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Обґрунтовано важливість вивчення “життєвих категорій”. Як предметне поле розглянуто 

умови життя населення, а з огляду на сьогоднішню актуальність дослідження полюсів зростання 

країни об’єктом є великі міста України (понад 100 тис. жителів). Проаналізовано соціальну скла-

дову як одну з ключових складових умов життя населення. Розраховано індекс стану соціальної 

сфери життєзабезпечення умов життя населення великих міст (заснований на анкетному опиту-

ванні та статистичних даних). Об’єктивний бік соціальної складової представлений 

27 статистичними показниками: споживання товарів та послуг, забезпеченість житлом, благо-

устрій житла і стан житлово-комунального господарства, стан сфери охорони здоров’я, 

інфраструктура базової освіти, стан на ринку праці й стан здоров’я. Суб’єктивна частина екологіч-

ної складової охоплює розробку анкети та масового опитування студентів старших кур-

сів (375 анкет) географічних факультетів вищих навчальних закладів з різних регіонів України. 

Виявлено, що міста з найгіршими показниками соціальної складової зосереджені фактично в чоти-

рьох східних старопромислових регіонах України (Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та 

Запорізькій областях). Результати подібних наукових рейтингових досліджень повинні бути цін-

ними не тільки для науковців, а й для чиновників, політиків, інвесторів та бізнесменів, які прагнуть 

отримати незалежні оцінки. 

Ключові слова: життєві категорії, умови життя, велике місто, соціальна складова, населення. 

 

Сьогодні у суспільстві щораз частіше чути роздуми людей з приводу їхніх умов, спо-

собу, рівня та якості життя (життєві категорії). Дедалі частіше можна дійти висновку, що 

прихованим кредом людини, яке супроводжує її протягом усього життя, стає підсвідо-

мий рух – “від умов до якості”. У пошуках ліпшого життя від села до столиці через 

обласний чи регіональний центри українці вже не завжди вибирають собі територію 

України за фінішний п’єдестал. Щораз частіше “точкою неповернення” є від’їзд до країн 

з вищим економічним розвитком, і основна причина цього – незадоволеність умовами, 

способом, рівнем та якістю життя у власній країні. Власне і природні втрати населення 

так само спричинені незадовільним станом умов життя. Відповідно, не важко зрозуміти, 

що для виходу з демографічної кризи, у якій перебуває Україна, передусім треба закцен-

тувати увагу саме на “життєвих категоріях”. Подібна боротьба людей за “місце під 

сонцем” не могла оминути науковців як з позиції власного поліпшення життя, так і з 

позиції обрання власного предметного поля досліджень. Ми як один із таких предметів 

обрали категорію “умови життя”. 

Коли ми кажемо про демографічну ситуацію і поліпшення її крізь призму “життєвих 

категорій”, то треба розуміти, що має йтися не про абстрактну територію, а про конкрет-

ні точки на карті, конкретні населені пункти. Наразі більша частина жителів Украї-
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ни (рівень урбанізації – майже 69 % на 01 січня 2014 р.) проживає у великих міс-

тах (18 103 тис. осіб на 01 січня 2014 р.), які і є життєво важливими “органами” – 

останньою лінією стримування населення від міграційних рухів. Якщо порівнювати 

нашу країну з людським організмом, то саме великі міста є найважливішими органами, 

без функціонування яких організм помре. Лікарям інколи доводиться лікувати передусім 

ключові органи, яким би болісним не був процес, оскільки без них лікування решти 

організму просто не матиме сенсу. Так само і нашій державі неймовірно важливо мати 

здоровими основні “органи – полюси росту” (великі міста), а вже потім “лікувати-

створювати” умови на менших поселенських рівнях (селища міського типу, села та ін.). 

Відповідно, абсолютно раціонально за об’єкт дослідження обрано категорію великих 

міст (понад 100 тис. осіб). 

Незважаючи на вагомі дослідження життєвих категорій українськими вченими [1–4, 

13, 14], відчувається їхній брак у поселенському розрізі. Саме тому подібне поєднання 

двох категорій – умов життя і великих міст – у географічних дослідженнях наразі є дуже 

актуальним та затребуване суспільством. 

Раніше ми вже акцентували увагу на значимості геоурбаністичних досліджень [6], на 

актуальності вивчення великого міста [5]. Актуальність дослідження життєвих катего-

рій [7], понятійно-термінологічні підходи до їхнього вивчення [10], розробка моделі на-

укової візуалізації оцінки умов життя [7, 8], а також окремі складові умов життя [9, 11] 

детальніше обґрунтовані та розглянуті в попередніх статтях. Наша мета – дослідження 

соціальної складової умов життя. 

Очевидно, що найбільш прийнятний спосіб оцінювання умов життя населення поля-

гає в поєднанні даних офіційної статистики із суб’єктивною оцінкою. Кожну складову 

умов життя можна описати (оцінити) за допомогою великого переліку показників, 

водночас вона може бути репрезентована через думку населення (певні судження про 

умови життя), що є не менш цінним, адже тільки населення може оцінити ту роль, яку 

відіграє соціальна складова в житті міста та його власному житті. Відповідно, за основу 

методики взято об’єктивно-суб’єктивну оцінку. 

За такої оцінки необхідно віднайти метод, який би вдало давав змогу поєднати ста-

тистичні й анкетні дані. Найбільш уніфікованим у цій ситуації є метод стандартизації 

показників. Фактично це рейтинговий індекс, за яким респондентам і досліднику за 

статистичними показниками найпростіше розташувати великі міста від найгіршого до 

найліпшого чи навпаки. 

Об’єктивну оцінку рівня розвитку соціальної сфери великих міст виконували за до-

помогою 27 найважливіших статистичних показників соціального розвитку, отриманих 

з Державної служби статистики України, Асоціації міст України, Державного агентства 

водних ресурсів України, обласних центрів медичної статистики МОЗ України, а також 

головних управлінь статистики в областях. Водночас статистичні показники були згру-

повані в такі сім складових: 

 споживання товарів і послуг; 

 забезпеченість житлом; 

 благоустрій житла і стан житлово-комунального господарства (ЖКГ); 

 стан сфери охорони здоров’я; 

 інфраструктура базової освіти; 

 стан на ринку праці; 

 стан здоров’я. 
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У кожній зі складових кожному статистичному показнику присвоювали порядкове 

місце (ранг) від 1 до 45 для показників-стимуляторів і в зворотному порядку для показ-

ників-дестимуляторів. Далі визначали середній ранг (місце) того чи іншого міста за всіма 

показниками однієї зі складових (1). Після цього сформували референтні (крайні) зна-

чення складової, варіація між якими стала основою для поділу значень на п’ять груп  

з найвищими, високими, середніми, низькими і найнижчими значеннями: 

𝑅𝑖 =
1

𝑚
 ∑  𝑅𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1 ,    (1) 

де Ri – ранг і-го великого міста за j-м показником; m – кількість показників. 

Завершальною стадією підрахунку є зведення всіх семи складових (проміжних індек-

сів) у загальний об’єктивний індекс стану соціальної сфери життєзабезпечення: 

𝐼соц =
𝐼1+𝐼2+𝐼3+𝐼4+𝐼5+𝐼6+𝐼7

7
,    (2) 

де І1 – індекс споживання товарів та послуг; І2 – індекс забезпеченості житлом; І3 – індекс 

благоустрою житла і стану житлово-комунального господарства; І4 – індекс стану 

медичної сфери; І5 – індекс стану здоров’я населення; І6 – індекс інфраструктури базової 

освіти; І7 – індекс стану на ринку праці. 

Поступове згортання показників у індекси дало змогу визначити положення великого 

міста одне щодо одного, а також виявити позиції, за якими воно поступається іншим 

містам. 

Суб’єктивна оцінка соціальної складової охоплювала розробку анкет і проведення 

масового анкетування студентів окремих вищих навчальних закладів України. Оціню-

вали умови життя у великих містах України  і надавали перевагу тим чи іншим 

складовим. Як головних респондентів ми обрали студентів старших курсів географічних 

факультетів – молоду, активну, обізнану групу людей, яким далі жити в цій державі й 

будувати нове суспільство. Анкети поширювали на засадах творчих зв’язків з колегами, 

які працюють на географічних факультетах п’яти українських вищих навчальних закла-

дів, звертали увагу на географічне охоплення території України: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова, Чернівецький національний університет 

ім. Ю. Федьковича, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. Згідно з даними 

соціологів, для нашого дослідження репрезентативні результати можна отримати за ви-

бірки у 300 осіб (ми ж опитали 375 студентів) [12]. Для підрахунку анкетного 

дослідження використовували той же метод стандартизації показників. Формула для 

розрахунку така: 

𝑅𝑖 =
1

𝑚
 ∑  𝑅𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1 ,    (3) 

де Rij – ранг і-го великого міста за даними j-ї анкети; m – кількість опрацьованих анкет. 

Інтегральний індекс стану соціальної сфери життєзабезпечення підраховували 

за допомогою середньоарифметичного поєднання об’єктивної та суб’єктивної оцінки 

умов життя населення у великих містах. Проте до уваги брали вагові коефіцієнти, які 

були в комплексному дослідженні умов життя. Кожна складова (економічна, соціальна, 

екологічна, соціокультурна) по-різному впливає на життя, відповідно, як з об’єктивного, 

так і з суб’єктивного погляду ми досліджували вагу кожного елемента. У ході розрахун-

ку суб’єктивного індексу сприятливості умов життя населення великих міст використано 

вагові коефіцієнти значимості кожної з чотирьох складових оцінки, визначених самими 

респондентами. На запитання “Який із факторів для Вас є визначальним при виборі міста 
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для проживання в Україні” 12 % голосів віддано соціальному чиннику (другий після 

економічної складової). Унаслідок пропорційного розподілу відповідей респон-

дентів (відштовхуючись від 1) ваговий коефіцієнт соціальної складової становив 0,155. 

