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Наведено огляд наукової літератури з геолого-геоморфологічних досліджень гірської частини 

басейну ріки Бистриця Надвірнянська. Проаналізовано основні праці з історії дослідження 

рельєфу і геології Східних Карпат та матеріали геолого-геоморфологічних досліджень у Ґорґа-

нах. Виокремлено три історичні етапи досліджень, з’ясовано вивченість рельєфу гірської частини 

басейну р. Бистриця Надвірнянська та окреслено актуальні напрями геоморфологічних дослі-

джень сьогодні. Виокремлено такі історичні етапи досліджень у регіоні: довоєнний (XIX ст. – 

1930-ті роки), післявоєнний (1940–1980-ті роки) і сучасний (з 1990-х років). 

У довоєнний період детальні геоморфологічні дослідження в гірській частині басейну 

р. Бистриця Надвірнянська не проводили. Домінували геологічні (складено низку карт) та 

морфологічні дослідження Східних Карпат, порушували проблеми генези й історії розвитку 

рельєфу окремих регіонів Карпат. 

Упродовж післявоєнного періоду детально вивчали геологічну будову і рельєф Українських 

Карпат та їхніх окремих регіонів, проводили морфоструктурні, морфогенетичні й морфодина-

мічні дослідження, розробляли детальні схеми геологічного і тектонічного поділу регіону та 

геоморфологічного районування. Це пов’язано з функціонуванням науково-дослідних установ 

геологічного профілю та дослідженнями фахівців Львівського і Чернівецького університетів. У 

гірській частині басейну р. Бистриця Надвірнянська проведено комплексні експедиції для 

геологічного і геоморфологічного великомасштабного картографування й вивчення поширення 

сучасних морфодинамічних процесів. Найбільше фактичного матеріалу з геолого-геоморфо-

логічної будови досліджуваного басейну зібрано Львівською геологічною експедицією  

у 1966–1970 рр. та науково-дослідною групою кафедри геоморфології Львівського університету 

під керівництвом проф. П. Цися і доц. Д. Стадницького у 1965–1969 рр. Характеристика 

морфології і генезису рельєфу, перше геоморфологічне районування досліджуваного басейну 

наведено в дисертаційній роботі Д. Стадницького “Геоморфологія Горган” (1963). 

Для сучасного етапу вивчення геології і рельєфу характерне впровадження екологічного 

підходу, досліджують морфодинамічні процеси та басейнові системи, проводять інженерно- та 

еколого-геоморфологічний аналіз у Карпатському регіоні. Достатньо детальна характеристика 

рельєфу і морфодинамічних процесів досліджуваного басейну, його морфоструктурні й морфо-

скульптурні особливості, історія розвитку рельєфу, детальне геоморфологічне районування 

наведені у монографіях Я. Кравчука “Геоморфологія Скибових Карпат” (2005) та Р. Сливки 

“Геоморфологія Вододільно-Верховинських Карпат” (2001). Вивчають окремі ділянки басейну 

для природоохоронних потреб, зокрема, детальні геолого-геоморфологічні дослідження прове-

дено у природному заповіднику “Горгани”. Сьогодні розвиток ГІС-технологій і дистанційних 

методів дослідження створюють нові можливості й підходи до вивчення рельєфу окремих 

регіонів та його взаємозв’язку з природокористуванням. 

Ключові слова: історичні етапи, геолого-геоморфологічні дослідження, Українські Карпати, 

басейн ріки Бистриця Надвірнянська. 
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Історію геолого-геоморфологічних досліджень у гірській частині басейну ріки Бист-

риця Надвірнянська ми розглядаємо на тлі вивчення Східних і Українських Карпат 

загалом, та Ґорґанів зокрема. Історії вивчення геології і рельєфу Карпат та їхньої 

української частини присвячено чимало праць, де детально схарактеризовано особли-

вості досліджень, які проводили в різний час [12, 13, 17–19, 33, 41]. Наша мета – 

аналіз праць з історії дослідження рельєфу і геології Східних Карпат, які стосуються 

геолого-геоморфологічних досліджень у Ґорґанах, та з’ясування ступеня вивченості 

рельєфу гірської частини басейну ріки Бистриця Надвірнянська, виокремлення істо-

ричних етапів досліджень у регіоні й окреслення актуальних напрямів геоморфологіч-

них досліджень. 

Розвиток геоморфології як науки, різні геоморфологічні парадигми, які визначають 

предмет дослідження і підходи до вивчення рельєфу та застосування різних методів і 

засобів дослідження для вирішення різноманітних геоморфологічних завдань, є 

критеріями виокремлення історичних етапів дослідження геолого-геоморфологічної 

будови гірської частини басейну ріки Бистриця Надвірнянська. Історію геолого-

геоморфологічних досліджень зазначеної території можна розділити на три етапи: 

довоєнний, післявоєнний і сучасний. 

Для довоєнного етапу (XIX ст. – 1930-ті роки) характерне вивчення загальних рис 

геології і рельєфу Східних Карпат, зокрема їхньої української частини. Такі дослі-

дження зумовлені морфологічною парадигмою, що домінувала в цей період у ході 

досліджень рельєфу. Вивчення геологічної будови Карпат започаткував С. Ста-

шіц (1805–1815), а одна з перших праць геоморфологічного характеру належить 

В. Полю (1851). Детальніші дослідження в Карпатах розпочалися у другій половині 

XIX ст., коли австрійські геологи К. Пауль і Е. Тітце розробили першу стратиграфічну 

схему Карпат [45]. 

До раннього періоду вивчення Карпат належить праця М. Вацека (1881), у якій виді-

лено великий структурний елемент під назвою “Центральна Карпатська депресія” [53]. 

У “Геологічному атласі Галичини”, створення якого ініціювали у 1882 р. В. Уліг, 

В. Тейсейр, Р. Зубер, В. Шайноха, містяться геологічні карти регіону в масштабі 

1:75 000 [54]. Р. Зубер (1902) уперше визначив у Карпатах насуви, В. Тейсейр (1900, 

1907) виявив зв’язки дислокацій Карпат із суміжними регіонами [50], а В. Уліг (1903) 

виконав структурне районування Карпат і з’ясував, що вони складаються з окремих 

покривів [52]. 

Великий внесок у дослідження Карпат зробив Г. Величко – перший доктор геогра-

фії українець, який 1899 р. успішно захистив дисертаційне дослідження “Пластика 

польсько-руських земель з особливою увагою до Карпат”. Він виконав перший природ-

но-географічний поділ Карпат, у якому вперше вжив термін “бескиди” для означення 

певного морфологічного типу гір [19]. 

З ранніх геоморфологічних праць виділяються дослідження А. Ремана (1893), який 

за гіпсометричними даними і зовнішніми обрисами рельєфу розділив Українські 

Карпати на три регіони: Бескиди, Ґорґани і Чорногору. 

Окремо виділимо дослідження Є. Ромера та С. Рудницького. У працях С. Рудниць-

кого (1905, 1907) розглянуто питання морфології, генези і розвитку рельєфу Карпат. 

Формування рельєфу С. Рудницький пов’язував зі структурно-літологічною 

зональністю. Він описував такий важливий елемент у морфології Стрийсько-Сянської 

верховини, як “постійність” гребеневих висот. Долину Бистриці Надвірнянської він 
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зачисляв до типу антицедентних [28, 29]. Є. Ромер, аналізуючи морфометрію Ґорґанів, 

зробив спробу відтворити історію розвитку гірських хребтів і річкової мережі  

в льодовиковий період [46, 47]. На підставі матеріалів експедицій у Карпати він 

розробив генетико-хронологічний підхід до вивчення долини Дністра (1906), виконав 

детальний морфологічно-структурний аналіз гірських груп Східних Карпат (1909). 

Вплив найновіших горотворних рухів у Карпатах вивчав Л. Савицький (1909). Пи-

танню формування рельєфу Карпат присвячені праці В. Лозинського (аналіз долинних 

систем і впливу тектоніки на розвиток рік флішових Карпат (1905, 1921)), С. Пав-

ловського (проблеми розвитку долини Дністра (1913) і зледеніння у Карпатах (1915, 

1933, 1936), зокрема зледеніння у Ґорґанах (1926)) [19, 41]. В. Лозинський багато уваги 

також приділяв розвиткові річкової мережі Карпат. На його думку, великі ріки 

північно-східного мегасхилу Карпат за характером формування належать до полігене-

тичних, а поздовжня річкова мережа зароджувалася раніше, ніж поперечна. С. Пав-

ловському (1928) належить поділ Українських Карпат на вулканічні, кристалічні  

й флішові. У Ґорґанах він виділив три поздовжні пояси: крайовий, середній і межовий. 

У 1920–1925 рр. під керівництвом К. Толвінського проводили геологічне знімання 

Східних Карпат від Борислава до р. Прут у масштабі 1:25 000, у ході якого вчений 

розвинув погляди про скибову, або лускувату, будову регіону. За результатами дослі-

джень видано аркуші геологічної карти “Сколе” і “Надвірна” у масштабі 1:100 000,  

а 1938 р. за редакцією К. Толвінського – геологічну карту Східних Карпат у масштабі 

1:200 000 [51]. 

Г. Тейсейр (1928) уперше визначив залежність поверхонь вирівнювання від геоло-

гічної структури, вивчав терасові комплекси. У 1930-х роках він вивчав також давні 

поверхні вирівнювання північно-східного мегасхилу Українських Карпат [49]. 

Відтворенням палеогеографічної обстановки Східних Карпат займався А. Токарсь-

кий (1935). Значний внесок у вивчення геоморфологічної будови Східних Карпат 

зробив Б. Свідерський. Він писав про молоді тектонічні рухи, ерозію і денудацію 

Карпат (1932), морфологію флішових Карпат (1934), проблеми зледеніння Чорного-

ри (1935, 1938) [48]. 

Отже, у довоєнний етап проводили перші ґрунтовні геолого-геоморфологічні дослі-

дження, які більше ґрунтувалися на морфологічних, морфокліматичних і морфострук-

турних методах вивчення рельєфу, а також порушували проблеми генези та історії 

розвитку рельєфу Східних Карпат. 

Післявоєнний етап охопив 1940–1980-ті роки. Це період зародження і становлення 

морфодинамічної парадигми в геоморфології, поряд з якою розвивалися морфогене-

тична та морфохронологічна парадигми [37]. Інтенсивні дослідження геолого-геомор-

фологічної будови Українських Карпат розпочалися після Другої світової війни. Цьому 

сприяло проведення Львівською геологічною експедицією державного геологічного 

знімання регіону в масштабі 1:50 000 (одночасно складали геоморфологічну карту). 

Експедиційні роботи проводили науковці Інституту геології і геохімії горючих копалин 

АН УРСР, Українського науково-дослідного геологорозвідувального інституту та 

Львівського і Чернівецького університетів. 

Загальні питання геології і тектоніки Українських Карпат висвітлені у працях 

Г. Алфер’єва (1958) [2], А. Богданова (1949, 1950), М. Муратова (1946, 1948, 1949), 

В. Бондарчука (1954, 1962) [3], О. В’ялова (1965) [5], В. Глушка (1968), В. Глушка  

і С. Круглова (1971), Я. Кульчицького (1958), М. Ладиженського (1955), Г. Долен-
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ка (1962), В. Славіна (1958) та багатьох інших [7, 19, 41]. У цей же період з’явилося 

багато праць, присвячених генезису та історії розвитку рельєфу Українських Карпат, 

зокрема Г. Алфєр’єва (1948), В. Бондарчука (1956), М. Єрмакова (1948), В. Івано-

ва (1950, 1956), Г. Раскатова (1957), О. Спиридонова (1952), К. Геренчука (1956), 

П. Цися (1951, 1952, 1954, 1956, 1957, 1963, 1969), І. Гофштейна (1962, 1964), М. Кожу-

ріної (1953, 1956) [19]. 

Основні риси тектоніки Кросненської (Центральної синклінальної) зони наведено в 

праці А. Богданова і Ю. Пущаровського (1950). О. В’ялов (1949, 1953, 1965, 1969, 1970) 

багато уваги приділяв питанням вивчення палеогенового флішу, історії розвитку 

Карпат, створенню стратиграфічних і тектонічних схем. У 1950-х роках на території 

Кросненської тектонічної зони проводили дослідження Ф. Темнюк та Г. Іванова (1951), 

Ґорґанські складки вивчали С. Кліщ, Р. Трушкевич (1953). На початку 1960-х років 

з’явилися праці з тектоніки та стратиграфії Українських Карпат, зокрема, В. Бондар-

чука (1959, 1962), В. Глушка (1959, 1964), І. Гофштейна (1964), Г. Доленка (1961, 1962, 

1966), Я. Кульчицького (1965, 1966), М. Ладиженського (1965), К. Лазько і Д. Рєзво-

го (1966), Ф. Темнюка (1959, 1966), С. Суботіна (1959). Нові відомості й узагальнення 

зі стратиграфії і тектоніки Українських Карпат наведено в працях О. В’ялова (1968, 

1970), В. Глушка (1968), С. Круглова (1969), М. Ладиженського і С. Гавури (1968) [33]. 

Важливу роль у вивченні геологічної будови Українських Карпат відіграв Українсь-

кий науково-дослідний геологорозвідувальний інститут (УкрНДГРІ), співробітники 

якого у 1970–1980-х роках видали серію карт великого масштабу (1:200 000): геоло-

гічну карту (гол. ред. В. Шакін, 1976), матеріали за напрямом геологорозвідувальних 

робіт на нафту і газ (ред. В. Глушко і С. Круглов, 1977), з глибинної будови і геологіч-

ного розвитку (ред. В. Глушко, С. Круглов, 1980), тектонічну карту (ред. В. Глушко  

і С. Круглов, 1986). Ці праці розкрили багато нового в уявленні про геологічну будову 

Українських Карпат, а також сприяли глибшому вивченню геоморфологічної будови, 

зокрема, структурно-геоморфологічному і палеогеоморфологічному аналізам, визна-

ченню етапів розвитку рельєфу тощо. 

Детально досліджувала геологічну будову гірської частини басейну р. Бистриця 

Надвірнянська Львівська геологічна експедиція у 1966–1970 рр. під керівництвом 

І. Гермака, Р. Кохалевича, Б. Полянського. Результати їхніх досліджень наведено  

в “Отчёте о комплексных геологических исследованиях масштаба 1:50 000, 

проведённых на площади Манява Ивано-Франковской и Закарпатской областей УССР 

в 1966–1970 гг.” [26]. 

Значний поштовх детальному вивченню рельєфу Українських Карпат дало від-

криття у 1950 р. на географічному факультеті Львівського університету кафедри 

геоморфології, яку до березня 1971 р. очолював проф. П. Цись. Учений багато зробив 

для становлення престижу львівської школи геоморфологів у 1950–1960-ті роки. Він 

уперше виконав детальну геоморфологічну регіоналізацію західних областей Украї-

ни (1951) та Українських Карпат на засадах морфолого-генетичного (типологічного)  

і територіального принципів [40]; проаналізував характер неотектоніки західних облас-

тей України й Українських Карпат (1959, 1961, 1963) та її вплив на формування рельє-

фу; визначив головні етапи розвитку рельєфу Українських Карпат з акцентом на розви-

ток долинних систем та денудаційних і денудаційно-акумулятивних поверхонь вирів-

нювання (1957, 1964); зробив перший морфоструктурний аналіз Українських Карпат і 

чітко обґрунтував виділення морфоструктур першого порядку (1968, 1969) [19, 20, 41]. 
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П. Цись, вивчаючи давні та сучасні долинні системи Карпат, дійшов висновку, що 

Вододільно-Верховинські Карпати були “найбільш сприятливими для розвитку в їх 

межах переважно поздовжніх долин” [39]. 

У ці ж роки вийшли праці ще одного львівського геоморфолога і фізико-географа 

проф. К. Геренчука з проблем річкових перехоплень у Карпатах і Передкарпатті (1947), 

геоморфологічного аналізу тектоніки Передкарпаття [8]. Проблеми геоморфології 

Карпатських гір і передгір’їв та природного районування учений розглянув у колектив-

ній монографії “Природа Українських Карпат” (1968), а також у серії книг, присвяче-

них результатам комплексного вивчення природи Львівської (1972), Івано-Франківсь-

кої [27], Чернівецької (1978) та Закарпатської (1981) областей. 

Проблемам неотектоніки та геоморфології Карпат присвячені праці І. Гофштей-

на (1960, 1962, 1970, 1973, 1975, 1984, 1995). В останніх працях науковець визначив 

швидкість денудаційного вирівнювання і вертикальних коливальних рухів земної кори, 

розглянув питання морфоструктурних особливостей і проблему поверхонь вирівню-

вання в Українських Карпатах [10, 11]. 

Геолого-географічні передумови розвитку і поширення сучасних стихійних проце-

сів в Українських Карпатах розглянуто в працях Д. Стадницького [34, 36]. Вагомим 

внеском у дослідження геолого-геоморфологічної будови гірської частини басейну 

р. Бистриця Надвірнянська й Українських Карпат загалом стало його дисертаційне 

дослідження “Геоморфологія Горган” [35], де детально описано геологічну і геоморфо-

логічну будову Ґорґанів, проведено геоморфологічне районування на рівні районів  

і виділено вже декілька підрайонів. Згідно з цим районуванням, територія гірської 

частини басейну р. Бистриця Надвірнянська входить до складу двох геоморфологічних 

областей: Зовнішніх Карпат та Вододільно-Верховинської. У межах Зовнішніх Карпат 

автор виділив три райони: Північних Ґорґанів, Сивулянсько-Довбушанський і Грофя-

нецько-Ростоцький. До складу першого входить Суходіл-Яремчанський підрайон.  

У межах Вододільно-Верховинської геоморфологічної області Д. Стадницький виділив 

район Південних Ґорґанів, куди входить підрайон Вододільних Ґорґанів та інші райони 

Вододільно-Верховинської області. 

У 1965–1969 рр. при кафедрі геоморфології Львівського університету працювала 

науково-дослідна група під керівництвом проф. П. Цися і доц. Д. Стадницького, яка 

виконувала геоморфологічне знімання в Карпатах (масштаб 1:100 000, репрезентатив-

них ділянок – 1:25 000, 1:10 000) з метою розробки науково-обґрунтованих заходів для 

запобігання шкідливим стихійним явищам в Українських Карпатах. У різні роки в цій 

групі працювали Я. Кравчук, Р. Сливка, А. Данилюк, В. Чалик, Я. Чукай, О. Болюх, 

С. Позняк. Дослідження охоплювали переважно південно-східний сектор Українських 

Карпат, зокрема у Скибових Карпатах – басейни Черемошу, Рибниці, Пістинки, Лючки, 

Пруту, Бистриці Надвірнянскьої, Бистриці Солотвинської, Лімниці. 

З 1965 р. співробітники кафедри геоморфології проводять детальні дослідження 

несприятливих геоморфологічних процесів і явищ в Українських Карпатах, розробля-

ють заходи боротьби з ними. У 1985–1992 рр. Я. Кравчук, Р. Гнатюк і В. Шушняк 

вивчали динаміку екзогенних геоморфологічних процесів у басейнах рік Уж, Чорна 

Тиса, Тиса, Теребля. Дослідження сучасних геоморфологічних процесів на ерозійних 

стаціонарах проводили Я. Кравчук, І. Ковальчук, Я. Хомин у Вулканічних Карпа-

тах [25] і В. Шушняк на Свидівці [43]. Вивчали також залежність сучасних геоморфо-

логічних процесів від типологічних особливостей рельєфу та їхню динаміку (Я. Крав-
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чук, 1982), вплив селів і селенебезпечних потоків на розвиток річкових систем (Я. Крав-

чук, І. Ковальчук, Р. Сливка, 1983, 1993). Завдяки переліченим дослідженням удоскона-

лено методику складання карт сучасних геоморфологічних процесів, апробовано 

методику стаціонарних досліджень рельєфоутворювальних процесів. 

Отже, упродовж післявоєнного етапу проводили поглиблене й детальне вивчення 

геологічної будови і рельєфу Українських Карпат та їхніх окремих регіонів, розвивали 

морфоструктурні, морфогенетичні й морфодинамічні дослідження, розробляли деталь-

ні схеми геологічного і тектонічного поділу регіону та геоморфологічного району-

вання. Провадили детальне геологічне знімання і комплексні геоморфологічні експе-

диції, організовували стаціонарні й експериментальні дослідження сучасних геоморфо-

логічних процесів. У гірській частині басейну р. Бистриця Надвірнянська проведено 

комплексні експедиції, які виконували геологічне і геоморфологічне великомасштабне 

картографування та вивчали поширення сучасних морфодинамічних процесів. Протя-

гом цього етапу зроблено перші спроби кількісної оцінки рельєфу досліджуваного 

басейну та геоморфологічне районування регіону його розташування на підставі 

морфоструктурної будови. 

Сучасний етап (з 1990-х років) супроводжується широким входженням у різні га-

лузі наук про Землю екологічного підходу, зокрема після Конференції ООН з навко-

лишнього середовища (Ріо-де-Жанейро, 1992). У геоморфологічній науці зароджується 

антропоцентрична парадигма, відбувається становлення антропогенної й екологічної 

геоморфологій, які спрямовані на вирішення питань, пов’язаних із взаємодією су-

спільства і рельєфу [16]. Упродовж останніх десятиліть активно розвивають морфо-

динамічні дослідження. 

Становлення екологічної геоморфології в Україні пов’язане з працями І. Ковальчу-

ка (1997) та В. Стецюка (1998), які сформулювали поняття екологічної геоморфології,  

її завдання і методи досліджень [15, 37]. І. Ковальчук започаткував регіональний 

еколого-геоморфологічний аналіз та еколого-геоморфологічні дослідження басейнових 

флювіальних систем [14, 15]. 

Еколого-геоморфологічні дослідження в Карпатському регіоні проводила Н. Габ-

чак (2005). Використовуючи нові методи дослідження, зокрема засоби ГІС, вона ство-

рила інформаційну систему, що відображає еколого-геоморфологічний стан геоморфо-

сфери басейнових та адміністративно-територіальних систем Закарпатської обл. [6]. 

Р. Сливка, Б. Голояд і В. Паневник (1995) розробили схему протиерозійних заходів 

для басейнів головних рік Карпат [32]. Інженерно-геоморфологічному аналізу рельєфо-

утворювальних процесів геодинамічно активних територій присвячені праці Г. Рудь-

ка [30], геоекологічному моніторингу та інженерно-геоморфологічному аналізу Кар-

патського регіону – праці О. Адаменка [1], Г. Рудька, Я. Кравчука [31]. 

Вагомим внеском у вивчення геоморфології окремих регіонів Українських Карпат  

є монографії Я. Кравчука [18–20], Р. Сливки [33], Я. Кравчука та Я. Хомина [21], 

Я. Кравчука та В. Чалика [22] – складові серії “Рельєф України”. У цих працях узагаль-

нено результати досліджень 1960–1980-х років та детально схарактеризовано морфо-

структуру і морфоскульптуру, поширення сучасних морфодинамічних процесів, 

розглянуто питання формування і розвитку рельєфу, виконано поділ геоморфологічних 

областей на райони і підрайони. 

Гірську частину басейну р. Бистриця Надвірнянська розглянуто у монографіях 

Я. Кравчука [19] і Р. Сливки [33], де наведено достатньо детальну характеристику 



136                                                                                                                                             Т. Клапчук 

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

 

рельєфу, відповідно, Скибових і Вододільно-Верховинських Карпат. У цих моногра-

фіях виконано детальне геоморфологічне районування, згідно з яким гірська частина 

басейну р. Бистриця Надвірнянська входить до складу двох геоморфологічних облас-

тей: Скибових Карпат і Вододільно-Верховинських Карпат. У Вододільно-Верховинсь-

ких Карпатах Р. Сливка виділив підрайон Бистрицько-Ворохтянського низькогір’я (ра-

йон Ворохта-Путильського низькогір’я) та підрайон Вододільних Ґорґанів (район 

середньовисотних крутосхилих ерозійно-тектонічних хребтів і груп Привододіль-

них (Внутрішніх) Ґорґанів). У межах Скибових Карпат досліджувана територія, за 

поділом Я. Кравчука, належить до Манявсько-Битківського і Делятинського (район 

низькогірного рельєфу Скибових Ґорґанів) та до Чортківсько-Станимирського, Сиву-

лянського, Пасічнянсько-Яремчанського і Довбушанського (район середньогірного 

рельєфу Скибових Ґорґанів) підрайонів, що є складовими підобласті Скибових 

Ґорґанів. 

Важливою узагальнювальною працею з дослідження сучасних морфодинамічних 

процесів в Українських Карпатах є дисертаційне дослідження В. Шушняка “Сучасна 

екзоморфодинаміка Українських флішових Карпат” [42]. За результатами великомасш-

табного картографування та стаціонарних спостережень автор виявив закономірності 

просторово-часової диференціації екзогенних процесів з урахуванням геологічної  

і геоморфологічної будови, вертикальної та горизонтальної неоднорідності чинників 

розвитку процесів та особливостей господарського освоєння території. 

Характерною ознакою геолого-геоморфологічних досліджень на сучасному етапі  

є детальне вивчення окремих ділянок басейну для природоохоронних потреб. Зокрема, 

чимало досліджень у цьому басейні проводили в природному заповіднику “Горгани”. 

Гідрогеоморфологічний аналіз території заповідника наведено у статті Я. Тимчука [38], 

у якій розглянуто основні характеристики гідромережі заповідника, проаналізовано 

селенебезпечність усіх водотоків. У статті А. Веселової [4] виконано порівняння 

морфології кам’яних розсипів Сивулянського і Довбушанського хребтів Скибових 

Ґорґанів, розглянуто морфометричні характеристики, механiзм утворення, вік та 

сучасний стан поширення розсипів на схилах. 

У праці Р. Гнатюка і В. Брусака [9] схарактеризовано зв’язок рельєфу і геологічної 

будови на території заповідника, які відображають загальні ознаки і закономірності, 

властиві Скибовим Карпатам, розглянуто елементи й особливості флювіальної, флюві-

ально-денудаційної і денудаційної морфоструктури та структурно-денудаційні і граві-

таційні форми рельєфу, а також виділено цінні об’єкти живої і неживої природи 

заповідника. 

Ще одним аспектом досліджень на сучасному етапі є вивчення басейнових систем, 

започатковане ще у 1960-х роках під час комплексних геоморфологічних експедицій та 

проведене останніми десятиліттями в різних аспектах В. Клапчуком, Л. Дубіс, 

Н. Габчак, М. Клапчуком та ін. Дослідження басейнових систем має низку переваг: 

зручність та об’єктивність виділення природних меж; наявність ієрархічної диференці-

ації, тобто можливість використання чіткої рангової класифікації річкових систем на 

основі різних класифікаційних схем (Р. Хортона, А. Стралера, В. Філософова та ін.). 

Сьогодні, наявність інструментів, методів і засобів географічних інформаційних систем 

створює нові можливості для гідрологічного та геоморфологічного аналізу басейнової 

системи, оцінки взаємозв’язку рельєфу і природокористування. 
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Як бачимо, на сучасному етапі значний вплив на геолого-геоморфологічні дослі-

дження має екологічний підхід, активно проводять морфодинамічні дослідження та 

вивчення басейнових систем. Важливим є вихід монографій, присвячених результатам 

вивчення рельєфу геоморфологічних областей Українських Карпат, праць з інженерно- 

й еколого-геоморфологічного аналізу та геоекологічного моніторингу. Поглибилося 

вивчення рельєфу і сучасних морфодинамічних процесів окремих ділянок Українських 

Карпат із застосуванням ГІС-технологій. Зокрема, такі дослідження проводять  

у басейні р. Прут, на Свидівці, у Чорногорі та інших ділянках, вони започатковані  

у гірській частині басейну р. Бистриця Надвірнянська. Сьогодні розвиток геоінформа-

ційних технологій і дистанційного зондування Землі докорінно змінює традиційні 

підходи до методології планування й ухвалення рішень у різних галузях природокорис-

тування, тому змінюються підходи до вивчення рельєфу окремих територій, зокрема 

річкових басейнів. 

Отже, розвиток геоморфології як науки, різні підходи, методи і засоби дослідження 

рельєфу дають змогу виділити в історії геолого-геоморфологічних досліджень рельєфу 

гірської частини басейну р. Бистриця Надвірнянська три етапи: 

1) довоєнний (XIX ст. – 1930-ті роки), для якого характерні переважно геологічні 

дослідження Східних Карпат, спрямовані на розшук корисних копалин, вивчали 

загальні риси рельєфу регіону і досліджуваного басейну; 

2) післявоєнний (1940–1980-ті роки), упродовж якого проводили поглиблене  

і детальне вивчення геологічної будови та рельєфу Українських Карпат, їхніх окремих 

регіонів, розвивали морфоструктурні, морфогенетичні і морфодинамічні дослідження, 

розробляли детальні схеми геологічного і тектонічного поділу регіону та геоморфоло-

гічного районування. У гірській частині басейну р. Бистриця Надвірнянська проведено 

комплексні експедиційні дослідження, які охоплювали геологічне і геоморфологічне 

великомасштабне картографування та вивчення поширеності сучасних морфодинаміч-

них процесів; 

3) сучасний (з 1990-х років), який супроводжується значним впливом екологічного 

підходу на геолого-геоморфологічні дослідження. Триває вивчення морфодинамічних 

процесів і басейнових систем; вийшла серія монографій, присвячених результатам 

вивчення рельєфу геоморфологічних областей Українських Карпат, праці з інженерно- 

й еколого-геоморфологічного аналізу та геоекологічного моніторингу; започатковано 

вивчення рельєфу з застосуванням ГІС-технологій і дистанційного зондування Землі. 

Достатньо детальна характеристика рельєфу гірської частини басейну р. Бистриця 

Надвірнянська наведена у монографіях Я. Кравчука “Геоморфологія Скибових Карпат” 

та Р. Сливки “Геоморфологія Вододільно-Верховинських Карпат”, детально вивчають 

окремі ділянки басейну для природоохоронних потреб. 
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This article provides an overview of the scientific literature on the geological and geomorphological 

research of mountainous part of basin Bystrica Nadvirnianska River. 

Basic scientific works on the history of research of relief and geology of the Eastern Carpathians 

and materials of geological and geomorphological research in Gorgany were analysed. Three historical 

stages were determined; studying of the relief of the mountainous part of basin Bystrica Nadvirnianska 

River was revealed and current trends of the geomorphological researches in the present time were 

outlined. We determined such historical stages of research in the region: the prewar (XIX century – 

1930s), the postwar (1940–1980s) and present (from 1990s). 

In the prewar period, detailed studies in the mountainous part of basin Bystrica Nadvirnianska River 

were not conducted. Geological studies were dominated, geological maps were compiled and  

the general features of the relief of the Eastern Carpathians were studied, morphological studies mostly 

dominated. Problems of the origin and the history of relief of some regions of the Carpathians were 

breached. 

During the postwar period, geological structure and relief of the Ukrainian Carpathians and their 

certain regions were studied detail. Morphostructural, morphodynamic and morphogenetic 

investigations were held, detailed geological and tectonic scheme of division of the region and scheme 

of geomorphological zoning were developed. It was connected with the functioning of geological 

research institutions and researches led by professionals from the Lviv and Chernivtsi universities. 

Comprehensive expedition for large-scale geological and geomorphological mappings and studying  

of a spread of modern morphodynamic processes was conducted in the mountainous part of basin 

Bystrica Nadvirnianska River. Lviv Geological Expedition in 1966–1970 and the research group  

of the Department of Geomorphology of Lviv University led by Professor P. Tsys and lecturer 

D. Stadnytskyi in 1965–1969 collected most of the factual material about the geological and 

geomorphological structure of the studied basin. 

The characteristic of morphology and genesis of relief and the first geomorphological zoning of  

the studied basin contained in D. Stadnytskyi’s PhD thesis “Geomorphology of Gorgany” (1963). 

The present stage of studying of geology and relief of mountainous part of basin Bystrica 

Nadvirnianska River is characterized by the introduction of ecological approach. Morphodynamic 

processes and drainage basins are investigated; engineering-geological and geomorphological-

ecological analyses are performed in the Carpathian region. There are quite detail descriptions  

of the relief and morphodynamic processes in investigated basin, its morphostructural and 
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morphosculptural features, history of relief development, and detail geomorphological zoning  

in Ya. Kravchuk’s monograph “Geomorphology of the Skyb Carpathians” (2005) and R. Slyvka's 

monograph “Geomorphology of the Vododil’no-Verhovynski Carpathians” (2001). 

At present stage, certain parts of the basin are studied for the environmental purposes, including 

detail geological and geomorphological researches, which are conducted in the Nature Reserve 

“Gorgany”. Nowadays the development of GIS-technologies and remote research methods create new 

opportunities and approaches for studying the relief of certain regions and its connection with nature 

management. 

Key words: historical stages, geological and geomorphological researches, Ukrainian Carpathians, 

basin of Bystrica Nadvirnianska River. 
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ГЕОГРАФІЯ ВПЛИВУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2014 р. 

 

Тарас Козак 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна 

 
На підставі опрацювання літературних джерел конкретизовано сутність поняття політичного 

впливу в географічних реаліях. Розглянуто роль електоральної підтримки як основи для впливо-

вості. Окреслено вагоме значення впливу політичних партій на територіально-політичну 

структуризацію суспільства, на його цілісність, стабільність. Досліджено просторові закономір-

ності поведінки населення в зв’язку з виборами до законодавчого органу державної влади 

України. Проаналізовано результати позачергових парламентських виборів до Верховної Ради 

України 2014 р. в контексті географії впливу політичних партій України. Висвітлено особливості 

розподілу голосів за партії у розрізі сільського і міського населення. Виявлено позитивні та 

негативні тенденції виборчої кампанії. Запропоновано рекомендації щодо гармонізації партійно-

політичної системи. 

Ключові слова: вибори, вплив, електоральна підтримка, округ, партійно-політична система, 

політична партія. 

 

Географія виборів (електоральна географія) та географія партій – основний напрям 

політико-географічних досліджень. В Україні цей напрям почав розвиватись із кінця 

80-х–початку 90-х років ХХ ст., саме тоді загальноукраїнські електоральні відмінності 

стали предметом дослідження соціології, політології, статистики, психології та електо-

ральної географії. Географію виборів вивчали як географи, так і вчені з суміжних наук: 

В. Березинський, С. Білоусов, А. Голод, Е. Гугнін, І. Доцяк, О. Зубченко, О. Козуб, 

Т. Кучеренко, А. Литвин, О. Михайлич, Ю. Остапець, Н. Хома. Ці науковці дослідили 

проблематику політичних функцій території, виборчої поведінки населення, регіональ-

них особливостей електорального простору з позиції геопросторового аналізу. Водно-

час не вивчений широкий спектр питань, які пов’язані з впливом політичних партій, 

обґрунтуванням оптимізації партійно-політичної системи. 

Політичний вплив є порівняно новою категорією в географічній науці, тому необ-

хідно детальніше уточнити та розширити це поняття. У загальному баченні під впливом 

розуміють певні дії (чинники) примусового й непримусового характеру, що спрямовані 

на зміну панівного стану чи поведінки суспільства, окремого індивіда або соціальної 

групи. Тому політичний вплив – це пряма або опосередкована дія політичної сфери на 

територіальну організацію суспільства чи його окремих частин: населення, виробничу, 

соціальну, духовну та природно-ресурсну сферу. У географічних реаліях політичний 

вплив виявляється через змістовні функції території (економічні, соціальні, політичні (у 

тім числі електоральні), інформаційні) тощо. Саме ці характеристики і створюють 

широке теоретико-методологічне поле для подальшого опрацювання категорії політич-

ного впливу в географічній науці. Такі дослідження зумовлені сучасними зовнішніми та 

внутрішніми геополітичними викликами. Без сумніву, географія впливу політичних 
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партій є своєрідним індикатором стану територіально-політичної системи держави.  

У суспільстві роль політичних партій є однією з головних у контексті цілісності держа-

ви, формуванні політичного курсу країни, визначенні її зовнішньої політики та гостра-

тегії. Партійний вплив – один із чинників, який визначає консолідацію, соціально-

економічну стабільність, збалансовує доцентрові та відцентрові тенденції в країні 

тощо. Сумарний же вектор впливу політичних партій України не сприяє зрівноваженню 

загальнодержавних та регіональних інтересів, а територіальна партійно-політична 

система переживає складні процеси становлення. В українській політико-географічній 

літературі географія впливу політичних сил уже частково відображена в публікаціях 

М. Дністрянського [1], В. Миронюка [2], Н. Омельченка [4], О. Склярської [5], Є. Хана [6], 

Ю. Шведи [7], В. Шишацького [3], Б. Яценка [8] та ін. Ключовим показником впливо-

вості політичних партій і блоків є конфігурація їхньої електоральної підтримки, яка  

й дає найбільше матеріалу для оцінення напрямів геополітичних орієнтацій. Оскільки 

рівень підтримки партій виявляється насамперед у ході виборів на пропорційній осно-

ві (за партійними списками), то певні висновки з цього приводу можна зробити на 

підставі аналізу результатів виборів [1]. 

Отже, об’єктом дослідження є електоральні відмінності України за результатами 

позачергових парламентських виборів 2014 р., адже саме вибори мають вагоме суспіль-

ноформувальне значення (результат незапрограмований та впливає на подальшу долю 

адміністративних одиниць, території держави загалом). Для дослідження диференціації 

виборчих уподобань проаналізовано симпатії виборців на всіх окружних виборчих 

округах, які функціонували під час позачергових виборів до Верховної Ради України 

2014 р. Інформацію про кількість голосів, відданих за партію чи блок, узято з офіцій-

ного сайту Центральної виборчої комісії України [9]. 

Результати виборів зіставлено з соціально-географічними реаліями (особливостями 

розселення, географічним положенням поселень, розміщенням ареалів компактного 

розселення етнонаціональних спільнот і груп). 

Позачергові парламентські вибори до Верховної Ради України 2014 р. відбувалися  

в умовах інформаційного тиску, окупації Автономної Республіки Крим та численних 

терористичних актів на сході України з боку Російської Федерації. Тому, згідно  

з частиною п’ятою статті 8 закону “Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України”, вибори на території 

Автономної Республіки Крим (округи 1–10) і міста зі спеціальним статусом 

Севастополь (округи 224, 225) не проводили. Також не відбулися вибори в дев’яти 

округах Донецької (41–44, 51, 54–56, 61) і шести округах Луганської (104, 105, 108–111) 

областей. Відповідно, свій громадянський обов’язок не змогли виконати понад 

6 млн громадян. Особливістю голосування стало впровадження відривних талонів 

військовослужбовцям. Завдяки цьому військові мали право голосу в найближчому 

населеному пункті, відповідно до місця свого дислокування. Під цю категорію 

підпадали лише ті, хто перебував у базових таборах, штабах чи на військових позиціях 

у тилу. Військовослужбовці, які були на передовій, здебільшого, втратили 

конституційне право голосу, а це приблизно 20 тис. осіб. Водночас позитив у тому, що 

мали змогу проголосувати біженці з Донбасу за пред’явленням паспорта. 

Законом “Про вибори народних депутатів України” визначено п’ятивідсотковий 

прохідний бар’єр і змішану систему: 225 депутатів обирають у загальнодержавному 

багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а інші 225 – за 
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мажоритарною системою в одномандатних округах. Окремим списком було 

репрезентовано 29 політичних партій. Порівняно з парламентськими виборами 2012 р. 

передбачено участь блоків, які складаються з партій. 

Середовище колишніх провладних політичних сил представляли, зокрема, 

Опозиційний блок (більшість – колишні члени Партії регіонів, що уже не виступала 

окремою політичною силою), Комуністична партія України. Найбільш розпорошеним 

виявилося середовище національно-демократичних сил, з яких п’ятивідсотковий бар’єр 

подолали (див. таблицю) Народний фронт, Блок Петра Порошенка, Об’єднання “Само-

поміч”, Радикальна партія Олега Ляшка, Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”. 

Значну підтримку Народний фронт одержав в областях Львівській, Івано-

Франківській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій і ще у десяти областях набрав 

понад 20 % голосів (крім Одеської, Харківської, Донецької та Луганської областей). 

Загалом по Україні підтримка становила 22,14 %, що гарантувало провідну позицію цій 

партії в пропорційній частині виборів. Також найбільше прихильників партія мала  

у закордонному виборчому окрузі – 25 % (10 тис.). Багато науковців уважає, що 

особистий рейтинг прем’єр-міністра Арсенія Яценюка переріс у значний 

електоральний ресурс Народного фронту. Найбільше голосів виборців Блок Петра 

Порошенка (БПП) здобув на малій батьківщині президента України (П. Порошенка) – 

Вінниччині (37,45 %). Також опорою були 14 областей, зокрема, місто Київ (23,95 %). 

Найменші показники по країні зафіксовані в Запорізькій, Харківській, Луганській 

областях. По Україні підтримка становила 21,82 %. Загалом результат підтримки БПП 

став меншим, аніж персональний здобуток П. Порошенка на виборах Президента 

України 2014 р. Найбільша різниця у відсотках характерна для електорально-

динамічних західних областей, а менша – для більш електорально-консервативних 

східних областей. Загальна різниця становила 33 % (6 млн виборців). Об’єднання 

“Самопоміч” добротний результат отримало в Києві (21,39 %), Львівсь-

кій обл. (18,78 %) та інших західноукраїнських областях (10 %). Найменший кредит 

виборчої довіри в Донецькій обл. (3,85 %), що помітно контрастує на тлі помірної 

підтримки центральноукраїнських областей (5–10 %). По всій Україні підтримка 

становила 10,97 %. Вплив Опозиційного блоку мав яскраво виражену просторову 

тенденцію: частка голосів, відданих за них, зростала у східному і південному напрямах, 

досягаючи максимальних значень у Харківській (32,16 %), Луганській (36,59 %)  

і Донецькій (38,69 %) областях. Загалом по Україні підтримка становила 9,43 %. 

Опорою Радикальної партії Олега Ляшка стали Чернігівська (16,42 %), Кіровоградсь-

ка (11,67 %), Полтавська (10,85 %), Житомирська, Сумська, Черкаська області; 

найменші результати в Донецькій (4,14 %) та Івано-Франківській (4,85 %) областях. 

По Україні підтримка становила 7,44 %. Зазначимо, що голосування за цю партію 

було найбільш рівномірним і територіально роззосередженим по всій території 

України. Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” одержало найліпші результати в 

Кіровоградській (8,34 %), Хмельницькій (7,65 %), Волинській (7,48 %), Чернівецькій, 

Сумській областях, а найгірші – в Харківській (3,88 %), Луганській (2,33 %) та Донець-

кій (1,95 %). Виділяється прохідний показник для партії в Херсонській обл. (5,68 %), на 

відміну від інших областей півдня та південного сходу України, а також непрохідний 

показник для партії в Львівській обл. (4,73 %) на тлі підтримки в західних областях. 

Загалом по Україні підтримка становила 5,68 %. 
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Відсоток голосів, поданих за політичні партії і блоки, що подолали п’ятивідсотковий 

бар’єр на позачергових виборах до Верховної Ради України 2014 р. 
 

