated 

as separate landscape area that consists of landscapes. 

Based on comparative analysis of physical and geographic (landscape) zoning schemes of Skole’s 

Beskydy, the results of own landscape mapping of the area in the scale of 1:50 000, modern specific 

maps (topographic, tectonic, geological etc.) and satellite images, Southwestern border of landscape 

area is specified. A new more detailed scheme of division of the territory on landscapes is proposed. 

The basis of the proposed landscape zoning of Skole’s Beskydy is zoning by A. Melnyk (1999).  

The criteria for landscapes defining were: the unity of the geological foundation, connectedness with 

their morphological structure of the lowest order, restriction to certain relief macroforms (of entire 

mountain ranges) and the nature of their internal morphological structure (a combination of high-

altitude areas and arrays). The scheme of landscape zoning of the area under investigation includes 

32 landscapes. 

Key words: landscape, landscape zoning, Skole’s Beskydy, Ukrainian Carpathians. 
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Останніми роками стан здоров’я дитячого населення України погіршується. Це спонукає 

турботливо ставитися до здоров’я дітей, удосконалювати систему охорони здоров’я, зокрема, 

підвищувати ефективність функціонування курортів та оздоровниць регіонів України, які  

б забезпечили оздоровлення та відпочинок дітей. Потрібно також активізувати наукові 

дослідження сучасного стану здоров’я дитячого населення, передумов і чинників його 

формування, просторових особливостей. 

Розкрито актуальність дослідження сучасної системи оздоровлення та відпочинку дітей 

Львівської обл. Проаналізовано нормативно-правові акти, пов’язані з цією проблематикою, на 

державному та регіональному рівнях. Визначено динаміку кількості дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку в Україні. Схарактеризовано найважливіші дитячі заклади 

оздоровлення, які діяли у 2013 р. на Львівщині. Розглянуто просторові особливості та проблеми 

оздоровлення і відпочинку дитячого населення в області. Виявлено, що ситуація з оздоровленням 

дітей у області за останні десять років загалом погіршилася, попри наявність окремих позитивних 

зрушень. 

Схарактеризовано рекреаційний потенціал області та з’ясовано вплив природних ресурсів на 

розміщення закладів дитячого оздоровлення й відпочинку в області. Більшість оздоровчих 

закладів (позаміських та санаторного типу) зосереджено в районах з найліпшими природними 

ресурсами, лікувальними мінеральними водами, кліматичними, лісовими та водними ресурсами. 

Заклади відпочинку з денним перебуванням зосереджені, насамперед, у районах з високим рівнем 

урбанізації. 

На підставі статистичної інформації простежено зростання кількості дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку у Львівській обл. Проте з’ясовано, що це зростання досягнуто головно 

завдяки стрімкому збільшенню кількості таборів з денним перебуванням, створених на базі 

навчальних закладів. Отже, кількість дитячих закладів оздоровлення (позаміських та санаторного 

типу) щороку зменшується. У 2013 р. на території Львівщини функціонувало 18 дитячих закладів 

оздоровлення, що на 7 закладів (18 %) менше порівняно з 2005 р. 

Запропоновано заходи щодо збереження та вдосконалення роботи наявних дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, а також відновлення і забезпечення фінансування Програми розвитку 

Всеукраїнської дитячої оздоровниці “Східниця”, що дасть змогу надалі вирішити проблему 

відпочинку й оздоровлення дітей. 

Ключові слова: дитяче населення, просторові особливості, дитячі заклади оздоровлення та 

відпочинку, система оздоровлення, територіальна організація. 

 

Сьогодні українське суспільство переживає не тільки соціально-економічну,  

а й демографічну, екологічну, політичну кризи. Така негативна тенденція зумовила різке 

зниження рівня життя населення, негативно вплинула на демографічні процеси,  

а особливо позначилася на здоров’ї людей. За таких умов простежується значне 
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погіршення не тільки кількісних показників розвитку населення, а й якісних, що 

відображається, зокрема, на життєдіяльності більшості вікових груп населення. У вкрай 

важкому соціальному становищі перебуває дитяче населення – майбутнє нашої країни. 

Останніми роками простежується погіршення стану здоров’я дитячого населення 

України. Зростає гостра та хронічна захворюваність, погіршуються показники фізичного 

та нервово-психічного розвитку, зменшується частка здорових серед народжених 

живими, з’являються нові захворювання, які донедавна не були характерні для дитячого 

віку, як наслідок, такий стан здоров’я є загрозливим для ефективного розвитку 

суспільства. Тому основною метою політики щодо дітей сім’ї для України є формування 

здорового молодого покоління, підготовка дітей до повноцінного самостійного життя. 

Несприятлива ситуація для формування та розвитку дитини спонукає турботливо 

ставитися до здоров’я дітей, удосконалювати систему охорони здоров’я, зокрема, 

підвищувати ефективність функціонування курортів та оздоровниць регіонів України, 

які б забезпечили оздоровлення та відпочинок дітей. Адже сучасне суспільство ставить 

досить високі вимоги до дітей, навантажуючи їх раннім навчанням, активною 

пізнавальною діяльністю, великою кількістю інформації та додаткових занять, які 

потребують розумового та нервово-психічного навантаження, натомість далеко не 

кожна родина має змогу забезпечити відповідний відпочинок та оздоровлення для своїх 

дітей. Згідно з Конвенцією ООН про права дитини, яка ратифікована Верховною Радою 

України, діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, 

культурні та економічні права [7]. Важливе стратегічне завдання держави в забезпеченні 

соціального захисту дитинства – реалізація права дітей на оздоровлення та відпочинок. 

Відповідно, пріоритетним для держави є капіталовкладення у здоров’я та відпочинок 

молодого покоління. 

На думку науковців, поряд з іншими функціями туристично-рекреаційного 

комплексу медико-біологічна функція є важливою функцією дитячого туризму, яка 

забезпечує оздоровлення, відпочинок, реабілітацію та профілактику захворювань дітей 

[3, с. 3]. Тому дитячий туризм, будучи невід’ємною складовою частиною туристичної 

галузі, є актуальним і має важливе значення сьогодні, що й зумовило дослідження нами 

відпочинку та оздоровлення дитячого населення в межах Львівської обл.. Зазначимо, що 

Львівщина посідає одне з провідних місць у державі за наявністю рекреаційних ресурсів, 

а природні рекреаційні ресурси є провідними у структурі рекреаційного потенціалу 

області. 

Наша мета полягає в дослідженні сучасного стану системи оздоровлення та відпо-

чинку дітей Львівської обл., її просторових особливостей та проблем. 

Питання територіальної організації та розвитку туризму розглядало чимало 

науковців, серед них такі, як О. Бейдик, О. Ігнатенко, О. Любіцева, М. Мальська, 

І. Твердохлєбов, В. Федорченко, В. Худо, В. Цибух, В. Шумський, І. Яковенко. Зокрема, 

деякі аспекти дитячого туризму з погляду педагогіки, економіки, краєзнавства, історії, 

фізичної культури, досліджували А. Ганієва, В. Зінченко, Я. Кашуба, М. Костриця, 

Н. Пангелова, В. Поліщук, Л. Устименко та ін. З погляду соціально-економічної гео-

графії, проблематику дитячо-юнацького туризму в Україні, зокрема, в Кіровоградсь-

кій обл., вивчав О. Колотуха [3]. 

Значною є увага до дитячого туризму і на державному рівні. У Законі України “Про 

туризм” держава проголошує туризм одним з основних напрямів економіки та культури. 

Згідно з Законом “Про оздоровлення та відпочинок дітей” від 4 вересня 2008 р., 

http://zakon.rada.gov.ua/go/375-17
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державна політика спрямована на “визнання пріоритетним у діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування здійснення заходів, спрямованих 

на зміцнення здоров’я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку”. Щодо 

класифікації дитячих закладів, то у ст. 14 другого Закону зазначено, що: 

а) до дитячих закладів оздоровлення належать: дитячий заклад санаторного типу, 

дитячий центр, позаміський заклад оздоровлення та відпочинку; 

б) до дитячих закладів відпочинку належать: табір з денним перебуванням, дитячий 

заклад праці та відпочинку, наметове містечко [8]. 

Досить активно проблематику оздоровлення та відпочинку дітей обговорюють на 

регіональному рівні, адже внаслідок економічної нестабільності в державі постала 

проблема припинення діяльності деяких закладів оздоровлення та відпочинку. Зокрема, 

депутати Львівської обласної ради ухвалили рішення “Про затвердження Програми  

з підтримки і функціонування діючих, відновлення закритих та будівництва нових 

дитячих закладів оздоровлення і відпочинку на 2014–2020 роки”. Ця програма 

передбачає можливість забезпечення відпочинку в літній період більшої кількості дітей 

у закладах оздоровлення та відпочинку за одну зміну, а також започатковує їхнє 

пристосування для цілорічної діяльності [9]. Згідно з програмою, проведено 

реконструкцію таких закладів: дитячої туристичної бази “Трембіта” (смт Славське 

Сколівського р-ну), дитячої туристичної бази “Карпати” (с. Кам’янка Сколівсько-

го р-ну), Жовківського районного дитячого центру оздоровлення, відпочинку та туризму 

“Росинка” (с. Зіболки Жовківського р-ну) і Дитячого позаміського закладу відпочинку 

“Сокіл” (с. Сасів Золочівського р-ну). 

Організація належного оздоровлення та відпочинку дітей повинна бути одним із 

важливіших напрямів державної політики, оскільки за даними статистики кількість дітей 

щороку зменшується, а показники їхньої захворюваності збільшуються. Криза в державі, 

значне скорочення витрат на соціальні потреби, відсутність реформ у системі літнього 

оздоровлення дітей негативно впливають на процес модернізації системи оздоровлення 

й відпочинку дітей. 

Дитячі курорти надалі перебувають у тривалій кризовій ситуації, причому більше  

з тої причини, що нема коштів на їхнє утримання. На рис. 1 показано, як змінювалася 

кількість дитячих закладів оздоровлення й відпочинку в Україні з 2005 по 2013 рр. Як 

бачимо, різке зменшення кількості закладів оздоровлення та відпочинку відбулося 

2009 р. Імовірно, це була реакція на економічну кризу. Найменша кількість закладів за 

зазначений період була в 2010 р. (17 342 заклади), що на 1 207 закладів менше (6,5 %) 

порівняно з 2013 р. (18 549 закладів) [11]. Однак наголосимо, що досягнення у 2013 р. 

порівняно високих показників забезпечене завдяки наданню дітям відпочинкових по-

слуг (зокрема, закладами з денним перебуванням), які не дають повноцінного 

відновлення сил дитячого організму. 

Попри збільшення кількості дітей, які скористалися послугами оздоровчих та відпо-

чинкових закладів, помітно зменшується кількість місць у закладах (у 2005 р. – 236 тис., 

у 2013 р. – 191 тис. місць) [11]. Така ситуація потребує нових підходів, які б супро-

воджувались якісними змінами в діяльності дитячих санаторно-курортних та оздоровчих 

закладів, а не ґрунтувались лише на зростанні кількості закладів. 

Для розвитку дитячого оздоровлення та відпочинку необхідними умовами є наяв-

ність відповідних рекреаційних ресурсів, зокрема, природних умов. Значна частина 

рекреаційних ресурсів сконцентрована в Карпатах, а отже, і територія Львівської обл. 
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має різноманітний за складом рекреаційний потенціал, який можна використовувати  

з лікувально-оздоровчою та туристичною ціллю. Останніми роками частка дитячих 

закладів у Львівській обл. становила 4,4 % від усієї кількості дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку в Україні (посідає 11-те місце серед інших регіонів 

України), а кількість дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку в області 

становить 5,1 % від загальної кількості дітей шкільного віку (шосте місце серед інших 

регіонів України) [4, с. 10]. 

 
Рис. 1. Динаміка кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку в Україні  

за період з 2005 по 2013 рр. [11] 

 

На території Львівської обл. є декілька типів дитячих закладів оздоровлення  

та відпочинку. Наприклад, за даними статистики, улітку 2013 р. в області функціонувало 

914 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. З них лише 18 дитячих закладів 

оздоровлення (з них 15 позаміських, 3 санаторного типу) та 896 закладів відпочинку,  

у тому числі 879 таборів з денним перебуванням та 17 наметових таборів (див. рис. 2) [5]. 

Популярними є дитячі заклади оздоровлення та відпочинку санаторного типу 

“Зірниця” (м. Моршин), “Конвалія” (м. Трускавець), а також “Казка”, “Верховина”  

у Сколівському р-ні, “Ровесник” у Сокальському р-ні, “Джерела Карпат” у Турківсько-

му р-ні та ін. Як бачимо з рис. 3, за період 2005–2013 рр. кількість дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку в області зросла зі 684 у 2005 р. до 914 у 2013 р., що на 

25,2 % більше. Як і загалом по Україні, найменша кількість закладів за цей період була 

у 2009–2010 рр., на це вплинуло як зменшення кількості дітей, так і наслідки фінансово-

економічної кризи в державі у 2008–2009 рр. 

Щодо загальної кількості оздоровлених дітей, то тут також простежувалося помітне 

зростання (у 2005 р. – 92 546 дітей, у 2013 р. – 111 481 дітей) [1, с. 116–117]. Збільшення 

показників кількості дитячих закладів та оздоровлених у них дітей 2013 р. відбулося 
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головно завдяки збільшенню кількості закладів відпочинку з денним перебуванням (так 

званих пришкільних таборів), створених на базі навчальних закладів, та, відповідно, 

більшій кількості дітей, які там відпочивали (закладів у 1,5 раза більше порівняно  

з 2005 р., а оздоровлених дітей у 1,8 раза більше). 

 
Рис. 2. Розподіл дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  

у Львівській обл. за типами, 2013 р. [5] 

 

 
Рис. 3. Динаміка кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  

у Львівській обл. за період з 2005 по 2013 рр. [1] 
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Однак чи правильним є зачислення пришкільних таборів до закладів відпочинку  

й оздоровлення дітей? Така система не дає змоги реально оцінити ситуацію з оздоров-

ленням дітей. Простежується збільшення лише пришкільних таборів, а кількість закладів 

оздоровлення не зростає та ще й немає необхідного фінансування на створення ліпших 

умов перебування в них дітей. На наш погляд, ця проблематика потребує негайного 

вирішення та вдосконалення, оскільки перебування наших дітей у “шкільних стінах” та 

“на асфальті” не можна назвати оздоровленням, та й відпочинком також. Така ситуація 

призвела “до деформації мережі дитячих оздоровчих закладів і погіршення її структу-

ри” [2]. Проте цю тенденцію можна помітити загалом і по Україні.  

З огляду на складну політичну й економічну ситуацію, у якій опинилася наша 

держава, організувати відпочинок та оздоровлення дітей стає складніше. Унаслідок 

окупації Криму Україна втратила велику кількість дитячих оздоровчих закладів, у яких 

могли б поліпшити своє здоров’я наші діти. У таких реаліях державі варто звернути 

увагу на розвиток інших оздоровниць, зокрема на Львівщині, яка має багатий 

природно-рекреаційний потенціал. Заслуговує на увагу відомий курорт Східниця, 

мінеральні джерела якого не мають аналогів у Європі. Доцільно відновити Програму 

розвитку Всеукраїнської дитячої оздоровниці “Східниця”, затвердженої Постано-

вою КМУ № 141 від 4 лютого 1999 р. Метою згаданої Програми було збереження, 

відтворення, розвиток і ефективне використання ресурсів бальнеологічного курорту 

Східниця, становлення і функціонування його як Всеукраїнської дитячої оздоров-

ниці [10]. Відновлення та забезпечення фінансування Програми розвитку Всеукраїнсь-

кої дитячої оздоровниці “Східниця” дасть змогу надалі вирішити проблему відпочинку 

й оздоровлення дітей. 

Львівська обл. є одним із найбільш привабливих туристичних регіонів, адже,  

як зазначено, має багатий рекреаційно-туристичний потенціалом (сприятливі кліматичні 

умови, значні природноресурсні умови, багата історико-культурна спадщина). Серед 

значної різноманітності природних рекреаційних ресурсів наявні лікувальні мінеральні 

води, лікувальні грязі, озокерит. Саме завдяки цим ресурсам у Львівській обл. 

розвиваються такі популярні курортні міста, як Моршин, Трускавець. Отже, географія 

важливих природних ресурсів має вплив на розміщення закладів оздоровлення та 

відпочинку в області. Розподіл дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  

у Львівській обл. відображено на рис. 4. 

Найбільша кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що працювали  

у Львівській обл. у 2013 р., була у м. Львові (104 заклади), Яворівському (59), Жовківсь-

кому (54), Сокальському (52), Турківському (50 закладів) районах. Найменша кількість 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку зосереджена у таких районах та містах 

обласного значення, як м. Моршин (1 заклад), м. Новий Розділ (2 заклади), м. Труска-

вець (4 заклади), Миколаївський р-н (9 закладів), Перемишлянський р-н (18 закладів), 

Дрогобицький р-н (24 заклади). Кількість дітей, які відпочили та оздоровились улітку 

2013 р. найбільшою є в Турківському р-ні (4 220 дітей, що становить 51,5 % від загальної 

кількості дітей шкільного віку району). Значна частка оздоровлених дітей у м. Самбір 

(50,6 %), Мостиському р-ні (47,6), м. Стрий (47,5), Пустомитівському (47) та Жовківсь-

кому (46,7 %) районах, найменша частка оздоровлених дітей у м. Новий Розділ (4,9 %), 

Миколаївському р-ні (11,3), м. Дрогобич (14,1 %) [1, с. 116]. Зазначимо що, незважаючи 

на найменшу кількість оздоровчих закладів у м. Моршин, кількість оздоровлених там 

достатньо велика і становить 39,9 % дітей. 
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Рис. 4. Розподіл дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у Львівській обл. в містах  

і районах обласного значення та частка дітей, які відпочили й оздоровились улітку 2013 р. 
Дитячі заклади оздоровлення: 1 – “Зірниця” м. Моршин, Стрийський р-н; 2 – “Конвалія” м. Трускавець, 

Дрогобицький р-н; 3 – “Золота корона” м. Трускавець, Дрогобицький р-н; 4 – “Веселка” с. Старий 

Кропивник, Дрогобицький р-н; 5 – “Світанок” м. Трускавець, Дрогобицький р-н; 6 – “Нафтуся 

Прикарпаття” с. Модричі, Дрогобицький р-н; 7 – “Зелений гай” м. Дрогобич, Дрогобицький р-н;  

8 – “Політехнік-2” смт Славське, Сколівський р-н; 9 – “Верховина” смт Славське, Сколівський р-н;  

10 – “Казка” с. Коростів, Сколівський р-н; 11 – “Динамо” смт Славське, Сколівський р-н; 12 – “Дружба” 

с. Свірж, Перемишлянський р-н; 13 – “Росинка” с. Зіболки, Жовківський р-н; 14 – “Сокіл” с. Сасів, 

Золочівський р-н; 15 – “Прикарпаття” с. Сприня, Самбірський р-н; 16 – “Бадьорість” с. Старичі, 

Яворівський р-н; 17 – “Джерела Карпат” с. Розлуч, Турківський р-н; 18 – “Ровесник” с. Комарів, 

Сокальський р-н [1, 6]. 
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Як бачимо з рис. 4, найбільша кількість дитячих закладів відпочинку та оздоровлення 

зосереджена у Львові. Оскільки це обласний центр, то тут найбільша кількість дітей та 

добре розвинена транспортна мережа, високий рівень соціально-економічного розвитку 

міста. Проте така значна кількість закладів у Львові досягнута головно завдяки стрім-

кому зростанню таборів з денним перебуванням, створених на базі навчальних закладів. 

На картосхемі не важко помітити, що велика кількість оздоровчих закладів (поза-

міських і санаторного типу) зосереджена переважно у районах з найліпшими природ-

ними ресурсами, лікувальними мінеральними водами, кліматичними, лісовими та вод-

ними ресурсами. А заклади відпочинку (пришкільні табори) зосереджені, насамперед,  

у районах з високим рівнем урбанізації, що й посприяло створенню більшої кількості 

закладів з денним перебуванням для можливості забезпечення оздоровлення більшої 

кількості дітей. Проте більшу популярність серед дітей мають заклади, які розміщені на 

територіях з бальнеологічними (Моршин, Трускавець), лісовими та водними (Ско-

лівський, Стрийський, Яворівський, Турківський райони) ресурсами. 

Отже, на підставі аналізу системи оздоровлення та відпочинку дітей у Львівській обл. 

можна зробити висновок щодо неможливості в найближчому майбутньому кардинально 

поліпшити ситуацію в цій сфері. Держава, а також родини дітей загалом не в змозі 

покрити матеріальні витрати на повноцінний і на належному рівні організований оздо-

ровчий відпочинок дітей. Поряд із негативною тенденцією в Україні щодо кількості ди-

тячих оздоровчих закладів та кількості оздоровлених у них, усе ж таки у Львівській обл. 

простежується деяке поліпшення, проте це стосується лише статистики, а не реальної 

ситуації. Адже на загальному фоні збільшення кількості закладів кількість дитячих 

закладів оздоровлення (позаміських і санаторного типу) щороку зменшується, у 2005 р. 

налічувалось 25 закладів, а у 2013 р. – 18 закладів. Така ж ситуація і з кількістю дітей, 

які оздоровлювались та відпочили у таких закладах (у 2005 р. оздоровились 18 509 дітей, 

а у 2013 р. – 13 331 дитина) [1, с. 115]. Багатий ресурсний потенціал області використо-

вують не повністю. З огляду на це, першочерговим завданням для держави є збереження 

й удосконалення роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що посприяє зни-

женню захворюваності дітей та матиме значний вплив на збереження та зміцнення здо-

ров’я молодого покоління. 
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SYSTEM OF REHABILITATION AND RECREATION OF CHILDREN  

IN LVIV REGION: MODERN STATUS, SPATIAL FEATURES AND PROBLEMS 
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Р. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

 

The state of child population health of Ukraine is deteriorating in the last years. This situation requires 

careful attitude to the health of children, perfecting health systems, in particular, enhance the functioning 

of health resorts and spas in the regions of Ukraine in order to ensure the health and recreation of children. 

Scientific researches the current state of health child population, preconditions and factors of its formation, 

the spatial features we must also intensify. 

The relevance of research of the modern system of rehabilitation and recreation the children of Lviv 

region was show in the article. Regulatory-legal acts associated with this issue at the national and regional 

levels was analysed. Established dynamics of the number of children’s health and recreation facilities  

in Ukraine. It was established dynamics of the number of children’s rehabilitation and the recreation 

facilities in Ukraine. The mоst important children’s rehabilitation facilities that operated in 2013 in Lviv 

region was characterized. The spatial characteristics and problems of rehabilitation and rest of the child 

population in region were analyzed. Found, that the situation with the rehabilitation of children in  

the region over the past decade generally worsened, despite the presence of some positive developments. 

Recreational potential of the region was characterized and elucidated the impact of natural resources 

on the placement of establishments of children’s rehabilitation and recreation in the region. Most 

improving institutions (non-urban and sanatorium) are concentrated in areas with the best natural 

resources, medicinal mineral waters, climate, forest and water resources. Establishments recreation with 

the day care focused primarily in areas of high level of urbanization. 

Based on statistical information, traced the increased number of children’s institutions of 

rehabilitation and recreation in Lviv region. But, found that the growth achieved mainly by the rapid 

increase in the number of daycare camps created on the basis of educational institutions. Thus, the number  
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of children’s institutions of rehabilitation (non-urban and sanatorium) annually decreases. In 2013 on the 

territory of Lviv region functioned 18 children’s institutions of rehabilitation that on seven 

institutions (18 %) less than in 2005. 

The measures for the conservation and improvement of existing children's Institutions the health and 

recreation, and also rebuilding and providing financing the Programme for the development of Ukrainian 

children's health resort “Skhidnytsia” were offered, that will allow in the future to solve the problem of 

rest and improvement of children. 

Key words: child population, spatial features, children’s institutions rehabilitation and recreation, 

system health improvement, territorial organization. 



ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49. С. 58–67. 
Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2015. Issue 49. P. 58–67. 