Під час розрахунку об’єктивного індексу сприятливості умов життя населення вели-

ких міст ми вирішили виходити з тих статистичних показників, які прямо відображають 

думку населення. Відповідно, ми провели кореляцію між демографічним станом 

міста (індекс обчислювали окремо) та окремо взятими складовими (економічна, 

соціальна, екологічна та соціокультурна). Вагові коефіцієнти для кожної з чотирьох 

складових визначені пропорційно до значень коефіцієнтів кореляції за умови, що їхня 

сума дорівнює 1 (як і в суб’єктивній оцінці). Кореляційний аналіз засвідчив, що 

соціальна складова має слабкий зв’язок з індексом демографічного потенціалу великих 

міст – ваговий коефіцієнт становив 0,361. Різні вагові коефіцієнти свідчать, що 

опитування є, швидше, відображенням бажань, а відображенням дій є статистичні дані. 

Відповідно, індекс обчислювали за допомогою середнього “позиційного” місця (рангу) 

за об’єктивно-суб’єктивною оцінкою: 

𝐼соц =
0,361×І соц.об.+0,155×І соц.суб.

2
 .    (4) 

Об’єктивна оцінка. Споживання товарів та послуг (рис. 1). Люди підтримують 

своє благополуччя завдяки обміну речовиною і енергією з навколишнім середовищем, 

споживаючи продукти харчування, а також користуючись непродовольчими товарами. 
 

 
Рис. 1. Обсяг роздрібного товарообігу (1) та реалізованих послуг (2) у великих містах 

України, грн. на особу за 2009 р. [За даними Державної служби статистики України] 

 

Населення, яке має більший дохід, може використати більше ресурсів “зовнішнього 

середовища”. Відповідно, рівень споживання можна розглядати як характеристику біль-

шої чи меншої “матеріальної” стійкості соціуму великих міст. Водночас це показник 

можливостей і пропозицій, який певною мірою можна відобразити крізь обсяг реалізо-

ваних послуг та обсяг роздрібного товарообігу у розрахунку на особу. 

За цим індексом до групи з найвищими показниками ввійшли відразу чотири міста – 

Київ, Львів, Дніпропетровськ та Сімферополь. Групу з високими індексами відкривають 

і закривають два східні міста Донецьк і Луганськ. Окрім них, до цієї ж групи належить 
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ще десяток великих міст, серед яких менше половини становлять західні міста (Ужгород, 

Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне), а більше половини – центральні й південні (Жито-

мир, Миколаїв, Одеса, Полтава, Харків, Херсон). Середні показники мають дванадцять 

міст, “шальки терезів” у цьому випадку – на містах Лівобережної України, із західних 

міст тут Хмельницький, Тернопіль і Луцьк, з південних – Євпаторія і Севастополь. Пере-

важання міст із Лівобережної України також помітне у групі дев’яти міст із низькими 

показниками споживання товарів та послуг, три міста (Вінниця, Кривий Ріг і Кам’янець-

Подільський) є представниками Правобережжя України, одне (Керч) розташоване на 

півдні країни. До групи з найнижчими показниками споживання товарів і послуг потра-

пили решта східноукраїнських старопромислових центрів і Біла Церква, проте навряд чи 

цей факт можна розглядати як позитивний, адже він сигналізує про суттєве відставання 

рівня споживання населенням цих міст товарів та послуг. 

Забезпеченість житлом (забезпеченість житлом, м2 на особу; введення житла, м2 на 

10 тис. осіб). Створення гідних умов життя передусім пов’язують з наявністю комфорт-

ного житла. Поліпшення житлових умов пов’язане з працездатністю населення, його 

соціальним здоров’ям, продуктивнішим використанням позаробочого часу, шлюбною  

і демографічною ситуацією та низкою інших процесів, які визначають якість життя місь-

кого населення. 

Групи великих міст з найвищими індексами забезпеченості житлом, які б відповідали 

найвищим показникам середньої забезпеченості житловою площею і найбільшим показ-

никам уведення житла, у 2009 р. в Україні не сформувалися. Високий індекс мають 

відразу сім міст, серед яких перші – Полтава, Сімферополь і Тернопіль. До цієї ж групи 

увійшли Севастополь, Івано-Франківськ, Херсон і Київ. Забезпеченість житловою пло-

щею у цій групі міст 2009 р. становила від 29,8 м2 у Полтаві до 20,1 м2 в Івано-

Франківську (рис. 2). Хоча за показниками обсягів уведеного житла лідерами були ви-

нятково західні центри – Івано-Франківськ, Хмельницький, Тернопіль, Кам’янець-

Подільський, що значно підняло ці міста в рейтингу житлової забезпеченості. 
 

 
Рис. 2. Забезпеченість житлом у великих містах України, м2 у розрахунку  

на особу за 2009 р. [За даними Державної служби статистики України] 
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Друга група з середніми індексами виявилася дуже потужною і налічує двадцять чо-

тири міста. Вона охоплює, насамперед, міста сходу і центру України, лише Ужгород, 

Хмельницький, Кам’янець-Подільський і Чернівці становлять виняток. Величезна кіль-

кість міст в одній групі свідчить про те, що ситуація із забезпеченістю житлом в Україні 

в розрізі великих міст є дуже подібною. Дванадцять міст потрапили до групи з низькими 

показниками, серед яких – Львів, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Луцьк, Житомир і Він-

ниця. Саме Вінниця належить до найменш забезпечених житловою площею великих 

міст. Найнижчі показники за загальним індексом житлової забезпеченості у 2009 р. мали 

міста Макіївка та Луганськ; це зумовлено, передусім, низькими обсягами введеного у 

2009 р. житла. 

Благоустрій житла і стан ЖКГ (втрати під час транспортування ЖКГ та спожи-

вання води ЖКГ, м3 на особу; питома вага приміщень, обладнаних водопроводом, 

каналізацією, центральним опаленням, газом та гарячим водопостачанням, %), (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Питома вага приміщень, обладнаних водопроводом, каналізацією  

та гарячим водопостачанням у великих містах України, 2009 р.  

[За даними Державної служби статистики України] 

 

Населення великих міст України володіє житлом, яке в середньому має вищий сту-

пінь благоустрою порівняно з житловим фондом решти видів поселень. Наявність 

необхідних елементів благоустрою – це одна з умов створення потрібного психологіч-

ного клімату та ознака фізичного комфорту міського населення. Під час порівняння 
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житлово-комунальної інфраструктури великих міст враховано рівень комунального 

обслуговування (центральне опалення, водопровід і каналізація), а також стан 

водокористування в цій сфері, адже споживання і втрати води під час транспортування 

є показниками розвиненості галузі та стану комунікацій. 

Сьогодні загальне забезпечення великих міст України водопостачанням офіційна ста-

тистика оцінює на рівні 90,3 %, водовідведенням (каналізацією) – на рівні 89,5 %, а 

гарячим водопостачанням – на 73,4 %. Середні обсяги втрат води під час транспорту-

вання становлять 47 м3 на особу у великих містах. У дев’ятнадцяти містах втрати значно 

більші, серед них особливо виділяються східноукраїнські міста Дніпропетровськ і Лу-

ганськ. Найгірший стан справ у містах Горлівка, Алчевськ, Макіївка. 

Загалом група з високими показниками індексу благоустрою житла і стану ЖКГ пред-

ставлена десятьма містами. Лідерами тут є Чернігів, Тернопіль і Київ. До цієї ж групи 

належать Євпаторія, Кривий Ріг, Запоріжжя, Полтава, Кременчук, Рівне, Черкаси. Серед-

ні індекси мають дев’ятнадцять великих міст, причому серед них є представники різних 

груп людності. Низькі бали отримали чотирнадцять міст, серед яких Дніпропетровськ і 

Донецьк, які, незважаючи на свій статус, мають порівняно низькі показники обладнання 

житла водопостачанням, каналізацією, опаленням і газом. Групу з найнижчими індек-

сами формують два міста – Макіївка і Лисичанськ, ситуація у яких незадовільна як за 

облаштованістю “міськими” зручностями, так і за станом самих мереж. 

Інфраструктура освіти. Освіта – це сфера діяльності, призначена для формування 

світогляду, виховання і здобуття знань людьми. Функція інфраструктури освіти – це, 

насамперед, забезпечення загальноосвітньої та спеціальної професійної підготовки 

населення, що є в основі формування культури особистості, отримання надалі вищої 

освіти і підвищення рівня кваліфікації, духовного зростання тощо. Ми проаналізували 

базові структурні ланки інфраструктури освіти у великих містах, якими є дитячі садки, 

загальноосвітні заклади і вищі навчальні заклади першого-другого рівнів акредитації 

(див. рис. 4) – тобто ті установи, у яких відбувається початкове формування і виховання 

майбутньої зрілої людини. 

Лідером і єдиним містом у групі з найвищим індексом розвитку інфраструктури 

освіти виявилося досить неочікувано місто – Слов’янськ. У цьому місті високі показники 

як шкіл і дитячих садків, так і вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акре-

дитації. Пояснюють це, передусім, уцілілою після Радянського Союзу освітньою базою, 

яка разом із вагомою втратою населення перетворюється на хороші наявні показники 

умов освіти. Група міст з високим індексом розвитку інфраструктури освіти налічує 

дев’ять міст, розташованих у різних частинах країни. У цій групі є Київ, із західних 

міст – Ужгород, Чернівці і Кам’янець-Подільський, зі східних – Донецьк, Горлівка, 

Макіївка, з південних – Херсон і Севастополь. Низькі індекси забезпеченості інфраструк-

турою освіти мають міста Вінниця, Луцьк, Павлоград, Маріуполь, Запоріжжя, Бер-

дянськ, Мелітополь, Біла Церква, Сєверодонецьк, Львів, Одеса, Кременчук, Рівне, Суми, 

Тернопіль. Решта вісімнадцять міст мають середні індекси забезпеченості загально-

освітньою інфраструктурою. Аутсайдером (найнижчий показник) за цим індексом 

виявилося місто Хмельницький, яке має особливо низький рівень забезпеченості 

дитячими садками і школами. 