Регіони 

Політичні партії і блоки 

Народний 

фронт 

Блок Петра 

Порошенка 

Об’єднання 

“Самопоміч” 

Опозиційний 

блок 

Радикальна 

партія Олега 

Ляшка 

ВО 

“Батьківщина” 

АР Крим - - - - - - 

Вінницька 22,41 37,45 7,59 2,26 6,09 6,6 

Волинська 33,22 16,89 11,46 1,47 9,7 7,48 

Дніпропетровська 12,24 19,48 8,59 24,27 7,59 4,66 

Донецька 6,14 18,22 3,85 38,69 4,14 1,95 

Житомирська 26,39 23,03 9,12 3,3 10,63 6,52 

Закарпатська 25,63 28,05 9,63 2,41 6,83 5,12 

Запорізька 10,91 16,94 8,59 22,18 5,92 4,61 

Івано-Франківська 37,48 18,25 14,69 0,54 4,85 6,19 

Київська 28,25 24,28 13,13 2,67 6,91 6,56 

Кіровоградська 23,66 21,73 7,9 7 11,67 8,34 

Луганська 5,94 14,32 5,14 36,59 5,36 2,33 

Львівська 33,03 20,42 18,78 0,71 5,35 4,73 

Миколаївська 14,04 20,64 7,71 15,88 7,78 4,65 

Одеська 9,76 19,63 7,23 18,05 5,41 4,44 

Полтавська 23,33 23,24 9,22 5,33 10,85 6,22 

Рівненська 29,31 24,21 11,08 1,75 7,91 6,65 

Сумська 21,81 25,09 8,28 4,64 10,61 7,19 

Тернопільська 36,5 19,73 11,3 0,61 6,59 6,31 

Харківська 8,13 15,17 7,49 32,16 6,38 3,88 

Херсонська 16,14 22,26 6,7 10,39 8,98 5,68 

Хмельницька 26,09 24,98 10,39 2,23 9,33 7,65 

Черкаська 26,79 22,5 9,83 2,76 10,05 6,44 

Чернівецька 32,39 21,2 8,56 2,85 8,79 7,45 

Чернігівська 19,49 21,46 7,63 3,88 16,42 7,43 

м. Київ 18,7 23,95 21,39 3,69 3,54 5,22 

м. Севастополь - - - - - - 

Україна 22,14 21,82 10,97 9,43 7,44 5,68 
 

Джерело: складено за офіційними даними Центральної виборчої комісії України [9]. 
 

За результатами виборів до Верховної Ради України пройшли шість політичних 

партій (див. рис. 1). 

Залежно від відсотка голосів, отриманих на виборах, у Верховній Раді України 

визначено кількість депутатських мандатів від тієї чи іншої політичної пар-

тії (див. рис. 2). 
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Рис. 1. Результати парламентських виборів 2014 р., % 
 

Рис. 2. Кількість депутатських мандатів у Верховній Раді України VIII скликання 
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ня “Самопоміч”, Радикальна партія Олега Ляшка, Всеукраїнське об’єднання “Батьків-
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парламентську опозицію. Хоча наголосимо, що Опозиційний блок не є синонімом 

опозиції, бо вона в загальному розумінні демократії діє незалежно від своїх ідеологіч-

них переконань лише в інтересах народу. Парламентарі, які представляють Опозицій-

ний блок, у попередній політичній діяльності продемонстрували свою опозиційність до 

української державності, тим самим скомпроментувавши себе. Отже, уважаємо, що 

роль опозиції на себе можуть перейняти громадські активісти та журналісти. Також 

можлива внутрішня опозиція між фракціями, які формально є представниками коаліції. 

Показовим став і той факт, що Комуністична партія України, яка генетично виходить 

із російського більшовизму, з сильними проросійськими настроями, євразійськими 

геополітичними орієнтаціями, поєднаними з ідеями реставрації СРСР, уперше за часів 

української незалежності не представлена в законодавчому органі державної влади 

України. Хоча теоретично, навіть без урахування голосів Криму та Донбасу, вона могла 

потрапити до Верховної Ради, якби мобілізувала електорат виборців 2012 р., який тоді 

становив понад 1 млн осіб. Вона подолала п’ятивідсотковий бар’єр у восьми південно-

східних областях: найбільше отримала в Донецькій (10,25 %) та Луганській (11,88 %) 

областях, проте навіть не досягла 1 % підтримки в Львівській, Івано-Франківській та 

Тернопільській областях. Загалом по Україні підтримка становила 3,88 %. 

Близьке до подолання п’ятивідсоткового бар’єра було праворадикальне Всеукраїнсь-

ке об’єднання “Свобода”, найбільші показники якого припали на Івано-Франківсь-

ку (8,81 %) і Тернопільську (8,18 %) області. Загалом по Україні підтримка становила 

4,71 %. Шість кандидатів від партії “Свобода” перемогли в одномандатних округах.  

У закордонному виборчому окрузі “Свобода” поступилась конкуренту за націонал-

патріотичний електорат – “Правому сектору”. Уважаємо, що основною хибою 

“Свободи” став вузький акцент на патріотичній ідеології без соціально-економічної 

платформи дій. Серед партій, які не подолали бар’єра, виділяється “Сильна Украї-

на” (лідер С. Тігіпко), що посіла дев’яте місце за кількістю голосів вибор-

ців (491 471 голос – 3,11 %), і “Громадянська позиція” (лідер А. Гриценко), що посіла 

десяте місце за кількістю голосів виборців (489 523 голос – 3,10 %). 

З аналізу соціально-демографічних характеристик виборів помітно, що міське 

населення найбільшу підтримку висловило Блоку Петра Порошенка, сільське – 

Народному фронту. Розподіл голосів за партії в розрізі сільського і міського населення 

дає перелік округів, у яких партія набрала більше половини голосів виборців. За Народ-

ний фронт охочіше голосували периферійні округи, тоді як в обласних центрах відсоток 

цієї партії менший. Наприклад, у місті Івано-Франківськ (територіальний виборчий 

округ (ТВО) 83) підтримка становила 29,11 %, а по виборчому округу, який оточує 

місто – ТВО 84, що охоплює м. Бурштин, частину обласного центру, Тисменицький, 

Тлумацький райони, частину Галицького району, – 38,65 %. Можливо, це зумовлено 

тим, що міським виборцям Західної України більше до вподоби припала “Самопоміч”. 

У центральноукраїнських областях такої закономірності не виявлено. Виборець Блоку 

Петра Порошенка тяжіє до міст. Наприклад, у Вінниці (ТВО 11, 12) блок мав підтримку 

понад 40 %, Києві – 23,95 % (ТВО 213–223), Ужгороді – 22,31 % (ТВО 68). Підтримка 

Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” припадала на сільську місцевість.  

З результатів голосування чітко видно, що міста, особливо обласні центри, 

проголосували набагато гірше, наприклад, у місті Чернівці (ТВО 201) Юлію 

Володимирівну Тимошенко підтримали 5,89 %, а в сусідньому ТВО 202, який охоплює 

Сторожинецький, Вижницький, Кіцманський, Путильський райони, – 8,86 %, що  
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є одним із найвищих показників в Україні (Бобринець у Кіровоградській обл. та Узин  

у Київській обл. – приблизно 9,5 % максимум). Об’єднання “Самопоміч” у всіх 

областях України, крім Житомирської, набирало більше голосів в обласних центрах. 

Найбільше в Івано-Франківську, чотирьох округах Львова, Дрогобичі, Червонограді, 

Києві, Тернополі, Луцьку, ніж на периферії. Що цікаво, ця сама закономірність для 

центральноукраїнських регіонів характеризувала результати “Свободи” на 

парламентських виборах 2012 р. Виборець Радикальної партії Олега Ляшка головно 

зосереджений у сільській місцевості, наприклад, ТВО 99 м. Кіровоград – 7,10 %, а 

виборчий округ, який оточує місто – ТВО 100, що охоплює частину Кіровського та 

Ленінського районів міста, Бобринецький, Вільшанський, Добровеличківський, Кірово-

градський, Компаніївський, Новоукраїнський райони та смт Нове, – 13,30 % (Бахмач, 

Чернігівська обл. – 24 % максимум). На Чернігівщині, Кіровоградщині, Полтавщині, 

Сумщині, Житомирщині та Черкащині партії вдалося подолати десятивідсотковий 

рівень, причому в усіх цих регіонах периферійні округи підтримували “радикалів” 

приблизно у півтора раза більше, ніж обласні центри. Натомість список регіонів, де 

Радикальна партія виявила найгірший результат, засвідчує, що цій політичній силі 

важко вплинути на електоральні симпатії виборців поза межами аграрних 

центральноукраїнських районів. За структурою розселення рівень підтримки населення 

в Опозиційного блоку вищий у містах, ніж у сільській місцевості. Прихильність  

у містах пояснюють тим, що базовий електорат партії здебільшого проживає в урба-

нізованих східних областях – Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській 

та Запорізькій. 

Статево-вікові залежності свідчать про переважання молоді серед електорату 

Правого сектора, “Самопомочі”, а традиційно старшого віку серед прихильників 

Комуністичної партії та Опозиційного блоку. Значна чоловіча підтримка характерна для 

партій (так звані чоловічі партії) Правий сектор, “Свобода”, Громадянська позиція, 

Радикальна партія Олега Ляшка, відповідно, жіноча (“жіночі партії”) – для Опозицій-

ного блоку, Народного фронту, “Батьківщини”, “Заступу”. Решті партій притаманна 

зрівноважена статево-вікова структура. 

Позачергові парламентські вибори 2014 р. відобразили кілька позитивних моментів, 

насамперед – збільшення підтримки населенням національно-демократичної ідеології, 

тобто консолідаційного чинника. Позитивною стала ситуація й у географічному аспек-

ті – збільшилися території, де популярні національно-демократичні ідеї. Загалом вибор-

чий процес відбувався спокійно, централізовано, по всій Україні не працював 

адміністративний ресурс та не були задіяні кримінальні елементи. Результати виборів 

засвідчили значні проукраїнські настрої населення. У підсумку склад парламенту 

оновлено на 60 %, хоча простежується частковий непрофесіоналізм парламентарів. 

Уважаємо, що негатив виборчої кампанії полягав у втраті інтересу до волевиявлення,  

у мажоритарній складовій, тому доцільно говорити про відмову від мажоритарної 

складової, ліквідацію корупційних ризиків у виборчому законодавстві. Потрібно 

запровадити пропорційну систему за відкритими списками в парламент. Результати за 

мажоритарними округами все ж таки змінюють передислокацію політичних сил у май-

бутній Верховній Раді України. Позитивним моментом була б заборона платної 

політичної реклами. Деякі політичні партії запропонували також відмовитися від 

оприлюднення соціологічних результатів за три тижні до виборів, аргументуючи це 

маніпулюванням свідомістю виборців. 
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Останні виборчі кампанії свідчать про гостру конкуренцію в Україні окремих 

політичних лідерів та груп великого бізнесу, унаслідок чого послабилася роль 

ідеологічних партій і посилилася роль іменних блоків. Причому об’єднання в блоки 

призвело до втрати політичної значущості деяких партій. Тому в політико-

географічному аспекті вплив більшості сучасних партій є локальним. І лише підтримка 

кількох партій в Україні має регіональне і міжрегіональне поширення, що мало сприяє 

формуванню в державі цілісної системи регіональної взаємопов’язаності [1]. 

Очевидно, що саме партії повинні відігравати важливу роль у процесі 

вдосконалення політичної системи. Станом на 15 квітня 2015 р. в Україні зареєстровано 

242 політичні партії. Водночас така кількість не гарантує повноцінного представлення 

інтересів усіх соціальних груп, адже реальний вплив партія отримує з присутністю  

її членів у парламенті. Відповідно, не враховано широкий спектр інтересів суспільства. 

Диспропорції геопросторової організації політичної сфери багато в чому визначені 

нестабільністю виборчої системи, неефективною роботою мережі політичних 

осередків, більшість із яких є пасивними, нечисленними, не ведуть постійної активної 

діяльності (здебільшого активізуються лише в період передвиборчої кампанії) і тому не 

мають вагомої сфери впливу на електорат. З цього випливає висновок, що потрібно 

налагодити діяльність мережі первинних партійних осередків, а також уникати 

практики їхнього нерівномірного розміщення в регіонах України. Позитивною рисою 

формування партійно-політичної системи в Україні мало бути б те, що створення партій 

ініційоване населенням, а не впливовими політичними групами чи окремими 

політиками. Політичним партіям потрібно позбутися олігархічного впливу, який до 

кінця не дає змоги послідовно реалізувати програми. Доцільними були б зміни на 

законодавчому рівні щодо запровадження державного фінансування політичних партій. 

Певна кількість партій із вимогами часу повинна припинити свою діяльність на 

політичній арені, адже вони пропагують локалізовані ідеї для обмеженої кількості 

електорату. Необхідною умовою оптимізації партійно-політичної системи мають 

виступати політичні партії з домінуванням загальнонаціонального характеру без 

полярних ідеологічних засад. Значна частина партій зі спільними засадами повинна 

об’єднатись насамперед навколо проблематики соціально-економічного спрямування. 

Реалізація такого принципу приведе до збалансування регіональних інтересів і консолі-

дації українського суспільства. 

Загальнодержавні політичні процеси дають підстави стверджувати, що партійно-

політична система України перебуває у фазі становлення, а її формування відстає від 

багатьох інших загальносуспільних процесів. Отже, проблематика впливу політичних 

партій потребує подальшого вивчення (у тім числі географічною наукою) оскільки 

просторове відображення електорального впливу політичних партій розкриває різні 

проблеми територіально-політичної неконсолідованості українського суспільства. 
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On the base of literary sources, the gist of political influence in geographical realities was specified. 

The role of electoral support as the basis for impact was examined. A considerable importance  

of political parties’ impact on the territorial-political structure of the society, its unity and stability were 

outlined. Spatial conformity with a law of people’s behaviour in connection with the election to  

the legislative body of state power of Ukraine was explored. The results of the emergency parliamentary 

election to Verkhovna Rada of Ukraine 2014 in the context of the geographical impact of political 

parties of Ukraine were analysed. The peculiarities of voters division for parties among rural and urban 

population were elucidated. Positive and negative tendencies of election campaign were found out.  

The recommendations for harmonisation of party and political system were suggested. 

Key words: election, influence, electoral support, constituency, party-political system, political party. 



ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49. С. 156–164. 
Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2015. Issue 49. P. 156–164. 

 

_____________________ 

© Koуnova I., Terletskyi M., 2015 

УДК 630*6-048.34(477.83-22:292.452) 
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In this research, characteristics of the forestry land use within a typical mountainous territory  

of the Terlo community were explained. Local economic and natural processes were characterized and 

connections between forestry land use and sustainable development of all community were found. 

Forestry land use enterprises backgrounds were discovered. Negative aspects of two different forestry 

administration systems were found and main causes of modern states of the forest stands were 

explained. Modern forest stands were compared with optimal forest stand characteristics, recommended 

by the FORZA project for Ukrainian Carpathians. A forest stand structure which characterized by forest 

species, an age structure, a tree canopy, a number of forest tiers within the smallest part of forestry 

enterprises were analyzed, using a map visualization tools. Based on the results of this research, 

optimization measures for sustainable forestry development were recommended. 

Key words: forestry land use, forests of exploitation, nature protected forests, sustainable forestry 

development. 

 

Forest is a main natural resource and it is a basis for the mountain rural development in 

the Ukrainian Carpathians. There are many functions, which forest plays. Economical, 

ecological (regulating of water flow, water and soil erosion) as examples.  Therefore, forestry 

land-use plays a main role in sustainable mountain rural development. The analysis  

of modern state of forestry system will provide optimization and rational use of the forest 

resources. Terlo community land are model lands, they represent Ukrainian Carpathians 

region at all according to their land structure and economic activities. More than a half part  

of the community lands are covered by forests and forestry is a main local activity. 

A main goal in this research was to analyze modern state of forest land-use and to propose 

forestry optimization measures on the territory of Terlo community. 

An object of study was forest fund lands within a Terlo community territory in Stary 

Sambir district in Lviv region. 

A subject of study was the modern state features of forestry land-use and there conformity 

to the “natural forestry” features. 

Many national researchers discussed problems of the forestry land-use. Ukrainian scholars 

S. Hensiruk (1971), S. Stoyko, I. Koynova (2014) were developed strategies of a complex 

forestry practices and optimization technologies [1, 4]. According to Lviv national university 

professor Z. Pankiv, forestry land-use is a type of land-use (covered by forests and  

not covered by forests [but those relating to the forest fund]), used by forestry enterprises and 

Ukrainian citizens, which provide ecological, economic, social and other services and forest 

goods (fiber, technical, pharmaceutical, others). The main forms of forestry land-use are  
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an exploitation land-use, a soil protection and a water protection land-use, and a recreational 

land-use [3]. 

The modern state analyses of forestry land-use on the territory of Terlo community based 

on the criteria, which characterized the modern state of forest productivity and stability. 

These criteria are main indicators of forestry land-use and forestry as an economic branch at 

all. Productivity and stability criteria were created during a FORZA project development  

in Ukrainian Carpathians. Features of forest stand, such as an age structure, vertical and 

horizontal forest features were taken into an account. 

A data from a local forest taxation description were compared with optimal criteria (4 of 

10 description features) recommended to the territory where Terlo community is, which were 

also developed during the FORZA project [2] (table 1). The results gave an option to analyze 

forestry practices on the territory of community, precisely results of these practices. 

Moreover, recommendations to the forestry practices optimization, based on the “natural 

forestry” practices were created. 

“Natural forestry” or natural preserved forestry based on the forestry practices, which 

characterized by six principles [2]: 

- continuously existed forest cover; 

- stability of water and soil preservation;  

- climate regulating, recreational, sanitary hygienic and other useful forest features 

stability; 

- biodiversity preservation; 

- natural uneven forest structure restoration; 

- natural logging technologies are used. 

Table 1 

Optimization criteria for beech (Fagus sylvatica) and fir-tree (Abies alba) forest stands [2] 
 

Description features  

(4 of 10) 
Natural preserved forests Forest of exploitation 

Composition of forest 

stand, % 

Fir-tree – 60–70 

Beech – 20–30 

Sycamore (Acer pseudoplatanus) – 5–10 

Spruce (Picea abies) – 2–5 

Fir-tree – 70–80 

Beech – 10–20 

Sycamore – 5–10 

Spruce – 2–5 

Age structure 
Absolutely different ages, trees are vital 

in three tiers 

Absolutely different ages, trees 

are vital in three tiers 

Vertical structure Three tiers Two tiers 

Horizontal structure  

(tree canopy) 
Min tree canopy – 0,7–0,8 Min tree canopy – 0,7–0,8 

 

Terlo community territory is located in the Upper Beskydy region in the Ukrainian 

Carpathians. Low mountain ranges are divided by riverbeds. Average heights change from 

365 m to 740 m. Climate is temperate continental with average temperature in July – 18 °C 

and an average temperature in January – -4 °C. On the lowest parts of these riverbeds village 

Terlo and Libuchova are situated with the total population more than 1 400 people. Last 

decades there are many catastrophic floods on rivers. The main causes of it are bad natural 

resource management, especially non rational forestry land use. 

Forestry land-use on the territory of Terlo community is conducting on the forest fund 

lands. There are two forms of forestry land use: exploitation (on the territory where 
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exploitation forest are spread) and water preserved (on the lands, where water preserved 

zones were created). There are two enterprises which use forest lands within Terlo 

community territory: “Stary Sambir state forestry and hunting enterprise” (“Stary Sambir 

SFHE”) and the regional communal forestry enterprise “Halsillis” which uses former 

agriculture forests nowadays. 

A total forest fund lands area within Terlo community is 3395,16 ha. It is approximately 

80 % from the whole community area. 55,13 % (1871,78 ha) of the forest fund lands belongs 

to “Stary Sambir SFHE” and other 1523,38 ha or 44,87 % belongs to “Halsillis” (table 2). 

Table 2 

Forest fund lands within Terlo community territory 
 

Forestry land-users  Land area, ha Percent in forest fund 

“Stary Sambir SFHE” 1871,78 55,13 

“Halsillis” 1523,38 44,87 

 

Forest lands which are under the rule of “Stary Sambir SFHE” are divided between two 

smaller enterprise divisions: Terlo forestry and Stariava forestry enterprises. Those forest 

lands, which belong to Terlo forestry enterprise, are a part of an economic zone in “Upper 

Dniester Beskydy” Regional Landscape Park. The biggest part of forest lands in “Stary 

Sambir SFHE” are forests of exploitation (81,25 %), which means that fiber is a main forest 

good on these lands. Felled forests in 2015 year were covered 93,93 ha (including 88,37 ha of 

them, created in 2015). Creating such a huge scaled cutting area on the Strviazh riverbed was 

done without any natural preserved events. 

 

Fig. 1. Forestry land use within the territory of Terlo community 
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As a result, frequent floods with catastrophic character were observed during last years. 

Forest massifs accumulate atmospheric water and their descending during last decades cause 

catastrophic floods and water erosion on rivers in the Carpathian region at all. 

The area of bank protected forests is 70,9 ha (4 %). These forest lands are located within 

water preserved zones. However, not all water preserved zones within forest fund lands are 

covered by forests. 

Reforestation on the territory of “Stary Sambir forestry and hunting enterprise” within 

Terlo community territory is doing on the 83,64 ha lands. Restoration processes are mainly 

natural, without human impact on it. Reforestation areas are covered by the fir-tree and beech 

forest stands without closed canopy. 

There are 66 ha of lands within forest fund, which are used as bio-lawns, where feeders 

for wild animals were created. The biggest part of them is located within the Terlo forestry 

enterprise, because it is a territory of the regional landscape park. 

The forest lands, which are located near the Ukrainian-Polish border, cover 2 % of all 

“Stary Sambir SFHE” lands. A chopping is a main human activity there, because border 

services have to observe a boundary line daily. 

Table 3 

Forestry land-use features on the territory of “Stary Sambir SFHE”  

within Terlo community area 
 

Type of forestry land-use 

Stariava forestry 

enterprise 

Terlo forestry 

enterprise 

Total StarySambir 

SFHE lands 

area, ha % area, ha % area, ha % 

bank prevented forest lands 33,40 4,10 37,50 3,56 70,90 3,79 

bio-lawns 13,38 1,64 52,16 4,95 65,54 3,51 

felled tree area (before 2015) 4,51 0,55 1,05 0,10 5,56 0,30 

exploitation forests 635,49 77,93 883,11 83,82 1518,60 81,25 

reforestation area 40,36 4,95 43,28 4,11 83,64 4,47 

felled tree area (during 2015) 88,37 10,84 0,00 0,00 88,37 4,73 

forest lands along state boundary 0,00 0,00 36,46 3,46 36,46 1,95 

 

The species structure of the forest stands under the rule of “Stary Sambir SFHE” is 

characterized by Abies alba, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Picea abies spreading. 

These species are dominant but also there are Pinus sylvestris, Alnus incana, Larix decidua, 

Prunus avium and others. 

Comparing a composition of the forest stands within the smallest parts of forestry 

enterprises called “vydils” with optimal features for fir-tree and beech forests (see table 1),  

a huge discrepancy were found. There are no one vydil within Terlo community with optimal 

forest stand characteristics. Only percentages of the individual tree species were optimal 

among some vydils. 60–70 % of  Abies alba per forest stand are presented in 50 vydils within 

the natural preserved forests (bank preserved forests) and the forests of exploitation. A total 

area of these forest stands is 203,73 ha (10,89 % of the enterprise’s forest lands). A Fagus 

sylvatica is presenting with an optimal percentage in 93 vydils, with a total area of 358,34 ha 

(19,14 %). An Acer pseudoplatanus percentage is optimal in 72 vydils, which are covering 

432,44 ha (23,1 %) of the “Stary Sambir state forestry and hunting enterprise” area. And there 

are 48 vydils (254,46 ha and 13,6 %) with an optimal percentage of a Picea abies spreading. 
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Therefore, a forest stand structure, according to the species percentage, does not meet  

the standard indicators, recommended for the natural forestry practices. It causes a forest 

stability decreasing and a pest spreading increase. An active human impact, on the forest 

ecosystems, will be necessary in early future. 

 

Fig. 2. Optimal species percentage within vydils within the territory of Terlo community 

 

An age structure of the forests stands within the “Stary Sambir SFHE” lands  

is characterized by the coeval forests spreading. Their area is 1230,13 ha or 65,67 %  

of enterprise’s lands within a Terlo community. It is caused by the felled forest areas creating 

and planting new trees on these empty lands. Very often local people cut the ripe trees 

illegally, which caused a unification of forest stands and the coeval trees leaving. For the 

forest stability sustention, a different-ages structure is optimal. However, only just a third part 

of forest stands within the forestry enterprise is characterized by the different-age structure.  

A total area of a different-age forest stands is 24,77 ha. These forest stands are located mainly 

on the lands near a boundary line, which is a less human changed territory.  

A number of forest tiers characterizes a vertical structure of the forest stands within “Stary 

Sambir SFHE”. Today this characteristic is not optimal on the biggest part of these forest 

stands. Only forests on the area of 161,01 ha have two tiers and only one vydil has three tiers. 

Having a one tier in their vertical structure, forest becomes less stable for external features 

and their ecological functions decrease. These forest stands do not absorb moisture and delay 

rain power. It causes an erosion processes developing and a soil fertility decreasing. More 

tiers in forests help to save a biodiversity on higher level, which is one of a main aspect  

of the sustainable forestry land-use. 
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A horizontal structure of the forest stands is optimal and a forest stand canopy is equal 

more than 0,7 on the area of 1171,07 ha (62,56 %) within the “Stary Sambir SFHE” lands. 

Less than 0,7 canopy is characterized for the lands on the area of 517 ha. Different 

monoculture forest stands are characterized by lower canopy. Other reason of this is an illegal 

cutting. While canopy is in a good connection with a forest stands composition and a number 

of forest tiers inside these forest stands, it is caused a soil erosion processes. So, as higher  

is tree canopy as less erosion processes are developed on the lands, covered by the forest 

vegetation. Moreover, as lower erosion process is developed, as more fertile are soils, which 

are a fundament of forest being. In accordance, our intervention into this natural forest system 

circle causes a self-healing and self-regulation ability decreasing. 

Forestry management on the lands, which are under the regional communal forestry 

enterprise “Halsillis”, was arranged very irrational during the last century. Because  

of the being under the agriculture communal enterprise’s rule, they were cut for fiber resource 

without a proper reforestation. An extensive agriculture caused the agriculture fields 

increasing on the forest lands. Because of the fast growing, a Pinus sulvestris were used  

as a main planting culture in the past. Modern forestry practices are characterized by cutting 

this culture and planting natural forests - ones that are more valuable and had been on these 

lands before. 

Modern forestry land-use on the lands under the “Halsillis” rule (table 4) is characterized 

by the forest of exploitation predominance – 996,06 ha (65,38 %). An area of preservation 

forests is 114,29 ha (0,17 %), approximately 2 ha is covered by a felled forest area.  

And 377,18 ha (24,76 %) of forest lands are not covered by a forest vegetation – there are 

territories of the former agriculture fields. Today these areas are characterized by a Pinus 

sylvestris self-sowing. 

Table 4 

Forestry land-use structure on the territory of “Halsillis” within a Terlo community area 
 

Forestry land-use types area, ha % 

Forests of exploitation 996,06 65,38 

Bank  reserved forests 114,29 7,50 

Bio-lawns 2,64 0,17 

Felled forests 1,96 0,13 

Reforestation areas 31,25 2,05 

Forest lands without forest vegetation 377,18 24,76 

 

Within a forest stand structure of the “Halsillis” forests, the Spruce and Pine forests  

are predominant. However, there are some sections where Larix decudia, Betula pendula, 

Alnus incana and Salix alba are prevailed (see table 5). 

A Picea abies is spreading on the preserved territories. These lands are located on the left 

and right bank slopes of the river Libuchivka, the left bank slopes of the river Smerechanka 

and the upper lands of the river Rudavka. A main part of the forest of exploitation are pine 

forest with a Picea abies monoculture as a dominate species. An Alnus incana dominates  

in the lowest parts of the riverbeds. In particular, the biggest areal of the Alnus incana 

spreading is located in the river Rudavka mouth. This place is also characterized by a Salix 

alba spreading. 

Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus and Picea abies are spreading as the non-dominant 

species among Abies alba, Pinus sylvestris and Alnus incana forest stands. 
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Table 5 

Forest stands fraction according to the predominant species on the “Halsillis” lands  

within a Terlo community, % 
 

Namber  

of the 

forestry 

enterprise 

division 

Abies 

alba 

Fagus 

sylvatica 

Acer 

pseudo-

platanus 

Picea 

abies 

Alnus 

incana 

Salix 

alba 

Picea 

abies 

Betulla 

pendula 

Larix 

decudia 

9 37,41 - - - 49,64 12,95 - - - 

10 30,10 - - - - - 69,90 - - 

11 16,40 - - - 10,41 - 72,39 0,45 0,35 

12 30,05 - - - 11,13 - 54,85 3,98 - 

13 32,85 - - - - - 61,43 - - 

14 68,87 - - - 1,30 - 29,83 - - 

15 41,58 - - - 3,92 - 54,50 - - 

16 67,43 - - - - - 32,57 - - 

17 50,51 - - - - - 49,49 - - 

18 43,84 - - - 23,17 - 30,79 2,20 - 

 

Comparing a modern state of the forest stands under the “Halsillis” rule within Terlo 

community lands, the 116,51 ha of forests with an optimal fractions of the Abies alba were 

found. A Fagus sylvatica’s optimal fraction is on the 90,1 ha of forests. An Acer 

pseudoplatanus is characterized by an optimal fraction in ninth vydils with a total area  

of 35,08 ha. An optimal fraction of the Picea abies could be found on the 98,06 ha of forest 

lands within a “Halsillis” enterprise. 

An age structure of the forest stands within “Halsillis” lands is characterized by the coeval 

forests spreading. Their total area is 937,94 ha (81,83 %). The different aged forests covering 

an area of 160,71 ha (14,02 %).  

A vertical structure of forest stands is characterized by the one tier structure. Two or three 

tiers are presented in the forest stands where an Abies alba predominate.   

A tree canopy for the forest stands of “Halsillis” is changing between 0,3–0,9. A main part 

of the forest stands are not optimal, because of a tree canopy under 0,7 presenting. Only 

within the forest stands, where an Abies alba, a Fagus sylvatica, an Acer pseudoplatanus and 

other leaf species are spreading, the tree canopy is higher than 0,7 and these forest stands  

are optimal due to this characteristic. 

In total, a forestry land-use within a Terlo community is characterized by a heterogeneity, 

which is caused by a different subordination of forest lands, a different history of forest lands 

use and a modern state of forest stands heterogeneity. Those forests, which are under  

the “Stary Sambir SFHE” are characterized as more optimal according to a rational use  

of forest lands and a better forestry in last century. However, a modern forestry land use 

within the “Stary Sambir SFHE” is not going to be as the natural forestry principles  

are dictating today. The felled forest areas are creating, the monoculture planting practices  

are conducting. It causes the coeval and the one-tier forest stands spreading. To achieve  

an optimal forest stands structure and a natural forestry land-use, an overhaul of forest stands 

should be conduct on the way of a selective logging use above the species, fraction of which 

are more than an optimal one. Moreover, a forest undergrowth development should be 
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conduct with valuable forest species preservation and a different ages and many tiers forest 

stands formation. 

Regional communal forestry enterprise “Halsillis” got a “revenue” from the Soviet 

Union – huge areas of a Pinus sylvestris spreading. This species is a weed for the natural 

ecosystems of a Terlo community territory. A forest stand structure is not optimal. Many 

vydils under the “Halsillis” rule are characterized by a Fagus sylvatica and an Acer 

pseudoplatanus missing, which do not allow them to be optimal. It causes a discrepancy  

in age, vertical and horizontal structure with optimal characteristics recommended for the 

natural forestry practices. Lands, which are not covered by forests, are characterized  

by a Pinus sylvestris self-seeding and valuable species oppression. Therefore, an absence  

of rational seed management will cause more areas of the Pinus sylvestris spreading and 

negative economic consequences will be in future. To optimize the forestry land use  

on the lands under the “Halsillis”, the Pinus sylvestris forests should be cut and natural Fagus 

sylvatica and Abies alba forests should be create with the optimal age, horizontal and vertical 

structure. 

Problems of forestry land use in Terlo community are typical for all mountainous regions 

in the Ukrainian Carpathians. The main causes of it are unthinkable and extensive economy 

during the Soviet times (50th–70th years of the XX century) and a professional management 

absence nowadays. Agriculture fields are located on the steep slopes, transport ruin the upper 

soil layer and lineal erosion is developing fast. But one of the main problems is a forestry 

land use: cutting trees on the steep slopes and transporting them in summer period destroy 

landscapes; different dynamic processes are developing on these destroyed lands. All these 

anthropogenic influences have a mirror negative effect today and will have bad consequences 

in the future. Providing modern technologies of forestry land use like a technology  

of selective cutting with preserving measures for nature, which was offered in FORZA 

project in the Ukrainian Carpathians. Better control of illegal cutting and total ban of cut  

the trees during a warm period, when soils are more prone to erosion will decrease erosion 

processes. Natural forestry practices on the community lands, where forest lands are covered 

more than 80 % of all community area, should be a milestone of Terlo community sustainable 

development in future. 
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УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ (НА ПРИКЛАДІ СЕЛА ТЕРЛО 

СТАРОСАМБІРСЬКОГО Р-НУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.) 
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Схарактеризовано особливості лісогосподарського землекористування на прикладі гірської 

території Терлівської сільської ради в межах Старосамбірського р-ну Львівської обл. Досліджено 

місцеві економічні й природні процеси та виявлено залежність між лісогосподарським 

землекористуванням і сталим розвитком території сільської ради у перспективі. Проаналізовано 

історичні особливості лісогосподарського землекористування. З’ясовано негативні аспекти 

різних систем управління лісами в минулому та особливості сучасних станів деревостану. На 

підставі картографічної візуалізації проаналізовано сучасну структуру деревостанів, віковий 

склад, зімкнутість крон та кількість ярусів у межах найменших структурних одиниць 

лісогосподарських підприємств. Виконано  порівняння цих показників із показниками 

оптимальних деревостанів, що були рекомендовані в рамках проекту FORZA для Українських 

Карпат, на засадах чого зроблено рекомендації щодо оптимізації вікового та породного складу 

лісів досліджуваної території. 

Ключові слова: лісокористування, експлуатація лісів, охорона лісів, сталий розвиток лісів. 
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This study analyses the perspectives of roots tourism through the experiences of Western Ukrainian 

diaspora members visiting their places of origin and the views by tour operators specialised in roots 

tourism and public authorities dealing with tourism in the region, evaluating the actual or potential 

impact in terms of tourism development opportunities. The peculiar history of this territory makes it  

a distinct research target, with dynamics that are different from the rest of the country. The desire to turn 

Western Ukraine into a solid tourist destination and the aim of stimulating economic development in  

a region that is still struggling to re-emerge from its marginality are widespread and form a fertile basis 

for the growth of diaspora tourism as a solid asset. 

The case of the Ukrainian diaspora and its relations with roots tourism is important because it holds 

partial yet significant similarities with many other diaspora histories and groups. The emotional links 

with the homeland are strong among the first generation migrants, while second and further generations 

of Ukrainian migrants show weaker personal connections with Ukraine, yet still show widespread 

interest in visiting the country of their ancestors. 

Lights and shadows emerge from the diaspora tourists’ experiences and perceptions. Specialised 

tour operators clearly see the enhancement of this form of tourism as an important business opportunity, 

while public authorities are not currently focusing on this segment, preferring general tourism 

promotion. 

Key words: Diaspora, roots tourism, Western Ukraine, identity, development. 

 

The term “diaspora” generally tends to include many kinds of population groups, such as 

migrants, political refugees, foreign workers, overseas communities, ethnic and religious 

minorities living out of their original homelands for different reasons [17, 22]. These people 

usually maintain cultural and psychological attachment to their places of origin, even after 

several generations [1, 12, 24]. 

English terms such as “roots tourism” and “diasporic”, “genealogical”, “ancestry” or 

“nostalgic” tourism embrace this form of travel and underline its two main dimensions: 

identity and tourism. People are motivated to travel to places where they believe they have 

roots and from where their families are thought to have originated. 

Topics related to roots tourism have been covered by scholars such as Basu [2], McCain 

and Ray [15], and Coles and Timothy [5]. According to Basu [2], the “return to the roots”  

is a real physical movement, as well as an act of belonging expressed through visits  

to ancestral heritage locations, and a more generalised collective project of connection  

to the homeland. McCain and Ray define roots tourists as “individuals who travel to engage 

in genealogical endeavours, to search for information or to simply feel connected to ancestors 
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and ancestral roots”. Similarly, Cole and Timothy consider roots tourism as a form  

of personal heritage tourism which involves people who possess emotional connections to  

the land of their ancestors. 

This study contributes to the literature on roots tourism by exploring and discussing visits 

to the homeland made by members of the Ukrainian diaspora, and their descendants, living in 

Canada and the United States, after their emigration from the region of the present Western 

Ukraine, with its specific socio-economic features that turned it into a place of origin for 

important flows of migrants between the 19th and the 20th century. Specifically, this study 

analyses what induces those people to visit Ukraine, how they perceive and experience the 

places, and how tourism business and local authorities deal with this segment of the tourism 

market, in order to evaluate its current and potential impact within the tourism sector  

in Western Ukraine and the rest of the country. 

No comprehensive studies on the perspectives of roots tourism have been done in 

Ukraine, yet. Although some issues of nostalgic tourism development have been discussed  

by several authors [13, 14, 21, 26], and the question of the complex identity of the Ukrainian 

diaspora has been analysed by Smith & Jackson [23], Satzewich [20], Wolowyna [27], 

Isajiw [9]. The key issues related to the motivational behaviour of nostalgic tourists, their 

relationship with the Ukrainian cultural environment, as well as the aspects related to  

the organisation of related travel services and the opportunities for local development in 

Ukraine, have not been sufficiently explored, yet. 

According to our findings, beyond the current geopolitical tensions and conflicts in  

the Eastern part of the country, with their heavy negative impact on tourism in the whole  

of the country, the Ukrainian diaspora needs focused, complex and well-grounded economic 

and cultural policies in order to preserve and strengthen significant relations between  

the current places of living and the regions of origin over longer terms and thus become  

a strong and recognised tourism segment. 

The Western Ukrainian diaspora 

This research is mainly aimed at investigating roots tourism-related experiences of  

the Ukrainian diaspora which originated from the western regions of Ukraine, as  

the emigration history of this part of the country has been particularly long and complex, thus 

creating large and heterogeneous communities abroad [23]. Divisions between socialists and 

nationalists, Catholic and Orthodox churches, new-wave immigrants and longer-settled 

members of the community have all at some point fractured the Ukrainian diaspora [20]. 

Massive emigration started affecting Western Ukraine at the end of the 19th century. Due 

to the numerous socio-economic issues that affected Galicia and Bukovina, several 

organisations started to operate in order to help the different ethnic groups living in  

the region, particularly Ukrainians, Poles, Jews and Germans, to move overseas. 

The Austrian government authorised the opening of numerous branches of nautical 

companies whose agents promoted the emigration option among local people. As a result  

of the activities of the government and nautical companies, hundreds of thousands  

of Ukrainians, Poles, Jews and Germans migrated mainly to North and South America. 

Following World War II and the subsequent border changes, the ethnic composition  

of Western Ukraine saw drastic modifications. Nowadays, Ukrainians form the vast majority 

of the population in all the counties (oblasts), while Polish, Jewish, German, Romanian, 

Hungarian and Russian communities form dwindling minorities. 
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The emigration of ethnic Ukrainians from Western Ukraine occurred through four main 

waves [8, 20, 26]. The first one was primarily caused by economic reasons and lasted from 

the beginning of the 1870s until the First World War; the second one was caused by both 

economic and political factors and coincided with the period between the two world 

wars (1918–1939), while the third wave was mainly political and started during World War II 

lasting into the immediate postwar period. A fourth wave, mainly characterised by labour 

emigration, started after the independence of Ukraine in 1991 and is still going on. During the 

Soviet time, forced population mixing within the Union created large Ukrainian communities 

currently living in Russia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Latvia and other former 

Soviet republics. 

The main destinations of the first three emigration waves of ethnic Ukrainians were 

Canada and the United States, with smaller flows heading towards South America, mainly 

Brazil, Argentina and Paraguay, Western Europe and Australia, while the most recent one  

is mainly directed towards Western Europe [10, 11]. According to different estimates, the 

number of ethnic Ukrainians living abroad ranges between 12 and 20 million people [28, 31]. 

The Ukrainian diaspora in Canada 

The Ukrainian diaspora community living in Canada is the largest in the Western world. 

According to the 2011 census, 1,251,070 people in Canada declared Ukrainian ancestry out  

of a total of 34,342,780 people, up from 1,209,085 in 2006, although their share of the total 

population dropped from 3.9 % in 2006 to 3.6 % in 2011. They currently form 14.7 %  

of the population in Manitoba, 13.6 % in Saskatchewan and 10.2 % in Alberta. According to 

the same census, 111,540 of them speak Ukrainian as mother tongue, down from 134,500  

in 2006. In 2011, 2,455 people from Ukraine migrated to Canada out of 248,748 immigrants 

(1.0 %) [32]. Although the Prairie Provinces still maintain large communities, Ukrainians 

have been spreading across the country in search of better economic conditions and better 

quality of life. The urbanisation trend has been pronounced for a number of decades, and now 

75 % of the Ukrainian population of Canada lives in cities, similarly to the general population 

of the country [33]. 

The Ukrainian diaspora in the United States of America 
The number of Ukrainian descendants in the United States, according to the census  

of 2010, comprised 931,297 people (0.3 % of the total population), up from 740,723 in 

1990 [30], although some American demographers believe that the actual representation of 

Ukrainian ethnos in the USA is more than 1.5 million people (Institute of the Ukrainian 

Diaspora Studies). According to the 2010 census, 15.3 % of Ukrainians declared speaking  

the Ukrainian language at home. The States with the largest numbers of Ukrainian 

descendants are New York (129,603 people, 13.9 % of the total Ukrainian population in  

the USA), Pennsylvania (112,078 people, 12.0 %) and California (92,943 people, 10.0 %). 

Methodology 

In order to investigate diasporic tourism related to Ukraine, with its complex features and 

implications, a multidisciplinary approach was chosen, including research on the specific 

historical background and economic context. A mix of qualitative and quantitative methods 

was adopted. The authors considered both the statistics related to the potential and  

the effective business associated with tourism, particularly diasporic tourism, in Ukraine 

(using quantitative methods), and the information directly obtained from selected 

stakeholders and tourists in terms of personal histories, identities, experiences, expectations 

and views (qualitative methods). In particular, concerning the qualitative part, data collection 
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incorporated the three main sources of information recognised in qualitative research: 

consultation of secondary sources, observations and questionnaires/interviews [16, 19]. 

The direct investigation was conducted in two stages: 

- first, the potential or actual consumers of the Ukrainian nostalgic tourism product were 

surveyed, i.e., a sample of tourists who have already visited Ukraine and have Western 

Ukrainian origins, or are just planning to travel to their historical homeland; 

- the next stage of the project was surveying tour operators specialised in the organisation 

of nostalgic tours to Ukraine; 

The objectives of the survey among current/potential consumers of the nostalgic tourism 

product were studying the motivations for emigration from Ukraine, the relations with the 

Ukrainian cultural environment, as well as the aspects of nostalgic tours organisation  

to Western Ukraine. 

In the first stage, current or potential nostalgic tourists were approached through existing 

online forums and communities linking the Ukrainian diaspora members in Canada and  

the US during the months of April-September 2013. The aims of the academic research were 

clearly presented, calling for volunteers willing to tell about their sense of belonging and 

identity, their travel experiences or plans. Only questionnaires from self-declared ethnic 

Ukrainian people who had links with Western Ukraine were analysed, regardless of their 

religious identification. The identification with a “first generation” and a second  

or subsequent generation of Ukrainian migrants was left to the respondents. The survey was 

focused on communities living in North America, rather than Western Europe, in order to 

better show links between diaspora and homeland over longer time and distances. A total of 

45 people participated in the survey. The questionnaire included a series of questions, mostly 

allowing open answers, aimed at highlighting their connections with Western Ukraine, their 

expectations and reactions related to travelling in Ukraine, and their suggestions for tourism 

services improvement and for tourism development in the region and in this specific segment. 

In the second stage, tour operators dealing with Ukrainian nostalgic tourism, both local 

and foreign, were approached through the internet during the months of September and 

October 2013. In this case, as well, the aims of the research were openly presented, calling for 

voluntary contributions about their experiences in this tourism segment and their views  

on obstacles and potential. The questionnaire included a limited number of questions, mostly 

allowing open answers. A total of eight tour operators joined the project; five of them are 

based in the United States, Canada and Australia, while three of them are based in Ukraine. 

Context and Results 

Diaspora tourism development might become crucial for Ukraine’s economy recovery. 