 

_____________________ 

© Дністрянська Н., Дністрянський М., 2015 

УДК 911.3:314 (447) 

 

ГЕОКУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ТУРИСТИЧНІ 

РЕСУРСИ ДУЖЕ МАЛИХ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ. 
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Розкрито сутність поняття “геокультурний потенціал населеного пункту”. Обґрунтовано 

провідну роль етнонаціонального та релігійного чинників у формуванні геокультурного потенці-

алу дуже малих міських поселень. Визначено основні етапи трансформації етнонаціональної та 

релігійної структури населення Львівської обл. і її вплив на формування культурної спадщини 

малих міських поселень. Зроблено висновок про те, що основу геокультурного потенціалу дуже 

малих міських поселень регіону становлять українські культурні традиції, поєднані з досвідом 

інших етнічних груп, насамперед польської, німецької та єврейської. Проаналізовано диференці-

ацію селищ міського типу та дуже малих міст за особливостями зосередження пам’яток архітек-

тури та визначено його суспільно-географічне значення. Окреслено деякі варіанти використання 

геокультурного потенціалу дуже малих міських поселень у туристичній галузі. 

Ключові слова: культурна спадщина, геокультурний потенціал населених пунктів, дуже малі 

міські поселення, історико-культурні туристичні ресурси, туризм. 

 

Важливою складовою потенціалу кожного поселення є сукупність його культурних 

надбань (матеріальних і духовних), що сформувалися в процесі історичного розвитку 

під впливом різних чинників, насамперед – етнонаціонального й релігійного. Саме 

етнонаціональні та релігійні відносини відіграли провідну роль у формуванні як 

традиційної, так і сучасної, насамперед сакральної, архітектури й мистецтва, станов-

ленні культурних традицій і культурно-ментальних цінностей загалом. І, що важливо, 

становлення культурного середовища поселень відбувалося не лише з огляду на 

етнічний та релігійний склад їхнього населення, а й у контексті культурних взаємин  

з навколишнім соціальним середовищем, тобто суттєво залежало і від їхньої суспільно-

географічної позиційності та інших географічних характеристик місцевості, у тому 

числі й естетики місцевих краєвидів. Особливо це стосується невеликих міських 

населених пунктів, які відчували культурні впливи і сільської місцевості, і великих 

міст. Тому з огляду на значущість географічних відношень культурну сферу населених 

пунктів, яка безпосередньо охоплює і мешканців як носіїв культурних традицій та 

цінностей, і всю сукупність об’єктів матеріальної культури в контексті привабливості 

місцевих краєвидів, доцільно трактувати як особливий геокультурний потенціал 

їхнього розвитку. 

Геокультурний потенціал поселень безпосередньо впливає на ментальність та пове-

дінку населення, у тому числі й політичну та соціально-економічну. Суттєвим є і його 

практичне значення в організації роботи деяких галузей сфери послуг. Зокрема, для 

туристичної галузі серед усього культурного різноманіття особливо актуальним  

є поширення пам’яток архітектури та сакральної культури, які мають найбільше атрак-
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ційне значення, а також наявність значущих історичних подій, традицій, художніх 

промислів тощо. 

Питання формування, збереження та раціонального використання культурної спад-

щини малих міських поселень – міждисциплінарна проблема, яка, однак, ще не набула 

адекватного відображення в суспільно-географічній літературі. Лише деякі аспекти 

проблеми висвітлені в контексті географічного дослідження культурних ландшафтів і 

культурної спадщини (В. Воловик, К. Горб, О. Дмитрук, І. Ровенчак та ін.) та вивчення 

історико-культурних туристичних ресурсів (О. Бейдик, З. Касянчук, С. Кузик, М. Ру-

тинський та ін.). 

З огляду на чинники формування геокультурного потенціалу поселень та його 

структуру в методології їхнього суспільно-географічного аналізу необхідно робити 

акцент на такому: а) дослідженні передумов і реальних співвідношень у геокультурних 

взаєминах; б) інвентаризації пам’яток архітектури (традиційної, оборонної, житлової і 

сакральної) та стану культурного фонду загалом; в) визначенні перспектив збереження 

культурної спадщини, а також використання різних компонентів геокультурного 

потенціалу в організації туристичної діяльності. 

Отже, у Львівській обл. сьогодні є 56 дуже малих міських поселень: 34 селища 

міського типу (містечка) (Бориня, Брюховичі, Великий Любінь, Верхнє Синьовидне, 

Гірник, Гніздичів, Дашава, Добротвір, Дубляни, Жвирка, Журавно, Запитів, Івано-

Франкове, Краковець, Красне, Куликів, Лопатин, Магерів, Меденичі, Немирів, Нижан-

ковичі, Новий Яричів, Нові Стрілища, Олесько, Підбуж, Підкамінь, Поморяни, Розділ, 

Рудне, Славське, Стара Сіль, Східниця, Шкло, Щирець) та 22 дуже малі міста (Белз, 

Бібрка, Буськ, Великі Мости, Глиняни, Добромиль, Комарно, Моршин, Мостиська, 

Новий Калинів, Перемишляни, Пустомити, Рава-Руська, Радехів, Рудки, Сколе, Старий 

Самбір, Судова Вишня, Турка, Угнів, Хирів, Ходорів) [1]. До середини ХХ ст. біль-

шість міських поселень на території сучасної Львівської обл. помітно відрізнялася від 

сільської місцевості за етнонаціональною структурою, адже її формування в містах  

і містечках суттєво залежало від тенденцій міграцій та від політико-географічних змін. 

Значною мірою саме внаслідок несприятливих економічних умов та дискримінаційної 

державної політики до середини ХХ ст. етнічні українці становили меншість у місь-

кому населенні Львівщини. Хоча в теперішніх селищах, більшість з яких наприкінці 

ХІХ–початку ХХ ст. були містечками, частка українців була дещо вищою, ніж у ве-

ликих містах. Це засвідчують і матеріали обстежень, зроблені В. Кубійовичем [2] на 

1939 р., тобто до початку Другої світової війни, унаслідок якої етнонаціональна 

структура західноукраїнських регіонів зазнала суттєвих змін. Та все ж у тих сучасних 

селищах, які на той час були селами, етнічна структура населення вирізнялася значно 

більшою часткою українців. Наприклад, у Гніздичеві й Запитові українці становили 

понад 90 %, Підбужі і Славському – понад 80, у Верхньому Синьовидному та Вели-

кому Любені – понад 70 %. Відчутним було переважання українців у Борині, Нових 

Стрілищах та Шклі. Виняток у цьому аспекті становили теперішні селища, розміщені 

близько до тогочасних великих міст (Меденичі, Брюховичі, Рудне, Дубляни та Да-

шава), де більшістю населення були поляки й латинники. Українці становили меншість 

і в тих сучасних селищах, які мали на той час міські права (Підкамінь, Івано-Франкове, 

Краковець, Немирів, Новий Яричів, Нижанковичі, Стара Сіль, Розділ, Щирець). У де-

яких із цих селищ (Немирів, Краковець, Щирець, Розділ, Новий Яричів) абсолютною 

чи відносною більшістю були євреї, в інших – поляки і латинники. Українці кількісно 
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переважали лише в кількох тодішніх містечках – Магерові, Журавні, Олеську, Поморя-

нах, Лопатині, Куликові. Представники інших етнічних груп, головно німці, становили 

значну частку лише у Борині (близько 150 осіб, 6 % від усього населення) та значно 

меншу у Щирці й Дашаві (близько 40 осіб) [2]. 

Етнічна структура сучасних дуже малих міст Львівської обл. до Другої світової 

війни також була сформована представниками трьох спільнот – українців, поляків  

і євреїв. Лише в кількох з сучасних дуже малих міст регіону якась із цих етнічних груп 

мала абсолютну більшість, тобто 50 % і більше: українці – у Моршині (на той час це 

було сільське поселення), євреї – у Белзі, Рава-Руській і Рудках, поляки – у Буську  

і Пустомитах (на той час також село). Відносну більшість етнічно українське населення 

становило в Бібрці, Великих Мостах, Глинянах, Старому Самборі, Судовій Вишні, 

євреї – у Добромилі, Комарному, Мостиськах, Перемишлянах, Радехові, Сколе, Турці, 

Угневі, поляки – лише у Хирові та Ходорові. Інші етнічні групи, головно німці, стано-

вили певний прошарок лише в Перемишлянах, Моршині, Добромилі, Комарному [2]. 

Етнічний склад населення дуже малих міських поселень був відображений у їхній 

сакральній архітектурі, оскільки узгоджувався зі структурою релігійної сфери: 

більшість українців становили греко-католики, більшість поляків – римо-католики,  

а євреїв – іудеї. Виняток становили лише невеликі групи, зокрема, так званих латинни-

ків, які здебільшого були етнічно невизначеним, а подекуди і змішаним населенням, 

яке у побуті користувалася українською мовою, проте за віровизнанням належало  

до римо-католицької церкви. 

У другій половині ХХ ст. внаслідок об’єктивних урбанізаційних процесів українсь-

ке населення, незважаючи на політику русифікації, стало в усіх міських поселеннях 

абсолютною більшістю, уперше за останні століття долаючи величезні контрасти  

в етнічній структурі сільського і міського населення. Наприклад, за результатами 

першого повоєнного перепису 1959 р. в усіх сучасних селищах міського типу та дуже 

малих містах етнічною більшістю стали українці. Водночас змінилося співвідношення 

інших етнічних спільнот: унаслідок територіально-політичних змін та голокосту 

єврейського населення у воєнні часи різко зменшилася частка поляків і євреїв,  

а внаслідок міграцій зросла частка росіян. Зміни етнічної структури населення детермі-

нували й трансформацію його релігійного складу. Незважаючи на тогочасне культиву-

вання ідеології атеїзму та фактичне визнання лише однієї офіційної православної 

церкви, більшість українського населення продовжувала зберігати традиційну греко-

католицьку ідентичність. 

Деякі нові тенденції зафіксував перепис 1989 р., який уже відбувався в умовах 

активного українського культурно-політичного піднесення, що виявилося у створенні 

низки громадсько-політичних організацій, виході з підпілля української греко-като-

лицької церкви, появі громад української автокефальної православної церкви. За ре-

зультатами перепису у структурі міського населення Львівської обл. українці 

становили 84,9 %, етнічні меншини – 15,1, у тім числі росіяни – 11,6, поляки – 1,1, 

євреї – 0,9, 0,6, білоруси – 0,64 %. У міських поселеннях проживало 55,4 % всіх 

українців області, 96,8 % всіх росіян, 99,6 % євреїв і 67,7 % поляків. Частка українців  

у всіх містах області перевищувала 70,0% [3]. Етнонаціональна структура населення 

селищ міського типу області та дуже малих міст ще більше наблизилася до етнонаціо-

нальної структури сільського населення. Згідно з офіційними даними, лише в шести 

селищах (Брюховичі, Добротвір, Меденичі, Підкамінь, Східниця, Щирець) частка 
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етнічних українців була в інтервалі від 90 до 95 %. У всіх інших дуже малих міських 

поселеннях частка українців була понад 95 %. Найнижча відносна кількість українців 

простежувалася в селищі Брюховичі (90,7 %), найвища – у селищі Дашава (98,9 %). 

Серед етнонаціональних меншин у більшості селищ на першому місці були росіяни. 

Найбільше зосередження етнічних росіян було характерне для селищ – рекреаційних та 

промислових центрів. Найвища частка росіян зафіксована в селищі Брюховичі (6,4 %). 

І лише у чотирьох селищах (Меденичі, Поморяни, Стара Сіль, Щирець) другою за 

кількістю після українців етнонаціональною групою були поляки. Відносно найбільша 

їхня кількість проживала у селищі Меденичі (6,9 % від усього населення) [3]. 

Більш диференційованим був у 1989 р. етнічний склад дуже малих міст. У деяких  

з них, зокрема, в Моршині й Мостиськах, частка етнічних меншин перевищувала 20 %. 

Якщо Моршин як рекреаційний центр виділявся значною часткою росіян (17,2 %),  

то Мостиська – порівняно високою часткою поляків (21,6 % від усього населення),  

що пов’язано насамперед з його прикордонним розміщенням, та все ж майже в усіх 

дуже малих містах переважали етнічні українці. Зокрема, у Белзі, Бібрці, Буську, 

Глинянах, Добромилі, Комарно, Перемишлянах, Пустомитах, Радехові, Рудках, 

Судовій Вишні, Турці, Угневі, Ходорові їхня частка перевищувла 95 %. Найбільш 

етнічно однорідним було дуже мале місто Турка (98,4 % українців) [3]. 

Упродовж 90-х років ХХ ст. зростання питомої ваги етнічно українського населення 

в міських поселеннях продовжувалося. Наприклад, згідно з переписом 2001 р. частка 

українців у міському населенні порівняно з попереднім періодом зросла на 7,2 % (з 

84,8 % у 1989 р. до 92,0 % у 2001 р.), головно завдяки трансформації етнонаціональної 

структури Львова та більших міст. Проте й у селищах та дуже малих містах також 

зменшилася питома вага етнічних росіян та ще більше зросла частка етнічних україн-

ців. Зокрема, у селищі Брюховичі частка українців збільшилася з 90,7 до 94,2 %,  

а частка росіян зменшилася з 6,4 до 3,5 % [4]. Отже, загалом сучасна етнонаціональна 

структура містечок Львівської обл. дає змогу формувати широке і різноманітне середо-

вище української культури. Водночас, з огляду на історичні традиції присутності у цих 

поселеннях представників інших груп, передусім поляків, євреїв, німців, збереження 

їхніх пам’яток, культурна сфера селищ регіону може мати й міжнародне культурне 

значення. 

Ще однією важливою складовою геокультурного потенціалу Львівського регіону  

є високий рівень релігійності населення, характерний як для сільського, так і для місь-

кого населення, що є одним з найвищих в Україні та Європі загалом. Відродження  

у дуже малих міських поселеннях традиційних християнських конфесій, насамперед 

Української греко-католицької церкви, разом з духовними здобутками суттєво поліп-

шило і зовнішній вигляд поселень через створення нових храмів, відбудову історичних 

релігійних споруд, упорядкування інших сакральних місць.  

Релігійно-конфесійну структуру населення селищ, як і регіону загалом, детально 

окреслити неможливо через брак відповідних даних за переписами населення. Офіційні 

відомства подають лише кількість громад різних конфесій, яка може бути лише певним 

орієнтиром у визначенні релігійно-конфесійного складу населення, оскільки громади 

суттєво відрізняються за кількістю вірних. У 2010 р. у Львівській обл., згідно з офіцій-

ними даними, 53 % усіх громад належали Українській греко-католицькій церкві,  

16 % – Українській православній церкві Київського патріархату, 13 % – Українській 

автокефальній православній церкві, 5 % – Римо-католицькій церкві, 2 % – Українській 



62                                                                                                        Н. Дністрянська, М. Дністрянський 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

православній церкві (Московського патріархату), 10 % – протестантським конфе-

сіям [5]. Можна припустити, що в сільській місцевості, а також селищах міського типу, 

однорідність релігійно-конфесійної сфери зростає в напрямі збільшення частки греко-

католицьких громад. З ураховуючи більших розмірів традиційних конфесій припуска-

ємо, що частка вірних Української греко-католицької церкви досягає у середньому 

80 %. Широкою є і мережа релігійних храмів у дуже малих міських 

поселеннях (табл. 1), яка загалом дає змогу всім громадам забезпечувати свої релігійні 

права. Наприклад, у селищах міського типу їхня кількість коливається від одного (у се-

ми селищах) до семи (у Красному). У чотирьох селищах (Великий Любінь, Немирів, 

Підкамінь, Меденичі) є по чотири храми, а в Старій Солі – п’ять. Серед дуже малих 

міст лідерами за кількістю чинних храмів є Рудки (сім), Турка (шість), Пустомити, 

Великі Мости, Добромиль і Старий Самбір (по п’ять). 

Таблиця 1 

Зосередження історико-культурних пам’яток та релігійних храмів  

у селищах Львівської обл. 
 

Селища Пам’ятки архітектури 

Площа 

історико-

культурно-

го фонду, 

га 

Кількість 

релігій-

них 

храмів 

1 2 3 4 

Бориня 

Церква 1912 р. 

Перебудований під церкву костел, будівництво розпочате в 

1939 р. 

- 3 

Брюховичі 

Дерев’яна Троїцька церква, 1756 р. – пам’ятка архітектури 

національного значення. Перебудований під церкву костел, 

1925–1939 рр. 

- 3 

Великий 

Любінь 

Палац Бруницьких, сучасний вигляд з XVIII ст. Дерев’яна 

церква, 1854 р. 
- 4 

Верхнє 

Синьовидне 
- - 1 

Гірник - - 1 

Гніздичів Монастир, XVIII ст. - 2 

Дашава - - 1 

Добротвір - - 3 

Дубляни 
Пам’ятка архітектури місцевого значення – церква, 

побудована в 1870 р. 
1,7 3 

Жвирка 
Монастир бернардинів з бароковим костелом Діви Марії (з 

XVII ст.) 
- 1 

Журавно 

Журавнівська ратуша, палац Скшинських, початок ХХ ст., 

дендропарк, синагога (ХVІІІ ст.), католицька каплиця 

Чарторийських-Скшинських 

- 3 

Запитів  - 1 

Івано-

Франкове 
 - 3 

Краковець Костел, кінець ХVІІІ ст. - 2 

Красне - - 7 

Куликів Костел 1538 р.  - 3 
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Закінчення табл. 
1 2 3 4 

Лопатин Костел 1772 р. 0,9 3 

Магерів 
Костел, збудований у 1845 р. Дерев’яна церква, збудована  

в 1697 р. 
1,0 2 

Меденичі Дерев’яна церква 1644 р. 0,6 4 

Немирів - - 4 

Нижанковичі 
Нижанковицька ратуша, збудована у 1759 р. 

Троїцька церква XVI ст. Троїцький костел XVII ст. 
- 2 

Новий Яричів Костел XVIIІ ст. - 3 

Нові Стрілища Бароковий костел XVII ст. Парафіяльна церква  - 1 

Олесько Олеський замок ХІV ст.  15,1 3 

Підбуж Церква 1722 р. Церква ХІХ ст. - 3 

Підкамінь Монастир, XVIIІ ст. - 4 

Поморяни 
Поморянський замок XV ст. Неоготична будівля ратуші, 

церква 1690 р., костел 1738 р. 
1,6 3 

Розділ 
Монастир XVIII ст., палац Жевуських–Лянцкоронських 

ХVІІІ–ХІХ ст., церква ХVІІІ ст. 
- 2 

Рудне Церква Воздвиження Чесного Хреста ХІХ ст. - 2 

Славське Церква 1901 р., архітектор В. Нагірний - 1 

Стара Сіль 

Дерев’яна церква 1440 р. – найстаріша дерев’яна церква 

Старосамбірщини, дерев’яна церква 1460 р., церква 1810 р., 

вілла Анна 1911 р., костел 1660 р. 

- 5 

Східниця Руїни східницького замку - 3 

Шкло 
Заїжджий двір з поштою і корчмою, збудований у 1696 р., 

церква 1732 р. 
- 3 

Щирець 
Костел 1410 р. 

Троїцька церква XVI ст. 
- 3 

 

Для оцінення культурного потенціалу селищ важливо також виділити такі пам’ятки 

архітектури оборонного й сакрального значення, які мають і духовне, та можуть мати 

деяке практичне значення, зокрема, у контексті перспектив розвитку туризму. Зосере-

дження таких об’єктів на території селищ (див. табл. 1) є доволі значним, оскільки 

багато з них мають багаті історичні традиції. Згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 липня 2001 р. усі дуже малі міста і більше половини селищ (Брюховичі, 

Великий Любінь, Гніздичів, Івано-Франкове, Краковець, Куликів, Магерів, Меденичі, 

Немирів, Нижанковичі, Новий Яричів, Олесько, Підкамінь, Поморяни, Розділ, Стара 

Сіль, Шкло, Щирець) включено до Списку історичних населених місць України. 

Серед селищ міського типу щодо забезпеченості історико-культурними пам’ятками 

сьогодні особливо виділяється селище Олесько, де розміщений відомий далеко за ме-

жами України Олеський замок і Державний музей заповідник “Олеський замок”. 

Найбільшою в Олеську є і площа історико-культурного фонду – 15,1 га. Значні пер-

спективи в контексті розвитку цього виду туризму мають селище Підкамінь (монастир 

домініканців XV–XVIII ст.), Поморяни (ратуша, замок XVІ–XVІІ ст., церква 1690 р., 

костел 1738 р.), Розділ (монастир XVIII ст., палац Жевуських-Лянцкоронських ХVІІІ–

ХІХ ст., церква ХVІІІ ст.), Стара Сіль (дерев’яна церква 1440 р.– найстаріша дерев’яна 

церква Старосамбірщини, дерев’яна церква 1460 р., церква 1810 р., вілла Анна 1911 р., 



64                                                                                                        Н. Дністрянська, М. Дністрянський 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

костел 1660 р.), Журавно (Журавнівська ратуша, палац Скшинських (початок ХХ ст.), 

дендропарк, синагога (ХVІІІ ст.), католицька каплиця Чарторийських-Скшинських). 

Ще більший потенціал історико-культурних пам’яток та вагомих історичних по-

дій (вони становлять основу “подієвих” ресурсів) мають дуже малі міста (див. табл. 2). 

Зокрема, майже в кожному такому поселенні є храми, які відображають різні 

особливості та етапи розвитку української сакральної архітектури. Наприклад, церкви 

ХVII–ХVIIІ ст., які мають культурну цінність, розміщені в Белзі, Буську, Комарному, 

Мостиськах, Радехові, Сколе, Турці, Угневі. З деякими дуже малими містами пов’язані 

важливі події української історії, починаючи з часів Галицько-Волинського князівства 

та українського національно-визвольного руху. Так само широким є представництво 

сакральної архітектури для вірних латинського обряду, а також різних житлових 

будівель, які відображають загальноєвропейські тенденції розвитку культури. Це 

стосується, зокрема, костелів і монастирів у містах Белз, Бібрка, Глиняни, Добромиль, 

Комарно, Перемишляни, Рава-Руська, Судова Вишня, Угнів, Ходорів, пам’яток 

житлового, громадського й оборонного будівництва у Буську, Добромилі, Мостиськах, 

Пустомитах, Радехові, Рудках, Судовій Вишні, Хирові. Різні пам’ятки культурної 

спадщини та історії єврейського народу найбільше зосереджені у містах Белз, Радехів, 

Старий Самбір, Турка, Угнів. З урахуванням розміщення цінних пам’яток культури 

різних національних традицій найбільшими вузловими центрами є Белз (костел і домі-

ніканський монастир ХVII ст., костел Пресвятої Діви Марії 1911 р., дерев’яна церква 

св. Параскеви ХVII ст., каплиця Снопковських 1606 р, Белзька ратуша ХVII ст., 

католицький та іудейський цвинтарі), Добромиль (замок Гербуртів ХVI ст., монастир 

св. Онуфрія ХVIIІ ст., костел Преображення Господнього ХVI ст., ратуша ХVIIІ ст.), 

Мостиська (костел домініканів 1596 р., костел св. Івана Хрестителя 1550 р., церква 

Покрови 1636 р., церква св. Юрія 1596 р., церква Вознесення, 1720 р., палац Страхоць-

кого, ХІХ ст.), Угнів (костел Успіння Пресвятої Богородиці 1695 р., церква Різдва 

Богородиці з дерев’яною дзвіницею 1857 р., синагога початку ХХ ст., мурована 

плебанія ХVII ст., млин ХІХ ст.). Однак багато важливих об’єктів культурної спадщини 

у дуже малих міських поселеннях Львівської обл. ще не зачислено до історично-

культурного фонду, недостатньо облікованими є пам’ятки традиційного народного 

будівництва. Зокрема, з 34 селищ міського типу лише у шести (Дубляни, Лопатин, 

Магерів, Меденичі, Олесько, Поморяни) виділено площі історико-культурного фонду. 
 

Таблиця 2 

Зосередження історично-культурних пам’яток та релігійних храмів  

у дуже малих містах Львівської обл. 
 

Дуже малі 

міста 
Пам’ятки архітектури 

Кількість 

релігійних 

храмів 

1 2 3 

Белз 

Костел і домініканський монастир ХVII ст., костел Пресвятої Діви 

Марії 1911 р., дерев’яна церква св. Параскеви ХVII ст., каплиця 

Снопковських 1606 р., Белзька ратуша ХVII ст., католицький та 

іудейський цвинтарі 

2 

Бібрка Костел св. Миколая ХV ст. 4 

Буськ 
Палац графа Бадені ХІХ ст., Онуфріївська церква ХVII ст., церква 

св. Параскеви ХVIIІ ст. 
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Закінчення табл. 
1 2 3 

Великі Мости - 5 

Глиняни 
Костел св. Духа Х–VII ст., церква Успіння пр. Богородиці з 

чудотворною іконою кінця ХV ст., церква св. Миколая ХІХ ст. 
1 

Добромиль 
Замок Гербуртів ХVI ст., монастир св. Онуфрія, ХVIIІ ст., костел 

Преображення Господнього ХVI ст., ратуша ХVIIІ ст. 
 