Стан сфери охорони здоров’я (кількість лікарів усіх спеціальностей, середнього ме-

дичного персоналу, лікарняних ліжок, ємності амбулаторно-поліклінічних відвідувань 

за зміну на 1 тис. осіб) (див. рис. 5). 
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Рис. 4. Забезпеченість населення дитячими садками (А), школами (Б) та вищими навчальними 

закладами першого-другого рівнів акредитації (В) на 1 000 осіб у великих містах України, 

2009 р. [За даними Державної служби статистики України] 

 

Охорона здоров’я − це галузь, що охоплює мережу лікарняних закладів, призначе -

них зміцнювати здоров’я людей, збільшувати довголіття, задовольняти потреби  

в медичному обслуговуванні, надавати лікувально-профілактичну допомогу. Наш ана-

ліз засвідчив територіальну неоднозначність системних зв’язків у забезпеченості насе-

лення медичними установами і персоналом. Простежується логічна закономірність, 

що кількість середнього медичного персоналу вища, ніж кількість лікарів усіх спе-

ціальностей (винятком є лише Полтава). 

За нашими розрахунками, групу з найвищими індексами розвитку інфраструктури 

охорони здоров’я формують п’ять міст. Лідером є місто Чернівці, за ним ідуть Івано-

Франківськ, Рівне, Суми і Київ. Група з високими індексами об’єднує міста Краматорськ, 

Лисичанськ, Одесу, Черкаси, Чернігів. Середній рівень забезпеченості медичними закла-

дами і персоналом медиків характерний для міст Севастополь, Дніпропетровськ, 

Дніпродзержинськ, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград, Горлівка, Макіївка, Маріуполь, 

Ужгород, Кіровоград, Луганськ, Сєверодонецьк, Тернопіль, Херсон, Хмельницький, 
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Кам’янець-Подільський. Третина великих міст України має низькі індекси. Найнижчими 

індексами стану системи охорони здоров’я 2009 р. вирізнялися три міста: Вінниця, Керч 

і Миколаїв (посідає найнижчі місця майже за всіма показниками). 
 

 
 

Рис. 5. Стан сфери охорони здоров’я у великих містах України, 2009 р.  

[За даними Державної служби статистики України] 
 

Стан здоров’я населення. Формування здоров’я мешканців міст України відбува-

ється під впливом багатьох чинників, і аналіз медико-демографічних показників 

свідчить про стан соціальної сфери не менше, ніж рівень розвитку соціальної (медичної) 

інфраструктури. Оскільки великі міста в середньому, як і Україна загалом, перебувають 

у стані зменшення природного приросту населення, то актуальним є аналіз окремих 

складових відтворення населення як показників стану суспільного здоров’я. За допомо-

гою синтезу окремих параметрів, що характеризують рівень смертності від різних видів 

хвороб дорослого (систем кровообігу, новоутворень, хвороб органів дихання) і дитячого 

населення, ми розрахували індекс стану здоров’я соціуму великих міст для виявлення 

територій з різним його рівнем. 

Одним з найбільш інформативних показників стану здоров’я міського населення за-

галом є рівень дитячої смертності, який тісно пов’язаний з якістю харчування та 

медичного обслуговування населення, способом життя і санітарною культурою насе-

лення. Відмінності між великими містами України за цим показником відрізняються 

втричі: показник дитячої смертності коливається від 5,46 у Вінниці до 16,2 померлих ді-

тей на 1 000 населення в Івано-Франківську. Чіткої географічної залежності в зростанні 

дитячої смертності не виявлено: найбільший рівень зафіксовано, як це не дивно, у захід-

них містах – Івано-Франківську та Хмельницькому. Однак вищі (від середнього по 

великих містах України рівня у 9,3 померлих на 1 000 населення) значення дитячої 

смертності мають переважно східні промислові міста. Однак саме за показником дитячої 

смертності простежується залежність іншого плану: чим більше місто, тим менша дитяча 
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смертність, що чітко пов’язано з ліпшим медичним і більш кваліфікованим обслугову-

ванням населення (рис. 6). 
 

 
Рис. 6. Середній рівень дитячої смертності у великих містах України, 2009 р.  

(померло дітей віком до 1 року на 1 000 населення)  

[За даними обласних центрів медичної статистики МОЗ України] 

 

Проте у зростанні індексу стану здоров’я географічна закономірність є більш поміт-

ною. Найвищий індекс стану здоров’я населення отримав Тернопіль, де майже всі обрані 

показники смертності виявилися сприятливо низькими на тлі інших великих міст. До 

групи з високими індексами стану здоров’я потрапили, головно, західні міста, окремі міс-

та центру і півдня (Луцьк, Кам’янець-Подільський, Рівне, Вінниця, Київ, Керч, Львів, 

Івано-Франківськ, Чернівці, Біла Церква, Одеса, Полтава, Харків, Житомир). Низькі ін-

декси мають східні міста України, а також два південні – Севастополь і Євпаторія. 

Аутсайдером тут є місто Слов’янськ. Решта міст належить до групи з середніми показ-

никами. 

Стан на ринку праці. Привабливість великих міст у сфері зайнятості визначена ста-

ном на ринку праці, який можна описати на підставі багатьох показників, що повинні 

характеризувати можливості міста щодо залучення працездатного населення на вільні 

робочі місця з більшими зарплатами, можливості мати нормальні умови праці тощо. 

Тому в аналіз включено показники рівня зареєстрованого безробіття, кількості вивільне-

них працівників і потреби в них на 1 000 населення, зменшення заборгованості з виплат 

заробітної плати і показник травматизму як характеристика умов праці. Погоджуємося  

з тим, що жодне місто не може бути “конкурентоспроможним” одночасно за всіма показ-

никами на ринку праці – десь ліпші умови праці, десь ліпша динаміка “боротьби” із 

заборгованістю виплат, а десь є об’єктивно більше пропозицій робочих місць. Саме тому 

за інтегральним індексом стану на ринку праці, за нашою методикою, немає явних ліде-

рів і аутсайдерів, усі великі міста України розподілено лише на три групи (з низькими, 

середніми і високими індексами). Незважаючи на регіональні тенденції поліпшення си-

туації на ринку праці (від працедефіцитних західних регіонів України до праце-

надлишкових східних), по великих містах України немає такої закономірності, адже 

міста живуть за своїми законами розвитку і для них характерна скрізь однозначно більша 

сприятливість для трудового життя. 
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А ось між розміром міста та окремими показниками, що характеризують ринок праці, 

є доволі сильний зв’язок. Наприклад, він чітко простежується за офіційно зареєстрова-

ним рівнем безробіття (рис. 7): у містах-мільйонниках він мінімальний, адже саме ці 

міста мають вільні робочі місця та порівняно сильнішу інвестиційну підтримку, ліпші 

пропозиції праці. 

Загалом за індексом ринку праці виокремлено три групи. З високими даними є Одеса, 

Сімферополь, Ужгород, Чернівці, Київ, Рівне, Херсон та Полтава. Група середніх індек-

сів представлена відразу 24 містами. Низькі індекси отримала більшість міст Донецької, 

Дніпропетровської областей, плюс Алчевськ, а також прикордонні Луцьк, Вінниця, 

Суми і загублені в центрі України на ринку праці Черкаси. 
 

 
Рис. 7. Рівень зареєстрованого безробіття у великих містах України, 2009 р.  

[За даними обласних центрів медичної статистики МОЗ України] 

 

За загальним об’єктивним індексом великі міста України також розподілено на три 

основні групи. У групу з високими індексами стану соціальної сфери потрапили Київ, 

Ужгород, Полтава, Івано-Франківськ, Чернівці. Низькі індекси розвитку соціальної 

сфери зафіксовано переважно в східних містах України (на останніх місцях Макіївка  

і Бердянськ), хоча до групи міст з низькими індексами потрапила також Вінниця. Середні 

показники має більша частина великих міст України. Такі результати повністю відобра-

жають сучасний стан соціальної сфери у великих містах України. 

Суб’єктивна оцінка. У соціальній сфері студенти не виділяють міст із дуже висо-

кими позиціями. До групи з високими позиційними місцями розвитку соціальної сфери 

студенти віднесли сім міст, серед яких усі мільйонники, а також Львів, Сімферополь  

і Севастополь. Відразу двадцять чотири представники потрапили до середньої групи 

міст (за винятком Євпаторії, Керчі, Дніпродзержинська, Кривого Рогу та Білої Церкви 

всі є обласними центрами), що свідчить про переважну оцінку соціальної сфери як дуже 

схожої за рівнем для більшості великих міст. Студенти віднесли до групи з низькими 

позиціями у соціальній сфері, головно, міста старопромислових регіонів (винятком став 

Кам’янець-Подільський). 