Since introducing Ukraine as a tourist destination to the international tourist market is still 

difficult, diaspora populations can play an important role as “first movers” in opening new 

opportunities in the international market. Emigrants or their descendants can also spread  

the word about the attractions in Ukraine, being sources of valuable word-of-mouth 

advertising. This may result in attracting non-diaspora customers to Ukraine. 

Root tourism might thus be a significant tourism market, which is now undervalued,  

as stressed by several interviewees. 

“In our Canadian family, we have grown to approximately 390 people. Until now I have been 

the only one to visit Ukraine. I’m sure there are many families like ours. With political and 
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continuing economic changes in Ukraine I think root tourism is economic opportunity there”, Betty, 

70 years old, Canada, third generation.* 

Out of the 45 collected questionnaires, males represent 61 % of the respondents and 

females 39 %. Most of the respondents (82 %) were born in the 1930s, 1940s and 1950s.  

The research revealed that 88 % of the respondents belong to the second and third generations 

of migrants and only 12 % – to the first generation. 

Following the growth of inbound tourism, many Ukrainian companies that used to 

specialise in outbound tourism, such as beach holidays in Turkey, Egypt and Croatia, tend to 

diversify their activities and create new company departments in order to attract foreign 

tourists to Ukraine. 

The results of the research focus on eliciting and analysing the importance of cultural, 

social, religious attachments of the Ukrainian diaspora as well as their reflections on visits  

to Ukraine in the context of tourism planning and development. The following implications 

and policy recommendations, relevant to organisations interested in diaspora tourism 

development in Western Ukraine (central and local governments, private businesses, 

DMO, etc.), were observed and made as a result of the research: 

1) Fostering the interconnections between Ukrainian cultural and religious 

organisations abroad and in Ukraine; 

2) Ensuring security and safety for international tourists visiting the country;  

3) Identification and research of potential nostalgic tourists; 

4) Promotion of genealogy tourism; 

5) Marketing and branding of Ukraine as a destination for root tourism; 

6) Development of the rural areas. 

Cultural and religious interconnections 

Cultural and religious aspects of Ukrainian identity and their importance for diaspora 

members should be kept in mind when planning the incoming tourism development and 

targeting the root tourists.  

Public authorities and NGOs may help to promote diaspora tourism through fostering  

the interconnections between Ukrainian cultural/religious organisations in Ukraine and 

abroad. This can be only achieved through a tight cooperation between the public and private 

sector, for example through the promotion of students’ exchange programmes, summer 

language camps for Ukrainian descendants, festivals, etc.  

Indeed, practices of education, religion and language are acknowledged determinants  

of diaspora’s identity [9]. 

According to Isajiw [9], assessing generational Ukrainian identity retention among 

Ukrainians in Canada, more than 80 % of second and third generation migrants still eat 

Ukrainian traditional food on holidays and possess Ukrainian artistic articles. In the second 

generation, 60 % to 80 % know the Ukrainian language as their mother tongue, practice 

Ukrainian ethnic customs and feel an obligation to teach their language to their children, 

while, in the third generation, only 30 % do [9]. 

The results of the present survey confirm this trend. The majority of respondents show 

high interest in Ukrainian culture. Most of them are tightly connected with several kinds  

of Ukrainian cultural organisations abroad. Even though some know very little about Ukraine 

and its culture, they express interest in learning about it. 

                                                 
* Pseudonyms are used throughout this paper conforming to the norms of social science ethics. 
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Ukrainian language 

The Ukrainian identity is often associated with the ability to speak the Ukrainian 

language. In fact, though, there is a decline in Ukrainian language fluency among the second 

and subsequent generations of migrants [9, 20]. 

According to the census of 2010, in the USA, 15.3 % of Ukrainians still speak  

the Ukrainian language at home. In Canada, the last census, held in 2011, registered 8.9 %  

of Ukrainians who indicated the Ukrainian language as the language spoken at home. 

Among the survey participants, 65.5 % of respondents answered that they cannot speak 

Ukrainian, while 34.5 % can still speak it (see figure). Some respondents stress that Ukrainian 

was their first language and they could not speak English until they went to school when they 

switched languages. 

 
 

Some characteristics of the research participants, share % 

“I did speak Ukrainian as a child before I learned to speak English. When I entered primary 

school I lost that ability. I do, however, still understand some spoken Ukrainian”, Don, 76 years 

old, Canada, third generation. 

Since Ukrainians who emigrated to the USA or Canada settled in rather uninhabited rural 

regions, there were no options for kids to attend kindergartens. They usually stayed home 

with their parents and grandparents who spoke only Ukrainian. 

“The way that the settlements were settled – each family was given 160 acres of land to farm. 

Therefore there were 4 families on a section of land which is 640 acres. The families were fairly 

large – 4–14 parents and children in a family. Therefore they built their own schools and churches 

in close proximity as the mode of transportation was horses or walking”, Lindsay, 68 years old, 

Canada third generation. 

“I can speak very poor Ukrainian but I know by heart kolyadky [Ukrainian Christmas carols]. 

When I was in Hawaii some time ago, everyone of the group was asked to sing their traditional 

Christmas songs – I’ve sung Ukrainian kolyadka”, Roy, 66 years old, Canada, third generation. 

In spite of this decline, diaspora members often attend classes in Ukrainian language and 

culture to revive their roots at later stages. 

Orthodox and Catholic churches and various cultural organisations created or helped  

to create a combination of community-sponsored supplementary schools and accredited 
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language schools within the public school systems. Classes in Ukrainian language, history 

and culture in supplementary schools are held outside of normal school hours, usually  

on Saturdays. Satzewich [20] stresses that the second and subsequent generations  

of Ukrainians living in North America have a Ukrainian identity and feel that Ukrainian 

heritage is important to them even when they may not be fluent in the Ukrainian language. 

Ukrainian traditions 

Language is not the only relevant Ukrainian ethnic identity aspect. Other important 

elements are cooking traditional Ukrainian food, possession of artistic Ukrainian objects and 

traditional celebrations of religious holidays, such as Christmas and Easter. Traditional 

dances, songs and clothes, such as embroidered shirts [vyshyvanka], together with typical 

crafts (Easter eggs decoration, weaving, etc.), also contribute to a strong sense of belonging 

and national identity. 

“Ukrainian traditions were observed at home during Ukrainian weddings, Christmas, Easter, 

funerals and other holidays”, Dennis, 60 years old, Canada, third generation. 

“My mother was renowned for her Ukrainian Easter eggs. It was her legacy to us”, Jason, 

67 years old, USA, third generation. 

One of the respondents says that they never worked on Sundays, according to religious 

tradition observed among Ukrainians. However, as time passes, these traditions are not as 

closely kept by the second and subsequent generations of Ukrainians. 

“My father passed in 2000 and till he passed he would not mow the lawn or do any work and 

frowned on us doing anything even if we were out for the weekend and wanted to help him”, 

Michael, 74 years old, Canada, third generation. 

As observed through the survey, a very important form of social connection with the 

homeland occurs through membership in different kinds of Ukrainian cultural NGOs, such as 

Ukrainian Village Society, SUM (Ukrainian Youth Organization), Plast (Ukrainian scout 

organisation), Ukrainian Canadian Congress, dance ensembles, charitable societies, etc. 

Ukrainian dancing schools and choirs successfully function in the areas where Ukrainian 

communities live. Some families with virtually no other connections to the organised 

Ukrainian community still often send their children to learn the hopak, kolomyika and other 

Ukrainian dances [20]. 

Many respondents (62 %) report frequently attending events connected to Ukrainian 

culture, such as folk dance performances and celebrations of important religious holidays, 

particularly Christmas, Malanka (Old New Year, celebrated on January 14th), Easter, etc. 

Moreover, in areas where many Ukrainians live, Ukrainian festivals are extremely popular, 

such as Toronto Ukrainian Festival (Ontario, Canada), Annual Baltimore Ukrainian Festival 

(Maryland, USA), Ukrainian Day in Ukrainian Cultural Heritage Village (Alberta, Canada), 

Vegreville Pysanka (Easter Egg) Festival (Alberta, Canada), Chicago Ukrainian Festival 

(Illinois, USA), Saint Josaphat’s Ukrainian Festival in Rochester (New York, USA) etc. 

Some of the interviewees are deeply involved in the preservation and popularisation  

of Ukrainian culture. 

“I studied Ukrainian language, history, grammar, culture in Ukrainian school every Saturday 

from kindergarten till senior year in high school. I took up Ukrainian dancing at age 7, performed 

at various festivals, and then I founded a Ukrainian school of folk dance, which today has over 

225 students”, Roxana, 55 years old, USA, second generation. 



172                                                                                                                            A. Corsale, O. Vuytsyk 

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

 

Food also seems to be a means of actively maintaining an emotional link with  

the homeland as both a physical landscape and cultural home. Food has a place both in 

everyday life and in rituals and customs that can inspire an emotive reflection of self and 

community [4]. 

The analysis of the itineraries offered by the tour operators specialised in root tourism 

supports these reflections. Most of them include traditional Ukrainian restaurants as dining 

places for tourists. Thus, cooking classes of Ukrainian traditional food could add further value 

to their experience. 

Practicing religion 

One of the most distinctive features of Ukrainian communities living abroad is their 

belonging to either the Ukrainian Orthodox or the Ukrainian Greek-Catholic church. Religion 

seems to be another important aspect of Ukrainian identity. Practising faith, including visits to 

church on Sundays, religious calendar observances, children baptising in Ukrainian church, 

church marriage, regular celebratory events, constitutes an important part of the daily life  

of the Ukrainian community. 

“There is no cremation at our Church. Ukrainian Holidays were sacred and observed by all. 

Sundays were observed religiously”, Nestor, 67 years old, Canada, third generation. 

“My grandparents were active in the Ukrainian community of Chicago. My parents have always 

lived in Chicago, but went to Ukrainian school, sang in choirs, belonged to instrumental groups, 

and are still very active in the Ukrainian Orthodox Church in Chicago”, Elizabeth, 27 years old, 

USA, third generation. 

During their tours, the surveyed diaspora tourists willingly visit churches, monasteries and 

other sacral places. 

“When travelling to Ukraine, I felt very connected to many of the churches and religious places 

visited. St. Sophia is the mother of the Ukrainian church and I belong to St. Sophia Ukrainian 

Orthodox Church here in Chicago. It felt like a pilgrimage”, Iryna, 35 years old, USA, third 

generation. 

Many tours to Ukraine are organised with the assistance of Ukrainian Greek Catholic  

or Orthodox churches. Information about the tours is also spread among the community 

members in church newspapers. Church, in this case, can help to share information about 

visits to the homeland and to connect producers with diaspora markets. Tour advertisements  

in church newspapers are also used as a promotion channel by 25 % of the surveyed tour 

operators. 

Ensuring security and safety for international tourists visiting Ukraine 

Safety and security are among the most important aspects of incoming tourism 

development in Ukraine. In 2014 international tourist flows to the country significantly 

dropped because of the ongoing armed conflict in the eastern regions. But even before that,  

in the period when surveying was conducted, people had some fears about their security when 

visiting Ukraine. 

“Before my first visit to Ukraine (in 1996) I was told not to take any jewellery with me to 

Ukraine. Now I can say it’s safe there”, Mary, 67 years old, Canada, second generation. 

“Many people who are older have never visited Ukraine because they are afraid or don’t know 

what to expect, but want to go”, Kate, 27 years old, USA, third generation. 
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The reasons which restrain people from travelling to the country are not linked to real 

danger or insecurity but to the image of Ukraine as a dangerous and tourist-unfriendly 

country. This image strengthened during the 1990s when, after the collapse of the Soviet 

Union and the Iron Curtain, many thousands of Ukrainians from the diaspora could visit  

the country for the first time. During that period of time, several fraudulent travel agencies 

deceived their clients and crime resurgence made the country not safe for standard Western 

visitors. 

In 2014 and 2015, diaspora travellers, as well as other tourists, were particularly sensitive 

to the threats posed by the war in Donbas. According to governmental data, international 

tourist flows in 2014 decreased by 50 % compared to 2013. Even though the conflict involves 

approximately 7 % of the Ukrainian territory, in the east of the country, and the western 

regions are comparatively safe, the negative image of the war-affected area tends to affect  

the whole country. 

Many examples of tourist destinations around the world (e.g. Israel, Sri Lanka, Georgia) 

show that a conflict in one part of the country does not necessarily prevent tourism 

development in other parts. Thus, public authorities responsible for tourism development 

should emphasize the safety of the greater part of the country and the distances between the 

war zone and other tourist destinations within the same country (e.g. the distance from 

Donetsk to Lviv is 1300 km, which is comparable to the distance from Lviv to Venice), 

promoting awareness among potential tourists and fostering tourism development in the areas 

which are not affected by the armed conflict. 

Identification and research of the potential nostalgic tourists 

The research of the potential root tourists, their demographic, social and cultural 

characteristics, measuring the scope and patterns of diaspora activities, may help to identify 

and target their needs and, with a proper marketing campaign, encourage them to visit their 

historic homeland [3, 6, 25]. 

As it was stressed by several researchers [1, 4, 7], the feeling of nostalgia for homeland 

and people, and the desire to seek and strengthen cultural or social identities, are strong 

factors compelling trips back home. It is generally recognised that second, third and 

subsequent generations of migrants are more interested in cultural, historical heritage – both 

tangible and intangible – since family connections are much weaker than among the recent 

migrants [4, 9]. 

Visits to Ukraine are highly popular among the survey respondents, 62 % of them having 

visited Ukraine more than once. Only 15 % of the respondents have never visited the region 

(see figure). 

A high percentage of respondents (78.9 %) declares to be willing to visit Ukraine again, 

which shows that the will to maintain ties between the diaspora and the historic homeland  

is quite strong. Nonе of the respondents answering the question about their desire to revisit 

Ukraine in the future says “no”; 21.1 % answers “do not know”. 

The answers of the tour operators are somewhat different: most of them indicate that only 

about 15–25 % of customers who travelled to Ukraine for the first time intend to come back 

again in the near future. 

The majority of respondents (52.4 %) first visited Ukraine in their 60’s, while 23.8 % did 

so in their late 40’s. The average age for the first visit was 49.1 years. All surveyed tour 

operators also noted that retired and middle-aged visitors are most interested in making trips 

to Ukraine. 
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Most respondents travelled with spouses, children, parents; some travelled with dance 

ensembles or choirs. The majority of them stayed in hotels (85.7 %), although some were 

hosted by relatives or stayed in apartments. The average length of stay was about 12–14 days. 

The survey among tour operators confirmed that the main motivations for Ukrainian 

descendants making trips to Western Ukraine are, above all, visiting relatives and friends  

as well as exploring their family history. The second motivation is discovering the country’s 

historical and cultural heritage, also beyond the borders of Western Ukraine. 

Although family history and visiting friends and relatives (if any) are very important,  

the respondents also show high interest in discovering cultural heritage (66.7 %) and natural 

environment (20.8 %), also beyond the Western part of the country.  

It should be noted that the majority of foreign tourists prefer organised tours in terms  

of trip organisation. Amateur tours in Ukraine can be particularly challenging for North 

American tourists because of language barriers, lack of tourism information, weak 

transportation and bad road conditions. Travel agencies and tour operators specialising in this 

segment are likely to have good chances of business growth, as 74 % of the interviewees said 

they would need organisational support to travel in Ukraine. 

The average spending of surveyed nostalgic tourists during their visit to Ukraine was 

about 150–200 USD per day, which confirms available statistical data, as, in 2012,  

the average spending of a foreign tourist was 208 USD per day [29]. Considering the longer 

stay in Ukraine (12–14 days rather than 3–4 for cultural or conventional tourists),  

the expenditures are much higher than general cultural tourists. 

Promotion of genealogy tourism 

The desire to learn more about family history is among the major reasons for visiting 

Ukraine. This is also confirmed by the answers of the respondents where they mention that 

they are interested in genealogy (84 %) and have already done (64 %) or intend to do (16 %) 

some form of genealogical research. 

In order to help the potential tourists with the genealogy search, Ukrainian government 

may encourage genealogy tourism by cataloguing and facilitating access to birth, death, 

marriage, and baptism records. At the moment, for a non-Ukrainian speaking person,  

it is rather complicated to contact and receive information from public archives. 

“It would be easier to go to the area where your relatives came from and someone could help 

you hopefully find living relatives or your roots”, Nancy, 67 years old, Canada, third generation. 

There are a number of successful international initiatives aimed at helping diaspora 

members to track down documentation and locate graves. Among these examples, the 

“Discover Ireland” Website provides relevant information that can be gathered before making 

a trip (e.g., the ancestor’s name, date of birth, parish of origin etc.) [18]. 

Marketing and branding of Ukraine as a destination for root tourism 

Due to the poor marketing campaigns, and lack of public efforts to specifically support 

Ukrainian diaspora members in visiting the land of their ancestors, Ukraine has persistent 

difficulties in becoming a strong root tourism destination. 

It would be important for the Ukrainian tourism industry to develop and promote  

a national brand, and create a competitive tourist identity, actively marketing itself  

in the international tourist market. Direct media and social media marketing should be used to 

form an image of Ukraine as a tourist-friendly and interesting destination. 
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In order to get information on Ukraine before their visit, the survey respondents consulted 

friends and relatives (52.4 %), the Internet (47.6 %), travel agents (23.8 %) and travel 

books (19.0 %). 

The surveyed tour operators in the USA, Canada and Australia generally promote their 

tours amongst potential customers by advertising in newspapers for local Ukrainian 

communities (100 %), church newspapers (25 %) and by means of radio commercials (25 %). 

Only one of the surveyed tour operators promotes tours to Ukraine through the company 

website and none of them through social media, which shows low awareness of their 

significant potential for the promotion of the offered packages. 

Some marketing attempts were made by the governmental Agency for Tourism and 

Resorts, but the policy was discontinued and fragmentary. At the moment, this agency  

is inactive and it is unclear who is in charge of the tourism policy in Ukraine. Many efforts 

are being made by governmental and self-governmental bodies at the regional or local level. 

Some Ukrainian tourist cities and towns are successfully promoting themselves separately 

from the country as a whole (Lviv, Odessa, Kyiv, Kamianets-Podilskyy, etc.). In order to 

facilitate diaspora tourism, it is important to help producers connect with diaspora markets. 

Many countries have their tourist offices at the consulates and embassies in the target markets 

(for instance, the Polish National Tourist Office has branches in 14 countries around  

the world). For Ukraine, it would be reasonable to open such offices in USA, Canada, Brazil 

and Argentina, providing relevant information on entry requirements, visa applications, travel 

information, etc. For example, in order to answer logistical questions about travel by Mexican 

emigrants, Mexico’s Programa Paisano runs a dedicated website, staffs a 24-hour phone line 

and prints more than a million booklets each year containing information about entry and 

visit, imports and exports of personal goods, etc. [18]. 

There is an urgent need to create informative and up to date website providing information 

on visits to Ukraine, tourist highlights, visa regime, customs regulations, etc. 

There is currently no official website of Ukraine as a tourist destination and, as already 

observed, very little marketing actions are done in order to specifically attract nostalgic 

tourists, besides the initiatives taken in Lviv and other cities. 

Assets for the development of the rural areas 

As already noted, diaspora travellers are more likely to expand the geographic boundaries 

of classic tourist trails visiting remote and lesser-known areas. Moreover, diaspora tourism  

is not necessarily as seasonal as international tourism, and provides opportunities for 

employment and use of infrastructure in off-peak periods. This helps to involve local 

communities into tourism business, creating job places for local people, supporting smaller 

entrepreneurs, creating artisanal family-owned enterprises, etc. 

Developing tourism venues in such areas may have even greater multiplying effects  

on the local economy. In Ukraine, several regions, particularly mountainous and rural areas 

far from the big cities, still have a weak tourism industry and their communities face many 

social and economic problems – high levels of unemployment, poor infrastructure, lack of 

adequate roads, sewerage, water and gas supply systems, etc. 

Diasporic tourism provides an important opportunity to balance and spread the benefits  

of tourism spending to less developed areas. Indeed, diaspora tourists are more likely to buy 

locally-produced commodities and eat local food, thus contributing to the development  

of smaller business and supporting local vendors [18]. 

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9&translation=fragmentary&srcLang=ru&destLang=en
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In order to develop these rural areas, according to the survey respondents, the following 

actions are recommended: 

- Encourage investments in smaller rather than big local ventures, since small ventures 

are usually locally-owned and tend to invest their profits in the surrounding 

community; 

- Increasing awareness of the role of diaspora in tourism development; 

- Incentives to invest in tourist infrastructure – e.g. roads, information centres, hotels; 

- Encouraging better local governance; 

- Development of the policy and regulations that involve the local community; 

- Education and training for the local entrepreneurs. 

The majority of respondents stress the potential of Ukraine as a tourist destination.  

The most frequently mentioned positive aspects about their visits to Ukraine are good food, 

beautiful countryside, cultural heritage, churches, friendly people, diverse historic sights, etc. 

At the same time, according to the results of the research, the interviewees found some 

particularly widespread weaknesses: roads in bad conditions, lack of public washrooms, few 

dining options in rural areas, lack of elevators in hotels, poor knowledge of foreign languages, 

lack of professionalism of hotel and restaurant staff. 

 

Roots tourism is emerging as a solid asset for tourism and general local development  

in many countries with recent or older emigration histories. The most successful cases  

of roots tourism development seem to imply clear and focused policies aimed at reinforcing 

the ties between the country of origin and the diaspora. Stronger involvement of diasporas  

in the protection of cultural and natural heritage, social aid, economic investments and 

marketing for homeland export products are important side opportunities which can arise 

from a strong roots tourism sector. 

This study focused on Western Ukrainian diaspora communities living in Canada and the 

United States, where they count over 2 million self-identified members. 

Even though diasporic tourism still presents evident weaknesses and is still far from being 

a major economic sector for the country, in the nearest future it has all perspectives to become 

an efficient economic tool for local development, especially in rural areas. Surveyed nostalgic 

tourists visit rural areas more frequently than other tourists, they stay in Ukraine for a longer 

period of time, tend to spend more money, can generate business contacts with richer 

countries, and promote and preserve Ukrainian culture as an important link with  

the ancestors. 

Marketing programmes and actions by the Ukrainian Government and by county and 

municipal authorities, in order to develop roots tourism in the country, have been weak and 

episodic, so far, and no specific policies have been adopted. The fading identities already 

recorded among second and subsequent generation diaspora members prove that this kind  

of promotion ought to be adopted in the nearest future. Forms of partnership with the United 

States and Canada, as well as the European Union countries, could strengthen marketing 

policies and the creation or opening of archives, registers and cadastral maps could provide 

further important tools. Economic and cultural policies could be introduced in order to turn 

diasporas into resources for local development. For such policies to be well grounded, further 

investigation on residents’ attitudes towards hosting roots tourism would be very useful,  

as well as exploration on their willingness to preserve the heritage of diasporic groups, 

particularly in areas characterized by deep social, economic, political, cultural and 
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demographic changes which occurred after the migration time. Working for the preservation 

of local and dispersed tangible and intangible heritage, strengthening the inter- and intra-

generational ties within specific cultural communities and elaborating development projects 

that may be able to translate these potentials into opportunities for effective sustainable 

development should become strategic aims. 

Five key challenges for further diasporic tourism development in Ukraine arise from this 

research, through suggestions provided by surveyed tourists and tour operators and 

comparisons with best practices from other countries: 

- the need for collaboration between local authorities and travel operators in order to 

promote this type of tourism, both in the Western and Eastern parts of Ukraine, aiming  

at increasing the number of people of Ukrainian origin visiting their historic homeland; 

- the need for tourist services improvements, such as the creation of proper 

informational infrastructure for foreign tourists arriving in Ukraine, informative web 

platforms, road signs and informational boards about the local tourist attractions in English 

and other languages besides Ukrainian and Russian, etc; 

- the creation and promotion of cross-border tourist routes including Western Ukraine 

and neighbouring Central-Eastern European countries (Poland, Hungary, Slovakia, Romania), 

which would help to strengthen the competitive position of Ukraine and its tourist products at 

the global tourist market; 

- the necessity to diversify the programs of tours and tourist activities traditionally 

offered by Ukrainian and foreign travel companies specialised on tours to Ukraine. Many 

tourists expect more than just visiting churches, monuments and museums and also want to 

participate in traditional Ukrainian festivities, weddings, Christmas and Easter rites, cooking 

or music classes, etc. 

- the need for effective marketing campaigns improving the image of Ukraine abroad. 

In conclusion, the motivations and experiences of Western Ukrainian diaspora visiting  

the historic homeland could be described as positive. The interest in roots tourism for 

Ukrainian descendants clearly emerges through the surveys. The economic opportunities 

related to this kind of tourism, which can also support sustainable cultural and rural tourism, 

are relevant yet still underdeveloped. Tour operators are aware of business potential and have 

started exploring this market segment, while public authorities are still trying to promote  

the development of tourism in general, without focusing on the diaspora. 
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У цьому дослідженні проаналізовано перспективи діаспорного туризму крізь призму досвіду 

представників діаспори із західної України, які відвідують свою історичну батьківщину. 

Систематизовано погляди туроператорів з України, США та Канади, що спеціалізуються на 

діаспорному туризмі. 

Історичний розвиток західної України робить її особливим об’єктом дослідження. Наміри 

перетворити Західну Україну в привабливу туристичну дестинацію з метою стимулювання 

економічного розвитку в регіоні є передумовою для розвитку діаспорного туризму. У статті 

описано досвід та сприйняття подорожей на свою історичну батьківщину представниками 

української діаспори США та Канади, опитування яких проводилось авторами дослідження  

у 2012–2014 рр. Респонденти, у порівнянні зі середньостатистичними туристами, частіше 

відвідують сільські місцевості, вони залишаються в Україні на довший термін (в середньому  

12–14 днів), витрачають більше грошей, можуть генерувати бізнес-контакти з економічно 

розвинутими країнами, а також сприяти промоції та збереженню української культури як 

елементу, який єднає їх із предками. 

Незважаючи на те, що в Україні відсутнє трактування діаспорного туризму як інструменту 

регіонального розвитку, а особливо розвитку сільських місцевостей, для цього існує чимало 

історичних, культурних, економічних та політичних передумов. 

Спеціалізовані туристичні оператори, нішею яких є діаспорний туризм, також вказують на 

потенціал діаспори у відродженні туристичних потоків до України. Натомість органи державної 

влади не зосереджують своїх зусиль на цьому сегменті, вважаючи більш ефективною політику 

промоції туризму загалом, без спрямування своїх зусиль на окремі сегменти. 

Ключові слова: діаспора, діаспорний туризм, Західна Україна, національна ідентичність, 

розвиток туризму. 
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Зміни в українському суспільстві, зумовлені активним впливом політичних чинників, актуа-

лізують топонімічний аналіз географічних назв України. Ухвалення у квітні 2015 р. Верховною 

Радою України Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистсь-

кого) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їхньої символіки” суттєво стимулю-

вало місцеву владу регіонів, міст і сіл перейменувати ті об’єкти топоніміки, які мають радянські 

й імперські назви. Сьогодні в Україні зафіксовано близько 1 000 радянських назв населених 

пунктів. Найбільша їхня кількість збережена у Харківській (112) та Дніпропетровській (89) 

областях, натомість їх нема у Закарпатській, Івано-Франківській та Рівненській. У розрізі 

адміністративних районів України найбільша кількість радянських топонімів трапляється  

у Криничанському та П’ятихатському районах Дніпропетровської обл. (по 12) та Снігурівсько-

му р-ні Миколаївської обл. (11). Маніпуляції з організуванням на місцях (у Дніпропетровську, 

Іллічівську, Кіровограді, Щорсі) публічних обговорень та відкритих голосувань щодо можливих 

варіантів зміни назв засвідчують значну інерційність проколоніальних настроїв на сході України, 

одним зі способів нівелювання яких є впроваджувана у країні топонімічна політика, ініційована 

Інститутом національної пам’яті. У процесі перейменування передусім ойконімів, а згодом  

і агоронімів, годонімів, урбанонімів, дослідники рекомендують орієнтуватися перш за все на 

історичні корені. Тому розвінчування російських імперських історичних міфів, створюваних  

у Московії з XVI ст. на підставі привласнення історії Київської Русі та історичної назви українців 

“Русь”, і доведення цієї інформації до широкого кола українців має винятково важливе просвіт-

ницьке та виховне значення. 

Ключові слова: агороніми, годоніми, ойконіми, топоніми, урбаноніми, історичні міфи, деко-

мунізація, деколонізація, країна Моксель, Московія, Російська імперія. 

 

Перекручування правдивої історії України, придушення національної свідомості 

українців, присвоєння назви і врешті-решт агресивне втручання у топонімію – це 

далеко неповний перелік індикаторів упроваджуваної російської імперської політики 

впродовж п’яти століть. Сам процес створення офіційної міфології Російської імперії 

на засадах привласнення історії Київської Русі започаткований ще у XVI ст., за прав-

ління Івана IV (Грозного). 

Проте французький автор Делямар констатував, що наприкінці XVIII ст. у Франції  

й загалом у Європі добре вміли відрізняти Русь від Московії, пишучи таке: “Історія не 

має забувати, що до Петра І той народ, який ми нині називаємо рутенами, звався 

руським, або русинами, і його земля звалася Руссю і Рутенією, а той народ, який ми 

нині звемо руським, звався московинами, а їхня земля Московією” [12]. Подібні погляди 

висловлювали численні автори у XVIII ст., зокрема: Вольтер в “Історії Карла ХІІ” (по-

чаток XVIII ст.), данський посол Юлій Юст у праці “Про Московію” (1709–1712), Карл 

Хоєцький у “Записках” (1768), Йоганн Ґотфрід Гердер у “Щоденнику моїх подоро-

жей” (1769), Самуель Ґотліб Ґмелін у “Подорожах по Росії” (1770–1784), Ґарон де 
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Кулон у праці “Політичні досліди над старою і новою польською державою” (1795), 

Шарль Франсуа Масон у праці “Секретні спогади про Росію” (1762–1802) та ін. [12, 

с. 233, 245, 250, 251, 255, 256–258]. 

Як улус Золотої Орди, держави Чинґізидів, Московське князівство було засноване 

тільки у 1277 р. До того часу Київська Русь уже існувала понад 300 років; а тоді, як 

у 988 р. відбулося хрещення держави Київська Русь, фінські племена землі Мок-

сель (пізніше об’єднані під назвою Суздальська земля, а ще згодом Московське 

князівство) перебували у напівдикому стані.  
У 1137 р. Суздальське князівство очолив молодший син київського князя Володи-

мира Мономаха Юрій Довгорукий, започаткувавши князювання Рюриковичів на 

землях Моксель. Його син Андрій Боголюбський, вихований у середовищі напівдиких 

фінських племен, сумно відомий в історії України захопленням і руйнуванням Києва  

у 1169 р. 

На землях Моксель виникли Володимирське, Рязанське, Тверське та інші князівст-

ва, кожне з яких уже мало свого князя із Рюриковичів.  

З 1237 р. земля Моксель увійшла до складу імперії Чинґізидів, а її військова сила 

влилась у військові сили Золотої Орди. Очолював військову дружину землі Моксель  

у складі війська хана Батия володимирський князь Юрій Всеволодович. Факт фор-

мування у 1238 р. військової дружини з фінських племен, що їх Батий використовував 

у завойовницьких походах на Європу протягом 1240–1242 рр., є прямим доказом запро-

вадження влади хана у Ростово-Суздальській землі. 

На період воєнного походу Юрія Всеволодовича володимирським князем став його 

молодший брат Ярослав Всеволодович, який віддав хану Батию свого восьмирічного 

сина Олександра Ярославовича в аманати (тобто заручники). Пробувши у Батия  

з 1238 по 1252 р. Олександр, названий і прославлений російськими істориками як 

Невський, засвоїв увесь устрій і звичаї Золотої Орди, став андом (кровним братом) 

Батиєвого сина Сартака, одружився на Батиєвій доньці і, будучи вже вірним слугою 

Золотої Орди, очолив Володимирське князівство (1252–1263). Як виявляється, князь 

Олександр “Невський” не міг брати участі у зіткненнях на річці Неві у 1240 р. і на 

Чудському озері у 1242 р., бо був іще дитиною. 

Зазначимо, що управлінська влада Ростово-Суздальських князів була мінімальною. 

Для керівництва улусом хан Батий призначав намісника – великого баскака, а на міс-

цях – удільних баскаків, які й були повновладними правителями й керувалися винят-

ково законами Яси Чинґізидів. Брехнею російських істориків є те, що суздальські,  

а пізніше і московські князі були незалежні від Золотої Орди. На першому місці 

правителем улусу в ханській грамоті названий баскак, а лише на другому, а то й на 

третьому місці – князі. 

Бездоказовим міфом уважають заснування у 1147 р. Москви Юрієм Довгоруким. 

Москва як поселення заснована 1272 р. Саме цього року був проведений третій перепис 

населення Золотої Орди. У першому (1237–1238) і другому (1254–1259) переписах 

Москва не згадана! 

Московський улус Золотої Орди виник у 1277 р. за наказом татаро-монгольського 

хана Менгу-Тимура. Першим Московським князем став Даниїл (1277–1303), молодший 

син Олександра “Невського”. Від нього й бере початок династія московських князів 

Рюриковичів. У 1319 р. хан Узбек призначив свого брата Кулхана удільним московсь-

ким князем, а з 1328 р. – Великим Московським князем. У російській історичній 
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літературі названий Калитою Кулхан знищив майже всіх князів Рюриковичів, тому 

впродовж 1319–1328 pp. у Московському улусі Золотої Орди відбулася зміна династії 

Рюриковичів на династію Чинґізидів. Лише 1598 р. у Московїї перервалася династія 

роду Чинґізхана, заснована князем Іваном Калитою. Тобто понад 270 років Москові-

єю правили прямі нащадки династії Чинґізидів. 

Нова династія Романових (Кобиліних) 1613 р. зобов’язалася свято зберігати давні 

традиції і принесла клятву на вірність старій династії Чинґізидів. Московська право-

славна церква у 1613 р. стала тією силою, яка забезпечувала збереження татаро-

монгольської державності у Московії. 

З наведених даних очевидним є пряме походження Московії від Золотої Орди. До 

XVI ст. Московське князівство (а з 1547 р. царство) не мало жодних зв’язків  

з князівствами земель Київської Русі. 

Плем’я великоросів, або російський народ, як він сьогодні зветься, з’явилося близь-

ко XV–XVII ст. серед фінських племен. “На психологію великороса наклали відбиток 

запозичення татаро-монгольського інстинкту завойовника, деспота, в якого основна 

мета – світове панування”, – писав Ярослав Дашкевич (і як ми сьогодні з ним пого-

джуємося вкотре. – Г.Л.). Значна частина татаро-монголів у XIII–XVI ст. влилася до 

складу великоросів, з них починали свій родовід понад 25 % російської шляхти. 

З часів князювання Василя III (1505–1533) у московитів зародилася думка всемо-

гутності й “богообраності”, бачення Москви “третім і останнім Римом”. За царювання 

Івана IV (Грозного) (1533–1884) посилилися домагання Московії на спадщину не 

тільки Київської Русі, а й Візантії. Іван Грозний уперше вінчався в церкві з титулом 

Московського царя (1547), як “спадкоємець” грецьких і римських імператорів.  

З 37 підписів на грамоті, присланій з Константинополя, 35 виявилися підробленими – 

так російський цар “став” спадкоємцем візантійських імператорів. 

Масовану державну фальсифікацію історії свого народу розпочав цар Петро І.  

У 1701 р. він видав указ про вилучення у покорених народів усіх писменних національ-

них пам’яток: літописів, хронографів, хронік, давніх історичних записів, церковних 

документів, архівів тощо. Особливо це стосувалась України-Русі. Петро І завіз із 

Європи велику кількість спеціалістів, у тім числі і професіоналів-істориків, яких 

залучив до написання і фальсифікації історії Російської держави. Для цього кожний 

державний службовець-іноземець давав присягу про нерозголошення державної 

таємниці й зобов’язувався ніколи не покидати Московську державу (!). 

У 1716 р. Петро І повідомив про отримання копії з так званого Кеніґсберзького лі-

топису, де описано “об’єднання” давнього літописання Київського і Московського 

князівств та обґрунтовано єдність слов’янських і фінських земель. Однак доступ до 

“копії”–фальшивки, як і до самого оригіналу, був закритий. Написані згодом “загаль-

норуські літописні зводи” вже обґрунтовували право Московії на спадок Київської 

Русі. На підставі цих фальсифікацій 22 жовтня 1721 р. Московія оголосила себе 

Російською імперією, а московитів – росіянами. Так у законних спадкоємців Київської 

Русі – українців украдено історичну назву “Русь”. Українців, які сформувалися як нація 

в XI–XII ст., а можливо, й раніше, оголосили “малоросами” й узялися втовкмачувати 

цю версію всьому світові. 

Катерина II (роки правління – 1762–1796), ознайомившись з архівними першодже-

релами, звернула увагу, що вся історія держави позбавлена доказової бази. Царським 

указом від 4 грудня 1783 р. вона створила “Комісію для складання записок про давню 
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історію переважно Росії” у складі десяти видатних істориків, під керівництвом  

і наглядом графа А. Шувалова. Основне завдання поставлене перед комісією, полягало 

в тому, щоб за допомогою перероблень літописів, написання нових літописних зводів 

та інших фальсифікацій обґрунтувати “законність” привласнення Московією 

історичної спадщини Київської Русі і створення історичної міфології держави 

Російської. “Катерининська історія” вийшла у світ за десять років, вже у 1792 р. “Для 

обґрунтування єдності Київської Русі і фінських племен були написані тисячі різних 

зводів. Усі ці зводи і літописи є тільки у переписаному вигляді, жодного оригіналу. Все 

це свідчить про неймовірну за масштабами безсоромності й нахабства, фальсифікацію 

при створенні історії Держави Російської” [7]. 

Державне ядро майбутньої Московії та Росії – Суздальське князівство – князівство 

народу меря, межі якого збігалися з їхніми племінними територіями. Археолог 

О. Уваров, провівши у 1851–1854 рр. розкопки у Ростово-Суздальській та Рязанській 

землях 7 729 курганів, датованих VIII–XVI ст., констатував їхнє тотальне фінське 

походження. У 1860–1880 рр. цю інформацію підтвердив також завідувач кафедри 

Московського університету проф. О. Богданов. Жодної слов’янської могили серед 

виявлених не було. Цю версію, крім того, доводять збережені гідроніми та ойконіми 

фінського походження у межах Ростовсько-Суздальських земель. Такими є усі назви 

річок із закінченням -ва: Москва, Протва, Косва, Силва та ін. Лише р. Кама має близько 

20 приток, назви яких закінчуються на -ва, що в перекладі з фінської означає “вода”. 

Міста Рязань (Ерзань) і Кострома, що мають фіно-угорське походження, розташовані  

у центрі традиційного фіно-угорського етнічного масиву, проте нині їх сприймають  

як еталони “русскости”. Тому росіян цілком справедливо вважають “результатом” 

асиміляції усіх названих фіно-угорських народностей. На сучасному етапі тільки  

за даними переписів 1989 і 2002 рр. у Росії одразу майже на чверть поменшало 

представників фіно-угорських народів. 

Слов’янізацію фіно-угрів провадили князі та церква. Правителі запроваджували 

модернізацію, намагаючись жити за європейським взірцем. Церква, відповідно, через 

посередництво грецьких, болгарських і руських релігійних просвітителів несла христи-

янство здебільшого разом із церковнослов’янською писемною мовою (на основі 

солунського діалекту болгарської) й тільки почасти – руську усну мову. Як наслідок, 

навіть у писаних нібито церковнослов’янською мовою літописах відчувається, що 

насправді тогочасна руська мова була ближча до сучасної української, ніж до російсь-

кої. Наприклад, із руських літописів дізнаємося, що “Кієвской Русі” ніколи не було, як  

і князя “Владіміра”. А були “Володымер”, “Кыъв”. І ріка була “Лыбидь”. І князів звали 

Всеволод, Володимерко, Володар, Василько, Іванко, Володислав, Олена, Михалко, 

Дмитро, Данило. Навіть “Невського” в літописах звали Олександром. Те ж стосується  

й географічних та власних назв Х–ХІІІ століть: “Угорське урочище”, “Лядські ворота”, 

“Печерська лавра”, “Довбычка” тощо. 

Самоназви “русские” і “Россия” використовують на офіційному рівні тільки неповні 

три століття. Назва “Росія” трактована як грецький варіант назви “Русь” (Pωσία), 

відповідно, імперія звалася “Російською”. Новий хоронім довго не приживався навіть 

серед населення Московії. Зміну назви імперії Петро І провадив через видання указів 

про офіційне перейменування у 1713 і 1721 рр. По дворах і посольствах іноземних 

держав розсилали депеші, у яких вимагали називати Московію в офіційному листуван-

ні Росією, інакше листи від них просто не прийматимуть. За Петра І було заборонено 
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також говорити, що в Сибіру живуть не чисті великороси, а угро-фіни, татари й інші 

азійські народи. Однак на багатьох європейських картах навіть другої половини 

XVIII ст. Росія часто позначена як Московія. Тому ще за правління Катерини ІІ видава-

ли письмові вказівки з вимогою перестати людям називатися московитами під страхом 

смертної кари. 

У ХІХ ст. професор Оксфордського університету Карл Абель писав про дві східно-

слов’янські руські народності: слов’янорусів (українців) та фінорусів (московитів).  

За наведеною ним статистикою, наприкінці ХІХ ст. тільки у європейській частині Росії 

проживало 40 млн фіно-татарського населення і лише 15 млн чисто слов’янського. 

Причиною того, що процес ослов’янення Московії так і не завершився у ХІХ ст., через 

500 років після його початку, на думку К. Абеля, був значний вплив фіно-угорського  

і татарського етнічного елемента, а також величезні території, які захопила Росія, проте 

так і не змогла русифікувати через свою етнічну меншість порівняно з місцевими 

аборигенами. 

Академік Степан Рудницький написання цього хороніма свого часу пропонував  

як “Россія”, такий варіант написання має підтримку і на сучасному етапі [15]. 

Отже, власна назва країни – її хоронім – є важливим індикатором генези та станов-

лення нації. Сучасна українська історична наука сміливо констатує відмінність етноге-

незу українців і росіян. Щоразу з’являються нові вітчизняні дослідження, відкрито 

доступ до замовчуваних раніше праць українських емігрантів. 

Значення подібних досліджень перманентно актуалізується. Попри очевидну від-

мінність Київської Русі в національно-етнічному і культурно-історичному плані від 

Московії, історію двох різних етносів і двох держав росіяни й далі активно перекручу-

ють, уважаючи історією однієї спільноти. 

Сумнозвісне “возз’єднання” України з Московією у 1654 р. ґрунтувалося на розу-

мінні гетьманом Б. Хмельницьким спорідненості обох народів на ґрунті релігійно-

християнської спільності. Саме з того часу почалася поступова ліквідація елементів 

української державності та поширення в Україні московських порядків. В Україну 

скеровували мігрантів з Московії переважно для потреб військового утримання 

території за Росією. Ці “служиві” в Україні стали причиною того, що до етноніма 

“москаль” додалося семантичне значення “військовик узагалі, незалежно від національ-

ності”. Ще Т. Шевченко писав про українського парубка, якого “заберуть у москалі”, 

тобто до війська. Дуже часто такі “служиві”, прослуживши “царю й отєчеству” 

20 років, русифікувалися, втрачаючи свої етнічні й мовні риси. Московські служиві 

отримували за свою службу слободи й землі, щедро роздаровувані московськими 

царями, а потім ставали опорою московської адміністрації. 

У XVII ст. відбулася ще й поміщицька колонізація росіянами, які одержували вели-

чезні земельні угіддя в Україні. Вони почали закріпачення українських селян. Росіяна-

ми були заселені Причорномор’я, Приазов’я, Слобожанщина. У ХІХ ст. царський уряд 

засилав величезні групи робітників-росіян на промислові підприємства України.  