Комарно Михайлівська церква ХVIIІ ст., костел Різдва Богородиці, ХVII ст. 4 

Моршин   

Мостиська 

Костел домініканів 1596 р., костел св. Івана Хрестителя 1550 р., 

церква Покрови 1636 р., церква св. Юрія 1596 р., церква 

Вознесення 1720 р., палац Страхоцького ХІХ ст. 

7 

Новий Калинів - 1 

Перемишляни Костел св. апостолів Петра і Павла ХVIIІ ст. 4 

Пустомити Палац 1930-х років 5 

Радехів 

Церква св. Миколая 1918 р., будинок міської ради 1910 р., будинок 

народного дому 1912 р., будинок школи мистецтва 1910 р., 

Ринкова площа ХІХ ст., синагога ХVIIІ ст. 

4 

Рава-Руська Костел св. Михайла та монастир реформатів, ХVIIІ ст.  

Рудки Палац Фредрів–Шептицьких, ХІХ ст. 7 

Сколе 

Церква св. великомученика Пантелеймона 1597 р., дзвіниця 

ХVII ст., церква Різдва Пресвятої Богородиці 1896 р., костел Семи 

Скорбот Діви Марії 1898 р.  

 

Старий Самбір Синагога ХІХ ст., єврейський цвинтар  5 

Судова Вишня 

Ратуша, залишки монастиря отців францисканців-реформатів 1730 

р., колишній костел 1880–1990 рр., руїни палацу першої половини 

ХІХ ст.  

 

Турка 

Церква перенесення мощів св. Миколая 1776 р., церква св. 

Миколая 1739 р., церква Успіння Пресвятої Богородиці 1750 р., 

Успенський костел 1778 р., синагога ХІХ ст., ринкова площа з 

ратушею  

6 

Угнів 

Костел Успіння Пресвятої Богородиці 1695 р., церква Різдва 

Богородиці з дерев’яною дзвіницею 1857 р., синагога початку 

ХХ ст., мурована плебанія ХVII ст., млин ХІХ ст. 

1 

Хирів 
Комплекс споруд хирівської єзуїтської колегії, церква Різдва 

Пресвятої Богородиці 1848 р., залізничний вокзал 1872 р. 
2 

Ходорів Костел Усіх Святих 1779 р. 3 

 

Резервом залучення туристів, а також соціально-економічного піднесення селищ 

міського типу і дуже малих міст загалом міг би стати розвиток у поселеннях цього типу 

художніх промислів, що, зокрема, характерне для багатьох гірських і передгірських 

селищ Івано-Франківської та Чернівецької областей. Сьогодні деякі перспективи в цьо-

му аспекті мають лише селища Підкамінь, де розвинуто виробництво художної (Гава-

рецької) кераміки, та Івано-Франкове, відоме вишивками та художньою дерев’яною 

різьбою. Намагання розвивати бойківські народні промисли і ремесла помітні у селищі 

Бориня, де функціонує професійний ліцей народних промислів і ремесел, а також  

у Турці та Сколе. 
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The essence of the concept of “geo-cultural potential settlement” is uncovered. Leading role  

of ethnic and religious factors in the formation of geo-cultural potential of very small urban settlements 

is grounded. The main stages of transformation of ethnic and religious structure of the population  

of Lviv region are defined and her influence on the formation of the cultural heritage of small urban 

settlements. It is concluded that the basis of geo-cultural potential of very small urban settlements  

of the region are Ukrainian cultural traditions, combined with the experience of other ethnic groups, 

especially the Polish, German and Jewish. The differentiation of urban villages and small towns  

a concentration on features monuments are analyzed and its socio-geographic importance are defined. 

Some options for using geo-cultural potential of very small urban settlements in the tourism industry  

are outlined. 

Key words: cultural heritage, geo-cultural potential settlements, a small urban settlement, historical 

and cultural tourism resources, tourism. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА НЕЗРІВНОВАЖЕНІСТЬ УКРАЇНИ: 

ІМАНЕНТНА НЕМИНУЧІСТЬ ЧИ РУКОТВОРНИЙ НАСЛІДОК? 

 

Мирослав Дністрянський 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна, 

e-mail: m_dnister@ukr.net 

 
Схарактеризовано об’єктивні ознаки територіально-політичної незрівноваженості України, 

яка виразно проявляється в електорально-політичній активності населення і є наслідком 

насамперед історико-географічних та етногеографічних відмінностей регіонів держави. На 

підставі порівняльного аналізу виборів президента України виділено дванадцять політико-

географічних районів з характерними рисами партійно-політичних уподобань та геополітичної 

свідомості. Зроблено висновок про те, що регіональна ментально-політична диференціація аж 

ніяк не має характеру міжцивілізаційних контрастів. Визначено об’єктивні історико-культурні 

підстави цілісності держави. Ускладнення регіонально-політичної ситуації в Україні на початку 

ХХІ ст. не було іманентно зумовленим, а спричинене такими суб’єктивними чинниками, як 

відсутність ефективної внутрішньої геополітики впродовж 90-х років ХХ ст. і цілеспрямованим 

масштабним геополітичним тиском Росії на початку ХХІ ст.  

Ключові слова: географія виборів в Україні, територіально-політична незрівноваженість 

України, історико-географічні передумови України, етногеографічна ситуація в Україні, 

внутрішня геополітика. 

 

В основі стратегічних інтересів кожної держави є питання збереження її суверені-

тету й територіально-політичної цілісності. Для України ця проблематика – особливо 

загрозливий виклик, адже на середину 2015 р. внаслідок фактичної агресії Росія 

окупувала два регіони (Автономну Республіку Крим і Севастополь) та позбавила 

Україну суверенного контролю на частині Донецької і Луганської областей, прагнучи 

нав’язати водночас небезпечні з погляду державної єдності зміни державного устрою  

в напрямі федералізації. Однак поряд із зовнішніми чинниками, не меншою геополітич-

ною загрозою для України є низка і внутрішніх несприятливих передумов – недостатня 

соціально-культурна пов’язаність регіонів у контексті утвердження загальноукраїнсь-

кої політичної ідентичності, збереження історично-ментальних бар’єрів міжрегіональ-

ного взаємосприйняття, неконсолідованість населення регіонів держави за баченням 

перспектив культурного розвитку України та її місця в сучасному політичному світі. 

Усю сукупність таких негативних моментів можна означити як територіально-полі-

тичну незрівноваженість держави, наслідком якої є насамперед різноспрямованість 

регіонально-електоральних орієнтацій, збереження радянської та поширення російської 

політичних ідентичностей, різної геополітичної свідомості й, відповідно, відцентрових 

політичних рухів і навіть безпосередніх проявів сепаратизму. Така далеко неопти-

мальна політико-географічна ситуація в Україні додатково ускладнена низкою інших 

проблем, насамперед: а) перманентними змінами конституційних засад та, відповідно, 

незавершеністю процесів формування її політичної системи та ідеологічних принципів; 
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б) наявністю глибокої демографічної кризи, негативними тенденціями розвитку економі-

ки та деякими регіональними диспропорціями соціально-економічної освоєності терито-

рії; в) несприятливим зовнішньо геополітичним та геоекономічним становищем [4, с. 288]. 

Отже, територіально-політична незрівноваженість України є реальністю, яка має 

водночас і статичні, і динамічні характеристики та виявляється у різних суспільних 

сферах, однак насамперед – у відмінностях електорально-політичної активності. Саме 

результати виборів (президента – в 2005 і 2010 рр., Верховної Ради України – у 2006, 

2007 і 2012 роках) засвідчили зростання регіональної диференціації політичних 

настроїв. Оскільки це виявилось дуже виразно, то зазначена проблема опинилася  

в центрі уваги як українського політикуму, так і зарубіжних аналітиків та політичних 

діячів. Серед різних трактувань такої ситуації помітною є передусім категоричність 

висловлювань щодо нібито іманентного і неминучого характеру такої поляризації, 

поширена серед російських та проросійських аналітиків, які вперто нав’язують стерео-

типи, мовляв, Україна – закономірно геополітично і геокультурно розколота дер-

жава [6]. “Модним” стало пояснення регіональної контрастності політичних настроїв  

в Україні крізь призму культурно-цивілізаційних відмінностей чи навіть міжцивіліза-

ційного протистояння [2]. Проте такі погляди є суб’єктивно заангажованими, відобра-

жаючи не стільки реальну ситуацію, скільки політтехнологічні підходи. А тому 

потрібне об’єктивне визначення і чинників, і рівня регіональної диференціації 

політичних настроїв. Для цього спочатку проаналізуємо стійкі й мінливі електорально-

територіальні відмінності всіх президентських кампаній, оскільки саме під час 

президентських виборів найбільш рельєфно виявилася прихильність громадян до 

певних етно- і геополітичних лозунгів, культурних і політичних ідентичностей, 

виділились лінії чи смуги перепадів в електоральних уподобаннях. 

Уже перші в пострадянській Україні президентські вибори 1991 р., на яких упевнену 

перемогу на більшій частині території України здобув Л. Кравчук як представник 

тодішньої правлячої посткомуністичної номенклатури, засвідчили наявність порівняло 

великого компактного західноукраїнського ареалу, де населення активно підтримало 

представників опозиційних українських національно-демократичних сил (найбільше це 

виявилося в Галичині, дещо менше – на Волині й Буковині) (див. рис. 1). У 1994 р. захід-

ноукраїнські регіони разом з центрально-правобережними та центрально-лівобережною 

Полтавською обл. становили, як це не парадоксально, уже основу підтримки Л. Кравчука, 

оскільки на той час він почав виступати з національно-демократичних позицій. Однак 

завдяки переважній підтримці керівників великих промислових підприємств південних і 

східних, насамперед індустріальних, регіонів, постійно наголошуючи на пріоритетності 

ідей економічного піднесення, перемогу тоді здобув Л. Кучма (див. рис. 2). 

Результати президентських виборів 1999 р. відобразили вже іншу конфігурацію 

регіонального розподілу політичних сил. Уперше ареал електоральної підтримки 

Президента (ним знову став Л. Кучма) виявився не компактним, а розірваним, причому 

ядрами вирішального впливу були водночас західні, а також промислово розвинуті 

східні області (Дніпропетровська, Донецька) та південна Одеська обл. (див. рис. 3). І 

хоча в основі такої електоральної підтримки Л. Кучми була помітна роль так званого 

адмінресурсу, все ж проголошені ним на той час ідеї (зміцнення державності, поглиб-

лення економічних реформ та ін.) виявились прийнятними для різних регіонів. 

Спрацювали й окремі кроки в контексті регіональної політики на міжрегіональне 

зближення, яку в наступні періоди вже зовсім не проводили. 
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Головною особливістю виборів в Україні 2004 р. стало зростання зовнішньогео-

політичного тиску, насамперед з боку Росії, яка з початку нового тисячоліття 

однозначно взяла курс на відновлення імперії через поступовий демонтаж української 

державності (без України такої імперії не може бути в принципі), використовуючи різні 

ідеологічні засади (це і відновлення радянської ідентичності, і пропаганда російського 

патріотизму й великодержавництва, часто під виглядом “слов’янської” чи “право-

славної” єдності, і активне поширення в інтелектуальних колах так званого 

євразійського імперіалізму). У таких умовах представник українських національно-

демократичних сил В. Ющенко, виступаючи як лідер опозиції, опонував провладному 

кандидату В. Януковичу, який, спираючись на ідеологічні диверсії російських 

політтехнологів, зумів мобілізувати етнічно російське населення та значну частину 

російськомовних українців, залякуючи їх насильницькою українізацією та соціально-

правовою дискримінацією за мовно-культурною ознакою внаслідок приходу 

прихильників “українського націоналізму”, що об’єктивно аж ніяк не було притаманне 

ідеології команди В. Ющенка. На фоні таких геополітичних та інформаційних реалій 

відбулося зближення електорально-політичних настроїв населення західно- та 

центральноукраїнських регіонів і водночас за результатами виборів виник новий 

електоральний “вододіл” на межі центральних, з одного боку, та східних і південних 

регіонів, – з іншого (див. рис. 4). Такий електоральний розподіл фактично повторився і 

на парламентських виборах 2006 і 2007 рр., на яких електоральний вплив Партії 

регіонів територіально майже збігся з електоральною підтримкою В. Януковича [1]. 

Очевидні провали внутрішньої політики президента В. Ющенка, особливо помітні 

на фоні гострої економічної кризи, яка розпочалася в 2008 р., завершилися перемогою 

на президентських виборах 2010 р. В. Януковича, якому за підтримки місцевих бізнес-

середовищ знову вдалося мобілізувати електорат семи південних і східних регіонів,  

де він здобув переконливу більшість голосів (див. рис. 5). Опонент В. Януковича 

Ю. Тимошенко одержала відносну перемогу на більшій частині території України –  

аж у сімнадцяти регіонах, та цього виявилося недостатньо для загального успіху. 

Після того, як В. Янукович на початку 2014 р. був достроково усунутий з посади 

президента за результатами масових протестів громадян (Революції Гідності), улітку 

2014 р. проведено дострокові вибори президента України, на яких перемогу в усіх 

регіонах здобув П. Порошенко (див. рис. 6). І хоча ці вибори відбувалися в особливих 

умовах воєнних дій на території Донеччини та окупації Криму, їхні результати, попри 

збереження помітної регіональної диференціації, засвідчили появу низки нових 

електорально-географічних моментів і насамперед, абстрагуючись від конкретних 

постатей, – реальність об’єднання країни навколо однієї програми розвитку, але за 

умови відсутності різновекторного інформаційно-адміністративного тиску. 

Отже, за результатами всіх президентських кампаній, враховуючи також парла-

ментські вибори, з політико-географічного погляду є більше підстав говорити  

не стільки про два полюси електорально-політичних уподобань, як про райони  

з достатньо стійкими і помітно вираженими відмінностями електоральної активності. 

Якщо за основу меж таких електоральних районів узяти лінії перепадів (кількісних 

стрибків) у диференціації явки виборців та голосувань за основних кандидатів  

і політичні партії, то можна одержати схему територіального поділу, яка в загальних 

рисах співвідноситься зі схемою макрорайонування території України (див. рис. 7), 

виділену на підставі історико-географічних та етногеографічних принципів [5, с. 12]. 
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Звідси відразу випливає таке: основними чинниками територіально-політичної 

незрівноваженості в Україні є взаємопов’язане поєднання етногеографічних та 

історико-географічних передумов. Чому взаємопов’язане? Тому що за кількісного 

переважання етнічних українців в усіх адміністративних одиницях вищого рівня, крім 

АР Крим, перебування в минулому окремих регіонів у складі різних держав, 

відмінності заселення різних частин держави визначили, по-перше, значною мірою  

і співвідношення між кількістю етнічних українців та етнонаціональних меншин,  

а по-друге, деякі суттєві риси ментальності самих етнічних українців, у тому числі  

й рівень асиміляції в російськомовне середовище. Причому, як засвідчує кореляційний 

аналіз, простежується чітка тенденція: чим більша є частка етнічних українців  

в адміністративних одиницях вищого рівня, тим більша серед них і питома вага тих, 

хто вважає рідною українську мову [3, с. 241]. 

Кожен з означених 12 макрорайонів (Закарпатського, Галицького, Волинського, 

Буковинсько-Північнобессарабського, Подільсько-Поліського (Вінницька, Житомирсь-

ка, Хмельницька області), Центральноправобережного (Київська, Кіровоградська, 

Черкаська області), Центральнолівобережного (Полтавська, Сумська, Чернігівська 

області), Дніпровсько-Харківського (Дніпропетровська, Запорізька, Харківська облас-

ті), Донецького, Одеського, Центральнопричорноморського (Миколаївська і Херсонсь-

ка області), Кримського) виділяється характерними історичними політико-географіч-

ними моментами, суттєвими особливостями етнокультурного складу населення, 

електорально-політичної активності й геополітичної свідомості населення, що синте-

тично розкрито у вигляді таблиці. Унаслідок поєднання історико-географічних та 

етногеографічних особливостей найпомітнішими є ментально-політичні відмінності 

між регіонами історичного ядра розселення українців і територіями, масове заселення  

й освоєння яких почалося пізніше (у XVII–XVIII ст.) (на східних і південних межах 

двох центральних та Подільсько-Поліського районів). Ця смуга розмежування частково 

збігається зі східними і південними кордонами колишньої Речі Посполитої. Водночас 

наголосимо, що і етнонаціональна сфера, й історико-географічні передумови – це ті 

чинники, які не лише визначають диференціацію ментально-політичного простору 

України, а й забезпечують, поряд зі спільністю соціально-економічних інтересів, 

основні підстави цілісності держави, адже, по-перше, в основі близько 95 % її терито-

рії – ареал розселення української державотворчої етнічної нації, яка, за винятком 

АР Крим, у всіх інших регіонах має абсолютну більшість, а по-друге, фактично усі 

регіони різний досвід спільного проживання в складі державних утворень певного 

періоду, тією чи іншою мірою були втягнуті в єдиний український державотворчий 

процес ХІХ–ХХ ст., тобто ідеї соборності та самостійності України були 

визначальними і для ядра території, і для українських земель у складі міжвоєнних 

Польщі, Чехословаччини, Румунії. З урахуванням таких чинників, як а) ступінь 

територіально-політичної пов’язаності з історичним ядром країни; б) наявність 

історичних осередків політичної боротьби за незалежність; в) формування в минулому 

центрів українського соціально-культурного життя найнижчим ступенем інтегро-

ваності з українською державницькою ідеєю виділяється лише Крим, який найпізніше 

увійшов до складу УРСР, а тому мало ідентифікувався з Україною навіть у радянській 

формі. Хоча Кримський півострів тією чи іншою мірою мав різні зв’язки з ядром 

України впродовж майже всього історичного часу. 
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Найбільш суттєві політико-географічні риси макрорайонів України1 
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Найбільш суттєві 

історико-

географічні 

моменти 

Основні риси 

геоетнокультурного 

складу населення та 

етнокультурних взаємин 

Загальні особливості 

поширення та електо-

рального впливу 

політичних сил 

Деякі суттєві риси 

геополітичної свідо-

мості та напрями 

політичної актив-

ності населення 

1 2 3 4 5 
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Тривалий історич-
ний розвиток у від-

риві від інших укра-

їнських регіонів. Пе-
ребування в складі 

сусідніх держав, най-

більше – у складі 
Угорщини. Слабка 

втягнутість в укра-

їнський національ-
но-культурний рух 

до ХХ ст. Ідентифі-

кація з українською 
державністю на 

Хустському вічі (сі-

чень 1919 р.) та в 
часи Карпатської 

України (1939 р.) 

Частка етнічних українців – 
80,5 %. Проблема русинства 

як псевдоетнічної групи. 

Найбільша етнічна менши-
на – угорці (12,1 %). Порів-

няно високий ступінь етно-

національної та етномовної 
відповідності в структурі 

населення. 

В релігійній структурі – 
переважання громад УПЦ 

(МП), Ужгородсько-Мука-

чівської греко-католицької 
єпархії, організаційно не 

пов’язаної з УГКЦ, а також 

Угорської реформатської 
церкви. Мале представницт-

во УПЦ КП 

Активність на виборах є 
порівняно низькою. При-

близно 40 % виборців го-

тові підтримати україн-
ські національно-демо-

кратичні сили. Значний 

вплив адмінресурсу та 
місцевих великих бізнес-

груп 

Підтримка більшістю 
населення незалеж-

ного державно-полі-

тичного розвитку 
України. Пріоритет 

економічної складо-

вої у баченні дер-
жавних інтересів. 

Популярність серед 

меншості населення 
автономістських 

ідей, виняткової пріо-

ритетності регіо-
нальних інтересів. 

Політичне русинство 

як особливий варіант 
сепаратизму. Поши-

рення серед угорсь-

кої етнічної групи 
ідеї створення При-

тисянського адмініст-

ративного району 
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Історична пов’яза-

ність з Галичиною. 

Тривале перебуван-
ня в складі Молдавії. 

Українське куль-

турно-політичне під-
несення у ХІХ – на 

початку ХХ ст. Бу-

ковинське віче (лис-
топад 1918 р.) про 

приєднання до ЗУНР. 

Окупація Румунією 
впродовж 20–30-х ро-

ків ХХ ст. 

Частка етнічних українців – 

75,0 %. Найбільші етнічні 

групи – румуни (12,5 %) і 
молдавани (7,3 %). Порівня-

но високий ступінь етнона-

ціональної та етномовної 
відповідності. 

У релігійній структурі – 

переважання громад УПЦ 
(МП) (понад 30 %). Частка 

громад УПЦ КП є меншою 

20 % 

Активність громадян на 

виборах є дещо нижчою 

від середньої по Україні. 
Провідний вплив укра-

їнських національно-

демократичних сил (по-
над 50 %). У віддалених 

бессарабських районах 

більший вплив адмін-
ресурсу. Зберігається в 

цій частині області і 

деякий вплив комуніс-
тичної ідеології 

Досить значна під-

тримка незалежного 

державно-політично-
го розвитку України, 

особливо у буковин-

ській частині. Поєд-
нання культурної та 

економічної складо-

вих у баченні дер-
жавних інтересів. 

Недостатня інтегро-

ваність в українське 
суспільство румунсь-

кої етнічної групи. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Джерела: 1. Атлас історії української державності / В. Грицеляк, І. Дикий, І. Ровенчак. – Львів : НВФ 

“Карти і Атласи”, 2013; Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними 

Всеукраїнського перепису населення 2001 року. – К. : Державний комітет статистики України, 2003; 

Статистичний щорічник України за 2013 рік. – К. : Техніка, 2014. 
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Продовження табл. 
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Багаті традиції укра-

їнської державності 

князівського періо-
ду. Порівняно висо-

кий ступінь втягну-

тості в українські 
державотворчі про-

цеси. Волинь – один 
з основних епіцент-

рів боротьби УПА за 

незалежність Украї-
ни в часи Другої 

світової війни та в 

повоєнний період 

Дуже високий ступінь етно-

національної однорідності 

(частка етнічних українців 
становить близько 96 %). 

Велика перевага право-

славного населення (при-
близно однакові співвідно-

шення вірних УПЦ КП та 
УПЦ (МП) 

Активність громадян на 

виборах значно вища, 

ніж у середньому по 
Україні. Переважаючий 

вплив українських націо-

нально-демократичних 
та націоналістичних сил 

(60–75%). У віддалених 
поліських районах біль-

ший вплив адмінресурсу, 

є також незначний вплив 
комуністичної ідеології 

Значна підтримка не-

залежного державно-

політичного розвит-
ку України. Поєд-

нання культурної та 

економічної складо-
вих у трактуванні 

державних інтересів. 
Переважне бачення 

України як націо-

нальної держави 
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Давні традиції укра-
їнської державності 

князівського періо-

ду. Галичина – епі-
центр українського 

політичного руху 

другої половини 
ХІХ–початку ХХ ст. 

Утворення ЗУНР. 

Діяльність ОУН-УПА 
впродовж 30–40-х 

років ХХ ст. Львів –  

символ культурно- 
політичного опору 

більшовицькій владі 

впродовж 60–80-х 
років ХХ ст. 

Дуже високий ступінь етно-
національної однорідності 

(частка етнічних українців 

становить понад 96 %). 
Переважна більшість насе-

лення – греко-католики. На 

півночі Тернопільської об-
ласті переважає православ-

не населення, переважно 

УПЦ КП 

Активність громадян на 
виборах значно вища, 

ніж в середньому по 

Україні. Переважний 
вплив українських націо-

нально-демократичних 

та націоналістичних 
партій (80–90 %). У біль-

ших містах – українсь-

ких ліберально-демокра-
тичних (до 30 %) 

Активна підтримка 
незалежного держав-

но-політичного роз-

витку України. Пріо-
ритетність етнокуль-

турної складової у 

баченні державних 
інтересів. Невизначе-

ність економічних 

аспектів патріотиз-
му. Яскраво вираже-

не бачення України 

як національної дер-
жави 
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Давні традиції укра-

їнської державності 
за певної віддале-

ності від найбільших 

центрів українського 
культурно-політич-

ного руху. Активні 

воєнні дії в часи ук-
раїнських революцій 

1648–1676 рр. та 

1917–1921 рр. Кам’я-
нець-Подільський як 

один з най яскраві-

ших історичних 
центрів України 

Досить високий ступінь 

етнонаціональної однорід-
ності (частка етнічних 

українців становить понад 

92 %). Понад 98 % з них 
вважають рідною українсь-

ку мову. Частка етнічних 

росіян – близько 4 %. Най-
більше в Україні зосере-

дження етнічних поляків (у 

Житомирській обл. – 3,5 %). 
В релігійно-конфесійному 

аспекті – переважання гро-

мад УПЦ (МП) та УПЦ КП  

Активність громадян на 

виборах є здебільшого 
середньою по Україні. 