Опитування засвідчило і те, що соціальна сфера для студентів є не зовсім простою 

для сприйняття й оцінки, на відміну від екологічної ситуації чи оцінки економічної при-

вабливості. Вочевидь, треба мати спеціальні знання, принаймні побувати в більшості 
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міст, щоб зрозуміти певні відмінності. Однак, з іншого боку, тут є більше шансів отри-

мати різноманітні оцінки одних і тих самих міст. Ранги міст за рівнем розвитку 

соціальної сфери у студентів помітно відрізняються. Немає розбіжностей у високій 

оцінці рівня розвитку соціальної сфери у Києві, якому належить одностайна першість,  

в Одесі, Дніпропетровську, Львові, Сімферополі та Севастополі. За низькі позиції 

східних старопромислових міст також проголосувала більшість. Що ж стосується 

“серединної” групи міст, то тут є розбіжності в поглядах студентів різних вищих 

навчальних закладів: наприклад, Євпаторія та Дніпродзержинськ отримали за 

соціальною складовою найнижчі ранги від респондентів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; Кривий Ріг та Запоріжжя – найнижчі позиції від 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича; а такі західні міста, як 

Чернівці, Тернопіль та Хмельницький найнижчі бали отримали від студентів 

Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського і Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна. Це, відповідно, тільки підтверджує 

ідею ментальних стереотипів громадян Сходу і Заходу, які, як ми бачимо, є і в молодого 

покоління. Водночас саме ці стереотипи дають змогу побачити ментальні межі, які чітко 

виявляються на загальній карті. 

Інтегральна оцінка. Отже, ранжування великих міст за соціальною складовою дає 

підстави зробити такі висновки (див. рис. 8). 

По-перше, аналіз засвідчив територіальну неоднозначність з приводу міст-лідерів – 

у кожному регіоні є представник з першої десятки. Явний фаворит – столиця нашої 

держави Київ. Досить очікуваною є наявність Одеси, Сімферополя, Львова, Харкова 

та Дніпропетровська. Позиція ж західних Івано-Франківська, Ужгорода, Чернівців,  

а також центральної Полтави – приємно здивувала. Проте завдяки хорошим статистич-

ним показникам індексів забезпеченості житлом, інфраструктури освіти, сфери 

охорони здоров’я та ринку праці їхній рейтинг заслужений.  

По-друге, виявлено, що міста з найгіршими показниками соціальної складової зосе-

реджені фактично в чотирьох східних старопромислових регіонах України (Луганській, 

Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях). Винятком є місто Керч, у якому 

промислова функція явно домінує над типовою для АР Крим рекреаційною. 

По-третє, з’ясовано, що розміри міста і його людність не є визначальними для 

соціальної складової. Яскраве підтвердження того – позиції Донецька, Запоріжжя, 

Миколаєва та Луганська. Ці міста не були у фаворі у студентів і не відмічені статистич-

ними показниками. 

По-четверте, проведене анкетування дає підстави стверджувати, що соціальна скла-

дова виявилася для оцінювання найважчою з чотирьох запропонованих. Студенти різних 

закладів в оцінюванні опиралися більше не на знання соціального стану міста, а на певні 

сформовані стереотипи чи ментальні розбіжності. 

По-п’яте, загальний індекс соціальної складової дає змогу стверджувати про низь-

кий рівень соціальної сфери в усіх великих містах України. Очевидно, це пов’язано  

з тим, що останній період розвитку освітньої, медичної, житлово-комунальної інфра-

структури припадав на радянський час, коли ні явних лідерів, ні явних аутсайдерів  

за розвитком соціальної сфери, принаймні серед великих міст, не могло існувати де-

факто – “усі були рівні”. Водночас і до радянських часів були періоди розвитку 

соціальної сфери, роль яких швидше за все виявилася вирішальною. Міста на заході 

України явно мають вищі індекси, ніж міста на сході. Причиною цього є історія, оскільки  
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Рис. 8. Індекс стану соціальної сфери життєзабезпечення умов життя  

великих міст України, 2009 р. 

 

основна функція міста – життя людей. Основною ж функцією нових промислових 

східних міст України було і, на жаль, є збагачення чиїхось інтересів. Саме тому вони й 

перебувають на найнижчих позиціях у рейтингу. Прикрим є не стільки місце в рейтингу, 

скільки нерозуміння більшості людей, які проживають на сході, реальної дійсності стану 

соціальної сфери. 

 



Соціальна складова умов життя населення …                                                                              293 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Гольцов А. Г. Географічне дослідження умов життя сільського населення / 

А. Г. Гольцов // Фундаментальні географічні дослідження (стан, проблеми, 

напрямки) : Тези доп. наук. конф. Київ, 27–29 вересня 1994 р. – К., 1994. – С. 48–49. 

2. Гукалова І. В. Якість життя населення України : суспільно-географічна концеп-

туалізація : [монографія] / І. В. Гукалова ; Інститут географії НАН України. – К. : 

Друкарня МВС України, 2009. – 347 с. 

3. Машкова О. В. Суспільно-географічне дослідження геопросторової неоднорідності 

умов життєдіяльності сільського населення регіону : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 – економічна та соціальна географія / Ольга 

Вікторівна Машкова. – Одеса, 2008. – 20 с. 

4. Пархоменко Г. О. Структурно-графічні моделі об’єкта як основа обґрунтування 

структури НАУ / Г. О. Пархоменко // Національний атлас України. Наукові основи 

створення та їх реалізація [за ред. Л. Г. Руденка]. – К. : Академперіодика, 2007. – 

408 с. 

5. Покляцький С. А. Проблеми дослідження великих міст України як основних еле-

ментів опорного каркасу / С. А. Покляцький // Географія та туризм : наук. зб. / 

Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – 2010. – Вип. 6. – С. 79–85. 

6. Покляцький С. А. У пошуках “урбаністичного Граалю” – ідеального міста / 

С. А. Покляцький // Вчені записки Таврій. нац. ун-ту імені В. І. Вернадського. Сер. 

географія. – 2011. – Т. 24 (63), № 2, ч. 1. – С. 159–165. 

7. Покляцький С. А. Прихований пошук сенсу життя – від умов до якості / С. А. По-

кляцький // Україна: географія цілей та можливостей. : зб. наук. праць. – К. : ФОП 

“Лисенко М. М.”, 2012. – Т. 2. – С. 214–218. 

8. Покляцький С. А. “Людське око” як модель наукової візуалізації дослідження 

життєвих категорій / С. А. Покляцький // Географічна наука і практика : виклики 

епохи : матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 130-річчю географії  

у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.) / [Відп. ред.: В. І. Біла-

нюк, Є. А Іванов] : У 3 т. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2013. – Т. 1. – С. 154–158. 

9. Покляцький С. А. Економічна складова умов життя населення великих міст України / 

С. А. Покляцький // Геополітика і екогеодинаміка регіонів. – 2014. – Т. 10, вип. 2. – 

С. 723–731. 

10. Покляцький С. А. Новий погляд на дослідження понятійно-термінологічних аспек-

тів (на прикладі категорії умови життя населення) / С. А. Покляцький // Часопис 

соціально-економічної географії. – 2014. – Вип. 16 (1). – С. 33–42. 

11. Покляцький С. А. Соціокультурна складова умов життя населення великих міст 

України / С. А. Покляцький // Вісник Одес. нац. ун-ту. Сер. геогр. та геол. науки. – 

2014. – Т. 19, № 4 (23). – С. 198–210. 

12. Сусоколов А. А. Технология социологического исследования : учеб. пособие / 

А. А. Сусуколов. – М., 2007. – 317 с. 

13. Фащевский Н. И. Территориальная организация жизнедеятельности населения / 

Н. И. Фащевский, Т. М. Палий, М. П. Немченко, А. Г. Старостенко. – Киев, 1992. – 

135 с. 

14. Юрківський В. М. Аналіз умов життя населення конкретної території / В. М. Юр-

ківський // Екон. та соціальна географія. – 1992. – Вип. 44. – С. 32–35. 



294                                                                                                                                         С. Покляцький 

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

 

REFERENCES 

 

1. Holtsov, A. H. (1994). Heohrafichne doslidzhennia umov zhyttia silskoho naselennia. 

Zbirnyk tez dopovidei naukovoi konferentsii Fundamentalni heohrafichni doslidzhennia 

(stan, problemy, napriamky). Kyiv, 48–49 (in Ukrainian). 

2. Hukalova, I. V. (2009). Yakist zhyttia naselennia Ukrainy : suspilno-heohrafichna kontsep-

tualizatsiia. Kyiv: Drukarnia MVS Ukrainy, 347 pp. (in Ukrainian). 

3. Mashkova, O. V. (2008). Suspilno-heohrafichne doslidzhennia heoprostorovoi 

neodnoridnosti umov zhyttiediialnosti silskoho naselennia rehionu (avtoreferat dysertatsii 

na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata heohrafichnykh nauk: 11.00.02 – 

ekonomichna ta sotsialna heohrafiia). Odesa, 20 pp. (in Ukrainian). 

4. Parkhomenko, H. O. (2007). Strukturno-hrafichni modeli obiekta yak osnova 

obgruntuvannia struktury NAU. In L. H. Rudenko (Ed.), Natsionalnyi atlas Ukrainy. 

Naukovi osnovy stvorennia ta yikh realizatsiia. (408 pp.). Kyiv: Akademperiodyka (in 

Ukrainian). 

5. Poklyatskyi, S. A. (2010). Problemy doslidzhennia velykykh mist Ukrainy yak osnovnykh 

elementiv opornoho karkasu. Heohrafiia ta turyzm, 6, 79–85 (in Ukrainian). 

6. Poklyatskyi, S. A. (2011). U poshukakh “urbanistychnoho Hraaliu” – idealnoho mista. 

Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia 

heohrafiia, 24(63), No. 2(1), 159–165 (in Ukrainian). 

7. Poklyatskyi, S. A. (2012). Prykhovanyi poshuk sensu zhyttia – vid umov do yakosti. 

Ukraina: heohrafiia tsilei ta mozhlyvostei, 2. Kyiv, 214–218 (in Ukrainian). 

8. Poklyatskyi, S. A. (2013). “Liudske oko” yak model naukovoi vizualizatsii doslidzhennia 

zhyttievykh katehorii. Heohrafichna nauka i praktyka: vyklyky epokhy, 1. Lviv: 

Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 154–158. 