У 1897 р. в Україні вже налічували 4 636 тис. росіян. У часи Першої світової війни 

кількість росіян в Україні суттєво зменшилася, однак уже за радянських часів політика 

російського впливу продовжувалася у ключових індустріальних і політичних центрах 

неросійських республік, а особливо – в Україні. Вплив комуністичної пропаганди 

сповна відображений процесом перейменувань українських вулиць, міст, сіл, районів, 

областей, який активізували з початку 20-х років ХХ ст. Змінювали передусім ті назви 
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поселень, які мали історичне козацьке походження (Бахмут, Кам’янка, Олешки), імена 

колишніх засновників, що суперечило панівній на той час доктрині (Алчевськ, Юзівка) 

або російське імперське походження (Єлисаветград, Катеринослав, Олександрівськ та ін.). 

Топонімічним відображенням розгортання процесу індустріалізації в Україні була 

поява низки назв поселень, розміщених поблизу шахт, заводів, залізничних станцій 

тощо, наприклад: Марганець (місто у Дніпропетровській обл.), Дніпрорудне (селище 

міського типу у Запорізькій обл.), Зугрес (місто в Донецькій обл., буквально скорочено 

від “Зуївська “государственная” районна електростанція”; Зуївська від назви села 

Зуївка), Есхар (селище міського типу у Харківській обл., буквально “Електрична 

станція Харківщини”), Залізничне (селища міського типу є у Дніпропетровській і Запо-

різькій областях). 

Численні історично сформовані ойконіми в Україні були перейменовані на радянсь-

кий лад. Наприклад, лише ойконім Первомайськ наявний у Луганській, Донецькій, 

Харківській, Миколаївській областях, Першотравенськ – у Дніпропетровській, Жито-

мирській, Першотравневе – у Донецькій області, а ще Первомайське, Первомайка та 

інші подібні назви поселень у багатьох областях України. 

Ідеологічне забарвлення простежується у численних назвах типу Совєтський (се-

лище міського типу в АР Крим), Октябрське (АР Крим, Донецька, Дніпропетровська 

області), Комсомольське (Донецька, Полтавська, Харківська, Луганська області), Про-

летарський (Луганська обл.), Комінтернівське (Одеська обл.), Гвардійське (АР Крим, 

Дніпропетровська обл.). Ще більше привертають увагу назви з прикметниковим 

означенням типу червоний-красний (на російський лад): Червонопартизанськ (Лу-

ганська обл.), Червоний Донець (Харківська обл.), Красноперекопськ (АР Крим), 

Красний Октябрь (Донецька обл.). Чергування українсько/російського “означення” 

певною мірою відображало інтенсивне міграційне прибуття етнічно строкатого насе-

лення з усіх кінців СРСР, а особливо з Росії. 

Депортацію кримських татар із Криму супроводжували практично тотальною змі-

ною топонімів спеціальними указами 1944 та 1945 рр. За указом 1944 р. перейменуван-

ню підлягали 11 районів і районних центрів Криму; указ 1945 р. уже стосувався зміни 

назв сільських рад і населених пунктів Кримської обл. [13]. Унаслідок цього селище 

Курман-Кельменче перейменували у Красногвардійське, Коктебель (у 1993 р. назву 

відновлено) – у Планерське, Албат – у Куйбишеве, Ак-Мечеть – у Чорноморське, 

Мангуш – у Партизанське та ін. 

У промислових регіонах України також активно змінювали назви, утворені від прі-

звищ колишніх власників: місто Гришине у Донецькій обл. перейменували у Красно-

армійськ; Сорокине у Луганській обл. – у Краснодон; місто Криндачівка у Лугансь-

кій обл. стало Красним Лучем, а селище Вірівка у Донецькій обл. – Красним Профін-

терном (проте нова назва, утворена від слів Червоний Інтернаціонал Профспілок, 

утрималася лише з 1921 по 1937 рр.). Доволі значним є перелік назв поселень, утворе-

них від прізвищ діячів панівної на той час комуністичної партії: Леніне (селище 

міського типу у АР Крим), Ленінське (селище міського типу у Луганській обл.), 

Ленінське (село у Кіровоградській обл., перейменоване 1992 р. у Голубієвичі), облас-

ний центр однойменної області Кіровоград (1784–1924 – Єлисаветград, 1924–1934 – Зі-

нов’євськ, 1934–1939 – Кірово, з 1939 р. – Кіровоград) та ін. 

А. Коваль стверджує, що в повоєнний час (за 20–30 років ХХ ст.) з мапи України 

зникло майже 200 назв сіл і селищ унаслідок “злиття”, “укрупнення”, “перейменуван-
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ня” [10, с. 208]. Історичні комоніми змінювали новітні назви новостворених колгоспів, 

радгоспів, бригад. За аналогією перейменовували міста в промислових районах, похідні 

від назв шахт, рудників, заводів, електростанцій: такі назви зазвичай двоосновні  

й закінчуються на -ськ, що в разі значного скупчення приголосних обтяжує їхню вимо-

ву. Наприклад, місто Комунарськ у Луганській обл. (до 1931 р. – Алчевськ (за прі-

звищем колишнього власника), у 1931–1961 – Ворошиловськ, у 1961–1992 – Кому-

нарськ, у 1992 р. місту повернуто назву Алчевськ). 

Окремою є група поселень, заснованих у ХХ ст. чи утворених із декількох населе-

них пунктів, що відразу отримували радянські назви (міста Жданівка, Димитрів, 

Іллічівськ, Комсомольськ, Орджонікідзе та інші; села Жовтневе, Зоря Комунізму, 

Леніне, Червоний Шлях). Наприклад, у радянський час в Україні було зафіксовано 

99 сіл з назвою “Жовтневе”, з них найбільше – 17 – у Харківський обл., 10 – у Пол-

тавській, по 7 – у Київській, Миколаївській і Сумській областях. Два села Жовтневі  

у Харківській обл. в 1960-х роках приєднано до інших населених пунктів. Два села 

Жовтневі знято з обліку в Дніпропетровській обл. у 1980-х роках; с. Жовтневе 

Донецької обл. розділене на село Македонівка та селище Херсонес. Село Жовтневе 

Львівської обл. зняте з обліку 1993 р., однойменне село у Київській області – 1999 р. 

У 60–80-х роках ХХ ст., топоніми, пов’язані зі сталінською добою, перейменовува-

ли на інші комуністичні або ж відновлювали історичні ойконіми: Жданов → Маріу-

поль, Ворошиловград → Луганськ, Сталіно → Донецьк та ін. 

Найбільша концентрація росіян у великих містах України, на Донбасі, Півдні Укра-

їни, у Приморській смузі, у Криму в контексті захисту їхніх “етнічних прав” стала 

формальним приводом до новітньої гібридної війни Росії проти України. Безпідстав-

ність територіальних претензій з боку Московії доводить хоча б картосхема українсь-

ких етнічних земель за Михайлом Грушевським [6] (див. рисунок). 

 
 

Українські етнічні землі за Михайлом Грушевським, 1915 р. 
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Упродовж усього періоду державної незалежності України росіяни гальмували від-

родження української мови, закидаючи нам псевдопретензії щодо “насильницької 

українізації”, “дискримінації русскоязычного населення” та інші провокативні заяви. 

Індикаторами “послідовності” імперської політики слугують окремі факти. Наприклад, 

у 2003 р. кульмінацією територіальних претензій Росії щодо делімітації кордону  

в Керченській протоці був демарш Москви, виражений активним будівництвом греблі 

в напрямі острова Тузла з боку російського берега Таманського півострова. У липні 

2010 р. пролунав заклик тодішнього мера Москви Ю. Лужкова про те, що Севастополь 

має бути російським. Як виглядає така заява у світлі сучасних подій! Тоді ж, у 2010 р. 

Держдума Росії прийняла доповнення до чинного федерального закону про встанов-

лення нової пам’ятної дати – 28 липня – “Дня хрещення Русі”, яка приурочена до дня 

пам’яті князя Володимира (за поданням патріарха РПЦ ще 2008 р.). У 2012 р. прези-

дент Росії Д. Медведєв запропонував спільне (російсько-українсько-білоруське) 

святкування “1150-ліття російської державності” (яка нібито починається з 862 р., 

тобто з моменту запрошення Рюриковичів правити Новгородом). З цього складається 

враження, що українська державність за давністю поступається російській і виникла на 

території Росії, що кардинально суперечить історичним фактам. Реанімування імперсь-

ких планів ми сповна спостерігаємо з 2014 р. через анексію Криму, збройну та військо-

ву підтримку сепаратистів на сході України. 

На сучасному етапі паралельно з відстоюванням територіальної цілісності держави, 

недоторканості її кордонів, активною боротьбою з корупцією, перебудовою національ-

ного господарства не менш значущою є проблема декомунізації і українізації в топоні-

міці, на чому ще 2001 р. акцентував увагу проф. О. Шаблій [19, с. 340–342]. 

Водночас у перекладі українських географічних назв іноземними мовами застосо-

вували транслітерацію, спираючись на рішення П’ятої конференції ООН (1987).  

На сучасному етапі керуємося Постановою Кабінету Міністрів України № 55 “Про 

впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею” від 27  січня 

2010 р. 

Сьогодні в Україні зафіксовано близько 1 000 радянських назв населених пунктів. 

Найбільша їхня кількість збережена у Харківській (112) та Дніпропетровській (89) 

областях. Немає радянських назв населених пунктів у Закарпатській, Івано-Фран-

ківській та Рівненській областях. У розрізі адміністративних районів України найбіль-

ша кількість радянських топонімів трапляється у Криничанському та П’ятихатському 

районах Дніпропетровської обл. (по 12) та Снігурівському р-ні Миколаївської обл. (11). 

Дослідники [11] рекомендують у процесі перейменування населених пунктів 

дотримуватись історичних коренів. 

Відповідно до Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаган-

ди їхньої символіки”, ухваленого 9 квітня 2015 р., органи місцевої влади в шестимісяч-

ний термін після набуття чинності (до 21 листопада 2015 р.) мали подати до парламен-

ту пропозиції щодо перейменування населених пунктів, районів, областей, назви яких 

містять символіку комуністичного тоталітарного режиму. Після цього Верховна Рада  

у тримісячний термін (до 21 лютого 2016 р.) повинна опрацювати подані пропозиції та 

рекомендації Українського інституту національної пам’яті щодо цього й ухвалити 

остаточне рішення. 
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Перейменуванню підлягають 908 населених пунктів України, що становить 3 % від 

їхньої загальної кількості; з них 81 (9 %) міських і 827 (91 %) сільських. Зокрема, зміна 

назви стосуватиметься 42 українських міст. Пропоновані можливі назви міст такі: 
 

Артемівськ Бахмут 

Володар-Волинський Волинськ, Горошки, Олександропіль, Хорошки, Хорс 

Володарське Нікольське 

Дзержинськ Русини, Щербинівка 

Димитров Гродівка 

Дніпродзержинськ Дніпровськ, Дніпроград, Дніпрокам’янськ, Камеон, Кам’янськ-

Дніпровський, Кам’янськ-на-Дніпрі, Кам’янське, Романівськ, 

Славгород 

Дніпропетровськ Дніпро, Дніпровськ, Дніпрополь, Дніпрослав, Кодак, Новий Кодак, 

Святослав, Січеслав 

Іллічівськ Бугове, Бугові Хутори, Іллінськ, Скіфополь, Святослав, Сухоли-

манськ, Приморськ 

Кіровоград Байгород, Благомир, Златопіль, Ексампей, Єлисаветград, Інгульськ, 

Козацький, Кропивницький, Лелеків, Новокозачин, Орел, Скі-

фопіль, Тобілевичі, Улич, Ятрань та ін. 

Кіровськ Голубіївськ, Голубинка 

Кіровське 

(Дніпропетровська обл.) 

Давидо-Орлівка 

Кіровське (Крим) Іслям-Терек 

Комінтернівське Антоно-Кодинцеве 

Комсомольськ  Низа 

Котовськ Бірзула 

Красний Лиман Лиман 

Красний Луч Криндачівка 

Красні Окни Окни 

Красноармійськ Гришине 

Красногвардійське Курман-Кемельчі 

Красноград Костянтиноград 

Краснодон Сорокине 

Красноперекопськ Ор-Капи 

Куйбишеве Кам’янка 

Леніне Сім Колодязів 

Орджонікідзе 

(Дніпропетровська обл.) 

Гірницьке 

Первомайськ 

(Миколаївська обл.) 

Богопіль 

Первомайськ  

(Луганська обл.) 

Олександрівка, Петро-Мар’ївка 

Первомайське (Крим) Джурчи 

Первомайський 

(Харківська обл.) 

Лихачове 

Першотравенськ Шахтарське 

Свердловськ Должанськ 

Совєтський Ічкі 

Стаханов Кадіївка 

Тельманове Остгайм 
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Торез Олексіївка 

Ульяновка Грушка 

Фрунзівка Захарівка 

Цюрупинськ Олешки 

Червоноармійськ Пулини 

Червоноград Кристинопіль 

Щорськ Сновськ 
 
* Складено за [3, 9, 16, 17 та ін.]. 

 

В окремих джерелах зазначають, що “первомайські” і “першотравневі” назви під 

дію закону можуть не потрапити, оскільки перше травня не є суто комуністичним 

святом і, до того ж, – державне свято України [16]. 

Варіанти перейменувань місцеві ради пропонують на обговорення громад. Прове-

дення місцевих референдумів щодо перейменування населених пунктів відповідає 

вимогам закону про місцеве самоврядування, проте його статус має радше характер 

соціологічного опитування і є рекомендаційним. В Україні відомо багато прецедентів, 

коли в містах проводили референдум щодо визначення їхньої майбутньої назви. Таке 

опитування відбулося в Закарпатській обл. у ході проведення місцевих виборів 2010 р. 

Тоді намагалися з’ясувати доцільність перейменування м. Берегове на угорський лад 

“Берегсаз”, проте ідея не була підтримана міською громадою. Подібне опитування 

відбулося і в Івано-Франківській обл. – тут погоджено змінити радянське написання 

“Яремча” на давніший варіант назви “Яремче” й затверджено відповідне подання 

місцевої громади парламентом. 

Відповідні обговорення вже відбулися у містах Артемівськ [8], Дніпродзер-

жинськ [5], Дніпропетровськ, Кіровоград [9], Іллічівськ [13] та багатьох інших. 

Зокрема, доволі резонансним є організоване в Дніпропетровську голосування щодо 

перейменування міста [18], рішення про зміну назви якого планують ухвалити за під-

сумками референдуму; до переліку пропонованих нових назв міста Дніпропетровська 

внесено “стару” назву, симпатиками якої нібито є 60 % містян (проект постанови про 

перейменування міста у Дніпро 2 лютого 2016 р. зареєстровано у Верховній Раді 

України). Подібний сценарій апробований і в Дніпродзержинську, Щорсі. Керівництво 

міста Іллічівськ спробувало зберегти ойкоснім, змінивши тлумачення його етимології: 

мовляв, місто назване на честь святого Іллі (зрештою, у листопаді 2015 р. визначилися 

з назвою Чорноморськ). У Кіровограді, як виявляється, значна кількість містян 

підтримує колишню імперську назву “Єлисаветград”. Подібні маніпуляції в процесі 

перейменування не можуть бути прийнятні за роз’ясненнями, які надав Голова 

Інституту національної пам’яті В. В’ятрович, оскільки Україна має пройти шлях 

декомунізації й деколонізації сповна. 
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RUSSIAN PRO-IMPERIAL FOOTPRINT IN UKRAINIAN PLACE NAMES 

 

Halyna Labinska 

 
Ivan Franko National University of Lviv, 

Р. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

 

Changes in Ukrainian society due to the active influence of political factors and objective changes 

actualize toponymic analysis of geographical names of Ukraine. In April 2015 Verkhovna Rada  

of Ukraine adopted the Law “On conviction of Communist and National Socialist (Nazi) totalitarian 

regimes in Ukraine and promote their prohibition symbols”. This law significantly stimulated the local 

authorities of regions, towns and villages rename those objects of place names, which are of Soviet and 

imperial names within six months since the date of entry into force of the law. Nowadays there  

are about 1,000 Soviet names of settlements in Ukraine. The greatest number of them preserved in 

Kharkiv (112) and Dnipropetrovsk (89) regions, but they are completely absent in Transcarpathia, 

Ivano-Frankivsk, and Rivne regions. In the section of administrative districts of Ukraine, the largest 

number of Soviet place names happen in Krynychky and Piatykhatky districts of Dnipropetrovsk region 

(12) and Snihurivka district of Mykolaiv region (11). Manipulations of organising of public debates and 

public voting on possible options on changes of names on the places (in Dnipropetrovsk, Illichivsk, 

Kirovograd, Shchors) prove the significant inertia of colonial attitudes sentiment in Eastern Ukraine. 

One of the ways of these manipulations levelling is the toponymic policy implemented in the country, 

which is led by the Institute of National Remembrance. In the process of the renaming of oikonyms 

primarily and ahoronyms, hodonyms, urbanonyms subsequently, researchers recommend focusing 

mainly on historical roots. Therefore, they criticise the Russian imperial historical myths created  

in Muscovy in the XVI century that were based on the appropriation of the history of Kyivan Rus and 

Ukrainian historical name “Rus”. Bringing this information to a wide range of Ukrainians has extremely 

important educational and educative value. 

Key words: ahoronyms, hodonyms, oikonyms, place names, urbanonyms, historical myths,  

decommunization, decolonization, Country Moksel, Muscovy, Russian Empire. 
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ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Марія Лаврук 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Україна, 

e-mail: lavruk.maria@gmail.com 

 
У контексті реформування в Україні загальноосвітньої і вищої школи географічну освіту регі-

ону та країни загалом доцільно розглядати як систему, яка охоплює початковий, базовий, допро-

фесійний і професійний рівні. Наразі немає загальної картини стану і тенденцій розвитку різних 

сегментів географічної освіти у Львівській обл., які необхідно враховувати для вироблення регіо-

нальної освітньої політики. Названо кількісні показники суб’єктів навчального процесу з географії 

на різних освітніх рівнях і в територіальному розрізі. Виявлено, що найближчі п’ять років най-

ліпшу перспективу щодо кількісних показників розвитку матиме базова географічна освіта, що 

зумовлено порівняно сприятливою ситуацією з кількістю учнівського контингенту в молодшій 

школі регіону. Детально схарактеризовано освітні здобутки школярів Львівщини з географії на 

всеукраїнському рівні, зазначено центри оптимального розвитку географічної освіти в області, 

якими є Львів, Дрогобич, Самбір, Стрий, Червоноград, науково-методичний доробок учителів 

географії регіону. Проаналізовано суперечливу тенденцію між кількісним зростанням професій-

ного сектора географічної освіти (відкриття в регіоні нових університетських кафедр) та потре-

бами загальноосвітньої школи у фахівцях, між соціально зумовленим обмеженням працевлашту-

вання молодих фахівців і зростанням частки пенсіонерів серед учителів географії. З’ясовано, що  

в освітній галузі не проти працювати 65 % студентів-випускників географічного факультету 

ЛНУ імені Івана Франка, які можуть за п’ять–сім років замінити всіх учителів географії регіону 

передпенсійного і пенсійного віку. Відсутність ефективної освітньої політики на державному  

і регіональному рівнях унеможливлює поповнення шкільного сегмента географічної освіти моло-

дими фахівцями, що сповільнює процес модернізації освіти і реальне її реформування. 

Ключові слова: географічна освіта, рівні географічної освіти, якість знань з географії, вікова 

структура вчителів географії, дидактичні здобутки вчителів географії регіону, професійні наміри 

випускників географічного факультету. 

 

У 2016/2017 навчальному році в Україні з переходом загальноосвітніх закладів на 

програму допрофільного і профільного навчання, а вищих навчальних закладів на три-

ступеневу систему підготовки фахівців, завершиться формування системи освіти, яка 

включає пропедевтичний, загальноосвітній, допрофесійний і професійний рівні. Такі  

ж якісні зміни торкаються і географічної освіти, яку донедавна розглядали лише як різно-

вид освіти професійної. З огляду на зміни в структурі географічної освіти актуальним  

є дослідження кількісних і якісних параметрів її функціонування, науково-

інформаційних та науково-методичних зв’язків між структурними елементами фахової 

географічної освіти, які забезпечують реалізацію освітньої реформи. 

Концептуальну модель багаторівневої географічної освіти в Україні та розвитку  

її складових розробили відомі географи-науковці і педагоги П. Шищенко, Я. Олійник, 

О. Дмитрук, О. Топузов, О. Надтока, Л. Вішнікіна, Л. Круглик, М. Криловець та ін. Ак-

туальні публікації у науково-методичних і фахових виданнях присвячені переважно 
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структурно-змістовим і методичним аспектам нової географічної освіти. Комплексних 

досліджень стану географічної освіти в регіонах чи у державі загалом практично немає. 

Відповідно до принципів неперервності та наступності географічної освіти всі освітні 

заклади області, у яких вивчають географічні дисципліни, утворюють чотириступеневу 

функціональну систему. Метою дослідження стало вивчення стану кожної з ланок цієї 

системи, виявлення територіальних відмінностей у параметрах розвитку географічної 

освіти у Львівській обл., з’ясування взаємозв’язків і перспектив кожного рівня геогра-

фічної освіти регіону. 

Географічну освіту треба розглядати як підсистему освітньої системи України. Гео-

графічний компонент освіти спрямований на засвоєння учнями знань про природу і со-

ціальну складову географічної оболонки Землі, формування в них комплексного, прос-

торового, соціально зорієнтованого знання про планету Земля внаслідок застосування 

краєзнавчого, регіонального і планетарного підходів та усвідомлення цілісного геогра-

фічного образу своєї країни. 

У контексті реалізації нових державних стандартів загальної середньої і вищої освіти 

географічна освіта починається в початковій школі, формуючи на пропедевтичному 

рівні елементи географічних знань, загальні відомості з географії рідного краю та гео-

графії України; в основній школі учні здобувають базову середню географічну освіту;  

у старшій школі – профільну географічну освіту, яка спрямована на майбутню професію; 

у вищій школі симпатики науки про Землю можуть здобути базову вищу географічну 

освіту на рівні бакалаврату (засвоєння основ географічної освіти і практики, набуття на-

вичок географічної культури, визначення і вибір географічної спеціальності) або  

ж повну вищу географічну освіту на рівні магістратури, яка формує наукову 

спеціалізацію (див. рис. 1). 

Географічна освіта в загальноосвітніх школах області: початковий, базовий і про-

фільний рівні. У 2015/2016 н. р. географію в загальноосвітніх школах востаннє виклада-

ють за старою програмою, яка охоплює вивчення предмета як базового у 10 класі. Тому 

кількісний склад учнів, які вивчають цей предмет, ще не доречно структурувати за три-

ступеневою схемою. Водночас урахування кількісних показників розподілу учнів за кла-

сами важливе вже нині з огляду на припинення вивчення географії як базової дисципліни 

в 10 класі, що зумовлює звуження учнівського контингенту в цій сфері та зменшення 

навантаження вчителів географії. 

Станом на 2015/2016 н. р. географію в загальноосвітній школі вивчало 

132 340 осіб (учні 5–10 класів). П’ятикласників зараховуємо до когорти учнів-географів 

на підставі того, що предмет “природознавство”, який вони вивчають, містить значний 

географічний компонент і його викладають переважно вчителі географії. 

Уже 2016/2017 навчального року кількість учнів, які вивчатимуть географію як пред-

мет (5–9 класи), становитиме 121 709 осіб, що менше майже на 12 тис. порівняно  

з 2015/2016 н. р. Проте на найближчі п’ять років учнівський контингент, який вивчатиме 

географію, кількісно зростатиме й 2020/2021 н. р. становитиме 132 516 осіб, що навіть 

більше, ніж нині, коли географію вивчають ще й десятикласники. Така сприятлива тен-

денція можлива завдяки більшій кількості школярів у теперішній молодшій школі. 

Проте зростання очікуване тільки у містах обласного значення. 

Територіальний розподіл учнів, які вивчають географію, доволі нерівномірний. В об-

ласному центрі і восьми містах обласного значення зосереджено 42 % від усіх учнів за-
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гальноосвітніх закладів, які вивчають предмет. Основним центром шкільної географіч-

ної освіти регіону є Львів. Тут зосереджено найбільше загальноосвітніх закладів І-ІІ і 

ІІ-ІІІ ступенів усіх типів – 135 (12 % від загальної кількості по області – 1 149), у тім 

числі 11 гімназій, 7 ліцеїв і 19 НВК. У них навчається понад чверть усіх учнів, які 

вивчають географію (28 %). Серед міст обласного значення за часткою учнів, які вивча-

ють географію, виділяються Дрогобич (3,8 %) і Червоноград (3,3 %). 
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Рис. 1. Структура географічної освіти 



196                                                                                                                                               М. Лаврук 

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

 

Серед адміністративних районів найбільше основних і повних середніх шкіл у Ста-

росамбірському (64) Жидачівському і Яворівському (62), Пустомитівському (56) райо-

нах, найменше – у Миколаївському (32) і Кам’янка-Бузькому (30). Частка учнів-геогра-

фів найвища у районах, що межують з обласним центром: на Яворівський р-н припадає 

6 %, на Жовківський – майже 5 %, на Пустомитівський – 4 %. Найменше школярів-гео-

графів у Перемишлянському р-ні (1,6 %) (рис. 2). 

Рис. 2. Територіальний розподіл учнів області, які вивчають географію, 2015/2016 н. р. 

 

Кількісні параметри двох суб’єктів навчального процесу – учителів та учнів – можуть 

суттєво впливати на форму організації навчання. Тому розглянемо їх детальніше.  

З огляду на багаторічну тенденцію скорочення учнівського контингенту (порівняно  

з 2000 р. кількість школярів в області зменшилась на 35 %) важливим показником  

є наповнюваність класів. 

Середню кількість учнів у класі, який вивчає географію, можна обчислити, з’ясу-

вавши кількість учнів, яка припадає на одного вчителя географії. Наприклад, в облас-

ному центрі та у містах обласного значення на одного вчителя географії припадає  

180–190 учнів, тобто у кожному з шести класів, які вивчають природознавство  

і географію, у середньому є 30 та більше учнів. Винятково велика кількість учнів –  

278 – припадає на одного вчителя-географа у місті Дрогобич. Такий показник, очевидно, 
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є наслідком не максимально великих класів, а викладання географії вчителями інших 

дисциплін, яких готує Дрогобицький педагогічний університет. 

У школах “сільських” районів – Жидачівського, Радехівського, Старосамбірського – 

кількість учнів на одного вчителя-географа найнижча – 60–70 осіб, тобто у кожному 

класі приблизно 10–12 учнів. У таких класах та ще й за умов слабкої технологічної бази 

сільських шкіл методично складніше організувати навчання географії, застосувати су-

часні інтерактивні технології. До того ж, у малокомплектній школі практично нівелю-

ється конкуренція між учнями, що ускладнює мотивування навчання. 

У найближчі п’ять років у більшості адміністративних районів області кількість учнів 

на одного вчителя географії, а водночас і наповнюваність учнівських класів зменшиться. 

Найгіршу перспективу мають Мостиський, Перемишлянський, Сколівський райони.  

Нині найменш прогнозованим у кількісному і якісному вимірах є вивчення географії 

у старшій загальноосвітній школі, яка з 2016/2017 н. р. повністю переходить на про-

фільне навчання. Потенційні можливості географії на цьому рівні середньої освіти непо-

гані: як профільний предмет її можуть вивчати у школах з природничо-математичним  

і суспільно-гуманітарним напрямами, окрім того, як у цих школах, так і в освітніх закла-

дах технологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів профілізації можливі 

елективні географічні курси (курси за вибором), адже сучасна географічна наука має чи-

мало суміжних напрямів і, відповідно, цікавих спецкурсів: “Географія культури”, 

“Медична географія”, “Географія спорту”, “Географія туризму” тощо. Наразі немає віро-

гідної статистики щодо кількості учнів, охоплених профільним вивченням географії, 

оскільки перехід до профільного навчання не завершений. 

Профілізація старшої школи зумовлює і суттєві зміни в організації функціонування 

мережі загальноосвітніх закладів, зокрема в сільській місцевості. У 2015/2016 н. р. 

завершується формування освітніх округів навколо опорних шкіл, на базі яких 

відбуватиметься профільне навчання. Сьогодні в області існує 116 освітніх округів  

і процес їхнього формування, який включає правові, фінансові, організаційні аспекти , 

триває. 

Результатом процесу вивчення географії є предметні компетентності учнів. Якість 

знань і вмінь з географії школярів Львівщини, як і українських школярів загалом, зали-

шається поза увагою вітчизняного освітнього моніторингу. Закриті для освітян та гро-

мадськості і результати Міжнародного дослідження якості природничо-математичної 

освіти TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) за 2011 р., які про-

водила ця організація в усіх областях України. Відомо, що географія в тесті з природни-

чих дисциплін цього дослідження займала 20 % (35 % завдань були з біології, 

20 % завдань – з хімії, 25 % – з фізики). 

Оцінити старання школярів Львівщини у вивченні географії можна тільки серед тих 

учнів, які її добре знають, а тому є учасниками різних турів Всеукраїнської олімпіади  

з географії, а також серед тих, хто проходить випробовування з цього предмета на зов-

нішньому незалежному оцінюванні (ЗНО). Серед українських школярів вихідці з Львів-

щини мають високі показники: упродовж 2011–2015 рр. школярі області були призерами 

четвертого туру Всеукраїнської олімпіади з географії (окрім 2014 р.), а у 2015 р. учень 

Львівського фізико-математичного ліцею Богдан Лущик отримав диплом другого сту-

пеня у конкурсі дослідницьких проектів на Міжнародній олімпіаді з географії, яка від-

бувалася в Бразилії. 
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Третій тур Всеукраїнської олімпіади з географії, який щороку виявляє найобізнані-

ших і найздібніших юних географів в області, упродовж 2011–2015 рр. дав 42 пере-

можці. Більше половини з них (23 учні) навчались у школах та гімназіях Львова, у тому 

числі 17 – у гімназії “Престиж”. 

Лише трьом сільським учням вдалось у ці роки здобути перемогу на обласній олім-

піаді з географії, а учениця Глинського НВК (Жовківський р-н) Соломія Ґудз отримала 

диплом першого ступеня тричі – навчаючись у 9, 10 та 11 класах. Найчастіше перемагали 

в обласній олімпіаді з географії (2011–2015) учні з Шевченківського та Залізничного 

районів м. Львова, Яворівського, Жовківського районів та міста Червонограда. 

 

Адміністративні райони і школи, з яких учні найчастіше перемагали  

в обласних олімпіадах з географії (2011–2015) 

 

Адміністративний район,  

школи 

Кількість призерів 

обласної олімпіади 

У тім числі дип-

ломів першого 

ступеня 

Учителі  

географії 

І. Львів. Шевченківський район 39 19  

Гімназія “Престиж” 18 17 Л. А. Куляба 

СЗШ № 54 9 2 М. С. Герцюк 

СЗШ № 91 4 1 Л. М. Хомин 

ІІ. Львів Залізничний район  28 4  

Львівський фізико-

математичний ліцей-інтернат 
11 2 В. Г. Гаврилюк 

Гімназія “Гроно” 5  Г. І. Попович  

ІІІ. Яворівський район 28 3  

Яворівська гімназія  

імені Осипа Маковея 

6  Г. Ф. Петришин 

Шклівська СЗШ 5  Д. І. Пастернак 

Новояворівська СЗШ № 2  4  М. П. Процик  

ІV. Жовківський район 20 4  

Глинський НВК 4 3 З. В. Боровець 

Замківська СЗШ 3  С. М. Качмар  

Дублянська СЗШ 3  К. Д. Антонів 

Рава-Руська СЗШ № 1 3  О. М. Гореча  

V. Червоноград 22 2  

Червоноградська СЗШ № 4 4 1 Г. Й. Антонів 

Червоноградська СЗШ № 12 3 1 М. І. Мельник  

Червоноградська СЗШ № 13 4  Н. Р. Дзіковська 

Червоноградська гімназія 4  Н .І. Киричук  

 

Щороку понад чотири тисячі випускників з Львівщини беруть участь у ЗНО з гео-

графії і за кількістю учасників у незалежному тестуванні з цього предмета область нале-

жить до четвірки лідерів (разом з Харківською, Дніпропетровською та Київською зі сто-

лицею включно). Рейтингові бали з географії на ЗНО випускників з Львівщини вищі від 

загальноукраїнських. У 2014/2015 н. р. Львівщина посіла перше місце за результатами 

ЗНО з географії. 
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Результати незалежного тестування за 2011–2015 рр. ми проаналізували за такими 

категоріями випускників, які є на сайті Українського центру оцінювання якості знань: 

загальноосвітні школи, гімназії, спеціалізовані школи, ліцеї (див. рис. 3–6). 

 
Рис. 3. Частка рейтингових балів з географії, отриманих на ЗНО випускниками 

загальноосвітніх середніх шкіл області (сумарно за 2011–2014 рр.) 
 

Найчастіше учні загальноосвітніх шкіл отримують на ЗНО рейтинговий бал у про-

міжку від 124 до 150 (38 %). Лише п’ята частина мають бали 150–162. Найвищі здобутки 

на ЗНО в цей період продемонстрували школярі зі Сихівського р-ну (майже 43 % з них 

мали рейтингові бали у проміжку 162–199,5 і два школярі – максимальні 200 балів),  

а також випускники середніх шкіл Галицького і Франківського районів Львова (їхня 

частка у цьому проміжку рейтингу – 41 %). За чотири роки тільки дев’ять учнів загально-

освітніх шкіл мали 200 рейтингових балів, причому чотири з них були зі Стрия, Черво-

нограда, Золочева і Самбора. 
 

 
Рис. 4. Частка рейтингових балів з географії, отриманих на ЗНО випускниками  

гімназій області (сумарно за 2011–2014 рр.) 

 

Картина розподілу рейтингових балів гімназистів обернено симетрична порівняно  

зі школярами: бали гімназистів удвічі рідше, ніж у школярів, потрапляють у проміжок 

до 150, водночас гімназисти отримують удвічі частіше від школярів високі рейтингові 
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бали – від 173 і вище. Якщо підсумувати частку балів від 162 і вище, то можна виділити 

п’ять гімназій області, учні яких за останні чотири роки отримали найвищий рейтинг  

з географії: Дрогобицька (77 %), Бориславська (68 %), Червоноградська (66 %), гімназії 

Шевченківського (65 %) і Франківського (63 %) районів м. Львова. Високий рівень знань 

гімназистів не тільки з обласного центру, а й з інших міст свідчать про значний радіус 

поширення якісного рівня викладання географії в області. 

Розподіл рейтингових балів серед школярів спеціалізованих шкіл приблизно такий, 

як серед випускників найліпших загальноосвітніх шкіл: частка балів від 162 і вище – 

понад 40 %, та водночас вона значно нижча, ніж у гімназистів (57 %). 
 

 
Рис. 5. Частка рейтингових балів з географії, отриманих на ЗНО випускниками 

спеціалізованих загальноосвітніх шкіл області (сумарно за 2011–2014 рр.) 

 

Ліцеїсти складають географію на ЗНО приблизно так само, як учні спеціалізованих 

шкіл. Винятком є учні Львівського фізико-математичного ліцею, яким належить абсо-

лютна першість в області на незалежному оцінюванні знань з географії. Вище 162 балів 

за 2011–2014 рр. отримали 82 % його випускників, у тім числі 28 % з них – понад 

190 балів. 

 
 

Рис. 6. Частка рейтингових балів з географії, отриманих на ЗНО випускниками  

ліцеїв області (сумарно за 2011–2014 рр.) 
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Вивчення географії в школах регіону організовує 1 101 педагог-фахівець (5 % від усіх 

вчителів регіону), проте у частині шкіл цей предмет викладають і нефахівці. Водночас 

учителі-географи викладають у школі й інші предмети: насамперед економіку, часто – 

історію, інформатику тощо. Середній показник кількості вчителів географії на одну 

школу ілюструє тенденцію до скорочення учнівського контингенту та кількості годин  

з дисципліни. У середньому по області на одну школу не припадає навіть один учитель-

географ. У містах обласного значення, за винятком Моршина і Трускавця, школи в се-

редньому мають менше двох географів. 

Більше половини вчителів географії – 57 % – працюють у сільській місцевості. 

Найбільший педагогічний потенціал з географії має Львів – тут працюють 192 учи-

телі (17 % від загальної кількості вчителів географії регіону). В адміністративних райо-

нах значний педагогічний колектив географів є на Жовківщині (64 особи) та Яворівщи-

ні (77 осіб). 

Найвагомішу частку вчителів регіону становлять особи віком 41–50 років (34 %). Це 

вік фахової й особистісної зрілості, досвіду ще без професійної втоми. Така частка вчи-

телів віку 41–50 років характерна як для міської, так і для сільської місцевості. П’ята 

частина вчителів регіону має вік 31–40 років, який є оптимальним для новаторства і про-

фесійного розквіту. У сільській місцевості області частка вчителів цієї вікової категорії 

дещо вища, ніж у містах – 23 проти 19 % (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Розподіл учителів географії за віком 

 

Четверта частина вчителів-географів області мають вік 51–60 років. У містах області 

вчителів передпенсійного віку значно більше, ніж у селах – 30 проти 23 %. 

Частка вчителів, які продовжують працювати в школі після виходу на пенсію (вік 

понад 60 років), становить приблизно 12 % і є однаковою як для сільської, так і для 

міської місцевості. Станом на 2015/2016 н. р. у школах області працює 127 учителів ві-

ком понад 60 років (56 осіб у містах і 71 у селах). 

Найбільше потребуватимуть припливу молодих фахівців школи Львова (38 учителів 

передпенсійного і пенсійного віку), Жовківського (14), Пустомитівського (11), Раде-

хівського (11), Самбірського (11), Турківського (11), Старосамбірського (10) райо-

нів (див. рис. 8, 9). 
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Рис. 8. Розподіл учителів географії за віком у міських школах Львівської обл. 
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Рис. 9. Розподіл учителів географії за віком у сільських школах Львівської обл. 
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Найстарша за віком категорія учителів географії є численнішою, ніж наймолодша 

верства учительства (віком до 30 років): в області загалом працює лише 7 % учителів-

географів цього віку. У містах їх ще менше – 4 %. У 20 міських поселеннях області  

в школі немає жодного молодого вчителя географії. У селах регіону молодих учителів 

дещо більше – майже 10 %. Через низьку оплату вчительської праці ця професія є мало-

привабливою для молодих спеціалістів, які воліють працювати не за фахом, проте  

за більшу зарплату. І тільки в сільській місцевості за гірших можливостей працевлашту-

вання вчительські вакансії молоді фахівці займають охочіше. 

Учителі географії Львівщини плідно працюють у різних напрямах сучасних техноло-

гій навчання. Ефективною реалізацією компетентнісного підходу у навчанні географії 

засобами краєзнавства і туризму відомі такі вчителі-методисти: Анатолій Васильович 

Люсак (Жидачівська гімназія), Зоряна Володимирівна Боровець (Глинський НВК, Жов-

ківський р-н), Олег Степанович Крисюк (класична гімназія, м. Львів), Мар’яна Іванівна 

Ліщинська (Новокропивницька ЗОШ, Дрогобицький р-н); використанням елементів 

емпауермент педагогіки на уроках географії – Анжела Петрівна Дроняк (ЗОШ № 41, 

м. Львів); застосуванням сугестивної педагогіки у навчанні географії – Любов Володи-

мирівна Сура (Нововиднівська ЗОШ, Радехівський р-н); досконалим методичним рівнем 

організації активного навчання – Марія Миколаївна Пац (Добросинська ЗОШ, Жов-

ківський р-н), Наталія Миколаївна Косик (ЗОШ с. Старичі, Яворівський р-н), Василь Ва-

сильович Шипівдич (гімназія м. Новий Розділ), Ярослав Михайлович Стеци-

шин (ЗОШ № 2, смт Красне), Ірина Петрівна Гораєцька (Буська гімназія імені Є. Петру-

шевича при Львівському національному університеті імені Івана Франка), Наталія Сте-

панівна Цуп (Червонянська ЗОШ, Золочівський р-н), Марія Василівна Носовська (Сам-

бірська ЗОШ). 

Двоє вчителів області – Лариса-Леся Андріївна Куляба (учителька географії львівсь-

кої гімназії “Престиж”) та Ярослав Михайлович Пилипів (учитель географії гімна-

зії ім. митрополита Андрея Шептицького, м. Стрий) удостоєні звання “Заслужений 

учитель України”. 

Учителі географії області мають вагомий дослідницький доробок у галузі краєзнав-

ства, результатом якого є публікація таких краєзнавчих підручників, посібників і навіть 

атласів: Івашків Я. М. Миколаївське Придністров’я, 1993; Івашків Я. М., Івашків К. В. 

Миколаївський район. Атлас, 1998; Стецишин Я. П. Бузеччина, 1997; Сліпець С., 

Скіра О. Жовківщина, 1998; Богдан Я. Я. Золочівщина, 1999; Стасюк І. І. Сокальщина, 

1999; Сакаль Є. В. Географія Стрийщини, 1999; Максименко В. Ф. Географія Кам’янеч-

чини, 2001; Калита Н. Й. Географія Мостиського району, 2002; Андрейко І. М. Природа 

Городоччини, 2002; Береза В. Старосамбірщина, 2002; Бухней Я. Й., Крисюк О. С. 

Львів: географія фізична та історична, екологія, 2002; Бухней Я. Й., Крисюк О. С. Ман-

дрівки на природу Львова, 2003; Когут Н., Партем К. Моя Пустомитівщина, 2003; Тур-

ченяк Я. Краєзнавчі матеріали про природу та річкову мережу Жидачівщини, 2004; Слі-

пець С. та ін. Туристськими шляхами Жовківщини. Путівник, 2005; Машура Г. та ін. 

Самбір і Самбірщина, 2005; Зинів Г. М. Природа Дрогобиччини, 2008; Іванчишин Л. П. 

Перемишлянщина, 2008; Косик Н., Косик Л. Скарби Яворівщини, 2009; Зинів Г. М., 

Зінкевич М. В. Населення і господарство Дрогобиччини, 2010; Лоза Б. О. Природа Брід-

щини, 2010; Костишин Е. Краєзнавчі розмаїтості Новорозділля, 2013; Господарство Яво-

рівщини. Інформаційний довідник для вчителів загальноосвітніх закладів, 2015, укладе-

ний творчим колективом учителів географії району. 
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Унікально багатогранними є краєзнавчі пошуки відомого на Турківщині вчителя гео-

графії і директора Лімнянського НВК Ярослава Тирика, який опублікував чимало ґрун-

товних етногеографічних досліджень Бойківщини: Турківщина, 2000; Дорогами і стеж-

ками Івана Франка. Мандрівки Галичиною, 2002; Золоте кільце Бойківщини. Мандрівки 

Галичиною, 2003; Руський путь – прадавній шлях через Карпати, 2003; Рідний край. 

Турківщина, 2005. 

Реалізації краєзнавчого підходу у шкільній географії сприяє авторська творча майс-

терня вчителів географії, до складу якої входить 14 учителів з області (керівник – К. Пар-

тем, координатор – М. Зінкевич). Вони об’єднують зусилля з вивчення та підготовки до 

друку нових посібників з географії рідного краю. Комплексний навчальний посібник 

“Географія рідного краю. Львівська область” (2011) написав старший викладач кафедри 

природничо-математичної освіти ЛОІППО Мирослав Зінкевич. 

Географія у системі профтехосвіти. До 2016/2017 н. р. географію вивчають і в про-

фесійно-технічних навчальних закладах та ліцеях. Однак тільки 65 % учнів ПТУ здобу-

вають разом з професією повну загальну освіту. Тому приблизна кількість учнів, які ви-

вчають географію як предмет, що є базовим для середньої освіти, становить такий же  

ж відсоток, або понад 11 тис. осіб. Навчання предмета організовує майже 60 учителів. 

Незважаючи на те, що з 2016/2017 н. р. географію як предмет не викладатимуть у ПТУ, 

профільне навчання дає змогу впроваджувати відповідно до обраного напряму елективні 

географічні курси. І все ж для педагогічних працівників професійно-технічних навчаль-

них закладів, як і для інтенсивно реформованих вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації (технікумів, коледжів) “перехід” географії в базову школу позначиться знач-

ним звуженням поля викладацької діяльності. 