Вплив українських на-

ціонально-демократич-
них та націоналістичних 

сил коливається в межах 

40–55 %. До 20 % насе-
лення готові проголо-

сувати за лівоцентрист-

ські партії. Менше 6 % 
населення орієнтується 

на прокомуністичні сили 

Досить значна під-

тримка незалежного 
державно-політично-

го розвитку України. 

Поєднання економіч-
ної та культурної 

складових у тракту-

ванні державних ін-
тересів. Соборницькі 

орієнтації. Локальні 

прояви радянської 
ментальності 
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Давні традиції укра-

їнської державності 
часів Київської Русі 

й козаччини. Київ – 

символ та епіцентр 
боротьби за неза-

лежну Україну в 

1917–1921 рр. та в 
новітні часи  

В областях частка етнічних 

українців становить понад 
91 %. Питома вага українців 

з рідною російською мовою 

тут досягає 2 %. У великих 
містах – понад 10 %. Частка 

росіян в областях – понад 

6 %. В м. Києві питома вага 
етнічних українців понад 

82 %. Частка населення з 

рідною російською мовою у 
столиці – 25,3 %. У релігій-

но-конфесійному аспекті – 

велика перевага православ-
ного населення (приблизно 

однакові співвідношення 

вірних УПЦ КП та УПЦ 
(МП)) 

Активність громадян на 

виборах є здебільшого 
середньою по Україні. В 

областях вплив українсь-

ких національно-демо-
кратичних та націоналіс-

тичних сил в межах 40–

55%. До 20 % населення 
готові проголосувати за 

лівоцентристські партії. 

Менше 7 % населення 
орієнтується на прокому-

ністичні партії. У столи-

ці дещо нижчим є рівень 
електоральної активності 

та більша підтримка лі-

берально-демократичних 
сил 

Досить значна під-

тримка незалежного 
державно-політично-

го розвитку України. 

Поєднання економіч-
ної та культурної 

складових у тракту-

ванні державних ін-
тересів. Соборницькі 

орієнтації. Локальні 

прояви радянської 
ментальності 
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Історичні традиції 

Чернігівського кня-
зівства. Центральне 

Лівобережжя – осе-

редок Гетьманщини 
і формування стар-

шинських еліт, епі-

центр українського 
культурно-політич-

ного відродження 

кінця XVIII–першої 
половини ХІХ ст. 

Суттєве переважання етніч-

них українців в етнонаціо-
нальній структурі населен-

ня (понад 91 %). Частка 

етнічних росіян – близько 
7 % (компактно проживають 

у великих містах, а у Сумсь-

кій області – в окремих ра-
йонах сільської місцевості). 

Населення з рідною україн-

ською мовою – приблизно 
87 %, російською – понад 

12 %. В конфесійній структурі 

переважають вірні УПЦ (МП) 

Активність громадян на 

виборах є здебільшого 
середньою по Україні. 

Рівень підтримки україн-

ських національно-демо-
кратичних сил – до 55 %. 

До 20 % населення гото-

ві проголосувати за ліво-
центристські партії 

Переважна підтрим-

ка незалежного дер-
жавно-політичного 

розвитку України. 

Поєднання економіч-
ної та культурної 

складових у тракту-

ванні державних ін-
тересів. Соборницькі 

орієнтації. Пошире-

ність проявів радян-
ської ментальності в 

депресивних та пери-

ферійних районах 
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р
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к
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к
а 

о
б

л
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Пізніше порівняно з 

центральними райо-

нами масове заселе-
ння території у зв’яз-

ку з історією козацт-

ва (запорізького та 
слобідського), почи-

наючи з ХVІІ ст. Знач-

на роль індустріалі-
зації в процесах со-

ціально-економічно-

го освоєння. Україн-
ське культурне під-

несення на Слобід-

ській Україні на по-
чатку ХІХ ст. Харків – 

перша столиця УРСР, 

провідний машино-
будівний вузол. При-

дніпров’я – провідна 

металургійна база 
країни 

Попри суттєве переважання 

етнічних українців (73 %), 

частка населення з рідною 
українською мовою є поміт-

но меншою (близько 56 %). 

Значна частка етнічних ро-
сіян (понад 21 %) і ще біль-

ша частка населення з рід-

ною російською мовою 
(майже 40 %). Характерна 

біполярна модель: російсь-

комовне велике місто – 
україномовна сільська окру-

га. У конфесійній структур-

рі – перевага вірних 
УПЦ (МП) 

Активність громадян на 

виборах є порівняно не-

високою. Електорат най-
більш потенційно гото-

вий голосувати за впли-

вові українські лібераль-
но-демократичні й цент-

ристські сили, особливо 

за умови підтримки міс-
цевих бізнес-еліт (понад 

40 %). Суттєвий вплив 

адмінресурсу. Рівень під-
тримки українських на-

ціонально-демократич-

них сил – не більше 
20 %. Потенційний елек-

торат компартії та про-

російських політичних 
сил – не менше 10 % 

Переважна підтрим-

ка незалежного дер-

жавно-політичного 
розвитку України. 

Пріоритет економіч-

ної складової бачен-
ня державних інте-

ресів. Територіаль-

ний патріотизм. Ло-
кальне поширення 

автономістських та 

проросійських на-
строїв, ідей віднов-

лення СРСР. Прояви 

радянської менталь-
ності і політичного 

нігілізму. Пошире-

ність радянських 
уявлень про укра-

їнську державність 
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Тривалий період до-
мінування кочових і 

напівкочових куль-

тур. Масове заселен-
ня території, почина-

ючи з ХVІІ ст., у 

зв’язку з історією 

козацтва та індуст-

ріалізацією. Пере-

творення Донбасу на 
початку ХХ ст. в го-

ловні паливну та ме-

талургійну бази Росії. 
Порівняно невисокий 

ступінь втягнутості в 

українські державо-
творчі процеси пер-

шої половини ХХ ст. 

Порівняно невелике пере-
важання етнічних українців 

(близько 57 %), насамперед 

на півночі району. Значна 
частка етнічних росіян (по-

над 38 %), особливо у пів-

денно-східній частині. В 

етномовній структурі – 

переважання населення з 

рідною російською мовою 
(понад 72 %). Порівняно 

менший ступінь релігій-

ності населення. Серед 
вірних – переважання гро-

мад УПЦ (МП) 

Рівень електоральної ак-
тивності суттєво зале-

жить від адмінресурсу. 

Визначальний адмініст-
ративно-електоральний 

вплив місцевих бізнес-

середовищ. Підтримка 

українських національно-

демократичних сил не 

перевищує 15 %. Залежно 
від адміністративних 

розкладів достатньо висо-

кою може бути підтримка 
комуністичних та маргі-

нально-проросійських 

політичних сил, якщо 
вони будуть ідентифі-

ковані як “наші-місцеві” 

Високий ступінь ре-
гіональної самосвідо-

мості та радянської 

політичної менталь-
ності. Переважне ба-

чення України як 

складової радянської 

імперії. Низький рі-

вень українського пат-

ріотизму на основі 
місцевих економічних 

інтересів. Пошире-

ність проросійських 
настроїв. Штучно ре-

конструйоване донсь-

ке козацтво як важли-
вий осередок проро-

сійських впливів 

Ц
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Давньогрецький по-
ліс Ольвія. Тривалий 

період домінування 

кочових і напівкочо-
вих культур. Перебу-

вання у складі Крим-

ського ханства з 

ХV ст. Запорозькі 

козацькі впливи. Ма-

сове заселення з кін-
ця XVIII ст. Значен-

ня центрів суднобу-

дування 

Частка етнічних українців – 
понад 81 %, населення з рід-

ною українською мовою – 

приблизно 70 %. Етнічні ро-
сіяни формують найбільшу 

етнічну групу (близько 

17 %) і зосереджені пере-

важно у містах. Біполярна 

модель: російськомовне ве-

лике місто – україномовна 
сільська округа. У релігій-

но-конфесійній структурі 

населення – перевага 
православних УПЦ (МП). 

Значною також є кількість 

протестантів 

Активність громадян на 
виборах є дещо нижчою, 

ніж в середньому по 

Україні. Суттєвий вплив 
адмінресурсу та місце-

вих бізнес-еліт, за під-

тримки яких електорат 

готовий підтримати цен-

тристські політичні сили. 

Рівень підтримки укра-
їнських національно-де-

мократичних партій – не 

більше 25 %. Зберігаєть-
ся вплив комуністичних 

сил (до 10 %) 

Переважна підтрим-
ка незалежного дер-

жавно-політичного 

розвитку України на 
основі насамперед 

економічних інтере-

сів. Переважання те-

риторіального пат-

ріотизму над культур-

ним. Локальне поши-
рення проросійських 

настроїв. Прояви ра-

дянської ментальнос-
ті. Поширеними є і ра-

дянські уявлення про 

українську державність 

О
д

ес
ьк

и
й

  

(О
д

ес
ьк

а 
о

б
л
.)

 

Давньогрецький по-
ліс Тіра. Тривалий 

період домінування 
кочових і напівкочо-

вих культур. У скла-

ді Кримського хан-
ства та Османської 

імперії. Масове засе-

лення з кінця XVIII ст. 
та політика заохочу-

вальної іноземної ім-

міграції. Одеса – 
провідний торго-

вельний порт та най-

більше місто Украї-
ни на початку ХХ ст. 

Активна культурна і 

політична діяльність 
української громади 

наприкінці ХІХ–на 

початку ХХ ст. Ру-
мунська окупація ре-

гіону в 1941–1944 рр. 

В Одеській області розміще-
ний найбільш етнічно полі-

ареальний історичний район 
України – Південна Бессара-

бія. Частка етнічних українців 

загалом по області – 62,8 %, 
етнічних росіян – 20,7 %, бол-

гар – 6,1 %, молдаван – 5,0 %. 

Населення з рідною українсь-
кою мовою становить лише 

відносну більшість (46,3 %) і 

суттєво переважає в північній 
частині області. В Одесі та пів-

денній Бессарабії перевагу має 

населення з рідною російсь-
кою мовою. Поліконфесійний 

склад населення за переваги 

православних УПЦ (МП) і на-
явності значної кількості про-

тестантів та атеїстів. У регіоні 

діє низка релігійно-політич-
них центрів відверто антиук-

раїнського спрямування 

Активність громадян на 
виборах є порівняно 

невисокою. Суттєвий 
вплив на результати ви-

борів адмінресурсу та 

місцевих бізнес-еліт. У 
м. Одеса – достатньо ши-

рокий діапазон ідеоло-

гічних симпатій: від 
ліберально-демократич-

них до комуністично-

проросійських, а їхній 
розподіл суттєво зале-

жить від впливовості 

місцевих лідерів. Рівень 
підтримки українських 

національно-демокра-

тичних сил у регіоні 
досягав 20 %. Зберігаєть-

ся впливовість комуніс-

тичної партії (на рівні  
6–8 %) 

Підтримка не залеж-
ного державно-полі-

тичного розвитку 
України на основі 

насамперед регіо-

нально-економічних 
інтересів. Досить по-

мітне поширення 

проросійських наст-
роїв та ідей віднов-

лення СРСР. Широкі 

прояви радянської 
ментальності й полі-

тичного нігілізму. 

Значне поширення 
радянських уявлень 

про українську дер-

жавність 
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Закінчення табл. 
1 2 3 4 5 
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Р

 К
р

и
м
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Традиції давньо-

грецьких полісів. 
Кримсько-татарська 

державність. Пере-

хід до складу Росій-
ської імперії з кінця 

ХVIII ст. Короткий 

період боротьби 
УНР та Української 

Держави за Крим. 

Більшовицький те-
рор 1920–1921 рр. 

Утвердження в ра-

дянській свідомості 
стереотипів про ні-

бито особливі по-

двиги севастополь-
ців і кримчан зага-

лом у російській і 

радянській історії. 
Депортація кримсь-

ких татар у 1944 р. 
Включення до скла-

ду УРСР у 1954 р. 

Крим – єдиний в Україні 

регіон, де етнічні українці 
становлять абсолютну мен-

шість (24,3 %), а більшістю 

є етнічні росіяни (58,3 %). 
Значно меншою питомої 

ваги українців є частка на-

селення з рідною українсь-
кою мовою (10 %). За часи 

незалежності України кіль-

кість кримських татар зрос-
ла у понад 6 разів і досягла 

12 % усієї людності. Особ-

ливістю етнонаціональної 
структури населення Криму 

є наявність значної кількос-

ті населення, яке народило-
ся поза межами України – в 

Росії та Узбекистані. Крим – 

найбільш полірелігійний ра-
йон. Серед православних 

конфесій переважає УПЦ 
(МП), структури якої в ра-

йоні вирізняються не терпи-

мим ставленням до інших 
християнських конфесій 

Переважна підтримка 

політичних сил, орієнто-
ваних на політичне і 

культурне зближення з 

Росією, особливо за 
підтримки адмінресурсу. 

За українські національ-

но-демократичні сили, 
підтримувані меджлісом 

кримсько-татарського 

народу, голосувало до 
15 % виборців. Зберіга-

ється значний вплив ко-

муністичних сил 

Слабка підтримка не-

залежного державно-
політичного розвит-

ку України. Низький 

рівень інтегрованості 
в загальноукраїнські 

суспільно-політичні 

процеси. Значне по-
ширення сепаратист-

ських проросійських 

настроїв, радянської 
ментальності та ідей 

відновлення СРСР. 

Переважна орієнта-
ція кримських татар 

на створення націо-

нальної кримсько-
татарської автономії 

в складі суверенної 

України 

 

Отже, як випливає з даних таблиці, розмах соціально-культурних відмінностей (за 

мовно-етнічними, релігійними й іншими ідентифікаційними ознаками) в Україні  

є суттєвим, водночас наявна широка сукупність й історичних, соціокультурних та 

економічних підстав цілісності, що аж ніяк не свідчить про якісь культурно-цивіліза-

ційні контрасти в державі. Ідеться лише про помітну історично-культурну неконсолі-

дованість, з якою стикалися на момент об’єднання багато інших держав Європи (Італія, 

Німеччина, Румунія, Польща та ін.) і яка була подолана різними механізмами регіо-

нальної політики (чи, точніше, внутрішньої геополітики), у процесі реалізації якої 

використовували об’єктивні підстави цілісності і цілеспрямовано нівелювали дію 

суб’єктивних чинників роз’єднання суспільства. Однак в Україні за наявності достат-

ньо сприятливих передумов для зміцнення єдності країни впродовж тривалого часу 

конструктивних дій з боку держави щодо усунення історичних регіонально-ментальних 

бар’єрів було обмаль. Попри розуміння окремими політичними аналітиками та групами 

політиків проблематики територіально-політичної консолідації, системної внутрішньої 

геополітика щодо зміцнення цілісності України (як єдності зусиль держави і сумар-

ного впливу політичних сил) упродовж всього періоду незалежності фактично  

не проводили. Як, зрештою, і не було обґрунтовано стратегії розвитку держави,  

її основних ідеологічних засад як національної держави європейського типу, що постала 

внаслідок реалізації українським народом свого права на самовизначення і забезпечує 

всім громадянам рівні права, а етнонаціональним меншинам – право на збереження 

своєї культурної самобутності. Навпаки, у кон’юнктурних інтересах, насамперед задля 

збереження владних повноважень та економічних переваг, центральна влада й окремі 

політичні лідери іноді самі провокували регіональне протистояння, усіляко сприяли 
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збереженню радянської ідеології. Причому нормою стала підтримка тих ідеологічних 

принципів, які загалом заперечували ідею української державності. Унаслідок цього 

загальноукраїнська політична ідентичність утверджувалась дуже повільно. Не сприяли 

цьому на початку 90-х років ХХ ст. й невдалі економічні перетворення, коли під 

виглядом роздержавлення й приватизації невеликі групи, які переважно складалися  

з представників колишньої партійно-господарської номенклатури, проводили тотальне 

розкрадання державного майна, яке до того ж супроводжувалось різким спадом 

виробництва, масовими банкрутствами підприємств та зниженням рівня життя 

населення. Тобто економічна складова державного патріотизму, яка ефективно 

спрацювала в ході референдуму з приводу незалежності України 1 грудня 1991 р.,  

уже не забезпечувала зміцнення загальноукраїнської ідентичності. Та все ж до кінця 

90-х років регіональні ментально-політичні відмінності надмірно не актуалізувались, 

водночас помітними були окремі спроби пошуку на державному рівні регіональних 

балансів і компромісів. 

З початком ХХІ ст. Росія, реалізуючи свої імперські плани щодо відновлення ко-

лишнього СРСР і спираючись на залежні політичні сили та засоби масової інформації, 

розпочала тотальний наступ на українську державність загалом. І одним із засобів  

у здійсненні такої геополітики стало провокування регіонального протистояння  

на засадах актуалізації окремих моментів історії, ідеалізації постатей та подій 

радянського періоду, насаджування неоколоніальних відносин в інформаційно-

культурній сфері, насамперед на телебаченні. Можна навіть констатувати, що на зламі 

тисячоліть Україна фактично втратила культурний та інформаційний суверенітет. 

Поряд зі збереженням радянської ідеології російська пропаганда поширювала й інші 

імперські проекти, зокрема “русского міра”, що мало б стати підґрунтям нової 

“загальноросійської ідентичності”. Унаслідок таких цілеспрямованих дій усієї російсь-

кої державно-політичної системи в Україні було спровоковано і суттєві регіонально-

політичні суперечності в геополітичному (НАТО чи Росія) і геокультурному (українсь-

ка чи російська культура) вимірах, що закладало глибокі проблеми національної 

безпеки внаслідок регіональної соціально-культурної та ментально-політичної 

дивергенції. Тому сьогодні, окрім збереження проявів радянської ідентичності, деяка 

частина населення вже ідентифікується з “російським світом”, що ще більше поглиб-

лює внутрішньогеополітичну проблематику. 

Не сприяли зміцненню єдності України як національної держави й різнобічні захід-

ні впливи: як щодо дискредитації національно-демократичних і виняткової підтримки 

ліберальних космополітичних політичних сил (їхні представники були переважно 

носіями російської культурно-політичної ментальності), так і в контексті пропаганди 

спекулятивних концепцій про нібито відмирання і безперспективність національних 

держав (мовляв, ми живемо в епоху “великих інтеграційних просторів”, “Європи регіо-

нів” тощо, що генетично є трансформацією імперського та мондіалістського мислення). 

Після окупації Росією Криму та наростання воєнної агресії на Донбасі в інформа-

ційному просторі України відбулися деякі позитивні зрушення, насамперед, знято 

відкриту пропаганду регіонального протистояння. Однак ще мало уваги приділяють 

висвітленню всіх моментів історико-культурно-географічної єдності регіонів, їхньої 

пов’язаності з ядром країни та участі в загальноукраїнських державотворчих процесах. 

Тому рівень територіально-політичної незрівноваженості України і надалі достатньо 

високий. Проте однозначно можна зробити висновок: соціально-культурна диференці-
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ація в Україні зумовлена об’єктивними історично-географічними і етногеографічними 

передумовами, але не є відображенням міжцивілізаційних відмінностей, а ускладнення 

регіонально-політичних взаємин на початку ХХІ ст. спричинене насамперед 

суб’єктивними чинниками (відсутністю ефективної внутрішньої геополітики впро-

довж 90-х років ХХ ст. і цілеспрямованим масштабним геополітичним тиском Росії 

на початку ХХІ ст.). 
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Objective evidences of geographical-political unbalance in Ukraine, which is clearly manifested  

in the electoral and political activity of the population and is the result primarily of historical and 

geographical differences and ethno-geographical regions of the state, are characterized. Twelve political 

and geographic areas with the characteristics of the party-political preferences and geopolitical 

consciousness are allocated on the basis of a comparative analysis of presidential elections in Ukraine.  

It is concluded that the regional mental-political differentiation does not have the character of inter-

civilizational contrasts. Objective historical and cultural base integrity are defined. Complications  

of regional-political situation in Ukraine at the beginning of the XXI century was not immanent 

conditioned and caused by subjective factors such as a lack of effective internal geopolitics during  

the 90s and targeted large-scale geopolitical pressure from Russia at the beginning of the XXI century. 

Key words: geography of elections in Ukraine, territorial-political unbalance in Ukraine,  

the historical-geographical background of Ukraine, ethnical-geographical situation in Ukraine,  

the internal geopolitics. 
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Коротко описано історію топонімічних досліджень в Україні. Виявлено і систематизовано 

причини активізації актуальності питання просторово-топонімічної інвентаризації лісів в цілому 

та на території Кіровоградської обл. зокрема. Розглянуто основні напрями топонімічних дослі-

джень та їхню бібліографію, окрему увагу зосереджено на особливостях вивчення топонімії 

Кіровоградщини. Проаналізовано проблеми у дослідженні топонімічних та просторових 

особливостей лісових масивів Кіровоградської обл. Запропоновано методику проведення 

просторово-топонімічної інвентаризації лісів. Детально опрацьовано різночасові загальногеогра-

фічні та спеціальні картографічні твори з метою збору інформації та виявлення кількісних та 

якісних змін у системі дрімонімів регіону дослідження. Відновлено значну кількість втрачених 

та змінених топонімів лісових масивів. Отриману базу даних дрімонімів проаналізовано для 

виявлення змінених, варіативних та подвійних назв лісів, а також щодо випадків збереження 

їхніх автентичних топонімів. Наведено детальну статистичну інформацію стосовно лісів 

Кіровоградської обл. та їхніх назв. Визначено головні просторово-топонімічні особливості й 

тенденції лісових масивів Кіровоградської обл. Розроблено авторську карту-схему, яка містить 

узагальнену інформацію про особливості локалізації лісів Кіровоградської обл., їхні реальні 

обриси (на момент укладання картосхеми), а також про їхні топоніми – автентичні та змінені. 

Ключові слова: просторово-топонімічні особливості лісів, просторово-топонімічна 

інвентаризація лісів, топоніміка, топонімія, дрімоніми, топоніми, лісові масиви, ліси Кірово-

градської обл. 

 

Топонімічне вивчення земель є одним з найстаріших напрямів досліджень у гумані-

тарних і природничих науках, відомим щонайменше з ХІХ ст. В Україні такий пошук 

розпочався, вірогідно, з початку ХХ ст. Чи не вперше, потребу топонімічного вивчення 

українських країв та своєрідні програмні засади таких студій окреслив професор 

Мирон Кордуба у праці “Земля свідком минулого. Ґеоґрафічні назви як історичне 

жерело” [5]. Причини, що нині спонукають науковців найрізноманітнішого фаху до 

топонімічних пошуків, мало відрізняються від тих мотивів, які змушували дослідників 

минулого всебічно вивчати назви природних і суспільних об’єктів. Умовно їх можна 

об’єднати в кілька груп: 

 історичні причини – розкриття змісту топонімів певних теренів, визначення 

динаміки і (особливо) причин їхніх змін у часі (трансформацій, замін, відновлень тощо) 

дає змогу досягти повнішого розуміння особливостей перебігу історичних процесів  

у межах досліджуваних територій; 
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 природознавчі причини – знання різноманіття й адекватне розуміння етимологіч-

ного змісту топонімів дає змогу певною мірою реконструювати природні умови 

минулого; 

 етнологічні причини – правильне розуміння семантичного значення й особливос-

тей просторового поширення топонімів допомагає реконструювати їхнє походження, 

трансформації, переміщення, взаємовпливи різних етносів тощо; 

 мовознавчі причини – пізнання сутності й походження назв географічних об’єктів 

веде до розуміння особливостей і закономірностей розвитку мов тих чи інших етносів; 

 локалізаційні причини – знання правильного співвідношення назви географічного 

об’єкта з конкретною ділянкою простору дає змогу вирішувати низку наукових чи 

господарських проблем, що передбачають адекватне визначення місця перебігу тих чи 

інших подій, процесів, явищ тощо. У науці це першочергово важливо для належної 

результативності історичних, географічних та біологічних досліджень (наприклад: 

правильна локалізація місцин історичних битв, ділянок фіксації несприятливих природ-

них процесів чи місць знаходження представників біоти рідкісних видів та ін.).  

У господарстві – для ведення мілітарної діяльності, організації туризму, логістики чи, 

скажімо, оперативного реагування на виклики, що перебувають у компетенції міліції 

або пожежної служби. 