9. Poklyatskyi, S. A. (2014). Ekonomichna skladova umov zhyttia naselennia velykykh mist 

Ukrainy. Heopolityka i ekoheodynamika rehioniv, 10(2), 723–731 (in Ukrainian). 

10. Poklyatskyi, S. A. (2014). Novyi pohliad na doslidzhennia poniatiino-terminolohichnykh 

aspektiv (na prykladi katehorii umovy zhyttia naselennia). Chasopys sotsialno-

ekonomichnoi heohrafii, 16(1), 33–42 (in Ukrainian). 

11. Poklyatskyi, S. A. (2014). Sotsiokulturna skladova umov zhyttia naselennia velykykh mist 

Ukrainy. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia heohrafichni ta heolohichni 

nauky, 19, No. 4 (23), 198–210 (in Ukrainian). 

12. Susokolov, A. A. (2007). Tehnologija sociologicheskogo issledovanija. Moskva, 317 pp. 

(in Russian). 

13. Fashhevskij, N. I., Palij, T. M., Nemchenko, M. P., & Starostenko, A. G. (1992). 

Territorial’naja organizacija zhiznedejatel'nosti naselenija. Kiev, 135 pp. (in Russian). 

14. Yurkivskyi, V. M. (1992). Analiz umov zhyttia naselennia konkretnoi terytorii. 

Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia, 44, 32–35 (in Ukrainian). 

 

 

Стаття: надійшла до редакції 20.08.2015 

доопрацьована 19.09.2015 

прийнята до друку 15.10.2015 

 

 



Соціальна складова умов життя населення …                                                                              295 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

SOCIAL COMPONENT OF LIVING CONDITIONS IN BIG CITIES OF UKRAINE 

 

Serhiy Poklyatskyi 

 
Institute of Geography of NAS of Ukraine, 

Volodymyrska Str., 44, UA – 01030 Kyiv, Ukraine, 

e-mail: tornst@i.ua 

 

This article tells about one of the new areas of social geography, namely the study of “life categories”. 

Living conditions are considered as the subject field. Given the current relevance of the study of growth 

poles of the country, the big (over 100 thousand inhabitants) cities of Ukraine are the subject of this 

research. The social component was analysed as one of the key components of the living conditions of 

the population. Index of state of social conditions of sustenance of the population of big cities (based on 

questionnaire and statistical data) was calculated. Objective side of social component is represented by 

27 statistical indicators: consumption of goods and services, housing, home improvement and housing 

status, state of health sector, infrastructure, basic education, the state of the labor market and health. 

Subjective aspect of the environmental component includes the development of the questionnaire and 

mass survey of senior students (375 questionnaires) of geographical faculties of higher education 

institutions from different regions of Ukraine. It was found that cities with the worst social indicators 

component are actually concentrated in four eastern old industrial regions of Ukraine (Luhansk, Donetsk, 

Dnipropetrovsk and Zaporizhia regions). The results of such rating studies should be valuable not only 

for scientists but also for officials, politicians, investors and businesspersons who seek to obtain 

independent evaluations. 

Key words: life categories, living conditions, large city, social component, population. 
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ВИДАТНОГО НІМЕЦЬКОГО ГЕОГРАФА АНТОНА БЮШІНҐА 
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А. Бюшінґ – один з найвидатніших європейських географів другої половини XVIІI ст. Най-

фундаментальніша праця – “Новий землеопис, або універсальна географія” (1754) – принесла 

йому світову славу, лише за життя автора її перевидали вісім разів і переклали майже всіма 

європейськими мовами. 

Систематизовані А. Бюшінґом географічні відомості є цінним джерелом з історичної геогра-

фії України. До кожного нового перевидання ці відомості (зокрема, статистичні) А. Бюшінґ 

скрупульозно оновлював, деталізував і змінював відповідно до нових реалій епохи (у 1760-ті 

роки навів розлогий опис українських земель Червоної Русі в складі Польського королівства,  

у 1770-ті роки першим серед європейських географів опублікував географічний опис ново-

утвореного Королівства Галичини й Володимирії, у 1780-ті роки видав серію статистично-

географічних студій з новими даними про географію населення, господарства, комунікації  

і торгівлі західно-, центрально- та південноукраїнських земель). 

Розглянуто роль і внесок А. Бюшінґа в географічне вивчення теренів України другої поло-

вини ХVIIІ ст. Саме А. Бюшінґ у 1762–1763 рр. усталив для світової географічної спільноти нову 

узагальнювальну географічну назву країни, відомої з давніших трактатів як Київська Русь, 

Червона Русь, Руське воєводство та Країна Козаків. У заголовку відповідного розділу він зберіг 

офіційну колоніальну назву, дану в 1764 р. Катериною ІІ розформованій нею Гетьманщині – 

Малоросія. Однак, нижче розпочав її географічну характеристику таким визначенням: “Країну 

цих Козаків, зазвичай, називають Україною…”. А. Бюшінґ подав короткі географічні довідки про 

всі губернії і найбільші міста України. 

У працях А. Бюшінґа наведено цікаві відомості про адміністративно-територіальну структуру 

України, кількість і залюдненість міст, оригінальні авторські викладки з географії торгівлі, стану 

розвитку річкового і гужового транспорту, формування центрів мануфактурних промислів тощо. 

А. Бюшінґ у 1772–1775 рр. першим серед науковців сформулював для світової географічної 

спільноти основні географічні відомості про нову адміністративно-територіальну одиницю 

Європи – Королівство Галичини й Володимирії – правонаступницю давніших Князівства 

Галицько-Волинського та Воєводства Руського. Він є автором перших оглядових карт Європи, де 

відображено цю географічну одиницю. 

Критично проаналізовано зміст й актуалізовано фактологічний матеріал цих творчих 

напрацювань видатного географа. З’ясовано цінність окремих праць ученого для історико-

географічних студій особливостей розвитку і територіальної організації українських земель того 

періоду. 

Ключові слова: Україна, українські землі, історична географія, наукова спадщина, А. Бюшінґ. 

 

Після епохи універсальних космографій XVI–XVII ст., які поєднували відомості 

всіх наук про Всесвіт і Землю, а також окремих країнознавчих праць, у яких органічно 

поєднували відомості з історії, природничої історії, етнографії та економіки, старан-

нями десятків видатних німецьких, французьких, британських і російських учених 
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географія виокремилася в самостійну фундаментальну науку, що стала одним зі стовпів 

шкільної, гімназійної й університетської освіти в усій Європі. Вісімнадцяте століття 

дало людству плеяду видатних учених-енциклопедистів, які заклали основи теорії  

і методології географічної науки та започаткували її окремі напрями. Серед них виді-

лимо німецьких географів – розробників засад нової географії й авторів перших 

багатотомних географічних описів Європи. Зокрема, значний внесок у географічне 

вивчення українських земель та формування академічного блоку географічних відо-

мостей про них у системі класичної німецької географічної освіти зробили видатні 

німецькі географ і педагог Антон Фрідріх Бюшінґ (1724–1793) та географ, проповідник 

і педагог Йоганн Фрідріх Цельнер (1753–1804). 

Наша мета – стислий ретроспективно-географічний аналіз географічних відомос-

тей про українські землі німецького вченого Антона Бюшінґа, насамперед актуалізу-

вання основних творчих напрацювань та оцінка внеску цього вченого в історико-

географічне вивчення формування й поділу території України, її природи, людності, 

міст, господарства, комунікацій і зовнішньої торгівлі. Особливої актуальності й ваги 

ретроспективно-географічні дослідження такого типу набувають нині – у час творчого 

переосмислення спадщини вчених попередніх століть та формування на її основі 

сучасних теоретико-методологічних засад історичної географії України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що проблематика історико-гео-

графічних досліджень території України та вивчення наукової спадщини окремих 

представників географічної науки минулих століть є предметом численних наукових 

праць та розвідок сьогодення. Питання історії географії, еволюції її теоретичних  

і прикладних напрацювань, поглиблення окремих напрямів історико-географічної 

регіоналістики нині розробляють чимало українських учених, з яких найбільш значу-

щий доробок мають представники львівської, київської, чернівецької, харківської, 

тернопільської та житомирської наукових шкіл історичної географії. Натомість дореч-

но згадати, що чи не першим українським дослідником, який критично проаналізував 

українознавчу складову географічних студій В. Ганзена, А. Бюшінґа та Й. Цельнера, є 

перший голова товариства “Просвіта” Анатоль Вахнянин [30], а найвідомішим сьогодні 

монографічним дослідженням життя і творчості цього видатного німця є книга Петера 

Ґоффмана “Антон Фрідріх Бюшінґ (1724–1793). Життя в епоху Просвітництва” [20]. 

Антон Фрідріх Бюшінґ (A. F. Büsching), за визнанням дослідників, є одним з най-

видатніших європейських географів другої половини XVIІI ст. [18, 20, 23, 24]. (Його не 

треба плутати із сином – не менш відомим німецьким географом Йоганом Густавом 

Бюшінґом (J. G. Büsching, 1783–1829)). 