Позашкільна географічна освіта. Мала академія наук, еколого-туристичні центри  

й інші позашкільні структури відіграють вагому роль у популяризації географічної 

освіти серед шкільної молоді, у допрофільному та профільному вивченні цього пред-

мета. У структурі Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді діє від-

ділення наук про Землю, у якому дистанційно та очно навчаються учні 9–11 класів – 

усього 182 особи, з якими працюють два географи-викладачі. Наукові товариства МАН 

діють у Бродах, Золочеві, Стрию, Самборі та Львові. Мала академія робить значний 

внесок у поглиблення географічних знань серед школярів (всеукраїнські турніри юних 

географів) та у формування дослідницьких навиків серед старшокласників: під керів-

ництвом викладачів географічного факультету ЛНУ імені Франка студенти МАН 

пишуть дослідницькі проекти. 

Вища географічна освіта в регіоні. На території області здобути вищу географічну 

освіту можна у двох вищих навчальних закладах: на географічному факультеті Львівсь-

кого національного університету імені Івана Франка – одному з найстаріших географіч-

них факультетів України, та на створеній у 2014 р. кафедрі екології та географії Дрого-

бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Львівщина – друга 

область в Україні після Київської, де фах географа можна здобути як у класичному, так 

і в педагогічному університетах. Сьогодні триступеневу вищу географічну освіту забез-

печує тільки класичний університет, у якому діють сім кафедр географічної спеціаліза-

ції, на яких працюють 82 викладачі-науковці. 

Станом на 2014/2015 н. р. вищу географічну освіту в області здобували 890 студентів 

денної і заочної форм навчання у Львівському національному університеті імені Івана 
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Франка і 22 студенти денної форми навчання в Дрогобицькому державному педагогіч-

ному університеті імені Івана Франка. 

Популярність вищої географічної освіти в області, попри вузький ринок праці для 

фахівців з географії, спонукала нас до детального вивчення місця походження студентів, 

їхнього ставлення до праці в освітній галузі, мотивації вступу і намірів щодо працевла-

штування після закінчення університету, власної оцінки вагомості здобутої ними гео-

графічної освіти. Відповіді на ці питання з’ясовано через анкетування 131 випускника 

географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка 2015/2016 н. р. та вивчення особових 

справ студентів факультету географічної спеціалізації обох форм навчання. 

Основна частина студентів (75 %) – вихідці з Львівської обл., 20 % приїхали навча-

тись з сусідніх областей: Волинської, Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, 

Закарпатської (серед них найбільше – з Волинської та Івано-Франківської). З інших об-

ластей України навчається 5 % студентів, причому половина з них прибула з області-

сусіда другого порядку – Хмельницької (рис. 10). 
 

 
Рис. 10. Місце походження студентів-географів ЛНУ імені Івана Франка 

 

Детальніший аналіз географії походження студентів засвідчує що, окрім терито-

ріальної близькості, на частку студентів з тієї чи іншої місцевості впливає кількість учнів 

у ній. Наприклад, найбільше студентів на факультеті – 190 осіб, або 30 % – мають 

львівське походження. У розрізі адміністративних районів найчастіше на факультет 

вступають випускники з Жовківського та Пустомитівського районів (приблизно по 

тридцять студентів з кожного), які мають найчисленніший учнівський контингент. По 

два десятки студентів навчається з багатих на учнів, але більш віддалених від Львова 

Сокальського, Старосамбірського і Яворівського районів. Лише кілька осіб здобуває 

вищу географічну освіту з демографічно депресивного Перемишлянського р-ну, а також 

віддалених і нечисленних щодо учнів Бродівського і Сколівського районів. 

Якість знань з географії випускників шкіл, яку забезпечують, або належна методична 

школа викладання, або наявність кваліфікованих репетиторів також має вплив на гео-

графію вступників. Зокрема серед львів’ян найбільше студентів-географів серед випуск-

ників п’яти шкіл: гімназії “Престиж” (вісім осіб), ЗОШ № 46 і 91 (по сім осіб), гімназій 

“Гроно” і “Сихівська” (по п’ять осіб). 
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З усіх студентів-географів тільки 14 % закінчили спеціалізовані школи чи гімназії, 

причому ця частка значно зростає серед тих, хто приїхав навчатись з інших областей 

України: серед студентів зі Львова вона становить 19 %, з Волинської обл. – 21 %,  

а з областей не сусідів Львівщини –36 %. 

Фах географа здобувають головно дівчата (75 % від усіх студентів) і переважно меш-

канці міст (65 %). 

Наміри щодо працевлаштування, сфери праці в студентські роки й оцінка вагомості 

здобутої освіти були з’ясовані окремо серед студентів-магістрів і спеціалістів. 

Серед магістрів тих, хто вже працює в галузі освіти (неповне навантаження) або впев-

нений, що буде прийнятий на викладацьку роботу, – тільки 6 %. Усі вони – дівчата  

з сільської місцевості. Ще 19 % п’ятикурсників-магістрів (винятково дівчата, які головно 

проживають у містах) хочуть працювати в школі, але сумніваються, що знайдуть вільну 

вакансію. Такій же ж частині випускників професія вчителя до вподоби, проте через 

низьку зарплату вони не мають наміру працювати в школі. Ще 17 % припускає, що 

можливо життєві обставини змусять їх працювати в школі. Серед цієї групи респонден-

тів більше третини – чоловіки міського та сільського походження. Дехто припускає, що 

працюватиме в освітній галузі, але не за спеціальністю (4 %). Отже, загалом серед магіст-

рів 65 % випускників потенційно зорієнтовані на працю в освітній галузі, проте через 

об’єктивні причини навряд чи там опиняться. 

За роки навчання 11 % студентів, які також були зорієнтовані на викладання геогра-

фії в школі, зрозуміли, що це не їхнє покликання. Частка тих, які виключають працю  

в галузі географічної освіти, невисока (13 %): за жодних умов не підуть працювати  

в освітні заклади 4 %, ще 9 % ніколи про це не мріяли. Отже, негативне ставлення  

до географічної освіти як сфери прикладання праці мають майже чверть магістрів-

географів. Приблизно десята частина випускників цього освітньо-кваліфікаційного рівня 

бачить себе в туристичній галузі. 

Серед випускників-спеціалістів працівників в освітній галузі трохи більше – 9 %, 

однак порівняно з магістрами переважають міські дівчата. Частка респондентів-спеціа-

лістів, які хочуть працювати в школі, але сумніваються у наявності вакансії, дещо нижча, 

ніж у магістрів – 17 %, та, на відміну від них, про таке мріють винятково сільські дів-

чата. Ще 13 % хотіли б працювати в школі, але низька зарплата стримує їхні пошуки 

роботи в цій сфері. Більше чверті опитаних (27 %) припускають, що залежно від життє-

вих обставин, можливо, таки влаштуються в школу (серед них – 6 % міських студентів-

чоловіків). Це значно вищий показник, ніж у магістрів. Так само, як і в магістрів, 

4 % (винятково хлопці) припускають, що працюватимуть в освітній галузі, проте не за 

спеціальністю. 

Отже, серед випускників-спеціалістів на працю в освітній галузі зорієнтовано 

70 % студентів, що на п’ять пунктів більше, ніж серед магістрів. 

Категорично проти праці в освітній галузі 27 % опитаних: 19 % ніколи про це не мрі-

яли (серед магістрів таких було на шість пунктів більше), 6 % мріяли, але розчарувались 

у привабливості педагогічної праці, 2 % бачить своє професійне майбутнє у сфері туриз-

му. Отже, серед випускників-спеціалістів противників освітянської кар’єри менше на 

шість пунктів порівняно з магістрами. 

Студенти-випускники по різному оцінюють свої шанси влаштуватись в інші, ніж 

освіта, сфери зайнятості. Для 21 % магістрів це питання є дуже болючим. Проблема пра-

цевлаштування найбільше хвилює тих дівчат-магістрів (як міських, так і сільських), які 
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б хотіли працювати в школі: саме вони не уявляють, де шукати роботу після закінчення 

факультету. Близько 17 % випускників розважливо ставляться до проблеми майбутнього 

працевлаштування, а 13 % про це ще не задумувались. Водночас стільки ж (13 %) 

студентів-магістрів уже знайшли роботу і мають намір працювати на тому ж місці після 

закінчення навчання; 15 % від опитаних мають намір шукати місце праці за кордоном. 

Випускники-спеціалісти, які зазвичай віддають навчанню менше часу, ніж магістри, 

проблему працевлаштування вирішують більш кардинально: 23 % уже працюють і ма-

ють намір залишитись на цьому ж місці після закінчення університету (серед магістрів 

таких менше на десять пунктів), причому серед зайнятих майже немає сільських меш-

канців. Для 23 % спеціалістів питання працевлаштування є дуже болючим і серед них 

переважають студенти сільського походження. Ще 19 % оптимістично налаштовані – 

“якусь роботу знайдуть”. Тих, які ще не думають про роботу – 9 %, а 17 % опитаних 

мають намір шукати місце праці за кордоном. 

Незалежно від професійних уподобань студенти п’ятого курсу намагаються працю-

вати, щоб утримати себе чи навіть оплачувати власне навчання. Серед магістрів частка 

тих, хто працює, становить 53 %. Респонденти цього освітнього рівня назвали різні 

сфери зайнятості: переважно це торгівля (19 % зайнятих), маркетинг і менедж-

мент (11 %), транспорт і логістика (6 %), туризм і сфера послуг (3 %). Є зайняті і в таких 

напрямах, як аутсорсинг, хендмейд. 

Серед спеціалістів відсоток частково зайнятих студентів трохи нижчий, ніж серед ма-

гістрів і становить 51 %. Проте сфери зайнятості ті ж самі: домінує торгівля (17 %), 

маркетинг і менеджмент (15 %). Водночас значно вища частка сфери послуг – 17 проти 3 %. 

Цікавою є оцінка випускниками факультету соціальної і фахової значимості здобутої 

ними географічної освіти. Серед вибраних магістрами відповідей найчастіше (53 %) 

траплялась така: отримані знання і досвід знадобляться мені в житті. Такий погляд часто 

поєднувався зі ще одним висновком: я цікаво і весело провела (провів) п’ять років сту-

дентського життя (38 %). Частка тих, хто, окрім цікаво проведеного часу, оцінює нав-

чання ще і як процес здобування фаху, серед магістрів становить 30 %. Для ще майже 

20 % магістрів навчання на географічному факультеті було своєрідним стартовим май-

данчиком у світ, адже після закінчення школи вони не знали, яку професію вибрати. 

Одиничними були відповіді на кшталт: “я здобула (здобув) диплом про вищу освіту 

і це все, що мені було потрібно”, “було цікаво, але мушу вчитись далі, щоб отримати 

більш конкретний фах”, “я змарнувала час, бо нічого така освіта мені не дала”. 

Оцінка вагомості здобутої освіти респондентами-спеціалістами дещо інша: 57 % ува-

жають, що отримані знання і вміння знадобляться в житті; для 26 % це ще був і весело 

та цікаво проведений час (серед магістрів таких було на 12 пунктів більше). Усвідом-

лення здобутого фаху продемонстрували тільки 17 % опитаних (у 1,5 раза менше, ніж 

серед магістрів), проте серед спеціалістів виявилось менше тих, хто прийшов на факуль-

тет через невизначеність щодо професійного майбутнього (13 проти 20 %), однак більше 

таких, які зізнались, що їм потрібен тільки диплом про вищу освіту (9 %), і тих, що усві-

домили необхідність здобування ще однієї, більш конкретної освіти (4 %). 

Тепер зіставимо наміри випускників факультету і можливості ринку праці в освітній 

сфері. Як уже зазначено, зважаючи на частку вчителів географії передпенсійного і пен-

сійного віку, у найближчі п’ять років буде 250–270 потенційних вакансій (якщо вчителі 

вирішать піти на пенсію). Якщо врахувати частку тих випускників, які хочуть працювати 

в школі, незважаючи навіть на низьку зарплату (17 студентів з усього курсу, між якими 
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майже порівну міських і сільських жителів), то за найближчі п’ять–шість років випуск-

ники факультету могли б замінити вчителів пенсійного віку у містах і за сім–вісім років – 

у селах області. У містах це були б вчительки-магістри, у селах – переважно вчительки-

спеціалісти.  

Науково-методичні зв’язки між ланками географічної освіти регіону. Результатив-

ність навчального процесу з географії залежить від інтенсивності кругообігу науково-

методичної інформації між науковим закладом (географічний факультет), обласним 

Інститутом післядипломної освіти, районними і міськими науково-методичними 

центрами та педагогами-фахівцями. 

Підвищення кваліфікації вчителів географії, методичний консалтинг освітніх іннова-

цій, практичну розробку педагогічних проблем забезпечує Львівський обласний інсти-

тут післядипломної педагогічної освіти (ЛОІППО), зокрема кафедра природничо-мате-

матичної освіти, на якій працюють два викладачі географії. Щороку в ЛОІППО підви-

щують свою педагогічну кваліфікацію майже 60 учителів географії загальноосвітніх за-

кладів та профтехучилищ. 

Науково-інформаційну підтримку вивчення географії в середній ланці освіти певною 

мірою забезпечує співпраця ЛОІППО і географічного факультету ЛНУ імені Івана 

Франка. Такі форми співпраці, як заняття науковців з учителями, які підвищують фахову 

кваліфікацію на курсах, організація і проведення третього етапу Всеукраїнської олімпі-

ади з географії, підготовчі тренінги до четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади з гео-

графії, участь науковців у семінарах-тренінгах за міжнародним проектом “Освіта для 

сталого розвитку”, взаємна участь у науково-практичних конференціях, рецензування 

науково-методичних публікацій викладачів ЛОІППО, допис викладачів-науковців 

факультету в журнал “Педагогічна думка” сприяють проникненню здобутків географіч-

ної науки в шкільне середовище. 

Отже, в області завершується формування чотириступеневої системи географічної 

освіти. На найближчі п’ять років найліпшу перспективу кількісних показників розвитку 

матиме базова географічна освіта, що зумовлено порівняно сприятливою ситуацією  

з кількістю учнівського контингенту в молодшій школі регіону. Проте в таких районах, 

як Перемишлянський, Мостиський, Сколівський, кількість учнів, які вивчають геогра-

фію, зменшуватиметься. Для цього сегмента географічної освіти актуальною є проблема 

оновлення складу педагогічних працівників молодими вчителями. Найстарші за віком 

учителі працюють в містах області (окрім обласного центру). У найближчі п’ять років 

передпенсійного (55–60 років) і пенсійного віку досягне четверта частина вчителів 

географії області. 

Сегмент вищої географічної освіти регіону успішно розвивається завдяки популяр-

ності серед абітурієнтів географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка і появі ще 

однієї університетської географічної кафедри – у Дрогобицькому державному педаго-

гічному університеті імені Івана Франка. Склалась суперечлива тенденція між кількіс-

ним зростанням професійного сектора географічної освіти та потребами загальноосвіт-

ньої школи у фахівцях, між соціально зумовленим обмеженням працевлаштування мо-

лодих фахівців і зростанням частки пенсіонерів серед учителів географії. З’ясовано, що 

в освітній галузі не проти працювати 65 % студентів-випускників географічного фа-

культету ЛНУ імені Івана Франка, які можуть за п’ять–сім років замінити всіх учителів 

географії регіону передпенсійного і пенсійного віку. Відсутність ефективної освітньої 

політики на державному і регіональному рівнях унеможливлює поповнення шкільного 
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сегмента географічної освіти молодими фахівцями, що уповільнює процес модернізації 

освіти і реальне її реформування. 

Найменш прогнозованою у кількісному вимірі є ситуація з профільним рівнем ви-

вчення географії в загальноосвітніх та професійно-технічних закладах, а також у вищих 

навчальних закладах І та ІІ рівнів акредитації (коледжах, технікумах). Цей ступінь гео-

графічної освіти потребує подальшого вивчення. Актуальною проблемою для дослі-

джень у цій сфері є і територіальні зміни в освітній мережі, зумовлені переходом до про-

фільної освіти. 
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In the context of reforming secondary and high school education in Ukraine, the geographic education 

of the region and the country as a whole should be considered as a system that includes initial, basic, pre-

professional and professional level. Currently, there is no overall picture of the status and trends  

of development of the various segments of geographic education in the Lviv region that are necessary  

to consider while constructing regional education policy. The article defines quantitative indicators  

of the subjects of the learning process in geography on various educational levels and in territorial aspect. 

This study reveals that during next five years, the best prospects regarding quantitative indicators will 

have basic geographical education, due to relatively favorable situation with the number of pupils  

in primary schools of the region. The article shows in detail the educational achievements of geography 

students at regional and national levels; points the centers for optimal development of geographic 

education such as Lviv, Drohobych, Sambir, Stryi, Chervonograd; and reveals scientific and 

methodological improvements of teachers of geography in the region. The research analyzes  

the contradictory trend between quantitative growth of professional sector of geographical education 

(opening of new regional university departments) and the needs of secondary school in specialists, and 

between socially conditioned restriction of employment of young professionals because of growing 

proportion of retired among teachers of geography. It was found that 65% of graduate students  

of department of geography at Ivan Franko National University of Lviv do not mind working in education 

and respectively can replace within 5–7 years all teachers of geography at pre-retirement and retirement 

age in the region. However, the lack of effective educational policies at national and regional levels 

prevents replenishment of school’s segment of geographical education by young professionals, and thus 

slows down the process of modernization of education and its real reform. 

Key words: geographic education, levels of geographic education, the quality of knowledge  

on geography, age structure of geography’s teachers, teaching achievements of the geography teachers  

of the region, professional intentions of the graduates of Geography Department. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ 

 

Ганна Машіка 

 

Мукачівський державний університет, 

вул. Ужгородська, 26, 89600, м. Мукачево, Україна 

 
Проаналізовано методологічні підходи щодо ідентифікації господарського потенціалу регіо-

ну та можливостей його структуризації, а саме: позиція; діяльнісний підхід; пропорційність  

у системі регіональних ресурсів; потенційне зростання регіонального продукту (можливий 

максимум), економічне зростання, соціальний розвиток і нововведення; прогресивний підхід; 

економічний цикл; екологічна безпека регіону. Виконано критичний аналіз теоретичних умов, 

що стосуються характеристик концепту “регіонального економічного потенціалу” і його 

субпотенціалів. 

Наведено авторську модель кругообігу економічного потенціалу регіону. Особливістю моде-

лі кругообігу регіонального економічного потенціалу є розділення всіх видів субпотенціалів 

регіонального економічного потенціалу згідно з діяльнісним підходом на три групи (ресурс, 

фактор, результат). Найактивніша й найефективніша фаза кругообігу регіонального економічно-

го потенціалу – друга фаза (група факторів). У ній доповнена корисна дія до чинників економіч-

них ресурсів, що є посередниками економічних відносин (обмін прав власності, техніко-

економічні, організаційно-економічні тощо). Таке групування субпотенціалів регіонального 

економічного потенціалу, з погляду методології, дає змогу привернути увагу до особливої ролі 

типу фактора регіонального економічного потенціалу. Тому це потребує подальшого досліджен-

ня та розробки методів і прийомів їхніх потужностей. У моделі доведено, що між усіма 

регіональними економічними субпотенціалами є прямо протилежні стосунки, і, як підсумок, 

регіональний економічний потенціал. 

Розроблено змістовні характеристики базових і прихованих структурних елементів госпо-

дарського потенціалу регіону. Вперше описано гуманістичний та інтегративний регіональний 

субпотенціали економічного потенціалу. 

Ключові слова: господарський потенціал регіону, інституційний потенціал, інтеграційний 

потенціал, просторовий потенціал, часовий потенціал. 

 

Проблематика ефективного (прогресивного) розвитку регіонів України, вирішення 

структурних і міжтериторіальних дисбалансів є стрижневою для вітчизняної науки  

і практики. Адже, незважаючи на розмаїття природно-ресурсних, кліматичних, 

просторових, ландшафтних, рекреаційних, людських та інших потенціалів господар-

ського розвитку в Україні, ефективність їхнього використання в усіх регіонах держави 

перебуває на вкрай низькому рівні. 

Особливу небезпеку для ефективного використання господарського потенціалу 

регіонів України становить катастрофічне фізичне зменшення за останні кілька років 

таких важливих ресурсів, як демографічний, просторовий, інвестиційний, фінансовий, 

інтеграційний, зовнішньоекономічний тощо. 

Якщо такі негативні тенденції збережуться і в наступні роки, то країну очікувати-

муть усі проблеми і біди, що асоціюються з критичним перевищенням порогових 
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значень показників національної безпеки, починаючи від повного припинення 

регіональної господарської активності, блокування (заморожування, відтермінування) 

виплат державних соціальних трансфертів, “сомалізації” регіонів і закінчуючи 

демографічною катастрофою. 

Про важливість розробки цієї проблематики зазначено і в “Концепції державної 

регіональної політики” (2001), де наголошено, що головною метою державної регіо-

нальної політики України є “підвищення ефективності використання економічного 

потенціалу регіонів” [18]. 

Іншими словами, регіональний розвиток є наслідком діяльності суб’єктів регіональ-

ної економіки щодо ефективності експлуатації регіонального економічного потенціалу. 

З огляду на це, особливим завданням у найближчі місяці й роки має бути створення 

найбільш сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності суб’єктів 

регіональної економіки, у тому числі завдяки підвищенню рівня доступності та 

легкості експлуатації регіональних економічних ресурсів. 

Особливим аспектом у цій науковій проблематиці є з’ясування прихованих струк-

турних елементів господарського (економічного) потенціалу регіону як головної 

детермінанти регіонального економічного зростання. 

Зазначимо, що матеріальною основою національної та регіональної економіки  

є господарський потенціал. Однак стосовно структурних елементів цієї дефініції  

в економічній літературі поки що не склалося універсального бачення. 

Такі сучасні дослідники, як В. Семенов, О. Басюк, О. Білега, О. Михайлюк, 

М. Орлова, О. Руденко та інші, економічний потенціал регіону структурують на три 

компоненти: природо-ресурсний, трудовий і виробничий потенціали [7, c. 8]. 

М. Гедз у структурі економічного потенціалу виділяє чотири складові: природно-

ресурсний, трудовий, інвестиційний та інноваційний потенціали [5]. 

Вітчизняні дослідники О. Балацький та В. Кислий до складу економічного потенці-

алу регіону зачисляють п’ять елементів: природний, трудовий, інвестиційний, 

інноваційний та інституційний потенціали [2]. 

Академіки Е. Лібанова та М. Хвесик наводять такі структурні елементи економічно-

го потенціалу регіону, як трудовий, ресурсно-сировинний, науково-технічний, 

інноваційний, управлінський [16, c. 84]. 

О. Чаленко наводить такі складові економічного потенціалу регіону: організацій-

ний, соціальний, ресурсний, маркетинговий, управлінський, трудовий, виробничий, 

інвестиційний, інноваційний потенціал [19]. 

Деякі зарубіжні автори досліджували такі елементи економічного потенціалу регіо-

ну, як інвестиційний, інноваційний, природо-ресурсний, виробничий, соціальний, 

фінансовий, інфраструктурний, інтелектуальний, зовнішньоекономічний (експорт-

ний) [14, c. 60]. 

Як бачимо з наведених класифікацій елементного складу господарського потенціа-

лу регіону, які сильно відрізняються між собою як у кількісному, так і в якісному 

аспектах, необхідно розробити методику структуризації економічного потенціалу 

регіону. 

Наша мета – сформувати методологічний підхід щодо структуризації господар-

ського потенціалу регіону та систематизувати і схарактеризувати його елементний 

склад. 

Для формування методологічного підходу щодо структуризації господарського 

потенціалу регіону необхідно з’ясувати сутнісні характеристики категорії “економіч-
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ний потенціал”. Очевидно, що ця дефініція об’єднує трактування таких понять, як 

“потенціал” і “економічний”. 

У семантичному аспекті термін “потенціал” трактують крізь призму таких понять, 

як сила, потужність, міць, максимальна можливість. 

З методологічного погляду потенціал – це абстрактна величина, що характеризує 

здатність ресурсу перетворитися на фактор, тобто з його пасивної форми в активну. 

Деякі автори пропонують розглядати потенціал як невикористані можливості, які 

описують таким рівнянням: 

П = Ре + Рр, 

де П – потенціал; Ре – ресурс в експлуатації; Рр – ресурс у резерві [6, c. 154]. 

Іншими словами, потенціал – це всі можливі джерела, засоби, запаси, сили, кошти, 

умови і можливості, які є і можуть бути використані (приведені в дію) для реалізації 

тієї чи іншої мети, вирішення завдань. 

Зазначимо, що наразі поняттю “економічний потенціал” у практиці регіонального 

управління не приділяють належної уваги. Наприклад, економічний потенціал не є 

предметом державного управління, моніторингу і контролю, об’єктом обліку органів 

державної статистики. Крім того, змістова характеристика економічного потенціалу 

регіону в сучасній економічній літературі трапляється зрідка, а запропоновані визна-

чення недостатньо розгорнуті. 

Більшість авторів трактує економічний потенціал регіону (ЕПР) як здатність регіо-

нальної економічної системи реалізовувати її цільову функцію – виробляти певну 

кількість продукції [4; 6, с. 156]. 

Інші автори цю категорію характеризують як виробничі можливості регіональної 

економічної системи, під якими мають на увазі множину всіх можливих сполучень 

витрат ресурсів (трудових, матеріальних та ін.) та випусків продукції [3, c. 112]. 

Найпростішою методологічною моделлю перетворення ресурсів у фактори та здат-

ності факторів продукувати валовий національний продукт є загальновідомі  

дво- (праця, капітал) та багатофакторні (земля, праця, капітал, НТП) неокласичні 

функції Коба–Дугласа, Джеймса Міда, Роберта Солоу та ін. За цим методологічним 

підходом економічний потенціал – це сукупна продуктивність ресурсів (природних, 

людських, матеріально-виробничих, науково-технічних) [20, c. 54]. 

Є також трактування, згідно з яким регіональний економічний потенціал – це сукуп-

ність усіх галузей регіональної економіки, усіх підприємств, організацій та установ, що 

виробляють валовий регіональний продукт (ВРП) [13]. 

Деякі автори під економічним потенціалом регіону розуміють сукупну потужність 

усіх продуктивних сил регіональної економіки [11]. 

На нашу думку, “економічний потенціал регіону” та його структурні елементи 

треба розглядати з таких методологічних підходів: 

1) з позиції наявності всіх (базових, прихованих) ресурсів, умов і можливостей  

у регіоні, які максимально можуть бути використані (кількісні, якісні характеристики). 

Водночас наголосимо, що ресурси, умови і можливості ще не можуть бути прирівняні 

до потенціалу, однак у процесі використання вони перетворюються на потенціал. 

Отже, важливим у ході дослідження економічного потенціалу регіону є саме активний, 

діяльнісний підхід, що спонукає до вивчення не стільки ресурсів і способів їхнього 

використання, скільки до пошуку новітніх методів активізації регіонального населення 

в напрямі ефективного використання наявних ресурсів у господарській практиці; 
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2) з позиції системної пропорційності наявних ресурсів, умов і можливостей. Як 

відомо, дефіцит тих чи інших ресурсів спонукає регіональну економіку до незбалансо-

ваного використання наявного економічного потенціалу, що зумовлює необхідність 

перебудови структури економіки та підвищує ризики економічної безпеки регіону.  

У цьому аспекті економічний потенціал регіону треба також розглядати з погляду 

поступової оптимізації ресурсних пропорцій регіону, у тому числі завдяки міжрегіо-

нальній взаємодії регіонів-донорів та регіонів-реципієнтів; 

3) з позиції ефективності залучення наявних ресурсів, створення умов і використан-

ня можливостей у регіональному господарському відтворенні. У цьому аспекті 

економічний потенціал регіону потрібно розглядати з погляду досягнення потенційно-

го ВРП (гранично можливого), цілей регіональної економічної політики, у тому числі 

економічного зростання, соціального й інноваційного розвитку; 

4) з позиції процесного підходу, за якої економічну діяльність подають як свідомо 

керований процес перетворення економічних ресурсів у економічні фактори, з метою 

створення економічних благ; 

5) з позиції господарського кругообігу, за якої регіональна економічна система 

пронизана потоками ресурсів, благ, фінансів (податки, трансферти, грошові засоби 

суб’єктів регіональної економіки), які обертаються між усіма суб’єктами регіональної 

економіки; 

6) з позиції екологічної безпеки регіону. Як відомо, дотримання умов самовідтво-

рення природного середовища є необхідною передумовою необмеженого природно-

екологічними чинниками економічного зростання. 

На нашу думку, під економічним потенціалом регіону як стрижневою дефініцією 

регіональної науки й економіки треба розуміти всі можливості, ресурси та їхні резерви, 

засоби, запаси й сили, які можуть бути включені в регіональний господарський процес 

і використані для прогресивного регіонального економічного розвитку, виробництва 

економічних благ на рівні потенційного валового регіонального продукту. Іншими 

словами, економічний потенціал регіону – це всі ресурси, можливості, умови, здатнос-

ті, засоби тощо, які наявні в регіональній економічній системі або які можна в неї 

залучити ззовні та використати для виробництва максимально можливого обсягу 

економічних благ (товарів і послуг) у певних просторово-часових рамках, здатних 

задовольняти потреби населення регіону і сприяти розвитку його добробуту. 

На думку проф. В. Катькало, у комплексне поняття “ресурс” природно включати 

також різні можливості, здатності, умови, засоби, джерела, запаси, сили тощо [10]. 

Отже, говорячи про економічний потенціал регіону, треба розуміти часово-просторову 

систему, у якій взаємодіють регіональні ресурси, а також чинники, які перетворюють ці 

ресурси у фактори, унаслідок чого створюється потенційний ВРП (див. рисунок). 

Як бачимо з рисунка, структура економічного потенціалу регіону містить багато 

складових, видів економічного потенціалу, які можна також об’єднати в поняття 

сукупний економічний потенціал. 

Запропоноване нами розділення субпотенціалів господарського потенціалу регіону 

на три групи пов’язане з застосуванням діяльнісного підходу. Іншими словами, будь-

яку діяльність розглядають у триєдності підготовчої (пошукова, підготовка матеріалів, 

ресурсів), активної і підсумкової (досягнення цілей) фаз. 

На відміну від першої фази, у другій фазі в моделі кругообігу господарського потен-

ціалу відбувається додавання корисного ефекту до економічних ресурсів завдяки 

чинникам, що опосередковують економічні відносини (обмін правами власності, 
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техніко-економічні, організаційно-економічні, інституційні та ін.). Наприклад, науково-

технічні, інтелектуальні ресурси без підприємницького ресурсу не зможуть перетвори-

тись на інноваційні. 

 

 

Модель кругообігу економічного потенціалу регіону та його структура 

 

Друга фаза в моделі кругообігу ЕПР ми розглядаємо як зростання маси базо-

вих (традиційних матеріальних і нематеріальних) ресурсів, утворення нової споживчої 

вартості завдяки використанню технологій, здатних збільшити швидкість і масштаби 

їхнього використання та відтворення, збільшення вільного часу і продуктивності 

виробництва, зниження витрат виробництва на основі новітніх досягнень науки  

і техніки, якісного поліпшення умов праці, зростання виробничих навичок і професій-

ної освіти. 

Третя фаза у запропонованій моделі – це корисний ефект для регіональної громади 

від використання економічних ресурсів. У третій фазі, крім задоволення потреб 

регіональної громади внаслідок перерозподілу потенційного ВРП, утворюється 

додаткове джерело ресурсів. Наприклад, у міру розвитку матеріального добробуту 

громадян очікувана тривалість життя зростає, що загалом впливає на збільшення 

трудових ресурсів тощо. 

Уважаємо за доцільне долучити в економічний аналіз, крім традиційних структур-

них елементів економічного потенціалу регіону, і такі новітні (приховані) види 

субпотенціалів, як часовий, просторовий, інституційний, політичний, інтеграційний, 

гуманістичний, валеологічний, потенціал громадянського суспільства, які, на нашу 

думку, здатні посилювати корисний ефект у разі реалізації цільової функції регіональ-

ної економічної системи [1; 6, с. 154; 8; 9; 12; 14; 15; 17]. 

Оскільки не всі види субпотенціалів, що входять до складу економічного потенціа-

лу регіону, популяризовані в регіоналістиці, то необхідно навести їхні визначення. 

Просторовий потенціал – можливості освоєння і використання територіального 

простору з погляду критеріїв оптимальності масштабу території, формування ефектив-

Елементи ЕПР: 
соціальний, культурний, 

валеологічний, 

громадянського 

суспільства, екологіч-

ний, гуманістичний 

Елементи ЕПР: 

освітній, ринковий,  

інституційний, інноваційний, 

інформаційний, політичний, 

управлінський, організаційний, 

підприємницький, 

інтеграційний, зовнішньоеко-

номічний 

Фаза 3. Результат 

Елементи ЕПР: 

просторовий, часовий, 

природний, трудовий, 

виробничий, інвестиційний, 

інфраструктурний, науково-

технічний, інтелектуальний, 

фінансовий 

Фаза 2. Процес перетворення 

ресурсів у фактори 

Фаза 1. Ресурси 
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них внутрішньорегіональних зв’язків, організації ефективного господарства, у тім 

числі освоєння ресурсів, створення сприятливих умов життєдіяльності й життєзабезпе-

ченості населення. Саме простір і територія формують соціально-економічне середо-

вище, зумовлюють базові фактори розвитку регіональної економіки. 

Часовий потенціал – час (запас часу, витрати часу), який може бути використаний 

на цілі регіонального розвитку, у тому числі створення необхідних передумов для 

повноцінної життєдіяльності майбутніх поколінь. Кожна регіональна економічна 

система використовує закріплені за нею (доступні для використання) у кожний момент 

ресурси, ефективність залучення яких у господарський процес має певні часові рамки. 

Природний потенціал – тіла і сили природи, які у вигляді землі та земельних угідь, 

водних багатств і повітряного басейну, корисних копалин, лісів, рослинного і тварин-

ного світу можуть бути використанні у сфері матеріального виробництва регіону. 

Використання природного потенціалу в господарстві регіону має узгоджуватися з 

концепцією сталого розвитку, що передбачає гармонійний розвиток економіки, соціуму 

й екології. Структура природного потенціалу охоплює природо-ресурсний, кліматич-

ний, ландшафтний, рекреаційний потенціали. 

Трудовий потенціал – робоча сила регіону, у тому числі підприємці, самозайняті,  

а також працездатне населення за межами регіону, яке може бути залучене в регіональ-

ний господарський процес. 

Виробничий потенціал – сукупність засобів виробництва, а також технологій їхньої 

експлуатації, що можна використати в господарському процесі. Структура виробничо-

го потенціалу за галузевим підходом різноманітна (аграрний, промисловий, будівель-

ний, торговельний, туристичний тощо), її оцінюють з погляду технологічної оснаще-

ності, спеціалізації та конкурентоспроможності виробництва. 

Інвестиційний потенціал – сукупність інвестиційних ресурсів, які представлені на 

регіональному ринку у формі інвестиційної пропозиції і можуть бути перетворені на 

реальний інвестиційний попит з метою задоволення потреб відтворення регіонального 

капіталу (матеріального, фінансового, інтелектуального, людського та ін.). 

Інфраструктурний потенціал – можливість ефективного використання складових 

елементів інфраструктурного комплексу регіону з метою забезпечення його сталого 

розвитку. До складу інфраструктури належать: транспорт, зв’язок, комунікації, сфера 

послуг (освітні, медичні, юридичні, торговельні, житлово-комунальні, державне 

управління, природоохоронні, інформаційні, туристичні та ін.), банківська та пара-

банківська (фонди, кредитні спілки, страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди тощо) 

системи. 

Науково-технічний потенціал – сукупність ресурсів, умов та інституцій (наукові 

заклади, експериментальна база) для проведення прикладних наукових досліджень  

і розробок, у тому числі науково-дослідницьких та проектно-конструкторських 

розробок, а також досягнення фундаментальної і прикладної науки. 

Інтелектуальний потенціал – сукупність науковців, учених, мислителів та філосо-

фів, здатних відтворювати наукову думку, генерувати нові знання. 

Фінансовий потенціал – розмір податкової бази і прибутковість підприємств регіо-

ну, сукупний обсяг оподатковуваних ресурсів регіону або максимальна можлива сума 

податкових надходжень у регіональний бюджет згідно з умовами чинного бюджетного 

законодавства. 

Освітній потенціал – освітні ресурси (заклади, програми навчання, викладачі, мате-

ріальна база) та умови залучення населення регіону до освітнього простору (дошкільна, 
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шкільна, професійна, вища освіта та ін.), ефективність яких позначається на освітньому 

рівні регіональної громади та продуктивності регіонального виробництва. 

Ринковий (маркетинговий) потенціал – здатність суб’єктів регіональної економі-

ки (фірми, домогосподарства, держава, закордон) реалізовувати ВРП. Сукупність 

ресурсів території, здатних сформувати ефективний попит на продукцію регіону для 

різних груп споживачів. 

Інституційний потенціал – сукупність “правил гри” (формальних і неформальних), 

здатних зменшити невизначеність бізнесового середовища для суб’єктів регіональної 

економіки, структурувати їхню поведінку (спонукати до виконання певних “правил 

гри”) згідно з нормами чинного законодавства, традицій, інструкцій і правил, сприяти 

підвищенню ділової активності та мінімізації трансакційних витрат. 

Інноваційний потенціал – сукупність усіх необхідних ресурсів для забезпечення 

практичного втілення досягнень науки, здатних підвищити ефективність функціону-

вання регіональної економіки, у життя, зокрема стосовно випуску нової продукції, 

використання в господарському процесі нових технологій (виробничих, організаційно-

управлінських). 

Інформаційний потенціал – спроможність суб’єктів інформаційного поля (наукові 

кадри, винахідники, філософи, держава, бізнес, громада, різноманітні посередники в 

сфері поширення інформації) за допомогою інформаційних техніки та технологій 

створювати, ефективно розповсюджувати та зберігати різноманітні форми інформації, 

спрямовані на зменшення невизначеності, успішне вирішення регіональних суспільно-

господарських проблем, раціоналізацію процесу ухвалення суспільно-господарських 

рішень, досягнення цілей сталого розвитку регіону. 

Політичний потенціал – сукупність ресурсів (регіональна влада (склад і виборчий 

процес), програми, інструменти і важелі управління регіональним розвитком, між-

інституційна взаємодія між виконавчою та самоврядною владою, міністерствами і 

відомствами, регіональне лобі, взаємодія між владою, громадою і бізнесом та ін.), які 

можна привести в дію для реалізації цілей розвитку регіону. 

Управлінський потенціал – кадри управління в регіоні, їхній професійний рівень, 

техніка і технологія управління, будівлі, матеріальне забезпечення апарату управління, 

інформація, що здатні забезпечити ефективний процес реалізації оптимальних 

управлінських рішень у регіоні. 

Організаційний потенціал – організаційні структури управління, канали інтерактив-

них комунікацій між населенням і владою, здатні відстежувати та впорядковувати 

систему регіонального управління (усувати зайві управлінські структури, збалансову-

вати та розмежовувати відповідальність і права посадових осіб, створювати нові 

служби тощо). 

Підприємницький потенціал – професійні знання, уроджені й набуті здатності щодо 

ризику, новаторства й орієнтації на досягнення успіху, відповідального ставлення до 

результатів підприємницької діяльності, що їх можна розглядати з погляду сукупності 

фізичних осіб, які започаткували власну справу або розглядають таку можливість. 

Інтеграційний потенціал – сукупність ресурсів (матеріальних, технічних, інтелекту-

альних, організаційно-управлінських), здатних сприяти об’єднанню територій на 

засадах ефективного використання ресурсів міжтериторіального простору зі спільною 

метою вигідного регіонального розвитку (соціального, екологічного, економічного). 
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Зовнішньоекономічний потенціал – сукупність ресурсів (матеріальних, технічних, 

інтелектуальних, організаційно-управлінських), необхідних для організації і ведення 

зовнішньоекономічної діяльності регіону, у тому числі торговельного співробітництва 

з іншими регіонами і країнами. 

Соціальний потенціал – сукупність можливостей (доходи, добробут, зайнятість, 

матеріальне забезпечення бідних прошарків населення, здоров’я населення (фізичне, 

репродуктивне, психічне, духовне), доступність об’єктів соціальної інфраструктури), 

якими володіє населення регіону для свого розвитку та відтворення. 

Культурний потенціал – сукупність науково-освітніх і просвітницьких центрів, 

закладів культури, які своєю діяльністю впливають на трансформацію ціннісних 

стереотипів, регіонального менталітету, ідеологічних і поведінкових установок 

населення регіону. 

Валеологічний потенціал – сукупність умов і ресурсів для забезпечення охорони 

здоров’я населення регіону (діагностика, заходи превентивного лікування, навчання, 

боротьби зі шкідливими звичками та ін.) з метою повноцінної реалізації біологічних 

функцій суспільства та концепції сталого розвитку регіону. 

Потенціал громадянського суспільства – сукупність некомерційних організацій, 

соціально значимих суспільних ініціатив, що займаються розвитком громадянського 

суспільства, громадських прав і свобод населення регіону, можуть сприяти закріплен-

ню іміджу території. 

Екологічний потенціал – максимально можлива сукупна продуктивність усіх про-

дуктивних сил регіону без порушення екологічного балансу за умови реалізації заходів 

з відновлення природного середовища регіону, у тім числі відтворення використаних 

ресурсів. 

Гуманістичний потенціал – самоцінність регіональної громади, ступінь її “людянос-

ті” щодо навколишнього соціального і природного середовища. Сукупність можливос-

тей, за допомогою яких людина повністю реалізує своє призначення як вища природна 

істота. 

Наразі для вітчизняних регіонів стрижневою є проблема самодостатності госпо-

дарського потенціалу, що потребує трансформації чинних управлінських рішень 

стосовно управління господарським потенціалом.  

По-перше, органам національної і регіональної влади та їхнім структурним підроз-

ділам, наприклад, управлінням статистики, необхідно розпочати комплексну оцінку  

і міжрегіональне порівняння регіональних господарських потенціалів України, щоб 

можна було виявити дефіцитні та надлишкові ресурси в регіонах країни в терміновому 

режимі та сприяти налагодженню відповідного міжрегіонального обміну. По-друге, на 

підставі щорічної оцінки (переоцінки) господарського потенціалу регіонів України 

можна виконувати аналіз ефективності прийняття владних рішень щодо управління 

господарським потенціалом регіону, забезпечуючи “відсів” непрофесійних менеджерів 

вищої ланки. По-третє, комплексна оцінка господарського потенціалу регіонів України 

дасть змогу зменшити ризики інвестування та сприятиме активізації підприємницького 

потенціалу завдяки трансляції прихованих видів потенціалів. 

Отже, за основу методики структуризації господарського потенціалу регіону, на 

нашу думку, потрібно брати діяльнісний підхід. Адже тільки активна, усвідомлена  

й ефективна людська діяльність щодо ресурсів здатна дати суспільству максималь-

ну (граничну) корисність. Згідно з запропонованою методикою кругообігу господар-
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ського потенціалу регіону, усі види потенціалів можна розділити на ресурсні (пасивні), 

факторні (активні) та підсумкові. 

Таке групування субпотенціалів господарського потенціалу регіону методологічно 

дає змогу закцентувати увагу на особливій ролі саме факторного типу потенціалів, що 

потребує подальшого дослідження й розробки способів і методів їхнього нарощування. 

Звісно, між усіма субпотенціалами господарського потенціалу регіону є прямо 

протилежний зв’язок, а сукупний господарський потенціал регіону має властивості 

емерджентності. 

Виконаний аналіз господарського потенціалу регіону та його субпотенціалів дає 

змогу зробити такі висновки. 

По-перше, господарський потенціал регіону визначає максимальні можливості 

економічного розвитку території у конкретному просторово-часовому вимірі. 

По-друге, господарський потенціал регіону має властивість динамічно змінюватись 

у міру розвитку його базових і прихованих структурних елементів. 

По-третє, не можна забезпечити максимальні можливості економічного розвитку 

території без ефективного використання господарського потенціалу регіону, що 

зумовлює необхідність зміни підходу до управління господарським потенціалом 

регіону, у тому числі на засадах створення дієвих умов для активізації регіональної 

громади щодо залучення резервних і прихованих ресурсів регіону в господарський 

кругообіг. 