У реаліях сучасного світу й, головно, в умовах постколонізаційних і неоколоніза-

ційних територій до цього переліку можна додати ще одну групу причин: 

 суспільно-ідентифікаційні причини – перебування людей у тому чи іншому 

“топонімічному полі” є одним з тих чинників, що визначає етнічну, регіональну, 

державну, політичну чи іншу ідентифікацію населення. Водночас, будь-яке 

“топонімічне поле” здатне до спонтанних чи керованих змін, а відтак надає широкі 

можливості для маніпуляцій, чим завжди користувались, скажімо, окупаційні режими 

на українських землях. Коригувати наслідки таких впливів або чинити опір новим 

загрозам неможливо без належного знання автентичних рис “топонімічного поля” 

територій. 

Відповідно до превалювання в меті конкретних пошуків тих чи інших моти-

вів (з числа перелічених або інших) топонімічні дослідження мають свою специфіку, 

однак, загалом у їхньому різноманітті доволі чітко виокремилися два великі напрями: 

лінгвістично-топонімічний і просторово-топонімічний. Перший спрямований на 

всебічне пізнання семантичного значення і походження назв географічних об’єктів, 

інший – на пізнання “топонімічного поля” тих чи інших територій: пошук, віднов-

лення, визначення точної просторової локалізації топонімів тощо. Традиційно пошу-

кові зусилля спрямовують на якийсь із різновидів топонімів: ойконіми, гідроніми, 

ороніми, дрімоніми, дромоніми чи ін. 

Дослідження, результати якого наведено нижче, виконане в руслі просторово-топо-

німічного напряму і стосується назв лісових масивів (дрімонімів) території Кірово-

градської обл. Вибір об’єкта (лісові масиви), предмета (назви та просторова локація 

лісових масивів) і регіону для досліджень (Кіровоградська обл.) зумовлені тим, що 

Центральна Україна загалом, і Кіровоградська обл. зокрема, є тими краями, яких 

повною мірою стосуються всі зазначені вище вияви актуальності топонімічних 

пошуків. 

Топонімічну проблематику Кіровоградської обл. розробляють протягом доволі три-

валого часу і нині є чимала бібліографія. Переважно це праці лінгвістично-топоніміч-
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ного спрямування [1, 2, 4, 7–10], а також виразно просторово-топонімічні [6] та ін. 

Найчастіше предметом наукових студій були гідроніми краю, рідше – назви інших 

географічних об’єктів. Попри це, тривала колонізаційна минувшина, недостатня увага 

до топонімічних проблем з боку владних інституцій, мала кількість праць про дрімо-

німи та інші обставини разом спричинили низку досі невирішених проблем на просто-

рах регіону дослідження. Серед них – “вивітрення” з колективної пам’яті та побутового 

мовлення людей інформації про колишні й теперішні назви лісів цієї території; наяв-

ність суттєвих відмінностей у трактуванні топонімічних означень деяких лісових 

масивів та їхнього просторового розташування у мовленні й інформаційних джерелах; 

відсутність зведеного переліку топонімічних означень лісів регіону досліджень; 

відсутність єдиного картографічного твору достатнього рівня деталізації з інформацією 

про дрімоніми і просторове розміщення лісів Кіровоградської обл. тощо. З огляду на це 

сформульовано мету дослідження: зібрати, систематизувати та проаналізувати 

інформацію про назви лісів території Кіровоградської обл. у їхній просторовій 

прив’язці до конкретних лісових масивів, узагальнити отримані відомості у формі 

оглядової карти-схеми. 

Для виконання поставленої мети застосовано такий алгоритм дій: вибір і опрацю-

вання авторитетних джерел, що містять інформацію про назви лісів Кіровоградсь-

кої обл. – систематизація, порівняльний аналіз та узагальнення відомостей про дрімо-

німи регіону дослідження – пошук і уточнення важливої інформації за супутниковими 

зображеннями – розробка методики показу назв лісів Кіровоградської обл. – укладання 

узагальненої картосхеми з відображенням виявлених відомостей про гідроніми 

досліджуваного регіону. З огляду на потребу в чіткому зіставленні назв лісів з 

конкретними ділянками простору як основне джерело інформації про дрімоніми обрано 

переважно різночасові загальногеографічні та спеціальні картографічні твори: 

топографічні карти УРСР та України (М 1:100 000, 1984–1995 рр.), топографічні карти 

СРСР (М 1:50 000, 1984–1991 рр.), топографічні карти СРСР (М 1:25 000, 1968–1969 рр.), 

карти-схеми лісонасаджень державних лісогосподарських підприємств Украї-

ни (М 1:100 000, М 1:50 000, 2009 р.), репродукції старовинних карт. Подеколи ці 

матеріали доповнено відомостями, що їх надали мешканці Кіровоградської обл.  

внаслідок тематичних опитувань, або отриманими з публічних інформаційних ресурсів. 

Як головне джерело для потреб просторово-топонімічного пошуку використано 

супутникові зображення інтерактивного ресурсу Google Earth. 

Електронним середовищем для укладання результуючої карти-схеми стала 

комп’ютерна програма CorelDRAW X6. У підсумку зібрані відомості про дрімоніми 

Кіровоградської обл. узагальнено у формі карти-схеми друкарського формату А0 

“Кіровоградська область. Ліси: розташування, обриси, назви” (див. рис. 1). На аркуші 

схеми відображено інформацію про назви понад 600 лісів краю з чітким зазначенням 

їхньої локації. Електронна версія карти-схеми розміщена для вільного огляду в елект-

ронній бібліотеці [3]. 

Унаслідок досліджень дрімонімів території Кіровоградської обл. виявлено низку 

просторово-топонімічних особливостей її лісів (див. рис. 2). 

 Більшість лісових масивів території Кіровоградської обл. мають свої власні 

назви. На території області в ході пошуку виявлено щонайменше 924 ареали лісової 

рослинності (беручи до уваги більш-менш великі масиви і групи ареалів). Власні назви 
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мають мінімум 556 із них, а для їхнього означення використовують близько 

634 дрімонімів [3]. Відтак ми зафіксували наявність власних назв для 60 % лісів краю. 
 

 
 

Рис. 1. Фрагмент авторської карти-схеми  

“Кіровоградська область. Ліси: розташування, обриси, назви” [3] 
 

 Нерідко власні назви лісів території Кіровоградської обл. у різних джерелах 

інформації означені варіативно – подібно, але з більшими чи меншими відмінностями 

за сутністю і написанням: Нерубай – Нерубайка – Нерубаївський, Бобешка – Бобошка, 

Журавка – Журівське, Мамаєве – Мамаївський Байрак тощо. Така ситуація виявлена  

у 45 випадках, тобто для 7 % визначених дрімонімів і для 5 % лісів. Це породжує оче-

видні незручності в разі користування топонімами, а найперше – ускладнює з’ясування 

точної назви лісу. Проблема полягає і в тому, що значна кількість інформаційних 

джерел про досліджувані дрімоніми укладена російською мовою, або ж українською, 

проте не на підставі польових робіт з визначення назв, а внаслідок перекладу (часто 

неякісного) з російськомовних джерел. На узагальнюючій карті-схемі [3] відображено 

всі виявлені варіанти назв з посиланням на джерело інформації, у якому наявний той чи 

інший варіант написання дрімоніма. 

 Подеколи лісові масиви Кіровоградської обл. у різних джерелах інформації 

означені кількома (суттєво відмінними) варіантами назв: Довжки – Плоске, П’ято-

Іванівське – Могутнє, Новомогильне – Маяк та ін. Згідно з проведеними пошуками, 

частка таких лісів становить близько 3 % від їхньої загальної кількості, частка “подвій-

ного” означення – 4,5 % (29 випадків) від загальної кількості виявлених назв. 
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 Іноді в окремих джерелах інформації власні назви лісів території Кірово-

градської обл. позначені з явними помилками: “Речное” (рос.) замість “Редьчине”, 

“Гнилище” замість “Глинище” тощо. Виявлення причин виникнення таких варіацій 

потребує окремих ґрунтовних пошуків, проте можна припустити, що найчастіше 

подібні трансформації назв лісів пов’язані з перекручуваннями місцевих народних назв 

унаслідок поганого знання української мови іншомовними картографами, або ж 

причиною можуть бути суто технічні огріхи під час укладання карт. Ми, формуючи 

власну базу дрімонімів досліджуваного регіону, спробували усунути такого типу 

недоречності. Однак, далеко не завжди варіанти назв можна було оцінити як помилко-

ві (а відповідно, виокремити правильні). Прикладом такої ситуації можуть бути дрімо-

німи Ласкаве – Лазкове, Ліпо – Липове та ін. Подібні випадки трапляються нечасто  

й становлять менше 1 % від загальної кількості назв. 
 

 
 

Рис. 2. Просторово-топонімічні властивості лісів Кіровоградської обл. 
 

 Деколи різні ліси території Кіровоградської обл. мають однакові назви. 

Найчастіше для означення лісів краю використовують такі ряди означень: Довжик (6) – 

Довге (3) – Довжок (2) – Довжки (1) – Довжикове (1) – Довжицьке (1) – Довгий (1) та 

Круглик (5) – Кругле (4) – Круглий (1) – Круглики (1) – Кругленьке (1). 

 Великим лісовим масивам території Кіровоградської обл. властиві різні назви  

в різних їхніх частинах: урочища Обломіївське, Довжок (Талове), Третя Дубина, Сопки, 

Писареве, Іркутське, Парне, Кругле, Церковне, Садове, Бугрувате-ІІ у межах одного 

масиву; Юників ліс як частина лісу Чути тощо. 

 У переважній більшості досліджених випадків лісові масиви Кіровоградсь-

кої обл. зберегли свої автентичні (хоч і різні за походженням) назви, не зазнавши коло-

нізаційних трансформацій, нерідко притаманних іншим топонімам (як от ойконімам): 

Чобіток, Чагарі, Круглик, Рубанові Штани, Бежбайраки та ін. Назви деяких лісових 

масивів краю відомі з давніх часів. На старих картах є означення Чорного лісу (від 

середини ХVІ ст.), Нерубаю (від середини ХVІІ ст.), Чути (від ХVІІІ ст.). Щоправда, як 

уже згадано, рівень знання мешканцями цих назв є надзвичайно малим. 
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Як підсумок, зазначимо, що отримані результати значно заповнюють прогалини  

в інформації про назви лісів Кіровоградської обл. і дають підстави сподіватися на 

деякий поступ у вирішенні багатьох проблем, пов’язаних із цим. Проте виконане 

просторово-топонімічне дослідження регіону можна вважати лише початком таких 

студій, продовженням яких могло б стати розширення топонімічної бази цієї території 

(завдяки залученню до аналізу літературних джерел інформації та інших карто-

графічних творів); уточнення локацій деяких дрімонімів і їхнього точного написання; 

з’ясування причин перекручувань назв та основних варіантів їхніх означень; укладання 

зведеного алфавітно-географічного покажчика назв та, зрештою, глибокий лінгвіс-

тичний аналіз. 
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The article contains a brief history of toponymical research in Ukraine. The reasons of the growing 

relevance of the question of space-toponymical inventory of forests in general and particularly in 

Kirovograd region are analysed and systematised in the article. The main toponymical research areas 

and the bibliography have been considered. The special attention is focused on the features of 

Kirovohrad region toponymy study. The problems of toponymical and spatial research of Kirovohrad 

region forests features are analysed. The methodology of carrying out space-toponymical inventory of 

forests was submitted. The different age’s maps and specialized cartographic works were investigated in 

details for gathering information discovering quantitative and qualitative changes in the system of 

drymonyms in research region. A large amount of lost and changed place names of wooded areas was 

restored. The obtained database of drymonyms has been analysed for detecting changed, varied and dual 

wood names and also saved authentic toponyms. The research data were presented in the detailed 

statistics on forests of Kirovohrad region and their names. The main space-toponymical features and 

trends of forested areas in Kirovohrad region were identified. The schematic map, that contains 

generalized information about spatial distribution of Kirovohrad region forests, there real outlines (by 

the moment of creating the map) and there toponyms – authentic and changed with references to 

information sources, was signed. 

Key words: space-toponymical features of forests, space-toponymical inventory of forests, 

toponymy, toponymic, drymonyms, toponyms, forested areas, forests of Kirovohrad region. 
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Малі міста виконують важливі функції в територіально-господарській системі держави. Вони 

є необхідним елементом системи розселення, задіяні у промисловому виробництві, обслугову-

ванні сільського господарства навколишніх районів, виконують транспортні функції, є культур-

ними, рекреаційними і науковими центрами. 

Значний вплив на функціонування малих міст мають природні чинники – рельєф, клімат, 

лісові, земельні, мінеральні ресурси. У поєднанні з особливостями історичного розвитку вони 

відіграли вирішальну роль у формуванні системи розселення. Вплив рельєфу, зокрема, його 

рівнинність, близькість ґрунтових вод, позначається на розташуванні поселень на підвищених, 

вододільних ділянках, розмірах населених пунктів, особливостях заселення. 

Схарактеризовано вплив фізико-географічних умов території Львівської обл. на утворення та 

розвиток малих міст. Виконано класифікацію малих міст Львівської обл. за фізико-

географічними областями. Проаналізовано фізико-географічні зони Львівської обл. та їхню при-

датність для заснування міст у минулому. 

Ключові слова: мале місто, фізико-географічні передумови, природний потенціал території. 

 

Львівська обл. розташована в західній частині України. Площа області становить 

21,8 тис. км2, або 3,6 % території України. Кількість міст на її території найбільша в 

Україні – 44, з яких до категорії малих зачисляємо 40. 

Львівщина вирізняється різноманітністю природних умов і багатством природних 

ресурсів. Рельєф області на півдні гірський, далі на північ, у Передкарпатті, переходить 

у височинний, на Подільській височині – горбогірний, на Малому Поліссі і Верхньо-

сянській рівнині – низовинний, в межах Волинської височини – височинний. 

Аналіз наукових доробок західних дослідників, які вивчали зародження та розвиток 

міст, дає підстави стверджувати, що основною причиною їхнього виникнення було 

бажання захистити себе та свою сім’ю від зовнішнього ворога. Відтак люди 

об’єднувались, утворюючи невеликі поселення, які згодом розросталися та ставали 

містами – центрами соціальних змін, що давали змогу розвиватися, забезпечувати 

достатній рівень життя та особисту безпеку. Видатний класик соціології М. Вебер з 

цього приводу зазначав, що місто завжди було спільним поселенням різних людей. 

Наприклад, воєначальники засновували міста та заселяли їх не лише тими, хто добро-

вільно міг стати жителем, а й тими, хто в разі потреби зможе захищати його під час 

нападу ворогів. На думку американського соціолога Л. Мамфорда, місто виникло як 

особливий вид навколишнього світу, зручний для кооперативних асоціацій, для приро-

ди й освіти. Місто було колективно корисним для забезпечення порядку та регулюван-

ня сьогодення і майбутнього людини, воно захищало людину від стихійної природи, 

диких тварин і ворогів тощо [5]. 
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Практичні дослідження засвідчують, що характер рельєфу відіграє важливу роль  

у визначенні місцеположення та, особливо, у виборі мікроположення міста (тобто 

положення міста на конкретній території, яка, зазвичай, відповідає найзручнішій 

ділянці серед багатьох, що є придатними для розвитку міст на цій території). У цьому 

разі діють різноманітні причини. Деякі з них були притаманні минулим історичним 

періодам, їх пояснювали специфікою політичного життя, розвитком науки і техніки 

того часу. Такі причини, зумовивши виникнення тих чи інших міст, давши їм 

“початковий імпульс”, сьогодні не діють. Історичними причинами виникнення міст 

були: необхідність створення опорних баз (військових, торгових, транспортних) на 

важливих сухопутних комунікаціях, бажання створити місто-фортецю в добре 

захищеному місці, потреба наближення до джерела питної води й лісових ресурсів 

та ін. Інші причини є актуальними і сьогодні. Причинами, що стимулюють розвиток 

міст, є розробка джерел корисних копалин, вигідне економіко-географічне положення, 

створення опорних центрів мережі поселень, міських агломерацій та ін. 

У більшості випадків на виникнення і розвиток конкретного міста впливає як одно-

разово, так і в різні періоди його існування низка причин. Іноді наведені причини – 

тільки первинні, а міста надалі продовжують зростати, набуваючи нових функцій, що  

є похідними від первинних. Торгівля приводить до виникнення адміністративних функ-

цій, наявність корисних копалин – до їхнього видобутку та переробки на місці тощо. 

Зазвичай, територіальні обмеження (у тому числі умови рельєфу) не припиняють цих 

процесів, хоча іноді можуть загальмовувати. У разі нестачі сприятливих територій 

міста вимушено освоюють менш придатні площі [4]. 

Вплив фізико-географічних умов території на утворення та розвиток міст ще 1930 р. 

досліджував видатний український учений, доктор географії Григорій Величко. У праці 

“Географічні умови розвитку міст на Україні” він так пояснив роль географічних чин-

ників у процесах містоформування: “Міста засновувано на пригідних місцях над вели-

кими сплавними ріками, при пристанях над морем і сплавними ріками, на роздоріжжі 

великих торговельних шляхів, в місцях догідних для переходу через багна, ріки, гори, 

часто як фортеці в місцях неприступних, де легко хоронитися від нападу ворогів, на 

гряниці двох різнорідних країн, як гір і рівнин або низин степових і лісових просторів, 

балок і сухих місць. Там, де скупчується більше придатних умов, ростуть міста скорше. 

Де є разом сплавна ріка, адміністративний центр, вузол залізничний, великий проми-

сел, торгівля, близькі гірничі продукти або всі придатні умови разом, або якась їх час-

тина, там звісно, прискорюється розвиток міст, однак найшвидший розвиток міст буває 

насамперед при великім промислі, опісля за великої світової торгівлі, а третьою потріб-

ною умовою буває гірництво поблизу. Центр політичний стягає до себе великі групи 

населення, спричинює будову шляхів і залізниць, стягає до себе торгівлю й промисел і 

що більша яка держава, то і головний центр росте більше і швидше без огляду, чи при-

родні умови дуже добрі, чи ні” [1]. 

Ми, аналізуючи фізико-географічні особливості Львівської обл., виконали класифі-

кацію малих міст за фізико-географічними областями (див. рис. 1): 

• Волинська височина – Сокаль, Угнів; 

• Мале Полісся – Белз, Броди, Буськ, Великі Мости, Глиняни, Дубляни, Жовква, 

Золочів, Кам’янка-Бузька, Радехів, Соснівка; 

• Розточчя – Винники, Новояворівськ, Рава-Руська; 



Фізико-географічні передумови утворення та розвитку …                                                             97 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

• Опілля – Бібрка, Жидачів, Комарно, Миколаїв, Новий Розділ, Перемишляни, 

Пустомити, Ходорів; 

• Надсянська рівнина – Городок, Мостиська, Судова Вишня, Рудки, Яворів; 

• Передкарпаття – Борислав, Добромиль, Моршин, Новий Калинів, Самбір, Ста-

рий Самбір, Стебник, Трускавець, Хирів; 

• Карпати – Сколе, Турка. 
 

 
 

Рис. 1. Класифікація малих міст Львівської обл. за фізико-географічними областями: 

1 – Волинська височина; 2 – Мале Полісся; 3 – Розточчя; 4 – відроги Подільської височини; 

5 – Надсянська рівнина; 6 – Опілля; 7 – Передкарпаття; 8 – Карпати 
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Волинська височина лежить у межах Волинської, Рівненської і, частково, північної 

частини Львівської областей, а також, частково, Люблінського воєводства (Польща). 

Простягається від р. Західний Буг до р. Корчик на Хмельниччині (притока р. Случ) 

майже на 200 км. Ширина Волинської височини – 40–50 км. На півночі уступом 

заввишки 30–50 м обривається до Поліської низовини. На півдні Волинська височина 

відокремлена невеликим уступом від рівнини Малого Полісся [6]. Міста на цій терито-

рії засновували на берегах річок – Західного Бугу, Солокії. Наявність ресурсів, необ-

хідних для функціонування міста (питна вода, родючі землі, будівельна сировина) 

зумовила активний розвиток цих поселень (Угнів, Сокаль), що привело до надання їм 

магдебурзького права. 

Мале Полісся – це обширна знижена рівнина. Порівняно з сусідніми височинами 

його поверхня вирівняна, слабко розчленована. З огляду на значну кількість опадів та 

наявність водонепроникного шару глинистої кори поверхня подекуди заболочена. Річ-

кова мережа розгалужена й щільна. Основними ріками є Західний Буг (з численними 

притоками – річками Рата, Солокія, Свиня, Кам’янка та ін.) і Стир [7]. 

На Малому Поліссі простежується висока концентрація малих міст. І майже всі ці 

міста належать до історичних та засновані в період Х–ХV ст., що можна пов’язати з 

природними умовами території Малого Полісся. Значна кількість міст заснована на 

берегах річок, зокрема, Броди, Буськ, Кам’янка-Бузька, Великі Мости та ін. 

Передумови утворення міст на Малому Поліссі – це також неглибоке залягання 

ґрунтових вод, наявність боліт, що є природними фільтрами води, рівнинність 

місцевості, забезпеченість покладами глини та лісовими ресурсами. 

Розточчя – порівняно вузьке горбисте пасмо, що простягається від Львова (на пів-

денному сході) до Томашова, Щебжешина і Красніка (на північному заході, Польща). 

Воно є своєрідним регіоном, де населені пункти, зокрема сільські, мають неабияку 

“прив’язку” до природних умов території. Цей вплив виявляється також у специфічно-

му характері розміщення та особливостях  розвитку поселенської мережі. Поселення і 

шляхи розміщені переважно вздовж Розточчя, більші міста розташовані там, де перехід 

через Розточчя легкий [3]. Міста на Розточчі – Винники, Новояворівськ, Рава-Руська. 

Опілля (або Подільське горбогір’я) – назва західної частини Подільської височини, 

однієї з найвищих і найбільш розчленованих її частин. На сході межує з р. Золота Липа, 

на заході – з р. Верещиця (за іншими джерелами – з р. Щирка), на півдні підходить до 

Дністра, на півночі – до Львівського плато, Гологорів та Перемишлянського низько-

гір’я. Розчленована річками Щирка, Зубра, Бібрка, Свірж, Гнила Липа та ін. [2]. Утво-

рення міст на цій території пов’язане з різноманітними чинниками – природними умо-

вами, розташуванням на важливих торговельних шляхах тощо. Містами Опілля є Пере-

мишляни, Миколаїв, Ходорів та ін. 

Надсянська рівнина (Сянсько-Дністерська вододільна рівнина) – хвиляста рівнина у 

межах Львівської обл. Розташована на захід та південний захід від Львова. На півночі й 

північному сході межує з Розточчям, на сході – з Львівським плато та Опіллям, на пів-

дні – з Передкарпаттям. Рівнина складається з Яворівської (Надсянської) улоговини і 

Сянсько-Дністерської височини. Рельєф полого-хвилястий. Річки Вишня, Шкло, Січня 

та Завадівка належать до басейну Сяну; Верещиця, Ставчанка – до басейну Дністра [6]. 

Міста в межах Надсянської рівнини – Мостиська, Яворів та інші, розташовані вздовж 

річок та в місцях поширення широколистяних лісів. 
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Передкарпаття простягається порівняно вузькою смугою між долиною Дністра та 

північно-східним підніжжям Українських Карпат. Численні річки, що стікають з гір, 

розчленували Передкарпаття на низку широких долин, між якими є видовжені водо-

дільні височини. У долині Верхнього Дністра було багато боліт, які тепер майже пов-

ністю осушені. Міста цієї території розташовані, здебільшого, на берегах річок. Зокре-

ма, Моршин і Трускавець (рис. 2) розвивалися як перспективні центри видобутку солі, 

проте соляний промисел не виправдав себе, оскільки через вміст у соляній ропі мірабі-

літу (глауберової солі) така сіль була гіркою та непридатною для вживання. Уже зго-

дом ці міста почали розвиватися як оздоровчі та бальнеологічні курорти. 
 

 
 

Рис. 2. Бальнеологічний курорт Передкарпаття – місто Трускавець. 

Джерело: ресурс Google Earth 

 

У межах Львівської обл. Українські Карпати найнижчі. Їхню зовнішню смугу ста-

новлять Бескиди, що складаються з паралельних хребтів і долин. Пересічна висота 

Верхньодністерських Бескидів – 750 м, Сколівських Бескидів – 1 200–1 360 м. Внут-

рішню смугу утворює Вододільний хребет з г. Пікуй (1 408 м) – найвищою точкою 

Львівської обл. Міста, що тут утворилися, – Сколе (див. рис. 3), Турка – тяжіли до 

берегів річок, а гірський рельєф робив ці місця дуже вдалими для оборони міста. Крім 

того, значний вплив на розвиток міст мала наявність величезних обсягів деревини  

й каменю. 