За освітою А. Бюшінґ – магістр теології (ступінь здобув у 1743 р.). Відтак здобув 

визнання як лютеранський теолог, просвітитель і дослідник життя лютеранських 

громад у Священній Римській імперії, Речі Посполитій і Російській імперії, автор 

фундаментальних монографій з цієї проблематики (див. рис. 1). Перші кроки самостій-

ного дорослого життя молодий магістр зробив як приватний учитель дітей аристокра-

тів. Склалося так, що А. Бюшінґ кілька років служив репетитором сина данського 

урядника, і коли того призначено послом у Росію, 1749 р. супроводжував родину графа 

в подорожі до Санкт-Петербурга. Згодом ця і наступні подорожі А. Бюшінґа Європою 

дали йому матеріал для підготовки фундаментальних географічних описів європейсь-

ких країн. 
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Уже перше ознайомлення з класичною безправно-рабською системою російського 

абсолютизму й спілкування з петербурзькими лютеранами справили на німецького 

мислителя доволі неприємне враження [1]. За першої ж нагоди він утік на батьківщину, 

де 1750 р. узявся за написання головної географічної праці свого життя. Її перші томи 

видано в 1752 і 1754 рр. у Копенгагені. Енциклопедична точність і деталізація цієї 

географії одразу змусили університетську професуру визнати А. Бюшінґа непересічним 

ученим-географом. 

 

        
 

Рис. 1. Портрет А. Бюшінґа та титульна сторінка його праці  

“Універсальна географія. Т. 2: Росія, Пруссія та Польща” (1768) [10],  

у якій слово “l’Ukraine” у тому чи іншому контексті згадане близько півсотні разів,  

а Червоній Русі (західноукраїнським землям) присвячено окремий розділ 

 

У 1754 р. А. Бюшінґа зараховано на посаду ад’юнкт-професора філософії факуль-

тету теології Ґетінґенського університету. У Ґетінґені 1755 р. він одружився з поеткою 

К. Дільтея, за наукові здобутки в 1757 р. отримав звання професора богослов’я, високу 

імперську нагороду і протекторат Фрідріха ІІ, був обраний почесним членом Ґетін-

ґенського наукового товариства. 

А. Бюшінґ 1761 р. вдруге поїхав у Російську імперію з метою консолідувати й орга-

нізувати численну німецьку общину Санкт-Петербурга. Тут він став пастором люте-

ранської церкви Святого Петра та директором німецької школи при ній. Усвідомлю-
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ючи важливість освіти й просвітництва, учений запросив у Санкт-Петербург низку 

найталановитіших бідних випускників німецьких університетів і 1762 р. на базі 

церковної школи відкрив академічного рівня “Школу мов, наук і мистецтв”, яка відразу 

ж здобула визнання і славу взірцевого освітнього закладу Північної Європи [20]. 

Заклад процвітав під безпосереднім протекторатом високоосвіченого німця Карла 

Петера Улріха фон Гольштайн-Ґотторпа (імператора Петра ІІІ), який вважав себе 

земляком і особистим другом автора “Географії Шлесірга й Гольштайнa” (1752). 

Серія кривавих інтриг, катувань і страт цвіту європейського дворянства та збройного 

двірцевого перевороту вжахнула, а диявольське лицемірство нової імператриці – убивці 

свого чоловіка-імператора Карла Петера і його вірних соратників зі шляхетних німецьких 

династій – глибоко шокувала побожного А. Бюшінґа [19]. Катерина ІІ одною рукою 

підписувала укази про політичні переслідування всіх своїх опонентів, усунення від 

реальної влади Сенату (1763) і Церкви (з секуляризацією її земель, 1763), скасування 

Гетьманської автономії й поглинання України (1764), а іншою – щедрими подачками 

схиляла на свій бік усіх відданих ідеї цілковитого абсолютизму (“самодержавія”). 

А. Бюшінґ відомий тим, що відмовився від по-імператорськи щедрої пропозиції 

Катерини ІІ очолити Російську АН і самому собі визначити розмір щомісячної грошо-

вої винагороди, знехтував нагодою швидкого збагачення і з огляду на розростання 

репресій у 1765 р. відбув на батьківщину. (Крім німців, тоді з Росії в Пруссію також 

поспіхом утікало чимало вихідців з Гетьманщини: генерал-ад’ютант А. Гудович, 

флігель-ад’ютант В. Ханенко, С. Карнович та ін.). Свої гнітючі враження від важких 

форм рабства в Росії лютеранський просвітитель виклав у російських листах [1, 13]. 

На батьківщині А. Бюшінґ присвятив своє життя лютеранському служінню суспіль-

ству, університетській освіті та науці. 

Професор університетів у Галле й Ґеттінґені, академічної гімназії в Берліні, вида-

вець наукових часописів, пастор і популяризатор науки А. Бюшінґ є автором низки 

фундаментальних географічних праць: “Географія Європи і Північної Азії” [7], “Нова 

географія” [16], “Географія країн і держав Європи: зі статистичним оглядом поточного 

стану Європи” [17] тощо. А його сукупний доробок сягає понад сотню підручників, 

монографій, нарисів і статей у царинах теології, історії народів Європи і лютеранської 

Церкви, лютеранських догматів, філософії, мистецтвознавства та географії [23]. 

А. Бюшінґа визнано фундатором нової наукової географії. Завдяки багатотираж-

ному виданню 1762 р. англійською мовою в Лондоні перших шести томів праці під 

назвою “Нова система географії...”, а кількома роками пізніше її перевидання в Страс-

бурзі французькою мовою (див. рис. 1) А. Бюшінґ став найвідомішим географом 

Старого й Нового світів [18]. Його 11-томну працю критикували наступники за певний 

формалізм, недостатню увагу до природничої географії, надмірну деталізацію (опис 

лише німецьких земель має понад дві тисячі сторінок) тощо, однак усі визнавали, що 

“нова географія” А. Бюшінґа дала потужний поштовх розвитку німецької, французької, 

британської й американської наукових географічних шкіл [24]. Після смерті професора 

послідовники підхопили його естафету й продовжили писати та видавати нові томи 

“Нової географії…”: Cпренгел видав чотири частини Т. 11 “Азія” (Гамбург, 1802–1807), 

Ґартманн – Т. 12 “Африка” (1799), Ебелінґ – шість частин Т. 13 “Америка” (1800–1803). 

Систематизовані А. Бюшінґом географічні відомості є цінним джерелом з історич-

ної географії України. Найфундаментальніша праця німецького географа – “Новий 

землеопис, або універсальна географія” (Neue Erdbeschreibung oder Universal 
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Geographie, 1754 і наст.) [14] – принесла йому світову славу, лише за життя автора  

її перевидали вісім разів і переклали майже всіма європейськими мовами, у тім числі 

польською й російською1 (рис. 2). Зокрема, у Санкт-Петербурзі тиражували такі окремі 

томи А. Бюшінґа з географічними відомостями про українські землі: “Керівництво  

до корисного пізнання географічного і політичного стану європейських держав  

і республік” (1763), “Королівство Угорське” (1774), “Королівство Польське і Велике 

герцогство Литовське” (1776) [27, 28]. Натомість найцитованішим сучасними 

географами є дослівне (без будь-яких скорочень і політичної цензури) англомовне 

перевидання перших шести томів 11-томника “Нова система географії… А. Бюшін-

ґа” (Лондон, 1762). 

 

       
 

Рис. 2. Титульні сторінки праць А. Бюшінґа “Новий землеопис. Данія, Норвегія,  

Швеція, вся Російська імперія, Пруссія, Польща, Галичина й Володимирія, Угорщина, 

Трансільванія, європейська Tyреччина та Кримське ханство” [15] та “Географія королівства 

Польського й Великого князівства Литовського, а також інших провінцій,  

належних до них” [9]. 

 

                                                 
1 Для росіян доробок А. Бюшінґа удоступнив українець Іван Долинський (1746–1809) – автор 

першого перекладу російською “Нової географії…” і низки інших праць, книговидавець наукової 

літератури при Санкт-Петербурзькій академії наук. 
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Цінність географічних відомостей про Україну, скрупульозно зібраних і системати-

зованих А. Бюшінґом у комплексному географічному описі країн Європи, полягає  

в тому, що цей видатний географ безпосередньо мандрував українськими теренами, 

близько спілкувався із деякими вихідцями з України, а також був свідком епохи 

розквіту й руїни Гетьманщини, колонізації надчорноморських степів, нової кріпос-

ницько-колоніальної політики в реорганізованих на російський лад малоросійських 

провінціях та появи на уламках Речі Посполитої нового автономного Королівства 

Галичини й Володимирії під протекторатом імператора Священної Римської імперії. 

Географію та історичну роль Гетьманської України й Руського воєводства Речі 

Посполитої в російсько-шведській війні А. Бюшінґ описав у спеціальній праці “Нарис 

Російської імперії за [царювання] Петра Великого” (1761, 1763) [12], а також у додатку 

до праці “Географія Данії, Швеції, Фінляндії…” (1788) [6]. 

Основні ж географічні відомості про українські землі в 60- та 70-ті роки XVIII ст. 

зосереджені в 11-томнику географії держав Європи. Причому наголосимо, що до 

кожного нового перевидання ці відомості (зокрема, статистичні) А. Бюшінґ скрупу-

льозно оновлював, деталізував і змінював відповідно до нових реалій епохи (у 60-ті 

роки дав розлогий опис українських земель Червоної Русі у складі Польського коро-

лівства, у 70-ті першим серед європейських географів опублікував географічний опис 

новоутвореного Королівства Галичини й Володимирії, у 80-ті роки видав серію 

статистично-географічних студій з новими даними про географію населення, госпо-

дарства, комунікації і торгівлі західно-, центрально- та південноукраїнських земель). 