Подальші дослідження з цієї тематики передбачають розробку дієвих рекомендацій 

стосовно механізму управління господарським потенціалом регіону. Зокрема, особли-

вий акцент необхідно зробити на усуненні таких проблем у системі управління 

господарським потенціалом регіонів України, як відсутність інформаційної (статистич-

ної) бази для аналізу, моніторингу й оперативного управління регіональним господар-

ським потенціалом, а тому доцільною є розробка комплексних та уніфікованих 

стандартів обліку структурних елементів регіонального економічного потенціалу. 
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THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF STRUCTURAL FEATURES  

OF REGIONAL ECONOMIC POTENTIAL 
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The methodological approaches to identify of regional economic potential and its structural features 

were offered. Among these features are the position; active approach; availability of proportionality in 

the system of regional resources; achievement of potential gross of regional product (the maximum 

possible), economic growth, social development and innovation; process approach; economic cycle; 

ecological security of the region. 

The critical analysis of existing theoretical provisions relating to the characteristics of the concept  

of “regional economic potential” and its subpotentials was done. 

The author’s model of cycle regional economic potential was submitted in the article. The peculiari-

ty of the model of cycle regional economic potential is a grouping of all kinds of subpotentials  

of regional economic potential, by the active approach, on the three groups (resource, factor, resulting). 

The most active, effective phase of model of regional economic potential is the second phase (factor 

group). In it is addition a useful effect to the economic resources thanks to factors mediating economic 

relations (exchange of property rights, technical economic, organizational economic etc.). Such 

grouping of subpotentials of regional economic potential, in terms of methodology, allows drawing 

attention to the special role of the factor’s type of regional economic potential. That needs further 

research and development of methods and techniques of their capacity. In the model proved that 

between all subpotentials of regional economic potential there is a straight-opposite relationship, and 

total regional economic potential has the emergent properties. 

In addition, the characteristics of the basic and hidden structural elements of regional economic 

potential were proposed in the article. Humanistic and integrative subpotentials of regional economic 

potential were firstly described. 

Key words: regional economic potential, institutional potential, integration potential, area potential, 

temporal potential. 
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The paper deals with the statistical analysis of relationships between the spatial distribution  

of precipitation values in the Carpathian region of Ukraine and the spatially distributed relief and 

landscape parameters. Processed data of 20 weather stations have been a data source of annual 

precipitation data for 1961–1991 period, while SRTM elevation dataset has been used as a source  

of spatial data on relief parameters. Step-wise multiple regression has revealed the set of parameters 

manifesting the strongest relationship with the precipitation distribution. This set includes following 

parameters: terrain roughness, local and focal elevation, and aspect factor for NW/SE direction;  

the overall relationship is highly statistically significant. The terrain roughness has appeared to be  

the single parameter with the strongest effect on precipitation values, followed by the local and focal 

elevation and the aspect factor. 

ANOVA results were much more modest in comparison with the multiple regression, suggesting 

that the quantitative spatial modeling, which uses relief parameters as predictors, produces much more 

reliable predictions of the precipitation spatial distribution than just averaging the precipitation values 

round the delineated natural regions. ANCOVA results show that the interaction between  

the quantitative and numerical predictors is statistically significant with the p-value of less than 0.01, 

suggesting that belonging to natural regions can moderate the impact of quantitative relief parameters. 

Thus considering the belonging to natural regions significantly improves the final prediction, when used 

in addition to numerical relief parameters. 

Key words: annual precipitation, climatic mapping, multiple regression, ANOVA, AVCOVA. 

 

The precipitation amount is one of the most important climatic characteristics that 

determines the water balance of the region, influences soil water regime, the character  

of vegetation, the conditions for agriculture and some other human activities. Thus,  

the detailed and reliable information on precipitation distribution is important for the planning 

and regulation of agriculture, forestry, tourism, nature conservation, in hydraulic engineering, 

irrigation and drainage, as well as for the hydrological, soil, and ecological studies. 

Data on precipitation regime, like the most of other climatic parameters, are obtained 

primarily on point locations where rain gauges and other meteorological appliances are 

stationed. This leads to the problem of the data interpolation, as the actual values for locations 

between neighboring gauges separated by a distance of tens of km could be sufficiently 

different. At the advent of modern geoinformation technologies this problem can now be 

solved using formal scientifically and statistically grounded techniques, instead of more 

traditional manual and haphazard approaches, thus sufficiently increasing the accuracy and 

reliability of obtained maps and spatial datasets. 
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The mapping of precipitation values, as well as other climatic characteristics, could be 

greatly facilitated by using auxiliary data that is closely related to the specified characteristic 

and has a sufficiently detailed continuous spatial coverage. The good example of such a data 

is terrain characteristics that are closely related to climate and that can be represented by 

Digital Elevation Models (DEM) and their derivative parameters. There are several sources  

of DEM data produced by satellite imaging, probably the most widely used of which is 

Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) [7]. Recently a new version of this data has been 

released: a 1-arc second global elevation coverage (roughly equivalent to 30 meters), 

covering most parts of the world, while earlier versions have a three arc second (~ 90 m) 

resolution. The spatial resolution of tens of meters is fully enough for the modeling  

of the factors that influence the mesoclimatic regime and for making the maps based  

on the interpolation of data obtained by the regular observations on weather stations and 

stationary rain gauges. The more spatially detailed modeling and mapping would require 

another data sources and types of modeling that take into account the various sources  

of microclimatic differentiation. 

The land surface relief can be characterized by a set of quantitative parameters some  

of which have a more or less pronounced impact on the climatic characteristics, mainly 

through the redistribution of the incoming solar energy, the alteration of air masses 

movements, and the increase in air turbulence that affects the cloud and precipitation 

formation. The elicitation of such parameters and the analysis of their impact on the climatic 

characteristics can assist in the creation of more precise and reliable climatic maps, obtaining 

more reliable climatic references for the important locations like resorts, airports, solar and 

wind power stations. The theoretical inferences could also be made regarding the structure 

and dynamics of climatic fields, the relationships between different components and elements 

of geoecosystems and natural environment. 

Another interesting theoretical question regards the inherent structure of the climatic 

variability. Namely, whether it mainly follows a continuous gradient of relief parameters like 

elevation, or the sharp spatial changes associated e.g. with the boundaries of the natural 

regions also playing an important role. 

Up until present, taking into account the relief parameters in the climatic mapping has 

been restricted to a one or a few (generally only absolute elevation was considered) and their 

impact has often been modeled by a subjective approaches and methodologies. For example, 

the climatic differentiation in the Ukrainian Carpathians is traditionally described through  

a set of bioclimatic belts. Each one of these belts corresponds to a certain range of absolute 

elevations (somewhat different on the North-Eastern and South-Western macroslopes) and  

is considered to be characterized by a certain span of major climatic parameters, like  

the average summer and winter temperatures, sums of biologically active temperatures, 

precipitation amounts, etc [5]. 

It is well known that in the mountains the elevation is an important parameter connected 

to the spatial changes in the many climatic characteristics. In the temperate zone the rise  

in elevation is usually accompanied by the decreases in temperatures and their annual and 

diurnal ranges, the decrease in the duration of the vegetative period, and the increase  

in precipitation amount. Yet some other relief parameters like the terrain aspect and 

ruggedness can also have a significant impact on climate characteristics and thus can be 

effectively used for their modeling and mapping, as was shown in our previous studies [3, 4]. 
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Recently a group of researchers aimed at the creation of a high-resolution (1×1 km) 

monthly temperature dataset for the Greater Alpine region has analysed the impact  

of a number of relief, geographic and landscape characteristics, using multilinear regression 

techniques and regionalization. The elevation appeared to be the single variable that has  

the strongest influence among all, explaining 69 % of temperature variance averaged over  

the year, reaching the maximum explained value in May (85 %) and minimum in 

January (45 %). Vertical lapse rate has a similar seasonal pattern, reaching maximum in 

May (-0.62 °C/100 m) and minimum in January (-0.42 °C/100 m). Differences in latitude 

explained 19 % of temperature variance over all months, reaching minimum in May (only 

10 %). The longitudinal effects appeared to be negligible, explaining only 1 % of  

the temperature variance averaged over the year [8]. 

The distances from the coast capture maritime influences and account for 41 % of the 

variation of the temperature normals, with maximum – 52 % – in January, and minimum – 

27 % – in May (respective temperature decreases per 100 topographically weighted km from 

the coast – 1.02 °C and 0.78 °C). Another landscape factor has been the effect of lakes:  

the warming effect has been typical for most lakes throughout the year. The big cities 

significantly increase temperatures in their vicinities: 1.6 °C is a typical value for the strength 

of the heat island of million-strong cities, 0.4–0.8 °C – for large cities. The cold air pool 

effect has been observed in narrow deep valleys, showing itself through temperature 

decreases [8]. 

The seminal summarizing work on the mountain climate and influencing factors is  

the book by R.G. Barry that has been first published in 1981 and in 2008 went through  

the 3rd Edition [6]. 

The goal of the paper is to analyze how the averaged annual precipitation values measured 

in weather station in the Carpathian region of Ukraine are influenced by a number of relief 

parameters and also by their belonging to a set of natural regions. 

The data used in the study were obtained by the processing of pluviometric observations 

made on the weather stations located in the Carpathian region of Ukraine. The 20 locations 

were used for each of which the continuous series of observations on precipitation exists for 

the period of yrs. 1961–1991. For each of these locations the average annual precipitation 

values have been calculated from the data derived from the official bulletin [2]. 

SRTM elevation dataset has been used as a source of relief data. The raw elevation data 

have been the basis for the calculation of the set of derivative numeric relief parameters, 

which has been accomplished through the raster GIS functions. These parameters included 

the terrain roughness, the surface aspect factor, and the surface curvature. Every derivative 

parameter has been recalculated for different moving window sizes, thus allowing accounting 

for the different spatial scales of impact of relief parameters on precipitation. 

The natural regions boundaries have been derived from the map of physical-geographic 

regionalization from the National Atlas of Ukraine [1]. The regions of the rank “oblast” have 

been chosen on the scale and statistical considerations (at least a few data points should 

correspond to each of the category). 

The multiple regression analysis has been used to assess the relationships between  

the precipitation values and the numeric relief parameters. The Analysis of variance 

(ANOVA) method has been used for assessing the impact of the belonging to natural regions 

on precipitation (a qualitative variable). To evaluate the combined impact of the mentioned 

numeric and qualitative variables, the Analysis of covariance (ANCOVA) method has been 
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applied. Each of these methods allows calculating a set of statistical measures that 

characterize the significance, strength and direction of relationships. 

The summary of the calculated measures of the relationships between the precipitation 

amounts and the numeric and qualitative parameters is given in table. The multiple regression 

method involved the procedure of the selection from the large set of terrain parameters a few 

of those, which together display the highest degree of the relationship with the precipitation 

values. The selection process also involved the search for the optimal size of the moving 

window for every relief parameter, and for the aspect parameter also the optimal direction  

of aspect (from 4 possible) which exhibits the strongest relationship with the precipitation 

distribution. The step-wise forward and backward regression has been used in the process, 

while looking for the best values of the produced statistical measures. As a result, four relief 

parameters have been selected, in the order of the strength and the reliability of  

the relationship: terrain roughness (calculated in 10 km moving window), local elevation, 

aspect factor for NW/SE direction (calculated in 10 km moving window), and focal elevation 

(calculated in 10 km moving window). 

The overall relationship is highly significant, as well as every of the mentioned 

parameters. The appending of other parameters does not increase the strength and reliability 

of the model. The sign of the influence of the first two of the relief parameters is positive  

(the precipitation generally increases with the increase in terrain roughness and the local 

elevation), while the focal elevation relates to precipitation value with the negative sign. 

The ANOVA results were much more modest in comparison with the multiple regression, 

as indicated by the appropriate statistical measures. It suggests that the quantitative spatial 

modeling, which uses relief parameters as predictors, produces much more reliable 

predictions of the precipitation spatial distribution than just averaging the precipitation values 

round the delineated natural regions. 
 

The summary of the statistical analyses results 
 

Statistical measure / 

Method of analysis 
r r2 adjusted F 

Standard prediction 

error 

Multiple regression 0.98 0.96 109.39 51.96 

ANOVA 0.91 0.76 13.27 123.32 

ANCOVA 0.995 0.98 120.62 28.55 

 

The ANCOVA results suggest that the belonging to natural regions can moderate  

the impact of quantitative relief parameters. All the ANCOVA effects were statistically 

significant, as indicated by the values of Wald statistic. Univariate results test shows that the 

interaction between the quantitative and numerical variables is significant with the p-value 

less than 0.01. Thus, while the belonging to natural regions is the poor predictor of the 

precipitation values by itself, it can complement and improve the predictions produced by the 

regression on numerical relief parameters, if additionally taken into account. While this effect 

is in our case rather marginal from the practical point of view, it is statistically significant. 

The analysis of data has revealed that the precipitation values relate significantly  

to a number of morphometric relief parameters as well as to the position in the regional 

landscape structure. The terrain roughness has appeared to be the single parameter with  

the strongest effect on precipitation values, followed by the local and focal elevation and  

the aspect factor. The multiple regression with these four parameters as independent variables 
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allows mapping the precipitation spatial distribution with a high precision and reliability.  

The ANOVA model that considers only the situation in a regional landscape structure  

as a qualitative predictor has given much poorer result, but using of this qualitative predictor 

as an complementary one it addition to numerical relief parameters in ANCOVA model 

significantly improves the final prediction. 
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АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ РІЧНИМИ СУМАМИ ОПАДІВ  

ТА ХАРАКТЕРИСТИКАМИ РЕЛЬЄФУ І ЛАНДШАФТНОЇ СТРУКТУРИ  

В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ 
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Розглянуто статистичний аналіз зв’язків між просторовим розподілом річних сум опадів  

у Карпатському регіоні України та просторово розподіленими морфометричними параметрами  

і ландшафтною структурою. Джерелом даних щодо розподілу річних сум опадів за період  

1961–1991 рр. слугували оброблені дані 20 метеостанцій, тоді як джерелом даних щодо 

морфометричних параметрів була цифрова модель рельєфу SRTM. Покрокова множинна 

регресія дала змогу виділити набір параметрів, які виявили найсильніший зв’язок із розподілом 

опадів. Цей набір охоплював такі параметри: розчленованість рельєфу, локальне й фокальне 

перевищення та фактор експозиції за румбом Пн-Зх–Пд-Сх; регресійна модель засвідчила високу 

статистичну значимість. Найсильніше на кількість опадів впливає розчленованість рельєфу, дещо 

слабше – перевищення та фактор експозиції. 

Результати дисперсійного аналізу виявились суттєво скромнішими порівняно з регресійним, 

засвідчивши, що кількісне просторове моделювання, у якому використовують параметри 

рельєфу як предиктори, дає значно надійніші передбачення розподілу кількостей опадів 

порівняно з простим усередненням цих кількостей за виділеними природними областями. 

Коваріаційний аналіз виявив, що взаємодія між якісними та кількісними предикторами  

є статистично значимою (p < 0,01), доводячи, що належність до природних областей здатна 

модифікувати вплив на розподіл опадів кількісних морфометричних параметрів. Отже, додаткове 

врахування положення в ландшафтній структурі (належності до певної фізико-географічної 

області) статистично значимо поліпшує точність моделювання сум опадів. 

Ключові слова: річні суми опадів, кліматичне картування, множинна регресія, дисперсійний 

аналіз, коваріаційний аналіз. 
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Наведено результати дослідження впливу мікрокліматичних умов на формування гіпсово-

ангідритових куполів і гротів внаслідок набухання пластів ангідритів у старому гіпсовому кар’єрі 

в с. Піски біля Щирця. Виконано цілодобові багатопунктові синхронні вимірювання температури 

та вологості повітря всередині гіпсово-ангідритових куполів, біля них та різних елементів 

котловану кар’єру з допомогою автоматичних електронних реєстраторів. Проаналізовано 

результати величин температури і вологості повітря, зареєстровані у п’ятнадцяти 

репрезентативних пунктах в умовах стабільної жаркої погоди. Величини середньодобових та 

екстремальних значень і добовий хід температури показано графічно. Зроблено висновок про 

залежність формування гіпсово-ангідритових куполів і гротів від доступу води з атмосферних 

опадів, ґрунтової, стокової зі схилів та конденсаційної. Вказано на підсилювальну дію 

мікрокліматичних умов на розвиток гіпсово-ангідритових куполів і гротів внаслідок набухання 

пластів ангідритів шляхом конденсації водяної пари на ангідритовому пласті в умовах аспірації 

вологого повітря через гроти. 

Ключові слова: гіпсово-ангідритові куполи, гроти внаслідок набухання пластів ангідритів, 

ангідрити, гідратація, гіпс, мікрокліматичні умови, конденсація водяної пари. 

 

Гіпсово-ангідритові куполи і гроти – дещо незвичний для фізико-географів об’єкт 

дослідження з огляду на те, що вони трапляються зрідка, мають специфіку 

розташування та механізм формування. Водночас ці об’єкти заслуговують на особливу 

увагу, бо вони є сучасними новоутвореннями, що активно розвиваються, відображаючи 

дію цілого комплексу сучасних фізико-географічних умов, через що можуть слугувати 

своєрідним індикатором дії цих умов з можливістю діагнозу механізму формування 

названих новоутворень та їхнього функціонування. Гіпсово-ангідритові куполи і гро-

ти – це невеликі форми рельєфу, що утворюються у пластах ангідритів. Їхнє поши-

рення на денній поверхні можна спостерігати за умови наявності пластів ангідритів, що 

бувають відкритими в кар’єрах гіпсоносних регіонів. Такими регіонами є Перед-

карпатський прогин і південно-західна частина Східноєвропейської платформи, де 

розташований гіпсовий кар’єр с. Піски біля Щирця, в якому розробка гіпсових 

нашарувань призупинена на ангідритовому пласті. Власне там наявні й розвиваються 

гіпсово-ангідритові куполи і гроти. Їх багато, вони досягли різних стадій сформова-

                                                           
1 Термін мікроклімат уважаємо відповідним для малих утворень – мікроформ рельєфу, 

елементів мезорельєфу мурашників, гіпсових куполів та ін. 
2 Дослідження профінансовано National Science Centre, Poland, grant no. DEC-2012/05/B/ST10/00918. 
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ності й віку: початкові, повністю розвинені та зруйновані (можливо, не без участі 

людей), що дає змогу зіставляти їх за різними критеріями, доступно вивчати. 

Давніші описи подібних новоутворень виконані для областей поширення гіпсів  

у Німеччині, Канаді, Мексиці [2]. 

Основним способом формування куполів і гротів є перетворення пласта ангідри-

ту (безводного сульфату кальцію) у гіпс унаслідок гідратації (поглинання води). Під 

час гідратації відбувається збільшення об’єму пласта і відповідне “здуття”, чи його під-

німання в центральній частині блока пласта за умови зафіксованості його країв.  

У німецькій мові для означення цих формацій використовують терміни 

quellungshöhlen – печери саморозвитку, набухання; в англійській мові – swellings 

caves – печерні набухання; у польській – jaskinie z pęcznienia [4] – печери з набухання, 

чи пічнявіння [1–5]. 

Перші описи цих сучасних утворень у старому кар’єрі с. Піски біля Щирця викона-

ли проф. M. Бомбель (M. Bąbel) з Варшавського університету та проф. А. Богуцький  

зі Львівського університету [4]. 

Наші дослідження у кар’єрі, що біля с. Піски, виконані у червні–серпні 2014 р.  

з метою виявити мікрокліматичні відмінності у самому кар’єрі та в гіпсово-

ангідритових куполах і гротах. 

Мікрокліматичні вимірювання проводили за допомогою автономних автоматичних 

реєстраторів TGU 1500 та TGU 4500, які дуже добре зарекомендували себе в наших 

попередніх дослідженнях [6, 7]. Реєстратори інсталювали на висотах 0,5 та 2,0 м  

у характерних (малих і великих) куполах та на поперечному профілі через кар’єр, що 

охоплював зовнішній рівень поля за кар’єром, протилежні борти, схили і днище 

кар’єру. 

Для цього ми використали 15 автоматичних автономних реєстраторів TGU 1500  

i TGU 4500, запрограмованих на синхронну роботу з інтервалом вимірювання 15 хв 

цілодобово. Вимірювання тривало у період від 30 липня до 11 серпня 2014 р., однак 

для аналізу результатів використано лише дані, отримані за умов стійкої жаркої 

погоди, що становило в загальній сумі 21 504 виміряних значень. Пізніше цей масив 

експортували в таблиці Excell і опрацювали їх, порівнюючи дані з пунктів поперечного 

профілю через кар’єр та з різних гіпсово-ангідритових куполів. 

Порівнювали графіки динаміки параметрів температури та вологості повітря в обра-

них для аналізу пунктах. Пункти обирали двічі: один раз за умов польової інсталяції 

реєстраторів, щоб охопити мікрокліматичну різноманітність пунктів кар’єру, а вдруге – 

для аналізу динаміки виміряних параметрів. Основними для аналізу обрали гіпсово-

ангідритові куполи з назвами “Новий” і “Великий”, як найбільш розвинені та 

характерні. 

За формою гіпсово-ангідритові форми кар’єру в Пісках подібні до невеликих (1–7 м)  

у діаметрі куполів, чи горбків різної форми, висоти (0,5–2,0 м) та орієнтації, утворених 

піднятим пластом ангідритів. Ці новоутворення іноді подібні до двосхилового 

даху (див. рис. 1), або овальні в горизонтальній проекції та опуклі у вертикальному 

перерізі (див. рис. 2). Атрибутною рисою гіпсово-ангідритових куполів є порожнина 

під піднятим пластом, який формує покрівлю цієї порожнини, утворюючи своєрідну 

невелику печеру, чи грот. В процесі гідратації ангідриту відбулася перекристалізація 

пласту і він уже не може набути колишнього об’єму і форми. Дах такої печери 

поколотий на блоки, що ще зберігають колишню єдність, однак ще достатньо міцний  
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і витримує масу однієї–трьох дорослих людей. У печерах іноді трапляються водяні 

калюжі. У печерку можна входити (за умови дотримання потрібних заходів безпеки) 

навприсядки чи повзком, що залежить від розмірів входу і відвідувача (див. рис. 1, 2). 

Основною умовою гідратації ангідриту є надходження до пласту достатньої кіль-

кості води. Джерелами її надходження можуть бути атмосферні опади, ґрунтові води, 

поверхневий стік, а ще конденсаційна вода, що може насичувати пористі породи за 

умови перебування дотичного до пласта ангідриту повітря в такому стані його вологос-

ті й температури, коли з нього виділяється роса. 

 

 
 

Рис. 1. Печера набухання в гіпсово-ангідритовому куполі “Новий” у гіпсовому кар’єрі 

с. Піски. Видно два реєстратори, підвішені у гроті (білі коробочки розміром 15×15 см) 

 

На підставі чинників гідратації ангідриту можемо стверджувати, що геохімічний 

процес гідратації ангідриту відбувається з різною швидкістю, яка залежить від умов 

доступу води, її кількості, температури води і температури пласта ангідриту. Після 

утворення куполів процес їхнього росту і модифікації продовжується залежно від умов 

прогрівання і провітрювання, тобто від експозиції покрівлі до сонця, від цілісності 

покрівлі, від формування протягу повітря через грот, від експозиції входу в грот 

стосовно напряму руху приземного шару повітря. 

Усе це фізико-географічні параметри, а тому важливо дослідити їх, зокрема, 

реєструвати динаміку температури та вологості повітря в межах елементів котловану 

кар’єру, зовні та всередині куполів. Результати вимірювань дають підстави для інтер-

претації та породжують нові запитання. 
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Рис. 2. Гіпсово-ангідритовий купол “Великий”. Видно вхід до печери набухання. 

Ліворуч стоїть М. Бомбель, праворуч – Я. Котовський 

 

Ми склали також графік ходу метеопараметрів на поперечному профілі всього 

кар’єру. Кар’єр має приблизно такі розміри, м: довжина – 500, ширина по днищу – 150, 

по верхньому уступу – 250, глибина – 20. Бокові схили дуже круті й урвисті (див. рис. 3), 

що створює умови для застоювання повітря в котловані й розвитку специфічних 

процесів трансформації цього повітря: у безвітряну погоду воно вдень сильно 

прогрівається, а в безхмарні ночі радіаційно вихолоджується. Окрім того, з над-

ходженням холодного повітря найхолодніше і найважче повітря стікає до днища 

котловану кар’єру, входить у гроти і куполи та може бути звідти виведене тільки в разі 

видування сильним вітром або конвективними потоками після відповідного 

прогрівання “котлованного” повітря. 

Ми також представили графік ходу метеопараметрів на поперечному профілі всього 

кар’єру. Середні значення температури та відносної вологості повітря при елементах 

рельєфу котловану кар’єру і в гіпсово-ангідритових куполах протягом тижневого 

періоду стійкої жаркої погоди відображені на рис. 4. 

Середньодобові значення температури повітря на майже всіх пунктах спостережен-

ня в кар’єрі протягом восьми днів жаркої погоди становили близько 24 ºС, однак 

екстремальні значення таки виявились, вони зафіксовані у таких пунктах: максимальна 

температура 42,6 ºС зареєстрована на поверхні купола “Новий” та на днищі котловану 

кар’єру (40,1 ºС); мінімальна температура 12,8 ºС зареєстрована одразу в трьох пунк-
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тах – на днищі кар’єру та всередині обох куполів, що відповідає найнижчим гіпсо-

метричним рівням. 

 

 
 

Рис. 3. Північний боковий борт котловану кар’єру 
 

З аналізу добового ходу температури в більшості пунктів максимальні значення 

температури формуються між 14- і 16-ю годинами. Найхолоднішим протягом доби  

в період досліджень виявився час між 5- і 7-ю годинами ранку. Цікавим також є аналіз 

добових амплітуд температури. Найбільшими вони були на відкритих ділянках  

і досягали 25–27 ºС. Найменші амплітуди (3–5 ºС) зареєстровані під дахом гіпсово-

ангідритових куполів, зокрема, у тильній частині гротового простору, що свідчить про 

відносну відокремленість та захищеність внутрішнього простору гротів від 

навколишнього повітря (див. рис. 5). 

Динаміка відносної вологості у пунктах спостереження за період жаркої погоди 

також дуже імпульсивна. На відкритих територіях коливання вологості відбувалося 

між 30 і 90 %, а під гіпсово-ангідритовими куполами – у діапазоні 50–100 %. 

Зазначимо, що під куполом “Новий”, що менший за розмірами, вологість віддалена 

від стану насичення, тоді як під куполом “Великий” високий рівень вологості 

реєстрували часто, особливо вночі, коли вологість досягала 100 %. Це означає, що в та-

кому стані можливе виділення з повітря й осідання роси, яка сприятиме інтенсифікації 

гідратації ангідритів. У цій ситуації можна стверджувати, що формування гіпсово-

ангідритових куполів може самоінтенсифікуватися, бо сам купол створює для цього 

відповідні умови конденсації вологи. 
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ВЕЛИЧИНИ СЕРЕДНІХ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗНАЧЕНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ В 

ПУНКТАХ ВИМІРЮВАННЯ ГІПСОВОГО КАРЄРУ ПІСКИ від 30.06 до 11.07.2014 р.
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Рис. 4. Середньодобові значення температури повітря у обраних пунктах за період спостереження: 

пункти купола “Новий”: 1 – на поверхні купола з сонячної сторони; 2 – над куполом 0,5 м;  

3 – у центрі грота під куполом; 4 – у тильній частині грота; пункти купола “Великий”:  

5 – у центрі грота; 6 – на вершині купола; 7 – у тильній частині грота; пункти котловану кар’єру: 

8 – середина схилу південної експозиції; 9 – борт схилу південної експозиції на 0,5 м; 10 – борт 

схилу північної експозиції на 0,5 м; пункти днища котловану кар’єру: 11 – на висоті 0,5 м,  

12 – на висоті 2,0 м; 13 – схил південної експозиції на висоті 0,5 м; 14 – борт схилу північної 

експозиції на висоті 2,0 м 
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Рис. 5. Добова динаміка температури повітря при гіпсово-ангідритовому куполі “Великий”  

1–9 серпня 2014 р.: 1 – центр грота; 2 – тил грота під куполом; 3 – на вершині купола 
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Рис. 6. Загальний вигляд старого гіпсового кар’єру с. Піски  

з гіпсово-ангідритовими куполами на його дні 

 

Отже, у гіпсовому кар’єрі с. Піски, що поблизу Щирця (рис. 6), виникли сприятливі 

умови для формування обширного поля гіпсово-ангідритових куполів, а саме: 

 відкритий на днищі кар’єру пласт ангідриту; 

 його залягання на глибині, що майже збігається з рівнем ґрунтових вод; 

 відкритість до опадів протягом усього року і притікання поверхневих вод; 

 відсутність умов відтоку ґрунтових і поверхневих вод; 

 високі температури повітря, що є умовою збільшеного вмісту водяної пари  

в ньому [1]; 

 створення умов (охолодження в гроті гіпсово-ангідритового купола) для 

конденсації водяної пари на пластах ангідриту і насичення пластів конденсаційною 

водою; 

 високі амплітуди добового і сезонного коливання температури повітря, що мо-

жуть сприяти не тільки нерівномірному росту гіпсово-ангідритових куполів, а й 

їхньому руйнуванню через інтенсифікацію фізичного звітрення пласта. 

Проблема потребує подальшого дослідження і глибшої інтерпретації. 
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MICROCLIMATIC CONDITIONS OF THE GYPSUM-ANHYDRITE DOMES 

FORMATION IN THE PISKY QUARRY NEAR SCHYRETS’ 
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The results of the investigation of the influence of the microclimatic conditions on  

the weathering (hydration) of anhydrite and the formation of gypsum domes and caves from swelling  

of the anhydrite beds in the Pisky quarry are presented. The whole day synchronous measurements  

of temperature and humidity, with an interval of 15 minutes, were conducted in the selected points 

within the gypsum-anhydrite domes (inside the caves), in the vicinity of the domes, and in the variable 

sites of the stone pit, with the use of the automatic electronic recording devices. The values  

of temperature and humidity from 15 representative sites, recorded during the stable hot weather 

conditions, have been analysed. The average diurnal and extreme values, and the diurnal run  

of the temperature have been shown on the graphic drawings. The reasoning has been made about  

the dependence of the gypsum domes and caves formation on the conditions of availability of the water; 

the water from precipitation, the ground water, the water running down the slopes, and the condensation 

water. It has been pointed out that microclimatic conditions influence the development of gypsum 

domes and caves from swelling of the anhydrite beds through the condensation of water onto  

the anhydrite bed in the conditions of aspiration of the humid air through the caves. 

Key words: gypsum domes, caves from swelling of the anhydrite beds, anhydrite rocks, hydration, 

gypsum, microclimatic conditions, condensation of water vapor. 
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ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ У ПІВДЕННОМУ РОЗТОЧЧІ 
 

Богдан Муха, Ірина Булавенко, Оксана Родич 
 

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

e-mail: bmukha@gmail.com, ibulavenko@gmail.com 
 

Запропоновано демонстрацію та аналіз ходу середньомісячних і середньорічних температур  
у Південному Розточчі за 46 років. Вихідним матеріалом для публікації послугували метеоро-
логічні дані Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Визначено середню багаторічну температуру на стаціонарі: 
зафіксовано підвищення середньорічної температури від 1970 до 2000 р. на 2 °С і збільшення 
амплітуди коливання середньорічних температур після 2000 р. Підтверджено факт тенденції 
поступового потепління клімату в регіоні Розточчя і прилеглому до нього Малому Поліссі  
як атрибут глобального потепління (глобальна єдність геосистем) та наслідки осушувальних 
меліорацій у ХХ ст. (зменшення сучасної обводненості території і, відповідно, затрат тепла  
на випаровування вологи). Наведено графіки ходу середньорічних, середніх, максимальних  
та мінімальних температур за 46 років, середньомісячних за п’ятирічні інтервали, зроблено 
висновки про тривалість пір року. Найхолоднішими за період дослідження виявились  
1969–1989 рр., а найтеплішими – роки після 2000 р., особливо 2015 р. Зафіксовано екстре-
мальність потепління у 2015 р. та природні наслідки цього в сільському і водному господарствах. 
Попереджено про можливу сильну аридизацію території за умови продовження тенденції 
потепління. Запропоновано способи запобігання регіональному потеплінню через зменшення 
активності осушувальних меліоративних систем, збереження лісової та лучної рослинності. 

Ключові слова: середньорічна і середньомісячна температура повітря, регіональне потеп-
ління, екстремальні температури, Південне Розточчя. 

 
Температура повітря належить до найчастіше вживаних метеорологічних і кліма-

тичних параметрів з огляду на багатосторонню чинність та практичну корисність. З тих 
же причин температура повітря є складним і дуже мінливим параметром через  
її фізичну залежність від дуже багатьох чинників – астрономічних, інсоляційних, атмо-
сферних, позиційних і місцевих, у тому числі геологічних, біологічних, просторових, 
часових та ін. 

Науковці віддавна приділяють Розточчю увагу, бо воно має ключове значення для 
вирішення багатьох проблем. І хоча публікацій уже багато, однак деякі важливі 
характеристики ще не висвітлені. Зокрема, це стосується температури повітря, оскільки 
не було підстав для різнобічного розгляду цього параметра, його часового динамізму, 
тому що не було довгих рядів натурних спостережень з кількісними даними. Сьогодні 
ми маємо солідний банк даних, завдяки роботі Розтоцького ландшафтно-геофізичного 
стаціонару (РЛГС) Львівського національного університету імені Івана Франка  
в Південному Розточчі, на якому автори давно працюють. Великий архів паперових 
реєстрацій спостережень уводять в електронний формат, що тепер дає змогу застосу-
вати комп’ютерне опрацювання цих даних. 

_____________________ 
© Муха Б., Булавенко І., Родич О., 2015 
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Вихідним матеріалом послугували дані метеорологічних спостережень, виконані 

згідно з правилами державної Гідрометеослужби України на стандартних приладах 
цілодобово (по вісім термінів), без вихідних. Це утворило генеральну сукупність понад 
31 000 виміряних значень температури повітря, яка охоплює майже всі можливі 
погодні зміни, за винятком тих аномальних, які за період роботи Розтоцького ланд-
шафтно-геофізичного стаціонару ще не траплялись. 

Розтоцький ландшафтно-геофізичний стаціонар розташований у Південному Роз-
точчі, а саме – у Дубровицькому ландшафті цієї горбогірної височини. Опорний 
метеорологічний майданчик РЛГС функціонує на одному місці вже 46 років1 [1, с. 93]. 
Абсолютна висота метеомайданчика – 325 м, рослинний покрив складений лучним 
різнотрав’ям з поодинокими хвойними та листяними посадженими деревами на сірих 
легкосуглинкових ґрунтах. 

Методика опрацювання полягала в обчисленні середньодобових, середньорічних 
температур повітря, щоб оцінити їхні значення стосовно відомих регіональних, визна-
чити середню багаторічну температуру та з’ясувати тенденцію середньорічних темпе-
ратур за всі роки роботи РЛГС щодо описів глобального потепління у науковій літера-
турі [5, с. 206–230], виявити флуктуації середньорічних значень і зміни у тривалості та 
настанні пір року. Для цього ми склали масив даних з обчисленими середньомісячними 
даними для груп років послідовними п’ятирічками від 1970 по 2015 р. і показали  
їх ареалами з температурною шкалою у 5 °С, застосовуючи графічну опцію “поверхня” 
для побудови графіків у програмі Excel, щоб візуально з графіка, а не з таблиці  
з сотнями цифр, виконати вказані вище завдання. 

Криві значень кожного з усієї послідовності (46) років, показані на рис. 1, відобра-
жають середньобагаторічні значення, обчислені з максимальних, середніх і мінімаль-
них середньомісячних значень кожного місяця з усіх років. Правдиво відображає 
середньобагаторічну температуру тільки крива з середніх температур. Дві інші пред-
ставляють віртуальні середньорічні значення з максимальних чи мінімальних місячних 
температур. Обчислене середнє значення середньорічної температури повітря на 
РЛГС за 46 останніх років становило 7,9 °С, що на 0,9–0,5 °С вище від норми, 
цитованої в науковій літературі [3, с. 44]. 

Зафіксовано також значні відхилення від названого середнього значення. Напри-
клад, найтеплішими були роки останніх десятиріч, а саме: 1992, 1996, 2001, 2003, 
2015, коли середньорічна температура досягала 9,1–9,4 °С і навіть 10,7 °С. Найвищу 
середньорічну температуру зафіксовано 2015 р. – 10,7 °С. 

Зубчастий характер кривої ходу температури створюють по кілька максимумів та по 
кілька мінімумів, що відрізняються від середніх екстремально, однак лінія тренду 
однозначно свідчить про поступове зростання температур, що підтверджує сучасну 
тенденцію до глобального потепління. 

Найвищі середньомісячні температури літніх місяців, коли показники досягали 
вище 20 °С, фіксували переважно в серпні й за весь період досліджень це сталося вісім 
разів, причому сім з них зареєстровано після 2000 р., що також підтверджує тенденцію 
до глобального потепління (див. рис. 2). 

1 До цього за майже 120-річну історію метеорологічних спостережень у Львівському 
університеті було кілька змін локалітету спостережень [1, с. 93]. 
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Найхолоднішими за період дослідження виявились роки перших двох десятиліть 

спостережень – 1969–1989 рр., коли середньорічні температури часто були в межах 
6,0–7,6 °С (рис. 1). Найменша середньорічна температура зафіксована 1976 р. (6,0 °С) 
та 1980 р. (6,1 °С). Мінімальні середньорічні температури, які ми реєстрували протягом 
останніх двох десятиріч, не опускались нижче 8 °С. Це також підтверджує тенденцію 
до глобального потепління, оскільки підвищилися середньорічні температури за період 
дослідження на 2 °С, що узгоджується з такими ж тенденціями в сусідніх європейських 
країнах [4]. 

У річних циклах найменші середньомісячні температури реєстрували переважно  
в зимові місяці. Найхолоднішим виявився грудень 1980 р. з мінімальною середньо-
місячною температурою -6,8 °С. 

Середньомісячні температури з нижчими від 6 ° морозу траплялись у зими 1969, 
1979, 1986, 1996, 2001, 2002, 2003, 2011, 2012 років. З названих років бачимо, що  
з початком нового тисячоліття збільшилася кількість і найтепліших, і найхолодніших 
років, тобто зросла амплітуда коливань середньорічних температур. З характеру кривих 
на рис. 1 випливає, що найменш зубчастою виявилася крива середньорічних темпера-
тур, а найбільші коливання є на кривій найменших середньорічних температур, тобто 
коливання температур у зимові місяці виявилося найбільшими і досягали 10–12 °С. 

Рис. 1. Хід середньорічної середньої (1), максимальної (2) та мінімальної (3) температур  
на РЛГС протягом 1969–2015 рр. 

 
У динаміці температури контрастніше виглядають не середньорічні, а середньомі-

сячні температури кожного з місяців за умови їхнього визначення і за весь період 
спостережень, і за коротші інтервали (п’ять років і менше). 

Максимальні значення зареєстровано в серпні 2015 р. – 21,4 °С. У попередні роки 
серед літніх місяців найтеплішим був переважно липень. У липні 2015 р. середня 
температура на РЛГС дорівнювала 19,5 °С, а в червні – 17,4 °С. На рис. 2 відображено 
хід середньомісячних температур, обчислених з усіх відповідних місяців за 46 років 
спостережень. 
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Рис. 2. Річний хід багаторічної середньомісячної температури повітря на РЛГС 
 
Щоб оцінити мінливість ходу середньомісячних температур з роками, ми застосу-

вали спосіб обчислення середньомісячних температур за кожну п’ятирічку від 1970 до 
2015 р. і з цього масиву даних зробили графік в опції “поверхня” програми Excel, у якій 
можна отримати ареали з заданим кроком (5 °С) температурного інтервалу для послі-
довних часових кроків (п’ятирічок). Такий графік дає змогу наочно зіставити площі 
ареалів температур заданого класу і виконати часову прив’язку їхнього настан-
ня (див. рис. 3). Оскільки певні класи температур пов’язані з порами року [4, с. VII], то 
можна аналізувати збільшення чи зменшення періоду перебування території в певному 
класі температур, а отже, тривалості пір року, і оцінити час їхнього настання та 
закінчення, тобто виявити їхнє пришвидшення чи запізнення. 

На підставі графіка з рис. 3 можна стверджувати, що часові ареали температурних 
ступенів досить урівноважені за тривалістю, тобто тривалість літа, зими чи осені  
й весни сумарно приблизно однакові (по три місяці). Вони мають деяку часову флук-
туацію, яка підтверджує тенденцію до потепління клімату. Найсильніше цей висновок 
ілюстрований ареалом температур діапазону 15–20 °С, який розширюється до верху 
графіка, тобто від 1970 до 2015 р. Деяке звуження цього ареалу в 1976–1980 рр. 
свідчить про тимчасове похолодання. Зменшення періоду літніх температур часто, але 
не завжди, супроводжується збільшенням ареалу зимових (нижче 0 °С) температур. 
Виразно виявляється стабільність початків настання весни та осені, що фіксоване 
формою та часовою локалізацією ареалу температури в інтервалі 5–10 °С (див. рис. 3). 

Дуже точно настає весна, бо на це впливають переважно астрономічні причини. На 
тривалість інших сезонів впливають більше чинників, у тому числі атмосферна цирку-
ляція повітряних мас, глобальні катаклізми, що можуть бути зумовлені зменшенням 
прозорості атмосфери від виверження вулканів, сильних пилових буревіїв, зміни 
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температури і шляхів руху океанічних течій, інерційності набутих характеристик 
повітряних мас і їхнього регіонального субстрату [2, с. 58–63, 76–98, 224–232]. 

  
Рис. 3. Ареали заданих класів (ареали температур, °С: 1 – від -5,0 до 0,0; 2 – 0,0–5,0;  

3 – 5,0–10,0; 4 – 10,0–15,0; 5 – 15,0–20,0) середньомісячних температур  
за п’ятирічні інтервали від 1970 до 2015 р. на РЛГС 

 
Отже, глобальне потепління, про яке багато пишуть у науковій літературі, не оми-

нуло і такий благодатний і зарегульований високою лісистістю і швидкою мінливістю 
повітряних мас дивергентно-конвергентний регіон, як Розточчя. Підтверджуємо також 
раніше опублікований [1] висновок про рівномірну тримісячну тривалість у регіоні 
Розточчя кожного з сезонів (пір) року. Дещо більшою стала тривалість літа в останнє 
десятиріччя. Особливо відзначимо максимальну середньомісячну температуру серпня 
2015 р., яка виявилася найвищою з усіх літніх місяців 45-річного досліджуваного 
періоду. До того ж, на точному автоматичному реєстраторі, розміщеному на площі 
перед залізничним вокзалом у Львові, 28 серпня 2015 р. зареєстровано температуру 
повітря аж 40,5°С на висоті 4 м над замощеною каменем площею. Додамо також,  
що у 2015 р. скоротився зимовий період (2014–2015) з причини його пізнішого 
настання. Він був теплий і фактично безсніжний, через що не поповнив запасів 
ґрунтових вод. Весна та літо 2015 р. були теплими і малодощовими. Це зумовило 
ланцюжок кліматичних змін, які навіть без регулярних спостережень на побутовому 
рівні зафіксували жителі Львівщини, а саме: посушливе літо, бідні сінокоси, майже 
вигоріла (висохла) трава на пасовищах, пов’яла городина не тільки на підвищених,  
а й на завжди сирих пониззях, пересохли меліоративні рови і канали та малі ріки, 
катастрофічно знизились рівні води у колодязях, обезводнились колись потужні  
й постійні джерела, з фруктових дерев опадали дрібні й зморщені від нестачі води 
плоди. Щоб напувати худобу, господарі довозили воду у бочках, бурили свердловини 
для встановлення водяних помп. Після невеликих дощів у серпні, коли уже настав час 
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збирати врожаї, картопля знову почала вегетувати, навіть цвісти. Таких явищ 
старожили Малого Полісся і Розточчя не пам’ятають. 