Зовсім іншу категорію малих міст становлять міста, засновані у ХІХ–ХХ ст. як про-

мислові центри, що тяжіли до місць видобутку природних ресурсів, – Стебник (видо-

буток калійних солей), Соснівка (видобуток кам’яного вугілля), Новий Розділ та Ново-
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яворівськ (видобуток сірки). Після відкриття багатих родовищ корисних копалин ці 

міста швидко розросталися – збільшувалася кількість населення, будували відповідну 

інфраструктуру та мережі транспортних шляхів тощо. Проте, як бачимо тепер, після 

виснаження колись багатих родовищ корисних копалин ці міста поступово починають 

занепадати, відбуваються процеси депопуляції, відтоку населення через міграції, також 

виявляються і численні екологічні проблеми, пов’язані з видобутком корисних копа-

лин. Такі міста особливо потребують державної підтримки для стабілізації та поліп-

шення демографічної й екологічної ситуації на їхній території. 
 

 
 

Рис. 3. Місто Сколе у долині р. Опір. 

Джерело: ресурс Google Earth 

 

Сучасні міста – це величезні лабораторії, де відбуваються різноманітні соціальні 

процеси, які впливають на суспільне життя городян та реалізацію проектів у сфері пла-

нування й розвитку міста. Історичний досвід розвитку міст засвідчив, що незалежно від 

епохи головною рушійною силою всіх процесів є людина. Територія Львівської обл. ще 

здавна була дуже вигідною для заснування міст. Сприятливі фізико-географічні умови 

території – особливості рельєфу, кліматичні та гідрологічні характеристики, природна 

рослинність – це ті чинники, що сприяли утворенню такої густої мережі малих посе-

лень, більшість з яких зачисляємо до історичних. Уже у ХІХ–ХХ ст. акцент переміс-

тився на заснування міст біля важливих родовищ корисних копалин, однак ці міста 

спочатку бурхливо розвиваються, а згодом проходять стадію стагнації та занепаду. 

Суспільство, його роль та вплив на соціально-екологічні процеси, які відбуваються  

в межах міст, становить особливу цікавість. Тому можна стверджувати, що соціально-

екологічні дослідження міст сьогодні є актуальними та своєчасними. 

Отже, фізико-географічні умови є ключовою передумовою для створення міст та їх-

нього подальшого розвитку. Природний потенціал території – це початковий вектор 

розвитку міст, який визначає їхнє зростання та можливу трансформацію в майбутньо-
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му. Сьогодні за умов посилення зростання антропогенного тиску на довкілля відбува-

ється зменшення ролі природного чинника на функціонування та розвиток малих міст, 

проте не враховувати його в разі складання планів розвитку цих територій було б стра-

тегічною помилкою. 
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Small cities serve important functions in the territorial and economic system of the country. They 

are essential elements of the settlement network, which involved in industrial production, agricultural 

service of the surrounding areas, perform the transport functions. They are cultural, recreational and 

scientific centres. 

Significant impact on the functioning of small cities is connected with natural factors – the relief, 

climate, forests, land and mineral resources. Combined with the historical development, they played a 

crucial role in the formation of settlement network. Influence of terrain, including its plainness, the 

proximity of groundwater affects the location of settlements in high, watershed areas, the size of 

settlements, settlement features. 

The impact of physical-geographical conditions of Lviv region on creation and development of 

small cities are described in the article. The classification of small cities of Lviv region by the physical-

geographical regions was done. The physical-geographical regions of Lviv region and their suitability 

for the creating of the cities in the past are analysed. 

Keywords: a small city, physical-geographical conditions, the natural potential of the area. 
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Досліджено внесок румуномовних учених у розвиток географічних досліджень на Буковині. 

Проаналізовано їхній науковий доробок у цій галузі, схарактеризовано зміст основних публіка-

цій. Серед малодосліджених сторінок історії української географії – наукова спадщина румуно-

мовних учених, які працювали в Чернівецькому університеті, зокрема: Євгена Ботезата, Траяна 

Штефуряка, Єміла Попа, Ореста Марку, Георгія Бужоряна та ін. Ці науковці проаналізували 

вплив різних чинників на природне середовище, схарактеризували значення шкідників для 

лісової та водної екосистем. Також румунські вчені посприяли відновленню заповідних об’єктів 

на території Чернівецької обл., запропонували нові експериментальні заходи щодо охорони 

природи, екологічної реконструкції регіонів, які постраждали внаслідок діяльності людини тощо. 

Основні напрями наукових досліджень румуномовних учених у Чернівецькому університеті та 

їхній вклад у розвиток географічної науки на Буковині схарактеризовані з огляду на необхідність 

вивчення та використання результатів наукової діяльності вчених з метою збагачення сучасної 

української географічної науки. 

Ключові слова: географічна наука, наукові дослідження, провідні науковці, публікації, еко-

система, природоохоронні заходи. 

 

Дослідження невідомих сторінок української географії є важливою умовою роз-

витку всіх напрямів науково-географічного процесу. Вивчення наукової спадщини 

видатних географів – один із сучасних напрямів досліджень історії географічної науки. 

Серед маловивчених сторінок історії української географії – наукова спадщина руму-

номовних учених, які зробили вагомий внесок у розвиток географічних досліджень на 

Буковині. Це Євген Ботезат, Траян Штефуряк, Єміл Поп, Орест Марку, Георгій Бужо-

рян та ін. [1–6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій [1, 6], у яких започатковано вирішення цієї 

проблеми, свідчить, що ще є маловивчені джерела, які стосуються становлення та 

розвитку географічних досліджень в Україні, зокрема на Буковині. Вивченню цієї теми 

присвятили свої праці видатні румунські науковці Д. Монах, Є. Ботезат, О. Марку. 

Наша мета – схарактеризувати науковий доробок видатних румунських учених, які 

працювали в Чернівецькому університеті в галузі географії, проаналізувати їхні 

основні наукові праці та розкрити результати наукових досліджень. Зазначимо, що 

основними напрямами наукових досліджень як румунських, так і українських учених  

у галузі географічної науки було вивчення екосистем лісів, ґрунтів та водного 

середовища. 

Євген Ботезат (15.03.l871–l964) народився в селищі Тереблеча (тепер Глибоць-

кого р-ну Чернівецької обл.). Наукову діяльність почав з Німецького університету  
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в Празі. Тут 1897 р. став асистентом Зоологічного інституту. У 1898–1919 рр. працював 

професором природничих наук Чернівецької нормальної школи; 1907 р. отримав 

звання доцента, а 1919 р. – ступінь професора Чернівецького університету в галузі 

зоології. Був деканом філософського, а пізніше географічного факультетів. Наукові 

дослідження Є. Ботезата присвячені зоології, гістології, порівняльній анатомії, екології, 

етології. Праці вченого опубліковано в закордонних журналах, головно німецькою 

мовою. 

Професор Євген Ботезат виконав географічні дослідження лісових екосистем Буко-

вини, детально описав їхню флору та фауну. Він вивчав диких тварин та їхнє природне 

середовище. Також досліджував та описував птахів у природному біологічному 

середовищі. Розкрив значення біологічного балансу в природі, а також значущість 

екологічно чистого середовища для розвитку екосистеми та людини загалом. 

Основні наукові праці вченого: Gestaltung und Klassifikation der Geweihe des 

Edelhirsches neben einen Anhnge uber die Starke des Karpatenhirscheg; Untersuchungen 

uber die Hyperplasie an Rehgeweihen mit Beruckeichtigung der ubrigen Cerviden.; Die 

Varretaten des Edelhirsches in Gebiete der ortlihen Wald carpaten von Romanien etc.; Die 

Bedeutuang des Hirsthgeweihes ale Schreckwaffe; Neues aus dem Leben des Wolfes und 

Wildschweiner; Cultul pădurii şi rezervaţiunile naturale; Potenţialul cerbilor din pădurile 

Fondului Bisericesc din Bucovina [7]. 

Одним із основних напрямів наукових досліджень є охорона природного середо-

вища та розробка рекомендацій щодо його збереження. У праці “Die Edelhirsche und das 

Kronengeweih unter okologischen Gesichtspunkten” Є. Ботезат детально описав 

благородних оленів, їхнє значення для розвитку екосистеми лісів, вплив екологічних 

змін на ареали їхнього поширення. Він виділив два різновиди виду, а саме: lidvan та 

răgăzan. Олені lidvan – кремезні, з темно-коричневими рогами. Ареал їхнього 

поширення – головно, гірські місцевості. Олені răgăzan трохи менші, з великими 

світло-коричневими рогами, вони віддають перевагу горбистим місцевостям. Професор 

дійшов висновку, що умови навколишнього середовища мають величезне значення  

і для благородного оленя, і для всіх видів тварин та організмів загалом [7]. 

У праці “Însemnătatea biologică a cântatului păsărilor” Є. Ботезат дослідив важливість 

пташиного співу для розвитку екосистеми. Значення фауни для лісових екосистем, 

охорона і збереження навколишнього природного середовища як національного 

багатства описані в праці “Vânătoarea ca factor de cultură şi civilizaţie”. Цікаво, що це 

дослідження не тільки охоплює проблеми мисливства, а й торкається таких тем,  

як еволюція, мутація, генетика тварин, екологічне та біогеографічне середовища їхньо-

го поширення. 

Михай Гушуляк – відомий румунський ботанік і діяч охорони природи, член-корес-

пондент Академії наук Румунії – народився 1887 р. у селищі Луковице поблизу Чернів-

ців. Навчався в Чернівецькій гімназії, закінчив Чернівецький університет 1911 р., 

отримавши диплом природознавця. Захистив докторську дисертацію в 1919 р., підви-

щував свою кваліфікацію в університетах Відня і Праги. У 1918 р. став професором 

ботаніки та завідувачем ботанічного саду Чернівецького університету [8]. М. Гушуляка 

по праву вважають першопрохідцем у галузі природоохоронних заходів на Буковині.  

У 1921 р. він звернувся у відповідні органи з проведення аграрної реформи Румунії про 

виділення Чернівецькому університету трьох природних об’єктів. Один з них – біля 

села Боянчук тепер Заставнівського р-ну Чернівецької обл., це перший заповідний 
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об’єкт області. Ще два ботанічні об’єкти, за пропозицією М. Гушуляка, створені  

в 1930 р. У 1940 р., коли Північну Буковину приєднано до України, М. Гушуляк, як  

і багато інших румунських учених, переїхав у Бухарест, де працював у місцевому 

університеті та ботанічному саду. М. Гушуляк – один із авторів 12-томної фундамен-

тальної праці “Флора Румунії”. 

Орест Марку (1898–1873) народився в с. Радівці, випускник середньої школи 

E. Hurmuzachi та факультету природничих наук Чернівецького університету. Працював 

професором у Чернівецькому університеті, Яссах, Клуж-Напока. Основні наукові 

доробки О. Марку стосуються дослідження шкідників лісів на Буковині. На Першому 

Національному конгресі натуралістів Румунії, що відбувся 18–21 квітня 1928 р. в місті 

Клуж, Орест Марку виступив з промовою “Contribuţiuni la ecologia unor distrugători ai 

pădurilor Bucovinei” (“Екологічні дослідження деяких шкідників лісу”). Він розглянув 

вплив комах виду ipidelor на лісову екосистему, зробив розгорнуті дослідження 

систематики та екології жуків, унаслідок чого дійшов висновку щодо захисту лісів,  

а отже, боротьби зі шкідниками, особливо жуками. Вивченням шкідників і, зокрема, 

зв’язком між різними видами комах Bostrychidae та їхнім впливом на екосистему 

хвойних лісів Буковини разом з О. Марку цікавилися такі вчені, як М. Якобеску, 

T. Попов, І. Борча та ін. Вони створили асоціацію біологів-екологів, які досліджували 

шкідників навколишнього середовища Ips typographus та Pilyogenes chalcographus.  

У ході дослідження екології Bostrychidel, Орест Марку проаналізував вплив деяких 

видів шкідників на екосистему Буковини, вивчив шляхи їхньої міграції [9]. 

Траян Штефуряк – засновник біологічної школи в Румунії, дослідник історії роз-

витку ботанічної науки, захисник природи – народився 18 квітня 1908 р. в с. Кимпу-

лунг Сучавського повіту. У рідному селі закінчив початкову школу (1915–1920) та 

ліцей “Драгош Воде” (1921–1930). Навчався на факультеті природничих наук 

Чернівецького університету (1930–1934). Наставниками Т. Штефуряка були такі відомі 

науковці, як М. Гушуляк, К. Гурмузакі, М. Ботезат, О. Нетолізкі, О. Марку, А. Пенеке, 

П. Іонеску-Бужор, Н. Флореску, І. Преліпчан та ін. У червні 1940 р. отримав ступінь 

кандидата наук у Чернівецькому університеті, захистивши кандидатську дисертацію 

“Cercetări sinecologice şi sociologice asupra Briofitelor din Codrul secular Slătioara (Buco-

vina)”, (“Синекологічні та соціологічні дослідження бріофітів лісу Слетіоара (Буко-

вина)”) під керівництвом професора М. Гушуляка. У 1965 р., працюючи в Буха-

рестському університеті, отримав ступінь доцента [8]. 

У 1935–1940 рр. Т. Штефуряк учителював у середній школі, де викладав основи 

природи, географію, метеорологію. Одночасно був волонтером Інституту ботаніки.  

З 1940 по 1973 рр. працював у Чернівецькому університеті та на біологічному факуль-

теті Бухарестського університету. За цей період пройшов усі етапи від викладача до 

завідувача кафедри: молодший викладач (1940), асистент (1941), наставник (1949), 

доцент (1950), професор (1963), завідувач кафедри (1968), керівник докторських дисер-

тацій з ботаніки. Під його керівництвом захистили дисертації та отримали ступінь 

докторів наук багато науковців з Чернівців, Бухареста, Яс, Бакеу тощо. 

Учений також працював у редакції “Flora R.S.R.”, був членом комітету газет Акаде-

мії наук Румунії, зробив вагомий внесок у розвиток редакції “Analelor Universităţii 

Bucureşti”, член професорського консиліуму біологічного факультету, член організації 

“Grădinii Botanice din Bucureşti”, член наукової організації Bibliotecii Centrale Буха-
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рестського університету, член ради редакторів “Editurii Didactice şi Pedagogice  

a Ministerului Educaţiei şi Învăţământului”. 

Також Т. Штефуряк був членом Міжнародного біологічного товариства (Утречт, 

1978), членом товариства Societăţii de Cartare a Briofitelor din Europa (Льєже, 1979), 

рецензентом праць з біології на “Revue byologique et lichenologique” в Парижі (1955), 

учасником багатьох наукових конференцій, симпозіумів з ботаніки в Румунії. Він брав 

участь у міжнародних конгресах і симпозіумах за напрямом ботаніка, побувавши  

в таких країнах, як Монголія (1967), Чехословаччина (1968), Угорщина (1970). Був 

організатором виставок історичних документів, які належали румунським ботанікам 

Т. Севулеску, К. Попеску, А. Пауке, А. Буя тощо, членом комітету, який організував 

симпозіум “Flora Europeаna” в Румунії (1963), брав участь у Міжнародному конгресі  

з історії науки, який відбувся в Бухаресті 1981 р. [8]. 

За наукові заслуги Траян Штефуряк нагороджений премією “Gh. Doja” (1957), 

орденом “Steaua R.IP.IR.”, cl. IV (1964) та премією “Em. C. Teodorescu” (1974). Учений 

зробив вагомий внесок у розвиток біології та ботаніки Буковини, досліджуючи різні 

аспекти науки (екологічні, таксономічні, морфологічні, фітологічні, хронологічні, 

ареалогічні тощо). Багато його праць присвячені вивченню історії виникнення рослин, 

територіальному поширенню та ролі мохів виду бріофіти в екосистемах на підставі 

аналізу складу і структури мохового шару різних рослинних утворень, особливо 

Карпатського регіону; вивченню водоростей, грибів, лишайників і мохів; біологічному 

дослідженню різних регіонів Буковини; дослідженню мохів у карпатських масивах – 

Бучежь, Фагараш, Калімань, Валя Вотрулуй; вивченню еволюції та територіального 

поширення рослин (talophytes та cormophytes); дослідженню реліктових (briophytes, 

cormophytes), ендемічних (cormophytes), мохоподібних, їхнього поширення та ареалів 

розмноження (болота); аналізу загального характеру флори Добруджі, Марамурешу і 

Буковини, а також флори та фауни Румунських Карпат, проблемам поширення деяких 

мохоподібних (Polytrichum, Oligotrichum, Cochlearia pyrenaica, Cochlearia pirenaica) у 

Карпатах; розробці концепцій та методів екологічних досліджень мохоподібних; 

дослідженню реліктових видів мохів: Sphagnum wulfianum, Helodium lanatum, 

Aulacomnium turgidum, Buxbaumia aphylla, Bucegia romanica, Moerckia flotoviana, Carex, 

Salix, Cochlearia, Kobresia simpliciuscula, Trientalis europaea; дослідженню екосистем 

поширення мохоподібних, їхньої ролі для розвитку екологічних процесів у таких 

галузях, як сільське господарство, медицина, промисловість. Цьому напряму вчений 

присвятив своє життя, він опублікував багато наукових праць, у яких наведено деталь-

ний опис бріофітів виду Hepaticae та Musci, їхнє поширення на території Румунії. Під 

керівництвом Академії наук Румунії видав праці “Flora Criptogamelor din Româ-

nia” (“Флора спорових у Румунії”) та “Florа Carpaţilor” (“Флора Карпат”). У них учений 

уперше розкрив еволюцію деяких видів мохоподібних, їхнє поширення та вплив на 

навколишнє середовище. 

Результати наукових досліджень Т. Штефуряка часто використовують у працях 

іноземних ботаніків. Найвагоміші із 300 праць ученого присвячені галузі екології: 

“Cercetări sinecologice şi sociologice asupra Briofitelor din Codrul secular Slătioara 

(Bucovina)”, “Păşunile alpine din Munţii Bucegi”, “Einige Betrachtungen über die 

Entwicklung und Phylogenie der Grünalgen und ihre Bedeutung innerhalb des allgemeinen 

Pflanzensystems – Evolution in plants”, “Noi contribuţii la ecologia şi corologia sfagnaceelor 

din România”. 
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Георгій Бужорян (1893–1971) народився в Босанчи. Середню освіту здобув у ліцеї 

“Штефан чел Маре”, а вищу освіту – в університеті міста Клуж. Його по праву можна 

назвати засновником румунської екології. Обіймав посаду професора кафедри ботаніки 

агрономічного факультету університету міста Тімішоара. Уперше в Румунії читав курс 

лекцій з сільськогосподарської екології. Г. Бужорян був прихильником експериментів 

як єдиного способу для підтвердження гіпотез, припущень, спостережень тощо [8]. 

Екологічні дослідження вченого були більше експериментальними. На 

XVIII Конгресі, присвяченому сільському господарству, в Дрездені 1939 р. професор 

Г. Бужорян представив 11 оригінальних екземплярів експериментального плану. 

Вагомою для розвитку екологічних досліджень є праця “Геоботаніка”, зокрема, розділ 

“Etape şi lucrări importante în desvoltarea geobotanicii în ţara noastră” (“Етапи та важливі 

праці щодо розвитку геоботаніки нашої країни”). У 1931 р. вийшла наукова праця 

“Contribuţii la cunoaşterea succesiunii şi întovărăşirii plantelor”, у якій наведено аргументи 

на користь необхідності постійних досліджень рослинності. Це перша праця, де 

наголошено на необхідності вивчення динаміки рослинності за допомогою результатів 

експериментів і практичних рекомендацій щодо використання інструментів екологіч-

них чинників. Крім того, Г. Бужорян досліджував екологію Карпат, рослинний  

і тваринний світ цієї екосистеми. Його праці присвячені вивченню рослинності регіону 

Карпат, а також наслідкам втручання людини в природну екосистему. Учений описав 

флору Румунії в таких наукових працях: “Flora Romaniae Exiccata”, “Conservarea naturii 

pe baze ecologice” тощо [10]. 

Міхай Беческу (l908–l995) народився в Броштянах, середню освіту здобув у Киши-

неві, а вищу – у Яссах. Присвятив наукову діяльність галузі океанології. Основні праці 

в галузі гідрології: “Mysidaceele din apele româneşti, studiu taxonomic, morfologic, 

biogeografic şi biologic”, “Urme de faună marină în apele Dunării la Cazane şi Porţile de 

Fier”, “Peştii aşa cum îi vede ţăranul pescar român”, “Myscidele ponto-caspiene de pe 

coastele Anatoliei”, “Cumaceii din apele româneşti”. Науковець уперше написав і видав 

1967 р. монографію, у якій навів детальний опис річки Дунай. Більшість праць присвя-

чена вивченню екологічних проблем Чорного моря. Зокрема, М. Беческу досліджував 

морську флору та фауну глибин Дунаю, вплив різних чинників, гідротехнічних споруд 

на морські прибережні води Чорного моря. 

Отже, румунські вчені зробили вагомий внесок у розвиток географічних досліджень 

у Чернівецькому університеті. Напрями їхніх наукових досліджень були надзвичайно 

різноманітними. Зокрема, Євген Ботезат присвятив свої праці зоології, гістології, 

порівняльній анатомії, екології, етології. Михай Гушуляк – відомий румунський 

ботанік і діяч охорони природи, першопроходець у галузі природоохоронних заходів на 

Буковині (або ініціатор найперших природоохоронних заходів на Буковині). Орест 

Марк досліджував шкідників у лісах Буковини, проаналізував вплив деяких видів 

шкідників на екосистему, вивчив шляхи їхньої міграції. Засновником біологічної 

школи в Румунії по праву можна вважати Траяна Штефуряка. Учений також зробив 

вагомий внесок у розвиток біології та ботаніки Буковини, досліджуючи їхні екологічні, 

таксономічні, морфологічні, фітологічні, хронологічні, ареалогічні аспекти. Написав 

багато про історію виникнення рослин, територіальне поширення та роль мохів виду 

кріофіти. Георгій Бужорян – засновник румунської екології. Його роботи присвячені 

дослідженню рослинності карпатського регіону, а також наслідкам втручання людини  

в природну екосистему. Більшість праць Міхая Беческу стосуються екологічних 
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проблем Чорного моря. Зокрема, науковець вивчав морську флору та фауну глибин 

Дунаю, вплив різних факторів та гідротехнічних споруд на морські прибережні води 

Чорного моря. 

Отже, ми визначили основні напрями наукових досліджень румуномовних учених  

у Чернівецькому університеті та їхній внесок у розвиток географічної науки на 

Буковині. Науковці проаналізували вплив різних чинників на природне середовище, 

схарактеризували значення шкідників для лісової та водної екосистем. Румунські вчені 

посприяли відновленню заповідних об’єктів на території Чернівецької обл., 

запропонували нові експериментальні заходи щодо охорони природи, екологічної 

реконструкції регіонів, які постраждали внаслідок діяльності людини тощо. 
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The research and discovery of unknown pages of Ukrainian geography is an essential condition  

for the development of all areas of scientific and geographical process. The study and research  

of scientific heritage of Romanian speaking geographers is one of the modern trends in the history  

of geographic science. The article is devoted to the investigation of the contribution of Romanian 
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speaking scientists in the development of geographical researches in Bukovina. Also are analyzed their 

scientific achievements in this branch, are made translations of the works and is described the content  

of main publications. The purpose of the article is to describe the scientific achievements of outstanding 

Romanian speaking scientists working in the field of geography, to analyze their main researching 

works and reveal the results of the scientific researches. The researches and discoveries of unknown 

pages of Ukrainian geography is essential condition for the development of all areas of scientific and 

geographical process. The study and research of scientific heritage of Romanian speaking geographers 

is one of the modern trends in the history of geography. Among the not much explored pages  

of scientific heritage of Ukrainian speaking geographers are Romanian scientists who have made 

significant contributions to the development of geographical researches in Bukovina and Chernivtsi 

National University: Evhen Botezat, Traian Shtefuryak, Yemil Pop, Orest Marku, George Buzhoryan 

and others. The direction of their researches was diverse. The scientists analyzed the influence  

of various factors on the environment, characterized the importance of pests for forest and aquatic 

ecosystems. Also, Romanian speaking scientists have also contributed to the restoration of protected 

areas in the Chernivtsi region, proposed new experimental measures for environmental protection, 

environmental reconstruction of the regions affected by human activities and more. Thus, the article 

described the main areas of research Romanian speaking scientists in Chernivtsi University and their 

contribution to the development of geographical science in Bukovina, as the need to study and to use  

the results of scientific research in order to enrich the modern Ukrainian geography. 