Історико-географічні відомості про Україну в другій половині XVIII ст. сучасна 

cвітова географічна спільнота, здебільшого, черпає з таких розділів першого тому 

“Нової системи географії: У якій подані загальні відомості… і детальний опис… 

областей та провінцій, міст і містечок, фортець, морських портів, виробництва, ману-

фактурної індустрії і торгівлі…” (London: A. Millar, 1762; або її останнє репринтне 

перевидання – London: General Books LLC, 2010): 

 із описом Центральної, Східної та Південної України та її північно-східних 

етнографічних земель, що не ввійшли в межі сучасної держави: Busching A. F. European 

part of the Russian // A New System of Geography: in Which Is Given a General Account of 

the Situations and Limits, the Manners, History, and Constitution of the Several Kingdoms 

and States in the Known World: and a Very Particular Description of Their Subdivisions and 

Dependencies, Their Cities and Towns, Forts, Sea-Ports, Produce, Manufactures and 

Commerce... by A. F. Busching,... – London: A. Millar, 1762. – T. I. – P. 411–428; 

 із описом Західної України та її західних етнографічних земель, що не ввійшли 

в межі сучасної держави: Busching A. F. Red Russia // A New System of Geography:  

in Which Is Given a General Account of the Situations and Limits, the Manners, History, and 

Constitution of the Several Kingdoms and States in the Known World: and a Very Particular 

Description of Their Subdivisions and Dependencies, Their Cities and Towns, Forts, Sea-

Ports, Produce, Manufactures and Commerce... by A. F. Busching,... – London: A. Millar, 

1762. – T. I. – P. 607–654. 

(Основною їхньою вадою є шаблонність перекладу англійською понять “русини”, 

“Червона Русь”2, “Руське воєводство”, з одного боку, та “росіяни” і “Росія”, з іншого, 

                                                 
2 Універсальна пошукова система www.google.com досі на запит “Red Russia” видає 

інформацію про Червону комуністичну Росію (СРСР), а англомовна інтернет-енциклопедія 
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через що виникає певна етнотермінологічна плутанина і, як наслідок, типовий хибний 

висновок низки простих читачів і дослідників минулих століть про те, що Білорусь  

і Правобережна Україна – це географічні назви окремих частин Росії, а тамтешніх 

росіян, відтак, географи називають “белорусским” і “малороссийским населением”,  

а хліборобів, переселених у надчорноморсько-надазовську степову зону анексованого 

Кримського ханства (“Южную Россию”) – “новороссийским населением”). 

Натомість, в університетських книгозбірнях Львова, Києва, Харкова, Одеси та пуб-

лічних бібіліотеках України серед вітчизняних дослідників ХІХ–початку ХХ ст. 

більшим попитом користувалися видання А. Бюшінґа мовою оригіналу (видрукувані 

складним для читання готичним шрифтом) й основною мовою міжнародного спілку-

вання тогочасної інтелігенції – французькою. (А скорочені переклади російською3  

й польською мовами часто-густо слугували додатковими навчальними посібниками 

географії). 

Географія України в фундаментальній “Універсальній географії. Т. 2: Росія, Пруссія 

та Польща” (1763) розпочинається з економіко-географічної оцінки її значення  

в системі європейської торгівлі. Зокрема, А. Бюшінґ констатував: “Київ – найбільший 

центр суходільної й чорноморсько-середземноморської торгівлі імперії Катерини ІІ  

з Європою. Контролюють її купці України, які через кримських татар налагодили жваві 

торгові контакти з містами Криму. Україна – основний регіон фабричного виробництва 

в імперії, тут зосереджена основна частина мануфактур, де для внутрішніх потреб і на 

експорт продукують товари легкої і харчової промисловості та металургії” [10, p. 207]. 

Шостий розділ регіонального огляду провінцій і колоній Російської імперії має 

назву “Малоросія, або Мала Русь” (La Russie Mineure, ou Petite Russie, p. 207–250). 

Розпочав його А. Бюшінґ класичною для європейських географів XVI–XVIII ст. 

фразою: “Це країна народу Козаків… Під назвою “Козаки” розуміють людність, яка 

населяє південні регіони Русі. Вона… дуже відрізняється від росіян за політичною та 

військовою організацією” [10, p. 207]. 

Видатний німецький географ А. Бюшінґ у 1762–1763 рр. усталив для світової гео-

графічної спільноти нову узагальнювальну географічну назву країни, відомої з давні-

ших трактатів як Київська Русь, Червона Русь, Руське воєводство та Країна Козаків.  

У заголовку відповідного розділу він зберіг офіційну колоніальну назву, дану в 1764 р. 

Катериною ІІ розформованій нею Гетьманщині, – Малоросія. Однак нижче розпочав  

її географічну характеристику таким визначенням: “Країну цих Козаків, зазвичай, 

називають Україною – ім’ям, яке поширюється і на сусідні держави. Вона, зокрема, 

охоплює землі Росії, Польщі, Tатарії4 та Туреччини5. Україна має рівнинне положення, 

                                                                                                                               
“Вікіпедія” переадресовує тих, хто вишукує місцезнаходження Червоної Русі в XV–XVIII ст., на 

допис із її не англійською, а латинською назвою “Red Ruthenia”. 
3 Із них пересічні російські гімназисти з подивом і недовірою довідувалися, що за пару 

століть до того, як Велике Московське князівство повеліли називати Росією, а його населення – 

“русскими поддаными”, – “исконно Русское воеводство” розміщувалося в Україні й було 

найзаможнішою й найбільш густозаселеною частиною тогочасного Польського королівства. 
4 Мав на увазі нові хліборобські українські слободи в до того кочівницькому татарському 

Дикому Полі (Надчорноморському, Надазовському й Північнокримському степах). 
5 Мова йде про турецькі володіння Криму та Буго-Дунайського межиріччя. Після чергової 

російсько-турецької війни, за умовами Ясського мирного договору 1791 р., Османська імперія 

відмовилася від прав на Крим і поступалася Росії територією між Дністром і Південним Бугом, 
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незрівнянно високу народжуваність, містить велику кількість дуже мальовничих річок 

та неозорих лісів. Вона продукує у надмірному обсязі всякі овочі й збіжжя, тютюн, мед 

і віск, більшу частину яких вона віддає Російській імперії”6 [10, p. 237]. 

Нижче А. Бюшінґ подав короткі географічні довідки про всі губернії і найбільші 

міста України: Київ (p. 246–250), Чернігів, Батурин, Глухів, Переяслав, Прилуки, 

Полтаву та ін. 

Восьмий розділ книги має назву “Губернія Новоросія” – за словами А. Бюшінґа, ця 

адміністративна одиниця організована імператрицею з козацького населення у пониз-

зях Бугу й Дніпра та переселенців так званої Нової Сербії. 

Розділ 9 – “Білгородська губернія” – цікавий констатацією факту історико-геогра-

фічного зв’язку цієї землі з Малою Руссю ще з доби Великого князя Володимира,  

а також факту залюднення цієї землі народом козаків, які записувалися на службу до 

московитських царів і заклали тут низку прикордонних містечок-фортець. 

У розділі 10 – “Слобідська губернія” (p. 254–256) – наведено лаконічні відомості 

про Харків, Суми й інші поселення краю. Проте найцікавішою є ремарка вкінці цього 

розділу, що уточнює географічну належність описаних вище губерній. Зокрема, 

А. Бюшінґ інформував європейських читачів: “Границі України, які чітко окреслені  

в межах Білгородської та Київської губерній, далі окунтурені ланцюгом малих 

фортець, на відтинку від Дніпра до Дону побудованих у 1735 і 1736 рр. проти 

кримських татар” [10, p. 256]. 

Розділ 11 – “Воронезька губернія” – доволі скрупульозно ознайомлює з її повітами  

і поселеннями, які залюднені донськими й українськими козаками, зокрема, детальніше 

описує Бахмутський повіт і його окрасу – Святогірський монастир-фортецю. 

Третя частина книги – “Польща і Литва” – містить комплексну географічну харак-

теристику історії формування кордонів і земель, природи, господарського укладу та 

поселень жителів Білої і Червоної Русі. У ній А. Бюшінґ ознайомив західноєвропейську 

географічну спільноту з іншою половиною України – землями від Поділля до Ряшева  

і Ярослава, які з часів Галицько-Волинської держави і “до нині” населяють русини – 

людність однакової мови, релігії й звичаїв із народом козаків Наддніпрянської України. 

У 1768 р. граф Е. Куропатницький виконав переклад з німецької польською мовою  

і видав значним тиражем цю частину географічного трактату А. Бюшінґа під назвою 

“Географія Польського королівства і Великого князівства Литовського, а також інших 

провінцій, до них належних” [9] (див. рис. 2). Книгу ілюструє детальна карта, на якій 

показані основні населені пункти і комунікації Правобережної України середини 

XVIIІ ст. Як джерело фактичного матеріалу з історичної географії цей трактат 

А. Бюшінґа цікавий відомостями про адміністративно-територіальну структуру, 

кількість і залюдненість міст, оригінальними авторськими викладками з географії 

                                                                                                                               
що була населена останніми вільними козацькими слободами і ногайськими татарами та 

називалася “Єдисан”, тобто “Сім тисяч луків” (стільки стрільців могла виставити на заклик 

султана місцева орда). 
6 Мовою оригіналу: Le pays de ces Cosaques est communément appelle Ukraine, nom qui signifie 

proprement un pays limitrophe. Il forme en effet la séparation de la Russie, de la Pologne, de la 

Tartarie & de la Turquie. L’Ukraine consiste en une plaine d’une fertilité incomparable, & entrecoupes 

d’une grande quantité des plus belles rivières, des forets les plus agréables. Elle produit dans la plus 

grande abondance toutes fortes de grains & de légumes, du tabac, du miel & de la cire, dont elle fournit 

une grande partie de l’Empire Russien. 
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торгівлі між Галичиною, Волинню і Поділлям та іншими землями Європи, обсягу  

і структури товарообмінних потоків, стану розвитку річкового і гужового транспорту, 

формування центрів солепромислу та інших мануфактурних промислів тощо. 