Уважаємо, що це також є наслідком колишнього тотального застосування осушу-
вальних меліорацій, глобального потепління та його регіонального підсилення через 
різке зниження затрат тепла на випаровування. 

Якщо тенденції потепління, що супроводжуються аридизацією території, продов-
жаться, то на наш благодатний край очікують значні й невластиві йому труднощі, 
зокрема зміни у водному балансі. 

Можливий спосіб запобігання цьому – сповільнення стоку води, шлюзування рік  
і магістральних каналів, збереження лісової та лучної рослинності. 

Задекларовані висновки можуть значно ускладнитися за умови аналізу динаміки не 
тільки середньорічних і середньомісячних температур, у яких дуже згладжуються 
екстремуми, а й динаміки середньодобових та щогодинних і миттєвих температур, 
проте це справа майбутнього. 
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The demonstration and analysis of the monthly and annual average air temperatures in Southern 

Roztochia for last 46 years are proposed. The meteorological data of the Roztochia landscape-
geophysical station (RLGS) of Ivan Franko National University of Lviv have served as the starting 
material for this publication. The long-term value of the average air temperature in RLGS has been 
defined. The average temperature warming by 2 °C has occurred from 1970 to 2000 and the amplitude 
of fluctuations of average temperatures has increased since 2000. The fact of a gradual warming trend in 
the region Roztochia and the adjacent Small Polissia was confirmed as an attribute of the consequences 
of global warming and drainage reclamation during the XX century. The graphs for annual average, 
maximum and minimum air temperatures for last 46 years were concluded for the duration of 5 years  
at the seasons. The coldest period of research is the years 1969–1989 and the warmest ones are the years 
since 2000 and especially 2015. The parameters of extreme warming in 2015 were fixed in agriculture 
and water management. We are warning about the possibility of aridization of the territory as a result  
of the trend of warming. The ways of preventing of regional warming due to reducing the activity  
of drainage reclamation systems, conservation of forest and meadow vegetation are suggested. 

Key words: average air temperature, regional warming, extreme air temperature, Southern 
Roztochia. 
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Висвітлено життєпис та наукові здобутки відомого геолога, палеонтолога, географа, карто-

графа, соціоеколога професора Георгія Олексійовича Бачинського. Значну увагу приділено його 

ролі в розвитку спелеології в Україні. Схарактеризовано діяльність Г. Бачинського на посаді 

керівника палеозоологічного загону Комплексної карстової експедиції АН УРСР. Його праці 

дали змогу виділити карстовий тип місцезнаходження хребетних. 

Окремо описано період життя вченого, коли він розкрився як картограф, працюючи  

в обчислювальному центрі Інституту прикладних проблем механіки і математики АН УРСР  

у Львові, де організував і очолив в обчислювальному центрі групу математико-картографічного 

моделювання соціоекосистем, розробивши і вперше успішно застосувавши на практиці провід-

ний метод соціоекології – математико-картографічне моделювання регіональних і локальних 

екосистем. 

Найбільше відоме ім’я Г. Бачинського в соціоекології. Саме цій науці він присвятив док-

торську дисертацію на тему “Прикладна соціоекологія та роль географічної науки у її форму-

ванні”. Він розробив теоретичні основи нового міждисциплінарного інтеграційного вчення про 

гармонізацію взаємодії суспільства та природи – соціоекології, провів значну організаторську 

роботу зі встановлення і розвитку цієї науки в Україні. 

Розкрито його роль в організації та проведенні у Львові Першої всесоюзної науково-прак-

тичної конференції “Проблеми соціальної екології”, завдяки якій ця наука отримала в нас 

офіційне визнання. 

Ключові слова: Г. О. Бачинський, геолог, картограф, палеогеограф, соціоеколог. 

 

У 2016 р. виповнюється 80 років від дня народження та 20 років від дня смерті 

доктора географічних наук, професора Георгія Олексійовича Бачинського. 

Наші життєві дороги з Георгієм Олексійовичем перетнулися під час роботи в комісії 

Міністерства освіти і науки з екологічної освіти. Комісія, очолювана тогочасним 

ректором Львівського лісотехнічного інституту (нині Національний лісотехнічний 

університет) В. Кучерявим, працювала постійно на кафедрі екології та ландшафтної 

архітектури цього інституту. З 1990 по 1996 рр. Георгій Олексійович активно 

пропагував учення про оптимізацію взаємодії людського суспільства та природи – 

соціоекологію. Завдяки професору Георгію Бачинському особисто я для себе відкрив 

нову сферу наукового інтересу в географії – соціальну екологію, засновником якої  

у вітчизняному науковому просторі можна вважати Георгія Бачинського, який відчував 

особливий потяг до цієї тематики. 

Народився Г. Бачинський у Києві 4 грудня 1936 р. Закінчив геологічний факультет 

Львівського державного університету (нині Львівський національний університет імені 

Івана Франка) у 1959 р., одержавши кваліфікацію інженера-геолога. Того ж року 

вступив до аспірантури Інституту зоології АН УРСР за спеціальністю “Палеонтологія 
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та стратиграфія”, яку закінчив 1962 р. У 1963 р. захистив дисертацію, одержавши 

науковий ступінь кандидата біологічних наук. 

 

Біля витоків географії спелеологічних відкриттів в Україні 

 

Ще в далекому 1949 р. молоді Г. Бачинсь-

кий і М. Савчин виявили великий інтерес до 

вивчення печер свого краю. Вони обстежили 

невеликі печери Львівщини – Страдчанську, 

Медову, низку гротів. Це захоплення привело 

Георгія на геологічний факультет Львівського 

університету. Після завершення навчання 

спеціалізувався в галузі палеонтології та 

четвертинної геології. В аспірантурі Інституту 

зоології АН УРСР навчався у відомого біолога 

академіка І. Підоплічка. У 50-х роках ХХ ст. 

склалися сприятливі умови для активного 

розвитку спелеологічних досліджень у респуб-

ліках колишнього СРСР. З одного боку, вони 

були потрібні науковцям різних напрямів – 

геологам, гідрогеологам, біологам, археологам 

тощо. З іншого боку, зародився “печерний 

туризм” – молодіжний рух, спрямований не 

лише на використання печер для туризму,  

а й на їхнє дослідження. У 1958 р. ухвалою 

Президії АН УРСР створено Комплексну 

карстову експедицію АН УРСР (керівники – 

проф. Ю. Юрк та доц. Б. Іванов). Вона складалася із п’яти “статусних” загонів: 

шахтного (керівник В. Дублянський), геофізичного (Б. Смольніков), гідрологічно-

го (Н. Дрозд). біологічного (М. Воїственський та Г. Бачинський), археологічно-

го (О. Домбовський). Кожного літа до них приєднувалися “аматорські” загони 

науковців усієї країни. Кримські експедиції дали унікальні збори викопної фауни  

з печер Скельської і Геофізичної, Миру і Крубера, Червоної і Малої Академії; Кар-

патські – з невеликих порожнин у долинах рік Велика і Мала Уголька; Подільські – зі 

Страдчанської і Сіняковської, а також з лабіринтів Кришталевої, на знімання яких було 

витрачено два польові сезони; південноукраїнські – з печер, розкритих під час 

дослідження одеських катакомб. 

У 1960–1968 рр. Г. Бачинський, як керівник палеозоологічного загону Комплексної 

карстової експедиції АН УРСР, брав участь у відкритті і дослідженні понад 

760 карстових печер, зокрема найбільших гіпсових печер світу – Кришталевої, Озерної 

та Оптимістичної на Поділлі. Він створив та очолив першу Українську республіканську 

секцію спелеотуризму. У складі української делегації брав участь у роботі 4-го Міжна-

родного спелеологічного конгресу в Югославії, Міжнародної спелеологічної експедиції 

в Польщі тощо. 

Праці Г. Бачинського дали змогу виділити карстовий тип місцезнаходження хребет-

них. Їх високо оцінив основоположник тафономії, відомий геолог і письменник-

 

 
 

Г. О. Бачинський  

(04.XII.1936–26.VIII.1996) 
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фантаст І. Єфремов. У 1963 р. Г. Бачинський успішно захистив дисертацію на тему 

“Тафономічні особливості найважливіших місцезнаходжень неогенових та антропоге-

нових хребетних у зв’язку з сендиментацією відкладів”1, одержавши науковий ступінь 

кандидата біологічних наук. 

Дослідження Г. Бачинського збагатили не лише біологію, а й спелеологію: запропо-

новані ним методи давали змогу визначати вік кісткових залишків, а отже, і печерних 

відкладів, у яких вони знайдені. На підставі вивчення процесів фосилізації викопних 

кісток учений розробив нові оригінальні методики визначення їхнього геологічного 

віку й датування осадових порід. 

Часи, проведені з Г. Бачинським в експедиціях, згадує проф. В. Дублянський. “Він 

був чудовим польовим працівником; відмінно володіючи технікою спелеології, глибо-

кими і різнобічними знаннями в галузі геології, біології, історії, він вражав своїми 

імпровізованими лекціями, які розпочиналися на уступі багатометрової шахти або під 

каскадом підземного водоспаду, а закінчувалися після опівночі у традиційного вечір-

нього багаття в таборі. Юрій (Георгій) знав і любив літературу, при нагоді писав сам 

вірші. Спілкування з ним збагачувало і професійно і духовно” (В. Дублянський, 1996). 

Завершився період спелеологічних відкриттів в Україні підготовкою до друку двох 

праць про українську спелеологію. У видавництві “Радянська школа” 1968 р. була 

готова книга “У світі без сонця”, у якій Г. Бачинський був автором розділів “На порозі 

казки” і “У пошуках вимерлих потвор”. Однак сталося несподіване… 

За активну участь в антиімперському русі шістдесятників, зокрема за збір підписів  

у структурах Академії наук під листом-протестом проти відновлення політичних 

репресій в Україні, Г. Бачинського звільнили з Інституту зоології АН, фактично заборо-

нивши займатися педагогічною і науковою діяльністю. Матриці двох його книжок  

зі спелеології були розсипані й переплавлені. 

Якийсь час поневірявся безробітним, а потім під постійним наглядом КДБ понад 

десять років працював у виробничих інженерно-геологічних організаціях. Повернувся 

до Львова, до основної професії інженера-геолога. 

 

Георгій Бачинський – картограф 

 

З 1969 по 1978 рр., працюючи у виробничих інженерно-геологічних організаціях 

Держбуду, вивчав кореляційні зв’язки між міцнісними та деформаційними властивос-

тями гірських порід і палеогеографічними умовами їхнього утворення; розробив  

і запровадив методику збирання, систематизації та повторного використання матеріалів 

інженерно-геологічних досліджень і складання великомасштабних (1:5 000 – 1:10 000) 

інженерно-геологічних атласів населених пунктів. Брав участь у розробці Українською 

республіканською міжвідомчою комісією (УРМСК) детальної стратиграфічної схеми 

пліоцену й антропогену України. Керував роботою і брав безпосередню участь  

у створенні першого в СРСР інженерно-геологічного атласу м. Львова в масштабі 

1:10 000. 

У 1979 р. організував та очолив в Обчислювальному центрі Інституту прикладних 

проблем механіки і математики АН УРСР групу математико-картографічного моделю-

                                                 
1 Тафономія (від грец. – могила) – розділ палеонтології, який вивчає закономірності процесів 

поховання (утворення місцезнаходження) викопних решток організмів. Дані тафономії дають 

змогу ліпше зрозуміти причини неповноти геологічного літопису. 
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вання соціоекосистем, силами якої протягом 1980–1985 рр. на замовлення Львівського 

облвиконкому було створено в масштабі 1:100 000 атлас природних умов, раціональ-

ного природокористування й охорони природи Львівської обл. У ході згаданих дослі-

джень Г. Бачинський розробив і вперше успішно застосував на практиці провідний 

метод соціоекології – метод математико-картографічного моделювання регіональних  

і локальних соціоекосистем, який дає змогу перейти від вирішення окремих питань 

оптимізації галузевого природокористування до вирішення комплексних проблем 

територіального природокористування, до управління соціоекосистемами різного 

ієрархічного рівня як цілісними об’єктами, тобто до виконання соціоекологією своїх 

інтегративних функцій. Зокрема, Г. Бачинський писав: “Соціоекологічне моделювання 

як інструмент гармонізації взаємодії суспільства та природи повинне виконувати такі 

завдання: 

- Виявляти структуру соціоекосистем та особливості їхнього функціонування і 

закономірності взаємодії складових природних та соціально-економічних компонентів; 

- Визначати основні параметри динамічної рівноваги (гомеостазу) та оптималь-

ного стану будь-якої досліджуваної соціоекосистеми; 

- Встановлювати ступінь наближення стану соціоекосистем до критичної межі,  

за якої починаються незворотні процеси її розпаду; 

- Прогнозувати розвиток соціоекосистем за різних стратегій антропогенної 

діяльності; 

- Визначати оптимальну функціональну структуру досліджуваної соціоекосис-

теми – оптимальне функіональне зонування території і режим природокористування  

у межах виділених функціональних зон; 

- Керувати гармонійним розвитком соціоекосистем” [7]. 

Під час моделювання регіональних та локальних соціоекосистем доцільно поєдну-

вати методичні прийоми соціоекологічного моделювання, математико-картографічного 

моделювання та дистанційного геозондування. Щодо ефективності використання 

методу математико-картографічного моделювання соціоекосистем вчений наголосив: 

“Щоб перейти від прогнозування можливого розвитку соціоекосистеми до керування 

цим розвитком, необхідні надійні економічні важелі” [7]. 

 

Біля витоків соціоекологічних досліджень в Україні 

 

Перетворення екології з суто біологічної дисципліни в галузь наукового знання,  

що охоплює суспільствознавчі, природознавчі й технічні аспекти, у сферу діяльності, 

де вирішують широкий спектр політичних, правничих, ідеологічних, економічних, 

етичних та інших питань, надає їй дедалі більшого значення в пошуку оптимальних 

способів подальшого розвитку людської цивілізації. З огляду на це виникає такий 

важливий екологічний напрям, як соціальна екологія. Його початок пов’язують  

з появою праць представників чиказької школи соціологів Р. Парка, Е. Бреджеса та 

Р. Маккензі на початку 20-х років ХХ ст. У науковий обіг увійшов термін social, або 

human, ecology (соціальна, або людська, екологія), на відміну від ecology of man (еколо-

гія людини як біологічної істоти, або медична екологія). У Радянському Союзі після 

проведення Першої всесоюзної конференції “Проблеми соціальної екології” (Львів, 

жовтень 1986) усталилась назва “соціальна екологія”. У конференції взяли участь 

понад 400 вчених та практиків з усіх республік колишнього СРСР (серед них 
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68 докторів і 135 кандидатів наук). Головною метою конференції було об’єднання 

зусиль учених і практиків різних профілів: географів, економістів, біологів, філософів, 

медиків, геологів, гідрометеорологів, соціологів, лісників, технологів, архітекторів, 

математиків та інших – тих, хто займався різними питаннями охорони довкілля  

і раціонального використання природних ресурсів. 

Цей напрям отримав активний розвиток у працях Е. Гірусова, В. Комарова, Ю. Мар-

кова, Г. Бачинського, О. Салтовського та ін. 

У 1990 р. у Санкт-Петербурзькому університеті Г. Бачинський захистив дисертацію 

на тему “Прикладна соціоекологія та роль географічної науки у її формуванні”  

й одержав науковий ступінь доктора географічних наук. У докторській роботі Георгій 

Олексійович розробив теоретичні основи нового міждисциплінарного інтеграційного 

вчення про гармонізацію взаємодії суспільства та природи – соціоекології. Значним 

внеском у популяризацію нового вчення стало видання у 1991 р. монографії “Соціо-

екологія: теоретичні та прикладні аспекти”. Автор стверджував, що саме соціальна 

екологія всебічно аналізує природне середовище як складну, диференційовану систему, 

різноманітні компоненти якої перебувають у динамічній рівновазі, розглядає біогеоце-

нози земної біосфери як екологічну нішу людства, пов’язуючи довкілля і діяльність 

людини в єдину систему природа-суспільство. Дослідження цілісної інтегрованої 

системи суспільство-природа з боку географії передбачає методологічно виважений 

підхід, який охоплює не тільки взаємопроникнення підходів і методів, а й пошук 

єдності концептуально-теоретичних підвалин фізико-географічної та соціально-

економічної гілок географічної науки, що має ґрунтуватися на міждисциплінарній 

інтеграції всього географічного знання. 

З 1990 р. Г. Бачинський працював професором кафедри екології та ландшафтної 

архітектури Українського державного лісотехнічного університету і за сумісництвом 

професором кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони 

природи Львівського університету імені Івана Франка. У 1992 р. Г. Бачинському 

присвоєно вчене звання професора. Він – автор понад 160 праць, у тому числі моно-

графій і навчальних посібників. Завдяки активній позиції вченого Міністерство освіти 

України у 1992 р. затвердило навчальну програму курсу “Основи соціоекології”  

і включило його в навчальні плани всіх вищих навчальних закладів як обов’язковий 

базовий загальноосвітній предмет для всіх спеціальностей. 

У 1996 р. за ініціативи вченого у Львові проведено Першу всеукраїнську науково-

практичну конференцію “Соціоекологія. Теоретичні та прикладні аспекти”. Конферен-

ція серед першочергових соціально-екологічних проблем визначила такі: 

- управління якістю життєвого довкілля; 

- довготерміновий прогноз природних і соціальних наслідків значних перетво-

рень у природі; 

-  біологічне збереження і виживання українського етносу із забезпеченням умов 

для організації охорони здоров’я людей, які проживають на території сучасної України; 

- подальший розвиток теоретичної бази соціоекології та методів прикладних 

соціоекологічних досліджень, спрямованих на оптимізацію довкілля. 

Саме під час роботи з підготовки другого тому матеріалів конференції раптово 

обірвалося життя відомого вченого. Члени оргкомітету конференції в передмові до 

другого тому матеріалів конференції написали “Світла пам’ять про чудову людину, 

вченого і патріота назавжди залишиться в наших серцях”. 
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У роки незалежності Георгій Олексійович виявив себе як активний громадсько-

політичний діяч: член Національної ради Конгресу української інтелігенції, член 

Координаційної ради Всеукраїнського об’єднання “Порозуміння”, прихильник та 

симпатик Соціал-націоналістичної партії України, член редакційної колегії журналу 

“Універсум”. 

Глибокі патріотичні переконання Г. Бачинського були засадою його світогляду, 

який він намагався прищепити молодому поколінню, співпрацюючи з громадсько-

патріотичною молодіжною організацією “Спадщина”, фондом “Молода Україна”. 

Енергійний, молодий душею, закоханий у поезію і пісню, він з надією дивився на 

юнацтво, сподіваючись на утвердження своїх ідеалів. Він до останку віддавався молоді, 

помер, раптово захворівши після повернення з літніх спеологічних і спортивно-

вишкільних таборів. 

Георгій Олексійович був цільною і сильною особистістю. У ньому поєднувались 

інтереси до наукових досліджень і викладацької роботи. Він був мудрою і глибоко 

порядною людиною, багатогранним і високоерудованим ученим, який добре володів 

знаннями не лише з географії чи соціоекології, геології чи біології, а й історії культури. 
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The article deals with the biography and scientific achievements of doctor of geographical sciences, 

geologist, paleontologist, geographer, cartographer, social ecologist Professor G. Bachynski.  

In particular, considerable attention is paid to his role in the development of speleology in Ukraine.  

The activities of G. Bachynski on the head of palaeozoological department of the Complex karst 

expedition of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR were described. His work allowed 

identifying karst type of localization of the vertebrates. 

A separate paragraph is devoted to the period of Professor’s life where he is revealed as  

a cartographer, working in the Computer centre of the Institute of applied problems of mechanics and 

mathematics of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR in Lviv. 

G. Bachynski organized and headed the group of mathematical-cartographical modelling  

of the social-ecological systems in the Computer centre of the Institute of applied problems  

of mechanics and mathematics. He also developed and successfully applied for the first time the leading 

method of the social ecology – mathematical-cartographic modelling of the regional and the local 

ecosystems. 

Name of G. Bachynski is the most well-known in the social ecology. He devoted his doctoral thesis 

“Applied social ecology and the role of geographical science in its formation” to this science. In his 

doctoral thesis, he developed the theoretical foundations of a new interdisciplinary integration,  

the doctrine of harmonizing the interaction between society and nature – the social ecology. He had 

done significant organizational work on the establishment and development of this science in Ukraine. 

His role in organizing and conducting the first all-Union scientific-practical conference “The problems 

of social ecology” in Lviv was disclosed in the article. Due to this conference, social ecology was 

granted the official recognition. 

The key milestones of social and political activity of the citizen and the scientist Professor 

G. Bachynski were noted. 

Key words: G. Bachinski, geologist, cartographer, palaeogeographer, social ecologist. 
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НА ОСНОВІ МОРФОЛОГІЧНИХ ТА ЛІТОЛОГІЧНИХ ОЗНАК 
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Річковим долинам Волинської височини притаманні більша кількість надзаплавних терас  

і більша глибина їхнього врізу порівняно з сусідніми поліською і малополіською ділянками. 

З’ясовано, що у будові долин найбільших річок височини беруть участь заплава і здебільшо-

го три надзаплавні тераси. Долина р. Горинь відрізняється від інших наявністю четвертої 

надзаплавної тераси. Відповідно до отриманої інформації, віком формування найвищої надза-

плавної тераси (наявної лише в долині Горині) можна вважати ранній плейстоцен, третьої 

тераси – середній плейстоцен, а двох найнижчих терас – пізній плейстоцен. 

Для рельєфу ранньо- і середньоплейстоценових терас характерні високий ступінь розчлену-

вання і наявність досить потужного лесового покриву. На вищій пізньоплейстоценовій терасі 

лесовий покрив є не всюди і має незначну потужність (зазвичай, до 5 м). Найнижча тераса  

у більшості долин має локальне поширення і складена переважно піщаним матеріалом.  

У долинах Стиру і Горині її поверхня розташована на кількох гіпсометричних рівнях. Заплава 

річкових долин височини, здебільшого, має два висотні рівні і сформувалася в голоцені. 

Ключові слова: річкова долина, тераса, заплава, Волинська височина, Горинь, Стир, Західний Буг. 

 

Визначення кількості та віку терас головних рік Волинської височини, а також 

з’ясування особливостей їхньої будови і розвитку є проблемними питаннями. Насампе-

ред, це пояснюють транзитним положенням височини щодо найбільших рік регіону  

і складною палеогеографічною історією території дослідження. Ріки Горинь, Стир, 

Західний Буг починаються на території Подільської височини, перетинають Малопо-

ліську рівнину і Волинську височину та витікають на Поліську низовину. Волинська 

височина є гіпсометрично вищою, ніж Малополіська рівнина, проте розташована 

нижче за течією названих рік. Дослідники виділяють більшу кількість терас цих рік у 

межах Подільської і Волинської височин та меншу – у межах Малополіської рівнини  

і Поліської низовини [7]. Ці особливості річкових долин створюють додаткові трудно-

щі під час їхнього вивчення. Виділення геологічних тіл, тилових швів і уступів 

надзаплавних терас Волинської височини ускладнюється зі збільшенням їхнього віку. 

Нарешті, вищі тераси часто плавно переходять у денудаційні поверхні вирівнювання, 

які практично не відрізняються від них за абсолютною висотою, що також ускладнює 

їхнє розчленування. 

Наша мета – схарактеризувати головні риси геоморфологічної будови річок Волинсь-

кої височини та виконати відносну вікову кореляцію їхніх річкових терас. 

Долина р. Горинь як об’єкт геоморфологічного вивчення вперше згадана на початку 

ХХ ст. у праці В. Ласкарева “Общая геологическая карта Европейской России. 

Лист 17” [5]. В. Ласкарев виділив у її межах низку терас, навів їхні морфологічні 
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параметри та спробував визначити відносний вік і зіставити з аналогічними утворен-

нями сусідніх річкових долин. Також для деяких терас наведена інформація щодо 

їхньої геологічної будови. На жаль, як повідомив автор, у нього не було “одноверстної 

карти” (приблизно відповідає масштабу 1:42 000), що зробило “з’ясування співвідно-

шення терас між собою майже нездійсненним” [5]. Як наслідок, в описі долини Горині 

В. Ласкарев допустився деяких помилок у визначенні абсолютної висоти поверхні 

терас, їхнього перевищення над урізом води в річці і розрізненні різновікових фрагмен-

тів. Тераса с. Шубків і тераса м. Острог – с. Бухарів, названі В. Ласкаревим терасами 

ІІ роду і потрактовані як різновікові. Автор уважав “шубківську” терасу нижчою  

і молодшою з них та наводив інформацію, згідно з якою вона складена лесовими 

породами (на відміну від піщаної “бухарівської” тераси). Проте, як засвідчує аналіз 

топографічних карт, вони мають приблизно однакову висоту над урізом води в річці та, 

найімовірніше, є одновіковими утвореннями. Також В. Ласкарев виділив терасу 

с. Милятин, висота якої над урізом води в річці зазначена як 102–106 сажнів 

(218–226 м). Автор зіставив її з терасою с. Білогородки у верхів’ях Горині, висота 

якої – 130 сажнів (277 м), і визначив її вік як “дольодовиковий”. 

До питання розчленування надзаплавних терас долини Горині повернувся у сере-

дині ХХ ст. О. Маринич [6, 7], який, як і В. Ласкарев, виділив тут три тера-

си (див. таблицю). Схема терас долини Горині, наведена О. Мариничем, утім не  

є абсолютним аналогом попередньої схеми. О. Маринич об’єднав “шубківську”  

і “острозько-бухарівську” тераси В. Ласкарева у єдину першу надзаплавну терасу, 

виділивши окремо рівень другої надзаплавної тераси, не згаданий у праці В. Ласкарева. 

Визначаючи вік терас, О. Маринич зачислив третю надзаплавну терасу до раннього 

плейстоцену, другу надзаплавну терасу – до середнього плейстоцену, першу надза-

плавну терасу – до пізнього плейстоцену [7]. 

Дещо іншої порядкової нумерації надзаплавних терас долини Горині дотримувались 

П. Гожик та О. Аверіна, які розрізняли тут чотири тераси [2]. Найдавнішу надзаплавну 

терасу (третю за схемою О. Маринича) вони вважали четвертою, також зачисляючи її 

до нижнього плейстоцену. До середнього плейстоцену П. Гожик і О. Аверіна відносять 

третю надзаплавну терасу (другу за схемою О. Маринича). Пізньоплейстоценовими ці 

дослідники вважають першу і другу надзаплавні тераси (у схемі О. Маринича вони 

об’єднані в один рівень першої тераси). 

Ранньоплейстоценова надзаплавна тераса (“білгородська” за В. Ласкаревим, третя за 

О. Мариничем, четверта за П. Гожиком і О. Аверіною) поширена головно на правобе-

режжі р. Горині у південній частині Волинської височини і на лівобережжі у її північ-

ній частині. Її висота над урізом води в річці змінюється в межах 35–45 м, а ширина 

становить 2–3 км [7]. Абсолютна висота поверхні тераси зменшується вниз за течією 

річки від 230–235 м у м. Нетішин до 215–220 м у с. Дорогобуж. У її будові значну 

потужність становлять лесоподібні суглинки, що сприяє розвитку ярів і балок [7]. 

Середньоплейстоценова надзаплавна тераса (друга за О. Мариничем, третя за 

П. Гожиком і О. Аверіною) розвинена на лівобережжі Горині, а у північній частині 

волинської ділянки долини також на правобережжі. Її висота над урізом води в річці – 

15–28 м, ширина – 2–4 км [7]. Поверхня тераси розчленована неглибокими ярково-

балковими формами, проте менш інтенсивно, ніж ранньоплейстоценова тераса. 

Абсолютна висота тераси зменшується вниз за течією від 213–217 м у с. Розваж 

до 195–200 м у с. Горбаків. Тераса вкрита лесовою товщею. За будовою вона акумуля-
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тивна [7]. Алювіальні відклади представлені дрібнозернистими пісками з включеннями 

зерен кварцу, місцями з прошарками зеленкувато-сірого суглинку [2]. 
 

Схема вікової кореляції надзаплавних терас  

найбільших річкових долин Волинської височини 
 

Річкова 

долина 

Автор 

класифікації 

Класифікація терас за віком формування 

ранньоплейс-

тоценова 

середньоплейс-

тоценова 

старша 

пізньоплейсто-

ценова 

молодша 

пізньоплейсто-

ценова 

Горині 

В. Ласкарев 

(1914) 
“Білогородська” 

 

“Острозько-бухарівська”, 

“шубківська” (90-сажнева) 

О. Маринич 

(1956) 

Третя  

надзаплавна 

Друга  

надзаплавна 

Перша  

надзаплавна 

П. Гожик, 

О. Аверіна 

(1969) 

Четверта 

надзаплавна 

Третя  

надзаплавна 

Друга 

надзаплавна 

Перша  

надзаплавна 

Стиру 

В. Ласкарев 

(1914) 
  100–102-сажнева 90-сажнева 

Ю. Грубрін 

(1953) 
  

Друга  

надзаплавна 

Перша  

надзаплавна 

О. Маринич 

(1956) 
    

Друга 

надзаплавна 

Перша  

надзаплавна 

П. Гожик, 

О. Аверіна 

(1969) 

  
Третя  

надзаплавна 

Друга 

надзаплавна 

Перша  

надзаплавна 

І. Черваньов 

(1970) 
  

Друга  

надзаплавна 

Перша 

надзаплавна 

Комплекс 

локальних терас 

Західно-

го Бугу 

А. Ян (1948)   
Друга  

надзаплавна 

Перша надзаплавна  

(“кристинопільська”) 

Л. Долецький 

(2002) 
  

Третя  

надзаплавна 

Друга 

надзаплавна 

Перша  

надзаплавна 

 

Складнішою є ситуація з розчленуванням пізньоплейстоценових терас. О. Маринич 

виділив єдиний рівень першої надзаплавної тераси висотою 7–12 м над урізом води  

в річці [7]. П. Гожик і О. Аверіна виділяють дві тераси, одна з яких складена переважно 

піщаним матеріалом, а друга – суглинистим [2]. За їхніми даними, піщана тераса  

є молодшою і прислонена до другої, суглинистої, надзаплавної тераси. На наш погляд, 

виділення двох пізньоплейстоценових терас є обґрунтованим не лише літологічно,  

а й морфологічно, оскільки ці тераси легко читати на топографічних картах і на 

місцевості. Добрим прикладом є ділянка долини Горині на схід від с. Горбів, де 

праворуч і ліворуч від русла річки розташовані фрагменти згаданих терас. Відносна 

висота над урізом річки нижчої з них становить 6–8 м, а вищої (“шубківської” за 

В. Ласкаревим) – 10–12 м. Алювій високої пізньоплейстоценової тераси представлений 

горизонтальношаруватими алювіальними суглинками, а низької – переважно пісками  
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з прошарками супісків та суглинків [2]. Максимальна сумарна ширина пізньоплейсто-

ценових терас сягає 4 км. Їхня поверхня вирівняна, подекуди розчленована мілкими 

ярами та балками. 

Заплава має два рівні – низький (1,0–1,5 м над урізом річки) і високий (2–3 м над 

урізом річки) [7]. Ширина заплави змінюється в межах 1,5–2,5 км у південній частині 

Волинської височини і 0,5–1,5 км у північній частині. Алювіальні відклади складають-

ся з піску з прошарками суглинків, у нижній частині товщі залягає пісок з галькою 

кременю і крейди [7]. Середня потужність алювіальних відкладів сягає 8–15 м [7]. 

Окремо треба звернути увагу на особливості правобережної ділянки долини Горині 

у північній частині Волинської височини. Долина тут періодично розширюється, 

проникаючи глибоко у територію Гощанської височини (до 12 км) у вигляді вузьких 

фрагментів, які відмежовані від височини чіткими уступами. Дно цих фрагментів має 

витриманий висотний рівень і зливається з рівнем пізньоплейстоценових терас Горині, 

ближче до русла з’являються рівні середньо- і ранньоплейстоценових терас. Найнижча 

частина дна вироблена струмками і дрібними річками – притоками Горині. У найвідда-

леніших від русла місцях трапляються улоговиноподібні розширення, з’єднані з голов-

ною частиною долини вузькими зниженнями в рельєфі. Схарактеризовані фрагменти 

долини Горині різко розширюються після впадіння в долину ярів та балок. Цей факт 

ставить під сумнів можливість їхнього трактування як продовження ярково-балкових 

форм, оскільки в цьому випадку їхня ширина з наближенням до русла річки мала  

б зростати поступово, як це простежується на південноволинській ділянці долини 

Горині. В. Ласкарев висловлював припущення, що розширені гирла балок і наявність  

у них денудаційних останців можна пояснити обдуванням і обробкою вітрами західно-

го уступу Гощанської височини [5]. Остаточне з’ясування механізму й умов формуван-

ня цих утворень є завданням майбутнього. 

Дослідження геоморфологічної будови долини р. Стир також почалися з праці 

В. Ласкарева “Общая геологическая карта Европейской России. Лист 17” [5], який 

виділив у її межах дві тераси. Молодша з них складена лесом і має абсолютну висоту 

90 сажнів (192 м) поблизу гирла р. Іква. В. Ласкарев небезпідставно вважав її віковим 

аналогом “шубківської” тераси Горині, звертаючи увагу на подібність їхньої геологіч-

ної будови. Вища і давніша тераса, за В. Ласкаревим, вироблена у крейдових породах  

і покрита лесом. Вона виділяється у рельєфі в гирловій частині р. Іква і має абсолютну 

висоту 100–102 сажні (213,5–217,5 м) [5]. 

Ю. Грубрін виділяв у межах волинського відрізка долини р. Стир заплаву і дві над-

заплавні тераси [3]. Часом утворення заплави Ю. Грубрін уважав голоцен, першої 

надзаплавної тераси – новий відділ, а другої надзаплавної тераси – середній відділ 

четвертинного періоду. 

О. Маринич, як і Ю. Грубрін, також розчленовував поверхню долини р. Стир  

у межах Волинської височини на заплаву і дві надзаплавні тераси [6, 7]. За О. Марини-

чем, висота першої надзаплавної тераси становить 4–9 м над урізом річки, вона 

збереглася лише в кількох місцях і складена пісками та суглинками товщиною 10–12 м. 

О. Маринич 90-сажневу терасу В. Ласкарева вважав другою надзаплавною терасою  

і оцінював її висоту над урізом річки у 14–20 м. 

Схема П. Гожика й О. Аверіної відрізняються від двох попередніх наявністю третьої 

надзаплавної тераси, яка, як випливає з опису, відповідає 100–102-сажневій терасі 

В. Ласкарева [2]. З опису відслонення цієї тераси поблизу с. Новосілки (Боремель) 
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видно, що її верхня частина (0–16 м) складена суглинковим матеріалом, а  

нижня (16–31 м) – піщаним. 

За уявленнями І. Черваньова, волинський відрізок долини р. Стир містить заплаву  

і дві надзаплавні тераси [10]. Перша надзаплавна тераса І. Черваньова, як випливає  

з опису, відповідає другій надзаплавній терасі за схемами Ю. Грубріна, О. Маринича, 

П. Гожика і О. Аверіної, а друга надзаплавна тераса – третій. Найнижча надзаплавна 

тераса згаданих схем, яка, за словами О. Маринича, збереглася лише в окремих місцях  

і має ширину кілька сотень метрів [6], у схемі І. Черваньова не виділена. Зважаючи на 

наведену автором інформацію, І. Черваньов уважав фрагменти першої надзаплавної 

тераси локальними терасами і пояснював їхнє походження нагромадженням алювію  

в умовах нерівномірного тектонічного підняття [11]. Поряд з двома згаданими вище 

терасами І. Черваньов звернув увагу на наявність у пригирловій частині долини 

р. Липи і деяких інших місцях фрагментів вирівняної еродованої поверхні, абсолютна 

висота якої перевищує 220 м, а відносна висота над урізом річки становить  

30–32 м [10]. З огляду на виявлений під лесовим покривом різнозернистий, переважно 

крупний, добре обкатаний озалізнений пісок, автор зробив припущення, що це, 

можливо, фрагменти третьої (за схемою І. Черваньова) надзаплавної тераси р. Стир. 

З урахуванням сучасної інформації, на наш погляд, найстаршою підтвердженою 

терасою волинського відрізка долини р. Стир є третя надзаплавна тераса за схемою 

П. Гожика й О. Аверіної (100–102-сажнева тераса В. Ласкарева, друга надзаплавна 

тераса за схемою І. Черваньова), віком формування якої, найімовірніше, є середній 

плейстоцен. Висота цієї тераси над урізом води в річці становить 15–25 м. У рельєфі  

її легко сплутати з однорівневими поверхнями вирівнювання, які прилягають до неї, 

що ускладнює її ідентифікацію. Тераса складена товщею алювіальних відкладів, які 

залягають на крейдовому цоколі й перекриті двома ярусами лесу [10]. За даними 

І. Черваньова, середня потужність товщі алювію становить 10–20 м, подекуди змен-

шуючись або збільшуючись (27 м у с. Вербень) [10]. Отже, середньоплейстоценова 

тераса Стиру в деяких місцях волинської ділянки долини виступає як цокольна,  

а в деяких як акумулятивна. Поверхня тераси вкрита еолово-делювіальними лесами  

і розчленована розвиненими ярково-балковими системами. 

Значно ліпше збережена і морфологічно виражена висока пізньоплейстоценова 

надзаплавна тераса (90-сажнева тераса В. Ласкарева, друга надзаплавна тераса 

О. Маринича, П. Гожика й О. Аверіної, перша надзаплавна тераса І. Черваньова).  

Її ширина становить 1,0–2,5 км у південній частині Волинської височини і 1,5–5,0 км  

у північній. Висота тераси над урізом води збільшується вниз за течією. Поблизу 

с. Берестечко вона становить 7–8, в околицях м. Луцьк сягаючи 14–15 м. Абсолютна  

ж висота тераси залишається практично незмінною на всій протяжності волинського 

відрізка долини Стиру, зменшуючись лише на 5–6 м з 195–196 м поблизу с. Берестечко 

до 190–191 м в околицях Луцька. За даними І. Черваньова, тераса складена алювіаль-

ними відкладами потужністю до 18 м [10]. Утім, за даними буріння, у деяких місцях 

цоколь тераси виявлений на глибині понад 40 м (околиці сіл Мстишин, Вербаїв) [8, 9]. 

Цей факт є свідченням наявності в долині Стиру давніших похованих врізів, пізніше 

частково розмитих і перекритих молодшими відкладами в ході нового циклу розвитку 

долини. Тераса майже на всій протяжності є акумулятивною. За інформацією 

І. Черваньова, підошва алювію, зазвичай, розташована на 2–3 м нижче від урізу води  

в річці [10]. Проте в деяких місцях цоколь тераси розташований значно вище від урізу 
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річки. Приклади кількох таких ділянок наводить І. Черваньов (гирло р. Пляшівки  

і південна окраїна м. Луцьк), який пояснює це явище впливом вертикальних тектоніч-

них рухів [10]. На нашу думку, імовірнішою причиною цього є вертикальна міграція 

русла, зумовлена зміною режиму річки і, як наслідок, формування нового, гіпсо-

метрично вищого цоколя. Літологічно тераса складена піщано-суглинковим матеріа-

лом. Покрівля тераси сформована еоловими лесами, потужність яких неоднакова  

в різних ділянках тераси. Місцями вона сягає 5 м, а місцями лесів узагалі нема. Нижче 

лежить потужна (до 10–12 м) товща горизонтально-шаруватого заплавного алювію, 

головно, суглинкового складу з супіщаними і піщаними прошарками. Тераса порівняно 

слабко розчленована, на її поверхні розвинені еолові дюни, які в деяких місцях 

накладені на крайову ділянку тераси поблизу уступу, збільшуючи його висоту. Висота 

цих утворень, зазвичай, не перевищує 1,5–2,0 м. Поблизу тилового шва тераси дуже 

часто розташована слабко нахилена в бік тераси поверхня вирівнювання шириною  

200–400 м, у межах якої практично нема алювіальних відкладів і яка зливається з 

поверхнею тераси. Натомість близько до поверхні розташовані корінні породи (крей-

доподібні мергелі), вкриті незначною товщею еолово-делювіальних лесів. У деяких 

місцях лесового покриву нема і в місці підмиву річкою такого “педимента” можна 

спостерігати уступ, повністю складений корінними породами, перетвореними у верхній 

частині ґрунтотворними процесами (с. Підлісці). Поблизу с. Новостав відслонення 

тераси (див. рисунок) виглядає так. 

 

 
 

Відслонення високої пізньоплейстоценової тераси р. Стир поблизу с. Новостав 
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Абсолютна висота уступу тераси – 193 м. 

0–0,4 м – ґрунтовий шар. 

0,4–4,5 м – лес палевого кольору, вертикально тріщинуватий, не шаруватий. 

4,5–12,0 м – горизонтально перешаровані лесоподібні суглинки і піски. Виразність гори-

зонтальної шаруватості зростає донизу. Товщина прошарків – від 1–2 мм до кількох 

десятків сантиметрів. На рівні 6 м виявлено субгоризонтальні прошарки, складені 

слабко обкатаними карбонатними уламками розміром до 2–3 мм. 

12,0 м – уріз води – глини світло-сірого, голубуватого кольору, місцями із тонкими (1–2 мм) 

бурими озалізненими прошарками. Перехід до верхнього горизонту чіткий, без слідів 

розмиву, розташований на висоті 1,1 м над урізом води в річці (межень). 

 

Низька пізньоплейстоценова тераса, як уже зазначено, поширена в межах волинсь-

кого відрізка долини Стиру локально. Її ширина змінюється від кількох сотень  

до 800–900 м. Як свідчать результати наших досліджень, поверхня тераси не має 

витриманого рівня і складається з кількох різновисотних рівнів. У багатьох місцях ці 

рівні розташовані поряд, відмежовані один від одного більш або менш вираженими 

уступами і формують східчастий перехід від заплави до високої пізньоплейстоценової 

тераси. Остаточно визначити кількість таких рівнів важко через їхнє локальне розмі-

щення, однак можна впевнено констатувати, що їх є мінімум чотири. Фрагменти цієї 

тераси досить важко розрізнити на топографічних картах масштабу 1:50 000 та 

1:25 000, проте вони добре виділені на картах масштабу 1:10 000 і на місцевості. 

Низька пізньоплейстоценова тераса відрізняється від високої значно меншою потужні-

стю заплавного алювію і тим, що не має лесового покриву. Відклади цієї тераси 

представлені переважно пісками з прошарками супісків та суглинків. Подібність  

її геологічної будови з будовою низької пізньоплейстоценової тераси Горині дає 

підстави припустити, що вони є одновіковими. Опис відслонення найнижчого рівня 

тераси наведено нижче. 
Абсолютна висота уступу тераси – 184 м. 

0–0,35 м – гумусовий горизонт (Н) сучасного ґрунту. Містить уламки карбонатних порід. 

0,35–0,60 м – верхній перехідний до материнської породи ґрунтовий горизонт (Hp). 

0,60–1,20 м – нижній перехідний до материнської породи ґрунтовий горизонт (Ph). 

1,20–1,95 м – суглинок палевий, унизу світло-палевий, карбонатний. Перехід до ґрунтового 

горизонту поступовий, а до нижнього шару – виразний. 

1,95–2,90 м – перешарування дрібнозернистих пісків, супісків і суглинків. Шаруватість тонка 

горизонтальна. 

2,90–3,55 м – прихованошаруваті оглеєні суглинки і супіски з переважанням суглинків. Міс-

цями є тонкі (1–3 мм) озалізнені прошарки. У нижній частині шару з’являються бурі 

плями діаметром до 1 см. Перехід до нижнього шару чіткий за кольором і літологією 

порід. 

3,55 м – уріз води (4,5 м) – дрібнозернистий світло-сірий пісок, місцями з бурими прошарка-

ми зі слабко вираженою горизонтальною шаруватістю у верхній частині шару. На 

глибині 30 см від поверхні шару з’являється помітна коса шаруватість. 