Key words: geographical science, research, scientists, publications, ecosystem conservation 

activities. 
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Розкрито розуміння суспільством первинності екологічної парадигми свого розвитку. Висвіт-

лено поняття та сутність відновлювального природокористування і головні засади раціонального 

використання земельних ресурсів. На підставі матеріалів ґрунтознавчих обстежень території 

Залісянської сільської ради Старосинявського р-ну Хмельницької обл. виокремлено два ланд-

шафти: а) значно розчленованої височини лісостепу з чорноземами типовими малогумусними  

і чорноземами опідзоленими з фрагментами сірих лісових ґрунтів, у минулому з грабово-

дубовими лісами та різнотравно-злаковими степами, нині переважно розораними; б) середньо 

розчленованої височини лісостепу з чорноземами типовими глибокими малогумусними,  

у минулому з дубовими лісами і різнотравно-злаковими степами, нині переважно розораними. 

Розраховано частку ґрунтів, охоплених площинною і лінійною ерозією. Установлено природні та 

антропогенні чинники сприяння активному розвиткові ерозії ґрунтів у цьому регіоні. Обґрунто-

вано норми сприятливого співвідношення земельних угідь для двох лісостепових ландшафтів  

у межах території землекористування сільської ради з метою захисту ґрунтів від ерозії та поліп-

шення стану земель. 

Ключові слова: відновлювальне природокористування, земельні ресурси, ландшафтні систе-

ми, земельні угіддя. 

 

За сучасних умов землекористування сформована структура земельних угідь та їхнє 

просторове розміщення не повною мірою відповідають вимогам раціонального вико-

ристання земель. Простежується недостатнє соціальне, економічне й екологічне 

обґрунтування розподілу їх за цільовим призначенням, особливо під час проведення 

земельної реформи та перерозподілу власності [4, с. 21]. Сільськогосподарська освоє-

ність території перевищує екологічно обґрунтовані норми. Високий рівень розораності 

земель призвів до небаченого розвитку ерозії ґрунтів [6, с. 158]. 

Наслідки описаних несприятливих процесів і явищ закономірно спричинили погір-

шення стану земель лісостепу та пришвидшили загострення екологічних проблем  

у державі. З метою вирішення цих проблем, що виникли між суспільством і природою 

внаслідок господарської діяльності за умов прискореного руйнування нашого базису 

життя – ландшафтної сфери держави, суспільству необхідно оптимізувати землекорис-

тування за екологічними, соціальними й економічними параметрами. 

Важливою умовою відродження природи (ренатуралізація) є розуміння суспільст-

вом первинності екологічної парадигми свого розвитку. Сутність парадигми охоплює 

не тільки збереження та охорону природних ландшафтних систем, відновлення біо-

сферних циклів кругообігу речовини, енергії й інформації антропогенно модифікова-

них їхніх відмін та оптимізацію функціональних особливостей створених людиною 

штучних геотехносистем, а й здоровий спосіб життя, справедливу соціальну систему, 
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філософію поваги і партнерства, турботу про прийдешнє покоління. Це шлях поступо-

вого переходу від суспільства споживання до суспільства майбутнього, яке задовольня-

тиме свої потреби мінімальним використанням природних ресурсів. 

Первинність екологічної парадигми під час формування оптимізованої структури 

земельних угідь у межах землекористування сільських рад висвітлено у працях 

Ф. Кіптача [4–6], а також у працях В. Дьожкіна, В. Снакіна і Л. Попова, які присвячено 

відновлювальному природокористуванню [1–3, 7, 8]. Під відновлювальним природоко-

ристуванням науковці розуміють науково-практичний напрям природокористування, 

спрямований на охорону і відновлення біологічних природних ресурсів через організа-

цію їхнього раціонального використання [1–3, 7, 8]. У нашому випадку цей науково-

практичний напрям природокористування спрямований на охорону і відновлення 

земельних ресурсів завдяки забезпеченню їхнього раціонального використання та 

відтворення, збереження екологічних, господарських і соціальних функцій земель, 

підвищення родючості ґрунтів і збереження ландшафтних систем держави. Раціональне 

використання земель ми розуміємо як наукове обґрунтування екотехнологій мінімізації 

використання земельних ресурсів і, навпаки, поліпшення їхніх корисних функцій та 

природних і набутих якостей для якнайповнішого забезпечення потреб суспільства за 

умови збереження саморегуляції та самовідновлення ландшафтних систем. Отже, 

раціональне використання земель ґрунтується на трьох головних засадах: а) мінімізації 

використання земельних ресурсів для реалізації еколого-виробничих програм і досяг-

нення запланованих завдань; б) максимального використання корисних функцій земель 

і природних та набутих якостей з урахуванням наявних засобів і новітніх екотехноло-

гій; в) найповнішого забезпечення потреб суспільства за умови збереження саморегу-

ляції та самовідновлення ландшафтних систем. У нашому випадку цього частково 

можна досягти завдяки оптимізації розміщення земельних угідь з урахуванням ланд-

шафтної структури території дослідної ділянки. Це перший крок забезпечення раціо-

нального використання та відтворення земельних ресурсів. 

Ми нарешті маємо усвідомити, що збереження якості не тільки земельних ресурсів, 

а й природного довкілля потрібно не лише людині як біологічному виду і соціальному 

організму, а й компонентам біоценозу (рослинам, тваринам, грибам і мікроорганізмам). 

Це особливо актуально за умов складної ландшафтної будови лісостепу, для якого 

характерна висока частка ґрунтів, охоплених площинною і лінійною ерозією. З метою 

захисту ґрунтів від ерозії та поліпшення стану земель необхідно для кожного ландшаф-

ту обґрунтувати норми сприятливого співвідношення земельних угідь. 

Норми сприятливого співвідношення земельних угідь ми обґрунтували для терито-

рії землекористування Залісянської сільської ради Старосинявського р-ну Хмельниць-

кої обл. на підставі власних матеріалів ґрунтознавчих обстежень 1996–1997 рр. (див. ри-

сунок). Територія землекористування сільської ради розміщена в межах двох 

ландшафтів: а) значно розчленованої височини лісостепу з чорноземами типовими 

малогумусними і чорноземами опідзоленими з фрагментами сірих лісових ґрунтів,  

у минулому з грабово-дубовими лісами та різнотравно-злаковими степами, нині пере-

важно розораними; б) середньо розчленованої височини лісостепу з чорноземами 

типовими глибокими малогумусними, у минулому з дубовими лісами і різнотравно-

злаковими степами, нині переважно розораними. 

Ландшафт значно розчленованої височини лісостепу з чорноземами типовими ма-

логумусними і чорноземами опідзоленими з фрагментами сірих лісових ґрунтів,  



Відновлювальне природокористування                                                                                         113 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

у минулому з грабово-дубовими лісами та різнотравно-злаковими степами, нині пере-

важно розораними, займає правобережжя басейну р. Домаха і територіально межує з 

північною частиною землекористування Старосинявської сільської ради.  Орографічні 

умови ділянки землекористування вирізняються глибоким вертикальним (40–50 м)  

і значним горизонтальним (0,76–1,00 км/км2) розчленуванням ярково-балковою мере-

жею і низькою стійкістю до розвитку поверхневої та лінійної водної ерозії. Середньо-

зважений показник крутості схилів ландшафтних систем становить 3,1°. У морфологіч-

ній структурі ландшафту переважають схилові ландшафтні системи. Зокрема, ланд-

шафтні системи слабковипуклих вододільних поверхонь пасом (0–1°) займають усього 

14,1 % від загальної площі землекористування сільської ради; схилів крутістю  

1–2° ‒ 16,3 %; 2–3 ‒ 12,3; 3–5 ‒ 19,2; 5–7 ‒ 10,6; 7–10° ‒ 27,5 %. Ландшафтні системи 

ерозійно небезпечних схилів крутістю понад 3–5° займають 57,3 % від загальної площі 

дослідної ділянки. Крім того, активному розвиткові ерозії ґрунтів у цьому регіоні 

значно сприяє достатня кількість опадів (540–580 мм/рік), висока інтенсивність  

злив (1,7–2,7 мм/хв), їхні великі добові максимуми (170–230 мм/добу) та значні запаси 

води в снігу (30–33 мм; останніми роками дещо менше). У структурі земельних угідь 

переважають екологічно дестабілізувальні угіддя ‒ рілля та землі, виведені з сільсько- 

та лісогосподарського виробництва (господарські будівлі та помешкання, дороги, 

кар’єри, землі стороннього користування). Вони займають 95,0 % (зокрема, ріл-

ля ‒ 90,6 %) від їхньої загальної площі. І навпаки, екологічно стабілізувальні угіддя (са-

ди, пасовища, сіножаті, чагарники, лісосмуги, ліси, болота, води) становлять незначну 

частку ‒ 5,0 % від загальної площі дослідної ділянки. Унаслідок цього ґрунти, охоплені 

ерозією, дорівнюють 80,2 % їхньої загальної площі. Ерозія ґрунтів зумовила зниження 

їхньої родючості та зменшення врожайності сільськогосподарських культур. 

Середньозважені втрати гумусу в ґрунтах орного горизонту (0–30 см) порівняно  

з повнопрофільними еталонами-аналогами (3,2 %) становлять 0,9 %. 

Ландшафт середньо розчленованої височини лісостепу з чорноземами типовими 

глибокими малогумусними, у минулому з дубовими лісами і різнотравно-злаковими 

степами, нині переважно розораними, займає лівобережжя басейну р. Домаха і терито-

ріально межує з південною частиною землекористування Паплинецької сільської 

ради (див. рисунок). Орографічні умови ділянки землекористування вирізняються се-

редньоглибоким вертикальним (20–30 м) і середнім горизонтальним (0,51–0,75 км/км2) 

розчленуванням, ярково-балковою мережею, а також середньою стійкістю до розвитку 

поверхневої та лінійної водної ерозії. Середньозважений показник крутості схилів 

ландшафтних систем становить 1,7°. У морфологічній структурі ландшафту водо-

дільно-плакорні й схилові ландшафтні системи мають приблизно однакові частки – 

відповідно, 44,7 і 55,3 %. Зокрема, ландшафтні системи слабковипуклих вододільних 

поверхонь (0–1°) пасом становлять 44,7 % від загальної площі ландшафту в межах 

землекористування сільської ради; схилів крутістю 1–2° ‒ 28,4; 2–3 ‒ 12,9; 3–5 ‒ 7,7;  

5–7 ‒ 3,0; 7–10° ‒ 3,3 %. Зазначимо, що ландшафтні системи ерозійно небезпечних схи-

лів крутістю понад 3–5° становлять 14,0 %. У структурі земельних угідь переважають 

екологічно дестабілізувальні угіддя ‒ рілля та землі, виведені з сільсько- та лісогоспо-

дарського виробництва (господарські будівлі та помешкання, дороги, кар’єри, землі 

стороннього користування). Вони становлять 92,4 % (зокрема, рілля ‒ 85,8 %) від їхньої 

загальної площі. І навпаки, екологічно стабілізувальні угіддя (сади, пасовища, сіножаті, 

чагарники, лісосмуги, ліси, болота, води) становлять незначний відсоток ‒ 7,6. 
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Оптимізована структура земельних угідь Залісянської сільської ради  

Старосинявського р-ну Хмельницької обл. 
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1–10 – штрихові позначення земельних угідь за складом та цільовим призначенням у межах 

ландшафтних систем. Земельні угіддя: 11 – рілля; 12 – пасовища; 13 – сіножаті; 14 – лісо-

смуги; 15 – ліси; 16 – болота. Водні комплекси: 17 – річки; 18 – стави. Комунікації: 19 – за-

лізниця, а також шосейні асфальтовані дороги; 20 – ґрунтові польові дороги. Кар’єрно-

відвальні ландшафтні системи: 21 – кар’єри видобутку піщано-глинистих і кам’яних (гра-

ніту) порід. Місця поховань: 22 – цвинтар. Межі морфологічних одиниць: 23 – ландшафтів; 

24 – місцевостей; 25 – урочищ; 26 – підурочищ. Цифрами на картосхемі позначено ланд-

шафтні системи – підурочища та урочища; 27 – межі села. 
Ландшафт значно розчленованої височини лісостепу з чорноземами типовими мало-

гумусними та чорноземами опідзоленими з фрагментами сірих лісових ґрунтів, у минулому  

з грабово-дубовими лісами і різнотравно-злаковими степами, нині переважно розораними. 

Місцевість слабко випуклих вододільних поверхонь пасом і привододільних схилів з чорно-

земами типовими малогумусними та чорноземами опідзоленими з фрагментами сірих лісових 

ґрунтів, розорані. Урочища: 1 – слабко випуклі вододільні поверхні (0–1°) пасом з покривом 

лесів і чорноземів неглибоких малогумусних вилугуваних середньосуглинкових, під ріллю;  

2 – слабко випуклі вододільні поверхні (0–1°) пасом з покривом лесів і чорноземів неглибоких 

малогумусних середньосуглинкових, під ріллю; 3 – привододільні слабкопологі схили (1–2°) 

пасом з покривом лесів і чорноземів неглибоких малогумусних вилугуваних слабкозмитих 

середньосуглинкових, під ріллю; 4 – привододільні слабкопологі схили (1–2°) пасом з покривом 

лесів і чорноземів неглибоких малогумусних середньосуглинкових, під ріллю. 

Місцевість пологих і спадистих схилів пасом. Урочища: 5 – сідловини привододільних схи-

лів пасом крутістю 2–3° з покривом лесів і чорноземів неглибоких малогумусних вилугуваних 

слабкозмитих середньосуглинкових, під сіножаті з різнотравно-злаковою рослинністю; 6 – сід-

ловини привододільних схилів пасом крутістю 2–3° з покривом лесів і чорноземів неглибоких 

малогумусних слабкозмитих середньосуглинкових, під сіножаті з різнотравно-злаковою рослин-

ністю; 7 – слабкопологі схили (2–3°) пасом з покривом лесів і чорноземів опідзолених слабозми-

тих середньосуглинкових, під ріллю; 8 – слабкопологі схили (2–3°) пасом з покривом лесів  

і чорноземів неглибоких малогумусних вилугуваних слабкозмитих середньосуглинкових, під 

ріллю; 9 – слабкопологі схили (2–3°) пасом з покривом лесів і чорноземів неглибоких малогумус-

них слабкозмитих середньосуглинкових, під ріллю; 10 – слабкопологі схили (2–3°) пасом  

з покривом лесів і чорноземів неглибоких малогумусних середньозмитих середньосуглинкових, 

під ріллю; 11 – пологі схили (3–5°) пасом з покривом лесів і чорноземів опідзолених середньозми-

тих середньосуглинкових, під ріллю; 12 – пологі схили (3–5°) пасом з покривом лесів і чорноземів 

неглибоких малогумусних вилугуваних середньозмитих середньосуглинкових, під ріллю;  

13 – пологі схили (3–5°) пасом з покривом лесів і чорноземів неглибоких малогумусних середньо-

змитих середньосуглинкових, під ріллю; 14 – слабкоспадисті лійкоподібні схили (5–7°) пасом з 

покривом лесів і чорноземів неглибоких малогумусних вилугуваних середньозмитих середньо-

суглинкових, під сіножаті з різнотравно-злаковою рослинністю або заліснення; 15 – слабкоспа-

дисті лійкоподібні схили (5–7°) пасом з покривом лесів і чорноземів неглибоких малогумусних 

середньозмитих середньосуглинкових, під сіножаті з різнотравно-злаковою рослинністю або 

заліснення; 16 – слабкоспадисті схили (5–7°) пасом з покривом лесів і чорноземів типових 

малогумусних сильнозмитих середньосуглинкових, під сіножаті з різнотравно-злаковою рослин-

ністю або заліснення; 17 – сідловини схилів пасом крутістю 3–5° з покривом лесів і чорноземів 

неглибоких малогумусних середньозмитих середньосуглинкових, під сіножаті з різнотравно-

злаковою рослинністю. 

Місцевість ярково-балкової мережі. Урочища: 18 – слабкопологі схили (1–2°) балок з покри-

вом лесів і чорноземів неглибоких малогумусних слабозмитих середньосуглинкових, під ріллю; 

19 – слабкоспадисті схили (5–7°) балок з покривом лесів і чорноземів неглибоких малогумусних 

середньозмитих середньосуглинкових, під ріллю; 20 – слабкоспадисті схили (5–7°) балок з 

покривом лесів і чорноземів опідзолених сильнозмитих середньосуглинкових, під грабово-дубові 

ліси; 21 – слабкоспадисті схили (7–10°) балок з покривом лесів і чорноземів типових малогумус-
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них сильнозмитих середньосуглинкових, під грабово-дубові ліси; 22 – днища верхів’їв балок з 

покривом сучасних делювіальних відкладів і лучно-чорноземних намитих середньосуглинкових 

ґрунтів, під сіножаті з різнотравно-злаковою рослинністю; 23 – днища балок з покривом 

сучасних алювіально-делювіальних відкладів і лучних намитих середньосуглинкових ґрунтів, під 

сіножаті з різнотравно-злаковою рослинністю; 24 – днища балок з покривом сучасних алювіаль-

но-делювіальних відкладів і лучно-болотних середньосуглинкових ґрунтів, під сіножаті  

з осоково-різнотравною рослинністю. 

Кар’єрно-відвальні ландшафтні системи: 25 – кар’єри видобутку піщано-глинистих порід. 

Після рекультивації – штучне заліснення або залуження. 

Ландшафт середньорозчленованої височини лісостепу з чорноземами типовими глибокими 

малогумусними, у минулому з дубовими лісами і різнотравно-злаковими степами, нині переваж-

но розораними. 

Місцевість слабкохвилястих вододільних поверхонь пасом з чорноземами типовими глибо-

кими малогумусними, розорані. Урочища: 26 – слабкохвилясті вододільні поверхні (0–1°) пасом 

з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних середньосуглинкових, під ріллю;  

27 – слабкохвилясті вододільні поверхні (0–1°) пасом з покривом лесів і чорноземів глибоких 

малогумусних карбонатних середньосуглинкових, під ріллю. 

Місцевість пологих і спадистих схилів пасом. Урочища: 28 – слабкопологі схили (1–2°) па-

сом з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних середньосуглинкових, під ріллю;  

29 – слабкопологі схили (1–2°) пасом з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних 

карбонатних середньосуглинкових, під ріллю; 30 – слабкопологі схили (1–2°) пасом з покривом 

лесів і чорноземів глибоких малогумусних слабкозмитих середньосуглинкових, під ріллю;  

31 – слабкопологі схили (2–3°) пасом з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних 

слабкозмитих середньосуглинкових, під ріллю; 32 – слабкопологі схили (2–3°) пасом з покривом 

лесів і чорноземів глибоких малогумусних карбонатних слабкозмитих середньосуглинкових, під 

ріллю; 33 – пологі схили (3–5°) пасом з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних 

карбонатних слабкозмитих середньосуглинкових, під ріллю; 34 – пологі схили (3–5°) пасом  

з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних середньозмитих середньосуглинкових, під 

ріллю; 35 – слабкоспадисті схили (5–7°) пасом з покривом лесів і чорноземів глибоких 

малогумусних середньозмитих середньосуглинкових, під ріллю; 36 – сідловини схилів пасом 

крутістю 2–3° з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних слабкозмитих 

середньосуглинкових, під сіножаті з різнотравно-злаковою рослинністю; 37 – сідловини схилів 

пасом крутістю 3–5° з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних карбонатних 

слабкозмитих середньосуглинкових, під сіножаті з різнотравно-злаковою рослинністю. 

Місцевість ярково-балкової мережі. Урочища: 38 – слабкопологі схили (1–2°) балок з покри-

вом лесів і чорноземів глибоких малогумусних середньосуглинкових, під ріллю; 39 – слабкопо-

логі схили (2–3°) балок з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних слабкозмитих 

середньосуглинкових, під ріллю; 40 – пологі схили (3–5°) балок з покривом лесів і чорноземів 

глибоких малогумусних слабкозмитих середньосуглинкових. Підурочища: 40а – під ріллю;  

40б – під сіножаті з різнотравно-злаковою рослинністю; 41 – пологі схили (3–5°) балок з покри-

вом лесів і чорноземів глибоких малогумусних карбонатних слабкозмитих середньосуглинкових. 

Підурочища: 41а – під ріллю; 41б – під грабово-дубові ліси; 42 – слабкоспадисті схили (5–7°) 

балок з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних середньозмитих середньосуглинко-

вих. Підурочища: 42а – під ріллю; 42б – під кормові угіддя з різнотравно-злаковою рослинніс-

тю (сіножаті, пасовища); 42в – під грабово-дубові ліси; 43 – слабкоспадисті схили (7–10°) балок  

з покривом лесів і чорноземів глибоких малогумусних середньозмитих середньосуглинкових, під 

грабово-дубові ліси; 44 – слабкоспадисті схили (7–10°) балок з покривом лесів і чорноземів 

типових малогумусних сильнозмитих середньосуглинкових. Підурочища: 44а – під кормові 

угіддя з різнотравно-злаковою рослинністю (сіножаті, пасовища); 44б – під грабово-дубові ліси; 

45 – слабковиражені видолинки стоку на слабкопологих схилах (1–2°) пасом з покривом 

сучасних делювіальних відкладів і лучно-чорноземних намитих середньосуглинкових ґрунтів, 

під сіножаті з різнотравно-злаковою рослинністю; 46 – днища балок з покривом сучасних 
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делювіальних відкладів і лучно-чорноземних намитих середньосуглинкових ґрунтів, під сіножаті 

з різнотравно-злаковою рослинністю; 47 – днища балок з покривом сучасних алювіально-

делювіальних відкладів і лучних намитих середньосуглинкових ґрунтів, під сіножаті з різнотрав-

но-злаковою рослинністю; 48 – днища балок з покривом сучасних алювіально-делювіальних 

відкладів і лучно-болотних середньосуглинкових ґрунтів, під сіножаті з осоково-різнотравною 

рослинністю; 49 – днища балок з покривом сучасних алювіально-делювіальних відкладів  

і мулувато-болотних ґрунтів, під болото з очеретяно-осоковою рослинністю; 50 – днища балок  

з покривом органогенних відкладів і торфовищ низинних неглибоких сильно розкладених, під 

болото з очеретяно-осоковою рослинністю. 

Місцевість заплави річки Домахи. Урочища: 51 – заплава середнього рівня з покривом алю-

віально-делювіальних відкладів і лучних намитих середньосуглинкових ґрунтів, під кормові 

угіддя з різнотравно-злаковою рослинністю (сіножаті, пасовища); 52 – заплава низького рівня  

з покривом алювіально-делювіальних відкладів і лучно-болотних середньосуглинкових ґрунтів, 

під сіножаті з осоково-різнотравною рослинністю; 53 – заплава низького рівня з покривом 

алювіально-делювіальних відкладів і мулувато-болотних ґрунтів, під болото з очеретяно-

осоковою рослинністю; 54 – заплава низького рівня з покривом органогенних відкладів  

і торфовищ низинних неглибоких сильно розкладених, під болото з очеретяно-осоковою 

рослинністю. 

Комунікації – залізниця, а також шосейні асфальтовані та ґрунтові польові дороги. 

Обов’язкові придорожні стрічкові лісові або чагарникові насадження. 

 

Унаслідок описаних чинників ґрунти в межах ландшафту середньо розчленованої 

височини лісостепу з чорноземами типовими глибокими малогумусними, у минулому  

з дубовими лісами і різнотравно-злаковими степами, нині переважно розораними, 

охоплені ерозією, становлять усього 29,4 % від його загальної площі. Ерозія ґрунтів 

зумовила зниження їхньої родючості та зменшення врожайності сільськогосподарських 

культур. Середньозважені втрати гумусу в ґрунтах орного горизонту (0–30 см) порівняно 

з повнопрофільними еталонами-аналогами (3,9 %) становлять 0,2 %. 