 

Ширина заплави р. Стир змінюється від 150–200 м у найвужчих ділянках  

до 2,0–2,5 км у найширших. У будові заплави виділяються два рівні – низький  

і високий [7]. Висота заплави змінюється від 0,5 до 3,0 м. Алювіальну товщу заплави 

складають дрібно- і середньозернисті піски, іноді з галькою, і суглинки [7]. 

Геоморфологічна будова долини р. Західний Буг протягом ХХ ст. була об’єктом 

вивчення деяких польських дослідників. Зокрема, знайдено сліди ранньоплейстоцено-
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вого зледеніння і з’ясовано, що сучасна долина Західного Бугу успадкувала давніші 

зниження в рельєфі, виповнені мореною і флювіогляціальними відкладами [15]. А. Ян 

виділив у долині Західного Бугу дві надзаплавні тераси [16, 17]. Абсолютна висота 

нижчої з них (кристинопільської) поблизу гирла р. Гучва становить 185–195 м, 

відносна висота над урізом води в річці – 8–12 м. Поверхня другої надзаплавної тераси 

хвиляста і вкрита товщею лесів. Її абсолютна висота поблизу гирла Гучви становить 

200–205 м, а відносна висота над урізом річки – 20–25 м. 

Л. Долецький у районі перетину Західним Бугом Городельського пасма (північна 

частина волинського відрізка) виділив три надзаплавні тераси і два рівні заплави [12]. 

Абсолютна висота найвищої з них, вік формування якої, визначений автором, – до 

зледеніння варти, становить 205 м, відносна висота над урізом річки – близько 23 м. 

Нижче розташований рівень ерозійно-акумулятивної тераси з абсолютною висотою 

поверхні 190–197 м і відносною висотою 7–12 м над урізом річки. Згідно з Л. До-

лецьким, алювій тераси акумульований до інтерпленігляціалу останнього зледеніння. 

Найнижчою є ерозійно-акумулятивна надзаплавна тераса з абсолютною висотою 

поверхні 180–185 м і відносною висотою над урізом річки 5–6 м. Віком її формування, 

з погляду автора, є період останнього плейстоценового зледеніння. 

З огляду на наявні результати досліджень, на волинському відрізку долини Західно-

го Бугу можна виділити три морфологічно виражені тераси, описані, зокрема, у праці 

Л. Долецького [12]. Найвища тераса є на всій протяжності волинського відрізка, утім 

найліпше розвинена у південній його ділянці (на лівобережжі річки від с. Борятин до 

с. Хоробрів). Ширина тераси змінюється в межах 0,5–4,0 км. Її абсолютна висота 

зменшується з 210–215 м у с. Борятин до 200–205 м поблизу м. Устилуг. Відносна 

висота зростає вниз за течією із 25–27 м у с. Борятин до 30–32 м поблизу Устилуга. 

Тераса перекрита потужною товщею лесів, її поверхня розчленована системою ярів та 

балок. 

Складнішою виглядає ситуація з двома нижчими терасами. У південній частині 

волинської ділянки морфологічно вираженим є рівень кристинопільської тераси (за 

термінологією А. Яна). Абсолютна висота її поверхні в районі південної окраїни 

Волинської височини становить 193–195 м, або 7–8 м над урізом води в річці. У районі 

сіл Ульвівок–Заставне ця тераса розщеплюється на два рівні, різниця в абсолютній 

висоті між якими зростає вниз за течією. Абсолютна висота вищого з них (вища 

надзаплавна тераса ІІb за схемою Л. Долецького) у районі Устилуга становить  

190–192 м; відносна висота над урізом води в річці сягає 18–20 м. Тераса вкрита лесами 

і слабко розчленована мілкими ярами та балками. Її ширина змінюється від 0,5 до 

2,0 км. Абсолютна висота нижчого рівня (нижча надзаплавна тераса ІІа за схемою 

Л. Долецького) у районі Устилуга становить 184–186 м, а відносна висота над урізом 

річки – 11–12 м. Поверхня тераси злегка хвиляста, ускладнена пилуватими й піщаними 

еоловими підняттями висотою до 5–6 м і видовженими та ізометричними переважно 

безстічними зниженнями різного генезису [1]. Цоколем цієї тераси на ділянках, які 

розташовані ближче до тилового шва, слугують відклади зледеніння одри і мезоплей-

стоцену, а на ділянках, ближчих до осі долини, – алювіальні відклади найвищої тераси 

Західного Бугу [12]. У межах волинського відрізка геологічна будова тераси розкрита  

у відслоненнях лесового і піщаного типів, які відрізняються наявністю чи відсутністю 

лесової товщі потужністю до 5–6 м [1]. Характерною ознакою будови тераси є різне 

гіпсометричне положення цоколя на сусідніх ділянках, що свідчить про різновисотні 
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врізи русла в ході послідовних ерозійно-акумулятивних циклів [1, 12]. Сумарна 

ширина обох рівнів змінюється від 1–2 км у південній частині волинського відрізка 

долини до 2–4 км у центральній і північній частинах. 

Середня ширина заплави Західного Бугу – 0,5–1,0 км, у деяких місцях сягає 1,5 км,  

а подекуди звужується до 150–200 м. Л. Долецький розрізняє два рівні заплави (висо-

тою 3,5–5 і 1,5 м) і наводить результати радіовуглецевих датувань зразків, відібраних  

з вищого (глибина – 3,3–4,0 м) та нижчого рівнів (глибина – 0,4–0,5 м) – відповідно, 

2770±150 і 580±140 років [12]. Поверхня заплави хвиляста і вкрита численними 

заболоченими старичними зниженнями. 

Долина р. Іква як об’єкт геоморфологічних досліджень схарактеризована у працях 

А. Яна [13, 14], який виділив у її межах низку терас, зосередивши, утім, найбільшу 

увагу на подільському відрізку долини. Будова волинського відрізка описана у праці 

Ю. Грубріна, який виділив і коротко схарактеризував тут дві надзаплавні тераси [4]. 

Утім, картуючи надзаплавні тераси, Ю. Грубрін припустився низки помилок, 

об’єднуючи в одну терасу два різновисотні рівні і, навпаки, виділяючи в межах одного 

гіпсометричного рівня дві різні тераси. 

Найвища ідентифікована надзаплавна тераса Ікви поширена локально, та оскільки 

на одному з нею гіпсометричному рівні часто містяться денудаційні поверхні вирівню-

вання, подекуди вкриті лесовим покривом, то їх досить легко можна сплутати. Абсо-

лютна висота тераси в с. Турковичі, біля південної окраїни Волинської височини, 

становить 210–213 м, відносна висота над урізом річки тут – 14–16 м. У с. Перевередів, 

за 11 км від гирла Ікви, абсолютна висота цієї тераси, – 200–201 м, що на 17 м вище від 

урізу води в річці. У с. Тараканів виявлено два рівні найвищої тераси Ікви з абсолют-

ними висотами 205–207 і 200–202 м. Подібна ситуація простежується на північ від 

с. Хорупань, де також виявлені два різновисотні рівні, що дає змогу розглядати це як 

закономірність. Поверхня тераси інтенсивно розчленована порівняно глибокими ярами 

та балками. 

Значно ліпше розвиненою є нижча тераса Ікви, яка в пригирловій ділянці зливається 

із другою (за О. Мариничем) терасою Стиру. Нижче м. Дубно вона наявна маже на всій 

протяжності долини. Її ширина змінюється від кількох сотень до 2 км. Біля південної 

межі Волинської височини поверхня тераси майже зливається з рівнем заплави  

і поширена фрагментарно. Абсолютна висота її поверхні поблизу с. Дитиничі стано-

вить 196–197 м, що на 2–3 м вище від урізу річки. Нижче м. Дубно ця тераса представ-

лена майже безперервно і відділена від заплави чітким уступом, висота якого зростає 

вниз за течією. У пригирловій ділянці Ікви абсолютна висота тераси становить  

190–191 м, а відносна висота над урізом води в річці – близько 12 м. Верхня частина 

алювіальної товщі складена здебільшого суглинками, нижня – супісками і пісками. 

Тераса перекрита незначною і несуцільною товщею лесів нерівномірної потужності. 

Загальна потужність лесово-алювіальної товщі сягає 30 м, а іноді й більше. Слабко 

розчленованій поверхні тераси властиві замкнуті неглибокі (до 1 м) зниження  

і складені матеріалом еолового походження підняття висотою до 2–3 м. Як у межах 

одновікової тераси Стиру, у її будові бере участь денудаційний “педимент” шириною 

кілька сотень метрів, який супроводжує тиловий шов тераси і зливається з її поверхнею. 

Головні особливості будови долин лівих приток Горині – рік Стубли й Усті – до-

сліджені В. Ласкаревим, який визначив і описав їхні найліпше виражені надзаплавні 

тераси [5]. Зокрема, В. Ласкарев ідентифікував терасу Стубли у с. Острів з абсолютною 
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висотою поверхні 106–110 сажнів (226–235 м), укриту лесоподібним піщаним суглин-

ком; терасу Передільської (за термінологією автора) низовини в середній течії Стубли  

з абсолютною висотою поверхні 100 сажнів (213 м), також укриту лесом і визнану 

автором відповідником 90-сажневої тераси р. Стир; терасу Стубельської низовини  

з абсолютною висотою поверхні 94–117 сажнів (200–250 м). У долині Усті В. Ласкарев 

виділив терасу “післялесового часу” Верхньоустинської низовини з абсолютною 

висотою 98–104 сажні (209–222 м); три тераси між селами Корнин і Новий Двір  

з абсолютними висотами поверхні 92–96 сажнів (196–205 м), 110–116 (235–247)  

і 120 сажнів (256 м); а також терасу нижче між с. Новий Двір і м. Рівне з абсолютною 

висотою поверхні 86–88 сажнів (183–188 м), укриту лесом з піском і суглинками  

в основі. Надалі спеціальні дослідження геоморфологічної будови долин Стубли і Усті 

не проводили, незважаючи на складну історію розвитку місцевого рельєфу і наявність 

цікавих невирішених проблем, тому детальний аналіз структури й умов формування 

їхніх терас є справою майбутнього. 

З огляду на отриману інформацію можна констатувати, що ділянки річкових долин 

у межах Волинської височини за кількістю терас і їхніми морфологічними параметрами 

відрізняються від сусідніх ділянок цих долин на південь і на північ від височини. 

Найбільші річкові долини мають три геоморфологічно виражені надзаплавні тераси  

і заплаву. Періодом формування найстаршої тераси є середній плейстоцен, двох 

молодших – пізній плейстоцен, а заплави – голоцен. Винятком є долина р. Горинь,  

у межах якої, окрім перелічених елементів, виявлено залишки ранньоплейстоценової 

тераси. Відносна висота пізньоплейстоценових терас над урізом води в річці часто 

стрімко зростає вниз за течією. Усі надзаплавні тераси, окрім наймолодшої, вкриті 

товщею лесів, потужність якої збільшується зі збільшенням віку тераси. Наймолодшій 

терасі властивий переважно піщанистий літологічний склад і наявність кількох 

гіпсометричних рівнів, відокремлених уступами. У рельєфі тераси часто плавно, без 

видимого уступу, переходять у денудаційні поверхні вирівнювання, що ускладнює їхнє 

розчленування. У майбутньому показники віку морфологічних елементів долин 

Волинської височини можна буде уточнити внаслідок ширшого застосування методів 

абсолютних датувань і методів біостратиграфії. 
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CORRELATION OF THE RIVER VALLEYS TERRACES OF THE VOLHYNIAN 

UPLAND BASED ON MORPHOLOGICAL AND LITHOLOGICAL FEATURES 
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River valleys of Volhynian Upland are characterized by a larger number of terraces and a greater 

depth of their downcutting compared with neighbouring Polissia and Male Polissia. 

We established that the major rivers of Volhynian Upland have floodplain and mostly three terraces. 

The valley of the Horyn River is different from others by presence of fourth terrace. According to 

received information, the age of forming of the highest terrace (revealed only in the Horyn Valley) can 

be considered as Early Pleistocene, the third terrace – Middle Pleistocene, and the two lowest terraces – 

Late Pleistocene. 

Relief of the Early and Middle Pleistocene terraces is characterized by high degree of dissection and 

presence of sufficiently thick loess cover. At higher Late Pleistocene terrace loess cover isn’t revealed 

everywhere and has a small thickness (typically up to 5 m). The lowest terrace in most valleys has local 

distribution and it is composed mainly of sandy material. The surface of this terrace is located on several 

hypsometric levels. Floodplain usually has two high-rise levels. It formed in the Holocene. 

Key words: river valley, terrace, floodplain, Volhynian Upland, Horyn River, Styr River, Zakhidnyi 

Buh River. 
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ГЕОПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ. 
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Розглянуто поняття природно-ресурсного потенціалу, його структурні елементи. Проаналізо-

вано підходи вчених-географів до цієї проблематики. Детально схарактеризовано компонентну 

структуру природно-ресурсного потенціалу Львівської обл. порівняно з Україною. Виділено 

типологічні групи адміністративних районів за питомою вагою окремих компонентів природно-

ресурсного потенціалу. Досліджено територіальну різноманітність, забезпеченість населення та 

функціональну структуру природно-ресурсного потенціалу Львівської обл. 

Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, компонентна структура ПРП, територіальна 

різноманітність ПРП, забезпеченість населення ПРП, функціональна структура ПРП. 

 

Поняття природно-ресурсного потенціалу (ПРП) є важливим у географічній науці та 

її підсистемах – як у природничій, так і в суспільній географії. Якщо говорити про 

природничу географію, то тут головним є природно-ресурсний потенціал, виражений 

природними ресурсами і природними умовами, якщо про суспільну географію, то 

йдеться про економічну оцінку природних умов і ресурсів. 

Упродовж останніх кількох десятків років питання ПРП вивчають такі українські 

науковці-географи, як І. Горленко, Ф. Заставний, Я. Івах, М. Паламарчук, В. Руденко, 

Л. Руденко та ін. У руслі цієї проблематики проф. І. Горленко досліджувала мінеральні 

ресурси як чинник промислового комплексоутворення, що було також одним із на-

прямів наукової діяльності академіка М. Паламарчука. Професор Ф. Заставний уважав, 

що визначення компонентної структури ПРП по регіонах дає змогу переходити на 

зіставні оцінки територіально диференційованих показників, пов’язаних з їхнім 

використанням [1, с. 93]. На думку Я. Іваха, з огляду на розвиток науки і техніки дедалі 

більше природних умов отримують економічну оцінку та переходять до розряду 

природних ресурсів [3, с. 14]. 

За основу ми беремо визначення ПРП, дане чернівецьким ученим економіко-гео-

графом В. Руденком: “під економіко-географічною сутністю ПРП території (акваторії) 

належить розуміти сукупну продуктивність її природних ресурсів як засобів виробницт-

ва і предметів споживання, яка виражається у їх суспільній споживчій вартості” [5, с. 14]. 

Отже, ПРП – це узагальнена сукупність наявних природних ресурсів та умов, що їх має 

певний регіон і які використовують чи можуть використовувати на певній території для 

її соціально-економічного розвитку. 

У структурі ресурсної складової виділяють природні ресурси та умови. Природні 

ресурси – це елементи й сили природи, які можна використовувати у виробничій  

і невиробничій діяльності людини. До них належать: мінеральні, земельні, водні, 

фауністичні, природні рекреаційні ресурси. До природних умов належить клімат, 
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рельєф, геологічні будова, географічне положення, які не беруть безпосередньої участі 

у виробничій і невиробничій діяльності людей. Природні умови можуть прискорювати 

чи сповільнювати розвиток виробництва. 

Одним із перших визначення природних умов і ресурсів дав російський географ 

А. Мінц. Він уважав, що природні умови (у вузькому розумінні) – це тіла і сили 

природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил суттєві для життя й діяль-

ності людини. Природні ресурси – це тіла і сили природи, які на певному рівні розвит-

ку продуктивних сил і вивченості можуть бути використані для задоволення потреб 

людського суспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності. 

Придатні для використання, однак за наявного рівня вивченості території ще не вивчені 

ресурси називають потенційними природними ресурсами [4]. 

Оригінальний підхід до дослідження ПРП, зокрема, його мінерально-сировинної 

компоненти запропонував львівський географ Є. Іванов. Він розглядає мінерально-

сировинні ресурси з погляду геокадастрового підходу та в межах гірничопромислових 

територій [2]. Його дослідження виконано на регіональному рівні – Львівської обл. 

Учений І. Чеболда провів дослідження ПРП Тернопільської обл. з конструктивно-

географічних позицій [7]. 

Специфічним для будь-якої території є поєднання природних ресурсів. Адже розви-

ток господарства регіону значно залежить від розміщення природних ресурсів,  

а ефективність господарських галузей – від територіального поєднання природних 

ресурсів. 

Охорону та використання природних ресурсів в Україні регулюють нормативно-

правовими актами природно-ресурсного законодавства. У програмах розвитку регіонів 

вагоме місце посідає оцінка ПРП: кількісна оцінка запасів, їхньої якості й умов осво-

єння, розрахунки різних видів витрат на освоєння окремих видів ресурсів. Зіставлення 

цих параметрів з ринковими цінами на такі види ресурсів суттєво впливає на форму-

вання напрямів регіонального розвитку [6, с. 56]. Останніми роками простежується 

знищення ПРП, зростання ризиків економічної безпеки. Тому від професійності 

керівників залежить, як розпоряджатися цими ресурсами. 

Дослідження природно-ресурсного потенціалу будь-якої території ґрунтується на 

системно-структурному аналізі. Вплив структури інтегрального ПРП на природокорис-

тування найбільше виявляється у компонентному (“галузевому” або поелементному), 

функціональному і територіальному аспектах [5, с. 157]. Тому розрізняють компонент-

ну, функціональну і територіальну структури ПРП. Компонентна структура характери-

зує внутрішньовидові та міжвидові співвідношення природних ресурсів, територіаль-

на – просторові форми природно-ресурсних комплексів, функціональна відображає 

вплив природних ресурсів на формування спеціалізації території і певних господарсь-

ких комплексів. Згідно з компонентною структурою ПРП, виділяють мінеральні, водні, 

земельні, лісові, фауністичні, природні рекреаційні та інші ресурси. Відповідно, 

територіальна структура ПРП передбачає дослідження економічної доцільності 

комплексного використання ресурсів, його проектування і вдосконалення. У цьому 

плані виділяють такі основні форми територіального зосередження інтегрального ПРП: 

мікрорайон, підрайон і район. Функціональна структура ПРП відображає функціо-

нальне значення природних ресурсів. Тому виділяють міждержавне, державне, районне 

та місцеве функціональне значення природних ресурсів. 



268                                                                                                                        О. Перхач, М. Сиротюк 

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

 

Дослідження ПРП Львівської обл. логічно розпочинати з визначення його частки  

в сукупному ресурсному потенціалі Львівської обл. Поняття сукупний ресурсний 

потенціал охоплює взаємопов’язані між собою природний і соціально-економіч-

ний (трудові та матеріальні ресурси) потенціали. Це важливий показник, оскільки 

соціально-економічний розвиток будь-якої території не можна визначити лише за 

станом природних ресурсів. На нього впливають різноманітні чинники.  

За розрахунками В. Руденка, питома вага ПРП України в її сукупному ресурсному 

потенціалі становить 30,7 %, у Львівській обл. – 26,3 %. Це означає, що майже 70 %  

в Україні становить соціально-економічний ПРП і майже 74 % у Львівській обл. нале-

жить соціально-економічній частці ПРП (табл. 1). 

Таблиця 1 

Сукупний ресурсний та природно-ресурсний потенціал України та Львівської обл.* 

 

Регіон, 

країна 

Сукупний ресурсний потенціал 
Частка регіону в су-

купному ресурсному 

потенціалі країни, % 
усього,  

млрд грн 

у тім числі природно-ресурсний 

потенціал 

млрд грн % 

Львівська обл. 38,595 10,157 26,3 4,5 

Україна 880,065 269,764 30,7 100,0 
 

* Джерело: [5, с. 149–150]. 

 

Частка соціально-економічного ПРП у Львівській обл. вища, ніж в Україні загалом, 

що свідчить про високий потенційний технологічний розвиток Львівської обл. 

Важливим є визначення структури всього ПРП Львівської обл. і виявлення місця, 

яке посідає той чи інший його компонент в інтегральній (сумарній) величині. Відповід-

но, визначення компонентної структури ПРП по регіонах дає змогу порівняти територі-

ально диференційовані показники, пов’язані з їхнім використанням. Методику визна-

чення компонентної структури ПРП території на прикладі України розробив 

В. Руденко. 

Питома вага сумарного потенціалу Львівської обл. в Україні становить 3,8 %. 

Львівська обл. є на восьмому місці серед областей України. Більші показники  

у Донецької (12,2 %), Луганської (8,8), Дніпропетровської (10,9), Запорізької (3,9), 

Харківської (4,3), Київської (4,0) областей та Автономної Республіки Крим (6,0 %), 

найнижчі показники – у Чернівецької (1,3 %), Рівненської (1,8) та Волинської (1,7 %) 

областей. 

Найбільшу частку в компонентній структурі ресурсів Львівської обл. становлять 

земельні (29,2 % від усього ресурсного потенціалу), водні (22,7) і мінеральні (22,5 %) 

ресурси. Нижчим є зазначений потенціал природних рекреаційних ресурсів (14,3 %), 

лісових (11,1) і найнижчим – фауністичних (0, 2 %). На території України найбільшу 

частку також мають земельні ресурси (44,4 % від усього ресурсного потенціалу).  

На другому місці є мінеральні ресурси (28,3 %), на третьому – водні (13,1), на 

четвертому – природні рекреаційні (9,5 %). Найнижчий потенціал в Україні мають 

лісові (4,2 %) та фауністичні (0,5 %) ресурси (див. рис. 1). 

Компонентна структура ПРП Львівської обл. по її рівнинній та гірській частинах  

є такою. До гірської частини Львівської обл. належать Дрогобицький, Жидачівський, 

Миколаївський, Мостиський, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийсь-
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кий, Турківський адміністративні райони, до рівнинної – Бродівський, Буський, 

Городоцький, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Жовківський, Перемишлянський, 

Пустомитівський, Радехівський, Сокальський, Яворівський райони. 

 

 

 
 

Рис. 1. Компонентна структура ПРП Львівської обл. та України 

 

Сумарний ПРП у Львівській обл. є вищим по її гірській частині (53,6 %), ніж по 

рівнинній (46,4 %). Така ситуація склалася завдяки більшому потенціалу по гірській 

частині водних (28,5 %), лісових (13,2) та природних рекреаційних (16,9 %) ресурсів. 

По рівнинній частині Львівської обл. ці види ресурсів становлять значно меншу 

частку – відповідно, 16,0, 8,7 та 11,2 %. Проте по рівнинній частині Львівської обл. 

переважають мінеральні (25,8 %, у гірській частині 19,7 %), земельні (38,0 %, у гірській 

частині 21,6 %) та фауністичні (0,3 %, у гірській частині 0,1 %) ресурси (див. табл. 2). 

У розрізі адміністративних районів Львівської обл. у гірській частині провідне 

місце у структурі ПРП займає потенціал водних ресурсів. Найбільша його частка  

є в Турківському (53,3 % від потенціалу ресурсів загалом), Сколівському (45,7), Старо-

самбірському (41,2), Жидачівському (33,5) і Стрийському (27,2 %) районах. На дру-

гому місці – потенціал земельних ресурсів: Мостиський (57,8 % від потенціалу ресурсів 

загалом), Самбірський (41,4) і Миколаївський (28,2 %) райони. На третьому місці  

є потенціал мінеральних ресурсів завдяки Дрогобицькому р-ну (34,7 %). 

По рівнинній частині Львівської обл. переважає потенціал земельних ресурсів.  

За цим видом ресурсів Бродівський, Буський, Городоцький, Золочівський, Кам’янка-

Бузький, Жовківський, Перемишлянський, Пустомитівський і Радехівський райони є на 

першому місці. Його частка коливається від 58,1 % у Бродівському до 38,5 % у Горо-

доцькому районах. Сокальський та Яворівський райони перебувають на першому місці 

за потенціалом мінеральних ресурсів. Їхня частка, відповідно, становить 48,9 та 44,6 %. 

За питомою вагою окремих компонентів у ПРП ми виділили такі типологічні групи 

адміністративних районів (див. рис. 2). 

У Львівській обл. ми виділили п’ять типів поєднання компонентів ПРП за їхньою 

перевагою. Перший тип – земельно-водний з переважанням земельних ресурсів.  

До нього належать: Бродівський, Буський, Городоцький, Золочівський, Кам’янка-

Бузький, Радехівський, Жовківський, Пустомитівський, Перемишлянський, Самбірсь-

кий адміністративні райони. Другий тип – мінерально-земельний. До нього належать 
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Сокальський і Яворівський райони з переважанням мінеральних ресурсів та Микола-

ївський і Мостиський райони з переважанням земельних ресурсів. Третій тип – міне-

рально-водний. До нього належать Дрогобицький р-н з переважанням мінеральних 

ресурсів. Четвертий тип – водно-земельний. До нього належать Жидачівський, Старо-

самбірський і Стрийський райони з переважанням водних ресурсів. П’ятий тип – 

водно-лісовий, до якого зачисляють Сколівський і Турківський райони з переважанням 

водних ресурсів. 

Фауністичний та рекреаційний компонент у ПРП Львівської обл. має невелику 

питому вагу, найбільше – у Радехівському (фауністичний – 0,7 % від загального ПРП 

району) і Городоцькому (рекреаційний – 21,6 % від загального ПРП району) районах. 

Важливим показником у дослідженні ПРП є його територіальна різноманітність. 

Львівщина має найвищу територіальну різноманітність ПРП серед областей України (су-

марний показник – 2,259) завдяки гірській частині (2,286), у рівнинній – 2,136 (див. табл. 3). 
 

Таблиця 2 

Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу  

за адміністративними районами Львівської обл.* 

 

Райони 

Потенціал ресурсів, % 

мінеральних водних земельних лісових фауністичних 
природних 

рекреаційних 

По області 

загалом 
22,5 22,7 29,2 11,1 0,2 14,3 

По гірській 

частині, усього 
19,7 28,5 21,6 13,2 0,1 16,9 

Дрогобицький 34,7 23,0 11,4 13,9 0,1 16,9 

Жидачівський 18,5 33,5 29,5 7,6 0,1 10,8 

Миколаївський 23,9 21,9 28,2 12,6 0,1 13,3 

Мостиський 20,6 3,3 57,8 6,1 0,2 12,0 

Самбірський 16,1 24,1 41,4 9,8 0,1 8,5 

Сколівський 15,5 45,7 5,4 25,3 – 8,1 

Старосамбірський 2,3 41,2 28,3 11,9 0,1 16,2 

Стрийський 19,8 27,2 16,7 15,6 0,1 20,6 

Турківський 1,6 53,3 13,2 19,2 0,1 12,6 

По рівнинній 

частині, усього 
25,8 16,0 38,0 8,7 0,3 11,2 

Бродівський 0,2 28,3 58,1 6,9 0,2 6,3 

Буський 0,2 19,6 56,6 4,4 – 19,2 

Городоцький 12,5 25,4 38,5 1,5 0,5 21,6 

Золочівський 1,0 21,7 53,5 13,4 0,1 10,3 

Кам’янка-Бузький 3,0 19,3 52,0 9,5 0,4 15,8 

Жовківський 3,8 18,6 52,6 11,6 0,6 8,6 

Перемишлянський 2,8 19,1 44,3 13,9 0,6 19,3 

Пустомитівський 17,8 18,6 48,8 3,9 0,6 10,3 

Радехівський 1,1 17,2 54,9 20,6 0,7 5,5 

Сокальський 48,9 7,6 32,3 6,3 0,4 4,5 

Яворівський 44,6 12,6 16,7 14,2 0,1 11,8 
 

* Джерело: [5, с. 309–310]. 
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Рис. 2. Типологічні групи адміністративних районів Львівської обл. за ПРП 

 

 

Таблиця 3 

Територіальна різноманітність природно-ресурсного потенціалу Львівської обл.* 

 

Регіони 

Потенціал ресурсів 

мінераль-

них 
водних земельних лісових 

фауні-

стичних 

природ-

них рек-

реаційних 

сумарний 

По області 

загалом 
0,488 0,488 0,518 0,350 0,018 0,397 2,259 

По гірській 

частині, усього 
0,464 0,516 0,478 0,383 0,010 0,435 2,286 

По рівнинній 

частині, усього 
0,505 0,423 0,530 0,303 0,025 0,350 2,136 

 

* Джерело: [5, с. 333–334]. 
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Це пояснюють перш за все географічними закономірностями, адже на її території  

є рівнинна та гірська системи. 

Найбільша територіальна різноманітність по гірській частині є серед водних ресур-

сів (0,516), найменша серед фауністичних (0,010); по рівнинній частині найбільша 

територіальна різноманітність серед земельних ресурсів (0,530), найменша – серед 

фауністичних (0,025). 

Однією з найважливіших характеристик ПРП є забезпеченість ним населення, тобто 

потенціал ресурсів у розрахунку на одну особу (табл. 4). 

Таблиця 4 

Забезпеченість населення Львівської обл. природно-ресурсним потенціалом* 
 

Райони 

Потенціал ресурсів у розрахунку на одну особу, бали 

мінераль-

них 
водних земельних лісових 

фауні-

стичних 

природ-

них рек-

реаційних 

сумарний 

По області 

загалом 
58 125 54 191 20 107 72 

По гірській 

частині, усього 
41 297 75 430 20 239 136 

По рівнинній 

частині, усього 
41 55 43 93 20 52 45 

 

* Джерело: [5, с. 366]. 

 

Як бачимо, ліпший потенціал є в гірській частині Львівської обл. Сумарний по 

гірській частині становить 136 балів, по рівнинній частині – 45 балів. Це пояснюють 

більшим сумарним ПРП та меншою кількістю населення в гірській частині 

Львівської обл. 

Вищий потенціал ресурсів у розрахунку на одну особу у Львівській обл. по гірській 

частині виділяють завдяки лісовим (430 проти 93 у рівнинній частині), водним (297 про-

ти 55), природним рекреаційним (239 проти 52) та земельним (75 проти 43) ресурсам. 

Розподіл забезпеченості населення природно-ресурсним потенціалом у розрізі районів 

Львівської обл. тісно пов’язаний і залежить від щільності населення. 

На підставі характеристики функціональної структури ПРП можемо зробити висно-

вок, що 49,0 % від природних ресурсів Львівської обл. є міждержавного значення. Це 

свідчить про комплексоформувальну здатність, можливість участі в територіальному 

поділі праці природних ресурсів Львівської обл. Зокрема, 33,9 % природних ресурсів 

мають державне значення, тобто впливають на участь держави (регіону) в територіаль-

ному поділі праці, проте мають менше значення у внутрішньорайонній інтеграції 

виробництва. Районне та місцеве функціональне значення природних ресурсів Львівсь-

кої обл. – 8,7 та 8,4 %, відповідно. Ці ресурси сприяють розвиткові місцевих територі-

альних комплексів (систем). 

Отже, питома вага сумарного потенціалу Львівської обл. в Україні становить 3,8 % (вось-

ме місце серед областей України). 

Компонентна структура ПРП території Львівської області є такою: 29,2 % – земель-

ні ресурси, 22,7 – водні, 22,5 – мінеральні, 14,3 – природно-рекреаційні, 11,1 – лісові, 

0,2 % – фауністичні. 
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Функціональна структура ПРП території Львівської обл. розподілена так: 49,0 % 

ресурсів мають міждержавне значення, 33,9 – державне, 8,7 – районне, 8,4 % – місцеве 

значення. 

Виділено такі типи адміністративних районів за переважанням окремих компонен-

тів ПРП. Бродівський, Буський, Городоцький, Золочівський, Кам’янка-Бузький, 

Радехівський, Жовківський, Пустомитівський, Перемишлянський, Самбірський райони 

належать до земельно-водного типу; Сокальський, Яворівський, Миколаївський  

і Мостиський – до мінерально-земельного типу; Дрогобицький – до мінерально-

водного типу; Жидачівський, Старосамбірський і Стрийський – до водно-земельного 

типу; Сколівський і Турківський райони – до водно-лісового типу. 

Ступінь сприятливості використання природних ресурсів, компонентна, функціо-

нальна й територіальна структури ПРП Львівської обл. сприяють раціональному 

використанню природних ресурсів за умов збалансованого розвитку території. Отже, 

дослідження геопросторових особливостей ПРП на регіональному рівні має важливе 

теоретичне та практичне значення для географічної науки загалом та її підсистеми – 

географії раціонального природокористування зокрема. 
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The concept of natural potential of resources, its structural elements are described. The approaches 

to this problem of scientist-geographers are analysed. The system of components of natural potential of 

resources of Lviv region is characterized and compared with the results of all Ukraine. Typological 

groups of administrative districts in the ratio of individual components of natural potential of resources 

are highlighted. The territorial variety, ensuring of population and functional system of natural potential 

of resources of the Lviv Region are investigated. 

Key words: natural potential of resources, system of components of natural potential of resources, 

territorial variety of natural potential of resources of the Lviv region, ensuring of population of natural 

potential of resources, functional system of natural potential of resources. 



ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49. С. 275–279. 
Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2015. Issue 49. P. 275–279. 

 

_____________________ 

© Pozniak S., 2015 

УДК 631.4 

 

SOILS IN THE MODERN CHANGING WORLD 

 

Stepan Pozniak 

 

Ivan Franko National University of Lviv, 

Р. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

 
The most common known about biological and ecological function of soils is their fertility, or in  

a broader sense – the biological productivity of soil. Despite the very small thickness of soil cover on 

the Earth, which is just a thin layer on the surface, this layer is the most biologically productive part of 

the biosphere. 

It is proved that the most important impact soils provided on human health, especially because of 

anthropogenic pollution of soils. Particularly one of the most discussed is the problem of anthropogenic 

pollution of soils in urban areas near major highways, in areas of mining, including oil, gas, non-ferrous 

metals, building materials, as well as soil pollution by radioactive elements and pesticides. 

Key words: soils, soil science, soil degradation, soil pathology, healthy of soil. 

 

Science is need to be estimated on the subject of its place in the overall system of 

scientific knowledge, to clarify the role it plays in the scientific, industrial and social human 

life. At the beginning of XXI century this need arose repeatedly in the soil science. It was 

caused by intensification of soil cover degradation, pollution of the biosphere, the growing 

threat of the global ecological crisis. There is a need to change consumer attitudes to soil as 

one of the most important part in biosphere. These are not just words, but a reality of our 

time. 

The specificity and importance of each science are determined by features of the research 

object. The main feature of soil as a natural body is its organic-mineral composition and 

inseparable relationship in time and geographical space with the evolution of the whole nature 

on the Earth. This requires the involvement of a wide range of research methods to study soils 

and its genesis, geography, structure, properties and functions. 

It is obvious the uniqueness of the soil as a place for life because it provide home to about 

92 % of all known species of plants and animals, which gives reason to call soils as repository 

of genetic diversity of life on our planet. It is hard to imagine that in one gram of soil can 

contain up to several billion bacterial cells, hundred meters of fungal hyphae, thousands 

simplest single-celled animals, many thousands of meters of fine roots and small roots of 

plants [5, p. 23]. 

The problem of biodiversity conservation, which attracts more and more attention of  

the scientific community, directly relates to the soil. The United Nations Convention on 

Biological Diversity (1992) emphasized that this problem is a common and very important for 

mankind. There is very important formulation of the provisions of the Convention in terms of 

soil science – “... the basic condition for the conservation of biodiversity is in situ 

conservation of ecosystems and natural habitats, maintain and restore viable populations of 

species in their natural environment”. Between soils and organisms that inhabit soils, there is 

a close connection and interdependence. The unique species groups of plants, animals and 
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microorganisms belong to each soil type. It means that the biodiversity problem cannot be 

solved without soil conservation in national parks, natural reserves, botanical gardens and 

other protected areas [9]. 

Soils provide the link for biological and geological circulation of substances on Earth. 

There is a two-way process of degradation and synthesis of substances formed  

by photosynthesis and restoration of existing chemical elements into the new composition  

of living matter. The total mass involved into biological cycle of mineral elements is several 

times higher than their value in the total ionic annual runoff into the ocean [3, p. 320]. 

The most common known biological and ecological function of soils is their fertility, or in 

a broader sense – the biological productivity of soil. Despite the very small thickness of soil 

cover of the Earth, which is just a thin layer on the surface, this “layer” is the most 

biologically productive part of the biosphere. Biomass linked with soil, is 99.8 % of the total 

biomass on Earth. Annual biological productivity of terrestrial plant groups significantly 

exceeds the oceans. Weight of food received by man on land resulting from the use of soils is 

93 % of the mass food on Earth. Only those data enough to witness the irreplaceable value 

function of soil fertility, biological functions of its performance for the life of the people, for 

all life on Earth. 

One of the most important soil impacts is its footprint on human health, especially 

because of anthropogenic contamination of soils. It has long been observed that there is  

a direct link between the specificity of the chemical composition of soil in some areas and  

the presence of regional endemic diseases of humans and animals. It is well known thyroid 

disease due to lack of iodine in acid podzolic soils. Particularly acute and understudied is the 

problem of anthropogenic contamination of soils in urban areas, near major highways, in 

areas of mining, including oil, gas, non-ferrous metals, building materials, as well as soil 

contamination with radioactive elements and pesticides. There are cases of long-term soil 

microbial contamination (tetanus, botulism, anthrax). Become common allergic disease in 

cities caused by microscopic soil fungi. There is the concept of “common ground” as  

a necessary condition for human health. Pollution, soil degradation and destruction are known 

as “pathology soil” [6, p. 18]. Pathology soil poses a threat to the whole future destiny  

of mankind, so should be overcome. 

In fact, the soil cover as the global natural system is closely interrelated within the human 

history. These relationships are very different; they began to emerge in the human ancient 

time. However, such relations appeared during the time of agriculture development and 

especially during the process of formation the ancient agricultural civilizations. Moreover, 

due to soil fertility, the earliest civilizations arose on alluvial soils in the valleys of the big 

rivers of the southern countries – Nile in Egypt, the Tigris and Euphrates in Mesopotamia,  

the Ganges in India, the Yangtze and the Huanhe in China, the Amudaria and Syrdaria  

in Central Asia etc. 

In Ukraine, the development of agriculture is associated with fertile black soils. It was 

“Tripoli culture” – Eneolithic archaeological culture (4–3 millennium BC). People from that 

culture developed agriculture, hunting and cattle-breeding. 

Early agriculture hotspots were mountain countries from tropical and subtropical zones of 

the Earth. Later, the population increasing occurred fast migration and farming spread around 

the planet. People settled the less fertile soils of temperate and even northern latitudes, which 

demanded more efforts, knowledge and skills of farmers. Rapid and uncontrolled ploughing 

of large areas was increasingly accompanied by processes of water and wind erosion, 
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swamping and salinization. In the second half of the nineteenth century, and especially in  

the twentieth century, these processes have reached global dimensions and began strongly 

affect on biosphere level and human life in many countries. The polluted lands, exhausted and 

destroyed soils significally increased during the last century. 

At the end of XX century, these environmental problems caused a process lead by several 

international organizations the analysis of soil and land resources in the world. It was found 

that the area of cultivable land on Earth is 3 billion 278 million hectares, or 22 % of the total 

land area. High- and middle productive soils (already fully under cultivation) cover only  

9 % of the Earth's land. The remaining 78 % of the lands is not appropriate for intensive 

agriculture by climatic, orographic or other natural conditions. Nowadays, the arable land 

covers 1.5 billion hectares; the rest is non-arable land, unproductive soils that require high 

costs for their development. These are the red acid and alkaline feralitic soils and soils of dry 

tropical and subtropical savanna with plenty of alkaline and saline soils. 

Moreover, the loss of soil fertile is actual for today. Every year there is a process of 

removing the agricultural land to the land category of other economic purposes (about  

8 million hectares) and land lost caused by soil degradation (about 7 million hectares). At  

the end of XX century the 15 million hectares of productive land were lost annually [1, p. 314]. 

The largest area of degraded soils is located in the countries and regions with ancient 

agriculture. It was caused by uncontrolled land use for centuries. Global process of 

degradation and destruction of soil called “silent crisis of the world”. Among soil degradation 

processes in the world we can select: water erosion (56 %), wind erosion (28 %), chemical 

degradation (12 %) and 4 % is physical degradation.  

Degradation is almost inevitable companion of mankind for centuries. Obviously there are 

differences in the degradation process and they mainly depend on the level of society, 

understanding of the patterns of soil formation, economic development etc. To prevent land 

degradation and action required consistent, coordinated, systematic actions of the government 

and all sectors of society. Moreover, media should contribute to soil protection and 

sustainable use [7, p. 11]. 

In Ukraine, soil erosion is one of the most significant factors caused reducing productivity 

of land resources, increasing degradation of agricultural landscapes. The total area of 

agricultural land that suffered from the damaging effects of water erosion is 13.4 million 

hectares (10.6 million hectares (32 %) of arable land). 

The deflated soils in Ukraine covered about 155.6 thousand hectares, represented  

by medium and strong deflated soils. The saline deflated soils covered almost 301.4 thousand 

hectares. This category includes salt marshes, medium and strong hydromorphic soils, 

secondary-automorphic soils of the irrigated areas. The saline irrigated soils covered over 

200 thousand hectares. Wetlands and marshy soils covered an area of 590.0 thousand 

hectares. Total area of drained land in Ukraine is about 3,12 million hectares. 

Analysis of data on soil contamination by various toxic compounds shows that 20 % of 

the country is in poor condition; 8.4 million hectares contaminated with radionuclides. 

Over the past year a new extremely important issue appeared in Ukraine –  

the degradation, destruction and destroying of soils in Donetsk and Lugansk regions due to 

the war. Thousands of hectares of highly productive soils degraded during this terrible war. 

Military degradation causes the destruction of soil cover, breach of morphological structure 

profile, mixing of the genetic horizons, changing the composition and properties of soils,  

the unusual inclusions appears in soil profile – alien bodies (shrapnel shells, mines, missiles, 
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cartridges, etc.), intensely compacted soil by heavy military machines. On the ground many 

destructive forms caused by rupture of mines, grenades, construction trenches, dugouts were 

appeared. 

The process of land reclamation in Donbass region should start with soil and geographical 

surveys and mapping of soil cover areas affected by military degradation, complex studies  

of the properties of disturbed soils, its agroecological evaluation etc. This is very important 

task and needs to be urgently addressed. Solving the issued problems will significantly 

contribute to the revival of Donbass region. 

We can conclude that state of soil resources Ukraine provokes concern not only scientists, 

but also the majority of our population. It is vital to create an exemplary level of use and 

management of soil resources, providing primarily long-term study of strategy use, 

restoration and management of soil resources and comprehensive monitoring of their 

functions in Ukraine. It is extremely important to pass and implement the law of Ukraine 

“Soils and its fertility” [8]. 

Despite the authoritative declarations and measures of soil protection on international and 

national levels, the degradation of soil cover still exists. There are many reasons, including 

financial, economic, administrative caused such extensive soil use, but not the last role play 

the lack of understanding of the reality of the global threat posed by the process of land 

degradation and provoke disruption of biosphere sustainability. 
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Найвідомішою загальною біологічною і екологічною функцією ґрунтів є їхня родючість, або 

в ширшому розумінні – біологічна продуктивність ґрунтів. Незважаючи на дуже малу товщину 

ґрунтового покриву Землі, який є буквально тоненькою плівкою на її поверхні, власне ця 

“плівка” – найбільш біологічно продуктивна частина біосфери. 

Щораз важливішого значення надають впливу ґрунту на здоров’я людини, особливо через 

антропогенне забруднення ґрунтів. Дуже гострою і недостатньо вивченою є проблема 

антропогенного забруднення ґрунтів у містах, біля великих транспортних магістралей, у районах 

видобування корисних копалин, зокрема, нафти, газу, руд кольорових металів, будівельних 

матеріалів, не кажучи вже про забруднення ґрунтів радіоактивними елементами і пестицидами. 

Ключові слова: ґрунти, ґрунтознавство, деградація ґрунтів, патологія ґрунтів, здоровий ґрунт. 