Розміщення земельних угідь за складом та цільовим призначенням, а також агро-

сівозміни в їхніх межах виокремлено штрихуванням: 1 – польові зернопаропросапні 

сівозміни і вирощування всіх сільськогосподарських культур цієї зони за інтенсивними 

технологіями; 2, 3 – польові зернопаропросапні сівозміни і вирощування всіх сільсько-

господарських культур цієї зони за інтенсивними технологіями за умови обробітку 

ґрунту, сівби та догляду за посівами в напрямі горизонталей. Обов’язкові прирічкові 

водоохоронні та ґрунтозахисні стрічкові лісові й чагарникові насадження. За потреби 

кормові угіддя – пасовища і сіножаті; 4, 5 – польові зерно-трав’яні або трав’яно-зернові 

ґрунтозахисні сівозміни з повним вилученням просапних культур. Обов’язкові приріч-

кові водоохоронні та ґрунтозахисні стрічкові лісові насадження і кормові угіддя;  

6 – штучне або природне залуження. Спочатку сінокісне призначення, а в майбутньо-

му, через п’ять–сім років, – пасовищне. За потреби заліснення; 7 – малопридатні для 

кормових угідь сильно розчленовані розмивинами спадисті схили призначені під 

заліснення. За потреби штучне або природне залуження. Спочатку сінокісне призначення, 

а в майбутньому, через сім–десять років, – пасовищне; 8, 9 – природне залуження – 

кормові угіддя (сіножаті, пасовища). Спочатку сінокісне призначення, а в майбутньо-

му, через сім–десять років, – пасовищне; 10 – болота. Після виробітку кар’єрів 

обов’язкове штучне заліснення або залуження, а навколо доріг – придорожні стрічкові 

лісові або чагарникові насадження. 
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Отже, оптимізація структури земельних угідь з урахуванням складної ландшафтної 

будови дослідної ділянки засвідчує, що в межах ландшафтів: 

а) значно розчленованої височини лісостепу з чорноземами типовими малогумус-

ними і чорноземами опідзоленими з фрагментами сірих лісових ґрунтів орні землі 

повинні займати не більше 46,9 % від загальної площі ландшафту в межах дослідної 

ділянки. Зокрема: 6,1 % рекомендовано використовувати під польові зернопаропросап-

ні сівозміни і вирощування всіх сільськогосподарських культур цієї зони за інтенсив-

ними технологіями; 22,4 % ‒ під польові зернопаропросапні сівозміни і вирощування 

всіх сільськогосподарських культур цієї зони за інтенсивними технологіями за умови 

обробітку ґрунту, сівби та догляду за посівами у напрямі горизонталей; 18,4 % ‒ під 

польові зернотрав’яні або трав’яно-зернові ґрунтозахисні сівозміни з повним вилучен-

ням просапних культур; 49,3 % від загальної площі дослідної ділянки повинні займати 

багаторічні насадження (0,5 %), пасовища (2,2), сіножаті (19,2), чагарники і лісо-

смуги (0,02), ліси (25,4), болота(1,38), води (0,6 %). Решту 3,8 % займають господарські 

будівлі та помешкання (0,7 %), дороги (1,6), кар’єри (0,6), землі стороннього користу-

вання (0,9 %); 

б) середньо розчленованої височини лісостепу з чорноземами типовими глибокими 

малогумусними орні землі повинні займати не більше 61,0 % від загальної площі 

ландшафту в межах дослідної ділянки. Зокрема: 33,8 % рекомендовано використовува-

ти під польові зернопаропросапні сівозміни і вирощування всіх сільськогосподарських 

культур цієї зони за інтенсивними технологіями; 21,9 % ‒ під польові зернопаропро-

сапні сівозміни і вирощування всіх сільськогосподарських культур цієї зони за інтен-

сивними технологіями за умови обробітку ґрунту, сівби та догляду за посівами  

у напрямі горизонталей; 5,3 % ‒ під польові зерно-трав’яні або трав’яно-зернові 

ґрунтозахисні сівозміни з повним вилученням просапних культур; 33,27 % від 

загальної площі дослідної ділянки повинні займати багаторічні насадження (1,6 %), 

пасовища (2,4), сіножаті (19,3), чагарники і лісосмуги (0,5), ліси (7,87), болота (0,8), 

води (0,8 %). Решту 5,73 % займають господарські будівлі та помешкання (0,7 %), 

дороги (1,5), кар’єри (0,03), землі стороннього користування (3,5 %). 

Отримані результати дали змогу обґрунтувати норми сприятливого співвідношення 

земельних угідь для території землекористування Залісянської сільської ради. Це 

перший крок до створення сталих ландшафтно-екологічних систем за принципом 

відновлення земельних ресурсів і посилення процесів їхньої стійкості та саморегуляції 

завдяки розширенню площі екологічно стабілізувальних земельних угідь малопродук-

тивних земель. 

У майбутньому з державного бюджету необхідно виділяти кошти суб’єктам права 

власності на землю для переобстеження ґрунтів з використанням нових технологій  

і технічного забезпечення. На підставі отриманих результатів потрібно оптимізувати 

структуру земельних угідь з урахуванням ландшафтної будови території землекористу-

вань. Це забезпечить повноту інформації для укладання державного земельного (ґрун-

тового, ландшафтного) кадастру і проведення економічної оцінки земель. 
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The primacy of public understanding of ecological paradigm of development was revealed.  

The concept and essence of renewable using of natural resources and the main principles of management 

of land resources were illustrated. Two landscapes were singled out based on materials of soil studies of  

the territory of the village council Zalissya in Starosinyavskiy district, Khmelnytskyi region. Among them:  

a) much-dissected upland of a forest-steppe with black soils, humus, typical and ashed, with fragments of grey 

forest soils, in the past with hornbeam-oak forests and herb-grass steppe, now largely ploughed; b) medium-

dissected upland of a forest-steppe with black soils, low content of humus, typical, deep, in the past with oak 

forests and herb-grass steppe, now largely ploughed. Fraction of soils covered flatness and linear erosion was 

calculated. Natural and anthropogenic factors promoting the active development of erosion in this region were 

identified. Norms of favourable correlation of lands for two forest-steppe landscapes within the territory of 

land use of the village council Zalissya with the purpose of protecting the soils from erosion and improvement 

of the land state were grounded. 

Key words: renewable using of natural resources, land resources, landscapes systems, lands. 
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ГРУПУВАННЯ МІСТ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ  

ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ 

 

Вікторія Клапчук 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна 

 
Проаналізовано особливості розміщення сучасних закладів торгівлі Львівської обл. Визначе-

но основні чинники, що зумовили формування закладу торговельної мережі в конкретному 

населеному пункті чи регіоні. До таких чинників належать: економіко-географічні, демографічні 

та розселенські, соціальні та ін. (географічне, транспортне, сусідське положення області тощо). 

На підставі цих чинників сформульовано критерії, за якими виконано групування міст за рівнем 

розвитку торговельних мереж. Виділено три основні критерії: кількість сучасних торговельних 

закладів у містах Західної України; класифікація торговельних мереж за регіонами покриття; 

чисельність населення. Завдяки цим критеріям виділено шість груп міст Західної України за 

рівнем розвитку торговельних мереж, а саме: міста із дуже високим рівнем розвитку, високим, 

вище середнього, середнім, нижче середнього та низьким. Акцентовано увагу на обласних 

центрах як найбільш насичених торговельними мережами містах. Проаналізувавши групування, 

виявлено такі основні тенденції. Найбільша концентрація торговельних мереж у Львівській обл., 

як найбільш економічно розвиненій, дещо менше у Волинській та Івано-Франківській областях. 

Найбільша кількість закладів торговельних мереж зосереджені у м. Львів. Кількість закладів 

роздрібної торгівлі головно залежить від чисельності населення. Найбільша концентрація 

спостерігається в обласних центрах і містах, таких як Дрогобич, Калуш, Ковель, Стрий, Труска-

вець, Червоноград. Найнижча концентрація підприємств роздрібної торгівлі у Тернопільській  

та Чернівецькій областях. Причиною є переважання малих міст в цих областях. Запропоновано 

способи оптимізації розміщення торговельних мереж. 

Ключові слова: торговельна мережа, регіон покриття, міжнародна, національна, регіональна, 

локальна торговельні мережі. 

 

Із проголошенням незалежності України почався новий етап в її історії. Ця подія 

дала поштовх до розвитку всіх галузей виробничої та, особливо, невиробничої сфер. 

Зокрема, відбулися зміни в сфері торгівлі. У 1990-х роках почали з’являтися сучасні 

заклади торгівлі: мінімаркети, супермаркети, гіпермаркети. Розпочалося формування 

торговельних мереж, що поширювалися на території України: національних, регіо-

нальних і локальних. Поширення мереж є досить нерівномірним як за областями, так  

і за населеними пунктами. 

Групування найрізноманітніших географічних об’єктів і явищ за найсуттєвішими 

ознаками є одним із важливих і широко використовуваних методів сучасної суспільної 

географії. Групування населених пунктів за рівнем розвитку торговельних мереж дає 

змогу вирішити такі основні завдання: 1) виявити чинники, що зумовили розміщення 

торговельної мережі; 2) врахувати особливості сучасного стану торговельних мереж для 

їхнього оптимального розміщення; 3) визначити особливості розвитку сучасних видів 

торгівлі в населених пунктах; 4) з’ясувати рівень розвитку торгівлі в цих поселеннях. 
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Торговельні мережі здебільшого вивчали економісти та маркетологи. Вони менше 

досліджені географами. У географії цією проблематикою, зокрема, займались 

І. Ансофф, Г. Армстронг, Г. Багієв, Н. Голошубова, В. Павлов, О. Петрик, Н. Ріглі, 

Р. Скуба, В. Харпер, П. Черномаз та ін. В Україні такі дослідження тільки розпочина-

ються. Саме тому доцільно висвітлити цю тему з географічного погляду, оскільки 

геопросторова організація торговельних мереж має значний вплив на рівень життя 

населення, економічну ситуацію в регіоні, області чи конкретному населеному пункті. 

Методичні аспекти функціонування торговельних мереж розкриті у працях 

Г. Багієва, І. Бланка, А. Виноградської, Н. Голошубової, А. Мазаракі та ін. Розвиток 

торговельних мереж, як основний напрям торговельної сфери на сучасному етапі, 

досліджено у працях С. Бая, П. Гончарова, В. Лагутіна, Л. Лігоненко. Класифікацію 

типів торговельних мереж висвітлили А. Виноградська (види сучасних дискаунтерів)  

і Р. Скуба (класифікація торговельних мереж). На конкретних проблемах розвитку 

торговельних центрів і торговельних мереж акцентують увагу І. Бланк, Н. Голошубова, 

О. Кавун, Е. Карпова, Я. Касьянов, Р. Скуба та ін. 

З досвідом країн із розвиненою ринковою економікою, де у вирішенні проблем роз-

витку торговельних мереж досягнуто значних успіхів, дають змогу ознайомитися 

наукові праці таких відомих зарубіжних учених: І. Ансофф, Г. Армстронг, Ф. Котлер, 

Ж. Ламбен, Н. Ріглі, В. Харпер, Л. Штерн та ін. [1, 10]. 

Перш ніж визначити критерії групування торговельних мереж, необхідно виявити 

основні чинники, що зумовили формування закладу торговельної мережі в конкретно-

му населеному пункті чи регіоні. До таких чинників належать: а) економіко-

географічні (мають різнобічний вплив на розвиток мережі; виявляються, загалом,  

в економічних показниках регіону, або населеного пункту); б) демографічні та розсе-

ленські (виявляються головно завдяки таким показникам, як кількість населення та 

адміністративно-територіальний устрій регіону дослідження); в) соціальні (виявляють-

ся в показнику рівня освіченості, споживчої поведінки та процесах консюмеризму. 

Консюмеризм – сукупність суспільних відносин, заснованих на принципі індивідуаль-

ного споживання. Для нього характерне масове споживання матеріальних благ  

і формування відповідної системи цінностей та установок. Масове споживання, яке 

виходить далеко за межі потреб для існування (виживання) людини, є однією з рис 

сучасного суспільства [7]); г) інші чинники (географічне, транспортне, сусідське 

положення тощо). 

На підставі цих чинників сформулюємо критерії, за якими виконано групування 

міст за рівнем розвитку торговельних мереж. Ми виділяємо три найважливіші критерії. 

1. Кількість закладів торговельних мереж у містах західних областей України. 

До уваги треба брати всі сучасні заклади торгівлі, які формують торговельну мережу.  

У кожному місті необхідно з’ясувати кількість закладів торгівлі. 

2. Класифікація торговельних мереж за регіонами покриття. Це поняття засто-

совують маркетологи. Буквально, регіон покриття – це географічний регіон держави,  

у якому є хоча б один заклад, який представляє певну торговельну мережу. Усі сучасні 

заклади торгівлі за цим критерієм поділяють на: 

‒ міжнародні (заклади розташовані в декількох країнах); 

‒ національні (заклади розташовані у чотирьох–п’ятьох економіко-географічних 

регіонах України); 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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‒ регіональні (заклади розташовані у двох–трьох економіко-географічних регіонах 

України); 

‒ локальні (заклади розташовані в одному економіко-географічному регіоні 

України) [3]. 

У 2013 р. в західних областях України загалом була 21 торговельна мережа, що 

охоплює 333 заклади (табл. 1, 2). Найбільше їх у Львівській обл. – відповідно,  

11 і 174. Найменше торговельних мереж – у Закарпатській обл., а закладів – у Черні-

вецькій обл. (див. рис. 1, 2) [2]. 

 

Таблиця 1 

Кількість закладів торговельних мереж за регіоном покриття  

в областях Західного регіону України, 2013 р. 
 

Область 
Заклади за регіоном покриття 

міжнародні національні регіональні локальні 

Волинська 1 31 4 7 

Закарпатська – 12 1 8 

Івано-Франківська 1 28 8 8 

Львівська 3 51 37 66 

Рівненська 1 24 4 – 

Тернопільська 1 12 14 – 

Чернівецька 1 8 2 – 
 

Джерело: складено за результатами власних досліджень 

 

Таблиця 2 

Кількість торговельних мереж за регіоном покриття  

в областях Західного регіону України, 2013 р. 
 

Область 
Мережі за регіоном покриття 

міжнародні національні регіональні локальні 

Волинська 1 5 2 1 

Закарпатська - 2 1 1 

Івано-Франківська 1 5 4 1 

Львівська 2 5 2 2 

Рівненська 1 6 4 – 

Тернопільська 1 5 2 2 

Чернівецька 1 3 2 – 
 

Джерело: складено за результатами власних досліджень 

 

3.  Людність поселень. Для поділу міст за кількістю населення використано 

широковживану класифікацію: а) 2 000–10 000 – найменші міські поселення;  

б) 10 000–50 000 – малі міста; в) 50 000–100 000 – середні міста; г) 100 000–500 000 – ве-

ликі міста; д) 500 000–1 000 000 – дуже великі міста [5]. 

Крім цих трьох критеріїв, до уваги в окремих випадках брали також географічне 

положення, динаміку загальної кількості населення міського поселення [8, 9]. 
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Рис. 1. Кількість закладів торговельних мереж у Західних областях України,  

на кінець 2013 р., одиниць. Джерело: складено за результатами власних досліджень 

Рис. 2. Кількість торговельних мереж за регіонами, 2013 р., одиниць.  

Джерело: складено за результатами власних досліджень 
 

Результати аналізу першого критерію відображено на рис. 3. Найбільше закладів  

і мереж є в обласних центрах, окрім Ужгорода, де показники значно нижчі й ста-

новлять 10 закладів. У Львові їх 64, Луцьку – 38, Івано-Франківську – 17, Рівному – 16, 

Тернополі – 13. Серед інших міст особливо виділяються Стрий і Калуш, де кількість 

закладів торговельної мережі становить від 10 до 15 одиниць, ці міста не лише 

вирізняються людністю, а й зручним географічним розташуванням. Такі міські 

поселення, як Дрогобич, Трускавець, Ковель та Червоноград, мають досить високу 

концентрацію торговельних закладів мереж різного типу. 
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Рис. 3. Заклади торговельних мереж Західного регіону України в 2013 р.  

Джерело: складено за результатами власних досліджень 

Населені пункти: 1 – Новояворівськ; 2 – Рудки; 3 – Куликів; 4 – Жовтанці; 5 – Давидів;  

6 – Пустомити; 7 – Новий Розділ; 8 – Жидачів; 9 – Старий Самбір; 10 – Дрогобич;  

11 – Трускавець; 12 – Стебник; 13 – Новий Калинів; 14 – Рокині; 15 – Торчин 
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Причини цього різні. Трускавець виконує рекреаційну функцію, що сприяє 

розвитку торговельних мереж. Дрогобич – це місто з розвиненим господарським 

комплексом, друге за промисловим потенціалом місто Львівської обл., де 

сконцентрована значна кількість населення. Ковель – великий транспортний вузол 

Волинської обл. та місто з високою кількістю населення. Місто є одним із найбільших 

залізничних вузлів Західної України, має вагоме стратегічне значення для держави. 

Через Ковель проходить низка автошляхів загальноєвропейського, національного та 

регіонального значення. 

Усього виділено шість груп міст Західної України за рівнем розвитку торговельних 

мереж. 

1. Дуже високий рівень (загальна кількість закладів – 50 одиниць). 

Це міста з закладами торгівлі всіх рівнів. Домінують національні, також наявні між-

народні мережі. До цієї категорії належить лише м. Львів, у якому всього 64 заклади 

всіх типів за регіонами покриття. 

2. Високий рівень (загальна кількість закладів – від 15 до 50 одиниць). 

Це міста з переважанням національних та наявністю інших видів торговельних ме-

реж. До цієї категорії зачислено більшість обласних центрів: Івано-Франківськ, Рівне, 

Луцьк та Тернопіль. 

3. Вище середнього (загальна кількість закладів – від 10 до 15 одиниць). 

Це міста з домінуванням національних і значною часткою локальних та регіональ-

них мереж. До цієї категорії належить одне місто обласний центр – це Ужгород, та два 

міста обласного значення – Калуш (Івано-Франківська обл.) і Стрий (Львівська обл.). 

4. Середній рівень (загальна кількість закладів – від п’яти до десяти одиниць). 

Міста, що становлять цю групу, мають усі торговельні заклади за регіонами покрит-

тя, окрім міжнародних. До цієї групи належать міста Львівської обл., а саме – Дрого-

бич, Трускавець, Червоноград та Ковель (Волинська обл.). 

5. Нижче середнього (загальна кількість закладів – від трьох до п’яти одиниць). 

До цієї групи входять міста з наявністю різних закладів торговельних мереж за 

регіонами покриття, окрім міжнародних. У цій групі можна виділити міста, де є лише 

торговельні мережі національного, регіонального чи локального рівнів, тому доцільно 

виокремимо декілька підгруп, а саме: 

1) міста з рівнем розвитку нижче середнього та наявністю лише національних ме-

реж. До цієї підгрупи належать такі міста: Кузнецовськ (Рівненська обл.), Надвірна та 

Долина (Івано-Франківська обл.), Володимир-Волинський, Нововолинськ, смт Рат-

не (Волинська обл.); 

2) міста з рівнем розвитку нижче середнього та наявністю лише регіональних ме-

реж. До цієї підгрупи входить лише м. Рогатин (Івано-Франківська обл.); 

3) міста з рівнем розвитку нижче середнього та наявністю декількох видів торго-

вельних закладів, крім міжнародних. До цієї підгрупи належить найбільше населених 

пунктів, а саме: Коломия, Косів (Івано-Франківська обл.), Берегове (Закарпатська обл.), 

Золочів, Кам’янка-Бузька, Новояворівськ, Сокаль, Борислав, Новий Розділ, Сам-

бір (Львівська обл.). 

6.  Низький рівень (загальна кількість – один або два торговельні заклади). 

У цій групі теж виділяємо окремі підгрупи: 

1) міста з наявністю національної мережі. До цієї підгрупи входять такі населені 

пункти Волинської обл.: Горохів, Ківерці, Рожище, смт Голоби, смт Турійськ, смт Ма-
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невичі, Камінь-Каширський, Любешів, смт Стара Вижівка, смт Цумань, смт Торчин, 

Любомиль, Рокині, смт Шацьк, смт Локачі; Івано-Франківської обл.: Верховина, Забо-

лотів, Отинія, смт Кути, Снятин, Тисмениця, Яремче; Львівської обл.: Давидів, Мос-

тиська; Рівненської обл.: Дубровиця, Дубно, Здолбунів, Костопіль, Мізоч, Острог, 

Сарни; Тернопільської обл.: Збараж, Бережани, Кременець, Чортків; Чернівецької обл.: 

Сокиряни. 

2) міста з наявністю лише регіональної мережі. До цієї групи належать такі населені 

пункти, як Городок (Львівська обл.) та Великі Гаї (Тернопільська обл.); 

3) міста з наявністю лише локальної мережі. Це група об’єднує декілька міст Закар-

патської обл.: Виноградів, Іршава, Мукачеве, Тячів; Івано-Франківської обл.: с. Верхня, 

смт Делятин; Львівської обл.: Буськ, Великі Мости, Добротвір, Жидачів, Жовтанці, 

Красне, Куликів, Моршин, Новий Калинів, Перемишляни, Пустомити, Рава-Руська, 

Радехів, Рудки, Соснівка, Старий Самбір, Стебник, Хирів; 

4) міста з наявністю двох різних торговельних закладів за регіоном покриття. До 

цієї підгрупи належать Свалява, Хуст (Закарпатська обл.), Бурштин (Івано-Фран-

ківська обл.), Броди, Жовква, Миколаїв, Яворів (Львівська обл.). 

Торговельні мережі виникають завдяки таким чинникам: економіко-географічним, 

демографічним та розселенським, соціальним та ін. (географічне, транспортне, сусідсь-

ке положення). Визначено основні критерії за якими здійснено групування міст за рів-

нем розвитку торговельних мереж: кількість торговельних закладів мереж у містах 

західних областей України, класифікація торговельних мереж за регіонами покриття, 

людність поселень. Завдяки цим критеріям виділено шість груп міст Західної України 

за рівнем розвитку торговельних мереж. 

Отже, найвища концентрація торговельних закладів у Львівській обл. як найбільш 

економічно розвиненій. Після Львівської найбільшу кількість закладів торговельних 

мереж мають Волинська та Івано-Франківська області. 

Кількість закладів торговельних мереж, головно, залежить від людності населеного 

пункту. Найбільша їхня концентрація зафіксована в обласних центрах, а також містах 

Дрогобич, Калуш, Ковель, Стрий, Трускавець, Червоноград. 

Найнижча концентрація торговельних мереж у Тернопільській та Чернівецькій 

областях, що зумовлено переважанням малих міст, низьким рівнем урбанізації, слабко 

розвиненою економікою. Специфічною є просторова організація торговельних мереж  

у деяких західних областях України. На це суттєво впливає рельєф території і прикор-

донне положення. 

Найбільше міст за рівнем розвитку торговельних мереж припадає на групу з низь-

ким рівнем (70,8 %), нижче середнього – 17,17 % населених пунктів, середній та 

високий рівень мають 4,04 % поселень, група вище середнього становить 3,03 %,  

а найменше поселень у групі дуже високого рівня розвитку (1,01 %). 

Найбільше міст, що не мають торговельних мереж, розміщено у Чернівець-

кій обл. (90,2 %). У решті областей цей показник дещо нижчий, (%): Тернопільській – 82, 

Закарпатській – 80, Рівненській – 66,6, Івано-Франківській – 56,4, Львівській – 51,3. 

Найбільше використаний міський простір на Волині, міста без закладів торговельних 

мереж там становлять 39,4 %. 

Серед поселень, у яких розташовані торговельні мережі, основна частина – це міські 

поселення, сільські поселення становлять 1,2 % і розташовані у Львівській (села Жов-
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танці та Сокільники), Івано-Франківській (с. Верхнє) та Тернопільській (с. Великі Гаї) 

областях. 

Найбільші перспективи для створення торговельних мереж є у Чернівецькій обл., 

адже значна частка міських поселень не має сучасних закладів торгівлі. Торговельних 

мереж нема у районних центрах області. Окрім того, впровадження торговельної 

мережі в сільській місцевості, сприятиме розвитку Західного регіону. 
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BY THE LEVEL OF RETAIL DEVELOPMENT 

 

Viktoria Klapchuk 

 
Ivan Franko National University of Lviv, 

Р. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

 

The features of modern placement of the trade establishments are analysed in the Lviv region.  

The main factors that led to the formation of the trade establishment in a particular locality or region  

are determined. These factors include economic and geographic, demographic and resettlements, social 

and other factors (geographical, transportation, neighbourhood location etc.). The basic criteria  

for grouping of cities are defined by the level of retail development. The main criteria for grouping  

of cities by the level of retail development are: the number of modern trade establishments in Western 

Ukraine, classification of retailers by region covering, population quantity. Because of the influence of 

these criteria, there are six groups of location by the level of trade networks development. There are 

very high, high, above average, average, below average and low levels. We highlight six main groups 

and form next following key trends. The biggest attention is given to the regional centres as the most 

development retail cities. The highest concentration of trade institutions is in Lviv region as the most 

economically developed. After Lviv, the largest number of establishments retailers concentrated  

in Volhyn and Ivano-Frankivsk region. The number of establishments of retailers mainly depends  

on the population size of the locations. The largest concentration is observed in regional centres,  

and cities such as Drohobych, Kalush, Kovel, Stryi, Truskavets and Chervonohrad. The lowest 

concentration of retailers is in Ternopil and Chernivtsi regions, due to the predominance of small towns. 

We offer the ways of optimizing retailers. 

Key words: trading network, region covering, international, national, regional, local retailers. 