Із включенням Галичини до складу Священної Римської імперії Габсбургів ви-

вчення природно-ресурсних багатств та економіко-географічного потенціалу цього 

регіону набуло нового імпульсу й суттєво активізувалося. За влучним спостереженням 

А. Вахнянина: “Як нинї до Камеруну, побережа занзибарского або на острови 

самоаньскі тиснуться учені подорожники нїмецкі, щоб народови свому підготовити 

нову область до матеріяльої експльоатації тих земель, так під той час галицкій 

“Baerenland” був в очех народу нїмецкого “обітованою землею”, з котрої Нїмець 

надїявся для себе великих користей матеріяльних” [30]. 

Видатний німецький географ А. Бюшінґ у 1772–1775 рр. першим серед науковців 

систематизував для світової географічної спільноти систему основних географічних 

відомостей про нову адміністративно-територіальну одиницю Європи – Королівство 

Галичини й Володимирії – правонаступницю давніших Князівства Галицько-Волинсь-

кого та Воєводства Руського. А. Бюшінґ є автором перших оглядових карт Європи, де 

відображено цю географічну одиницю (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Новоутворене Королівство Галичини й Володимирії  

на оглядовій карті Європи А. Бюшінґа (фрагмент) [8] 

 

Перевидання 1777 р. першого тому географії Європи А. Бюшінґа уже відображало 

ці нові геопросторові реалії й мало назву “Новий землеопис. Данія, Норвегія, Швеція, 

вся Російська імперія, Пруссія, Польща, Галичина й Володимирія, Угорщина, Тран-

сільванія, європейська Tyреччина та Кримське ханство” [15] (див. рис. 2). Ця книга – 

надзвичайно цінне джерело з історичної географії всіх земель України (від Підляшшя  

і Закарпаття до Криму й Донеччини) – як у її сучасних кордонах, так і в тогочасних 

етногеографічних межах, на 1/3 розлогіших, ніж сучасні. Картографічно відомості 

А. Бюшінґа про населені українцями території Європи, головно, збігаються з картосхе-

мою “Українські етнічні землі” М. Грушевського [29] (див. рис. 4). 
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Рис. 4. Українські етнічні землі за М. Грушевським [29] 

 

Згадана праця А. Бюшінґа містить опис природних багатств кожного краю, його 

адміністративного поділу, регіональних і локальних особливостей господарської 

спеціалізації через призму опису населених пунктів. А. Бюшінґ навів статистичні 

відомості щодо кількості й релігійного складу населення, використав порівняльно-

географічний метод для виділення історико-географічних й етнографічних рис окре-

мішності Галицького краю від етнічної Польщі, Підкарпатської Русі від католицької 

Мадярщини, населеної козаками Білгородщини від московитів і примусово русифіко-

ваного о тій порі корінного мордово-меря-чувасько-черемиського населення глибинних 

земель єропейської частини Росії. (Про розмах при Єлизаветі й Катерині ІІ примусової 

русифікації7 й колоніально-політичної ассиміляції корінного населення організованих  

у губернії земель України, Татарстану, Чувашії, Удмуртії, Марій Ел, Мордовії  

і Башкортостану див. відповідну літературу сучасних дослідників – “Країна Моксель, 

або Московія” (2009–2010) В. Білінського, “Enlightened despotism in Russia: the reign of 

Elisabeth, 1741–1762” (1987) Ф. Бреннана  [1], “Историческая география России в связи 

с колонизацией” (1909) М. Любавського, “Империя. Собирание земель русских” (2011) 

М. Голденкова тощо, а також бібліографічно-рідкісну книгу очевидця цих кривавих 

                                                 
7 Наприклад, перша кирилична граматика марійської мови пера українського митрополита-

просвітителя В. Пуцека-Григоровича, адаптована до нового імперського правопису, з’явилася  

в 1775 р., а до того численні й вельми войовничі черемиси стійко опиралися спробам насильної 

християнізації, русифікації й колоніального закріпачення, визнаючи себе добровільними 

данниками й внутрішньо автономними вассалами російських царів. 
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колонізаційних процесів І. Фішера “Сибирская история с самого открытия Сибири до 

завоевания сей земли российским оружием” (СПб, 1774). 

Щодо новоутвореного Королівства Галичини й Володимирії, згідно з А. Бюшінґом, 

то у 1780 р. його характеризували такі статистичні дані: поселенська мережа: міст 261, 

містечок 67, сіл 6 429; сакральна мережа: костелів 1 066, церков 2 955, синагог 244; 

кількість населення: усього 2 797 119, у тім числі християн 2 627 817, євреїв 151 302, 

чужинців 8 599; становий склад охрещеного населення: священиків 7 609, шляхтичів 

29 911, урядовців і достойників 17 135, міщан 105 414, неміщан (жителів передмість – ?) 

1 119, [вільних] селян 94 888, залежних селян-халупників 446 703; статево-вікова 

структура охрещеного населення: літніх 3 725, у працездатному віці 67 586, дітей віком 

1–12 років 437 461, хлопців віком 13–17 років 112 522, жінок 1 303 444; населення 

“віри ізраелітської”: усього 151 302, у тім числі одружених чоловіків 37 258, неодруже-

них і вдівців 38 790, жінок 75 354. У 1780 р. народилося християн: чоловіків 91 765, 

жінок 79 163, померло, відповідно, 47 454 і 43 255 осіб. У 1780 р. народилося євреїв: 

чоловіків 4 163, жінок 3 509, померло, відповідно, 1 939 і 1 610 осіб. Укладено 

69 058 християнських і 833 “ізраелітські” шлюби. Худоби в населення налічувалося: 

коней 286 965, волів 305 016 [6]. Новіші статистичні й економіко-географічні дані 

А. Бюшінґа про Галичину за 1783 р. свого часу проаналізував А. Вахнянин [30]. 

Більшість інших найвагоміших праць А. Бюшінґа, присвячених Галичині, Закар-

паттю й українським провінціям Російської імперії, представлені майже в кожному  

з 25 томів часопису “Magazin für die neue Historie und Geographie” (Гамбург, 1767–1793) 

та 6 томів картографічних збірників “Lebens-geschichten denkwürdiger Personen” (Гам-

бург, 1783–1789). У “Часописі історії та географії cучасної епохи” періодично 

друкували матеріали з демографічної, торговельної експортно-імпортної, виробничої  

й агрогосподарської статистики Королівства Галичини й Володимирії, портів Півден-

ної України і Наддніпрянщини, описи географічних експедицій і подорожніх країно-

знавчих замальовок європейських мандрівників українськими землями тощо. 

Усі томи часопису “Magazin für die neue Historie und Geographie” (див. рис. 5) мають 

зручний географічно-країнознавчий принцип структуризації текстів. Відомості про 

українські землі, географічні нариси та звіти про подорожі теренами України, з огляду 

на її розшматування чужинецькими монархіями, більш-менш пропорційно представ-

лені в таких структурних підрозділах часопису, як “Росія”, “Польща” та (після першого 

поділу Польщі (1772) “Священна Римська Імперія Габсбургів”, а в кількох випусках 

часописy за 70-ті роки XVIII ст. – також в окремому тематично-країнознавчому розділі 

“Королівство Галичини та Володимирії”. 

Наприклад, варта уваги реляція про подорож Й. Лерхе 1772 р. із Санкт-Петербурга  

в Молдову, опублікована за редакцією А. Бюшінґа в цьому збірнику за 1773 р. [22]. 

Близько 40 % її тексту присвячено комплексним країнознавчим подорожнім нотаткам 

про Україну – її густонаселені землі, освічене й заможне населення за всіма ознаками 

віддмінне від російського й подібне до мешканців Європи, її природні багатства  

й господарську організацію, забудовні й рільничі особливості тощо. Маршрут мандрів-

ки пролягав через Київ, Наддніпрянщину й Поділля, що дало змогу автору тонко 

виділити їхні окремі етногеографічні віддмінності. Серед статей інших авторів цього 

випуску збірника варті уваги географічний опис південно-українського степу, описи 

подорожей у Крим, пониззя Дніпра й Дунаю та ін. 
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Майже повністю “забуті” cучасними українськими дослідниками “Щотижневі пові-

домлення про нові карти, географічні, статистичні та історичні дослідження і книги” 

А. Бюшінґа (див. рис. 5), де непоодиноко трапляються цікаві реляції й анотації рукопи-

сів численних тогочасних мандрівників українськими землями, є передруки низки 

картографічного й статистичного матеріалу з 70–80-х років XVIII ст. тощо [3]. 

 

     
 

Рис. 5. Титульні сторінки наукових часописів А. Бюшінґа “Щотижневі повідомлення  

про нові карти, географічні, статистичні та історичні дослідження і книги” (Wöchentlichen 

Nachrichten von neuen Landkarten, geogr., statist. und histor. Büchern und Sachen, 1773–1787) 

та 25-томного збірника наукових праць, статистично-географічних оглядів, реляцій, 

щоденників подорожей і матеріалів географічних експедицій “Часопис історії та географії 

cучасної епохи” (Magazin für die Historie und Geographie der neueren Zeit, 1767–1793) 

 

Цінними історико-картографічними джерелами є складені А. Бюшінґом “Карта 

Польщі й окупованих нею в XVI ст. провінцій” [21] з окремою (k. XV) картою адмі-

ністративно-територіального поділу Галичини (1793) та “Генеральна карта Російської 

імперії” (1769) [25]. 

Питанням історичної й сучасної економічної географії півдня України цілковито 

присвячена праця А. Бюшінґа “Короткий нарис минулого і сучасного земель Кримської 

Татарії, а також імпорту й експорту з різних приморських міст на узбережжі Чорного 

моря (…)” (1787), що містить першу детальну топографічну карту Криму [2]. Цінність 

її – у розкриті транзиту українськими купцями збіжжя й краму в татарські портові 
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міста, у тім числі в ключовий транзитно-перевантажний порт міжнародної торгівлі 

гетьманської старшини на Чорному морі – місто Хаджибей (укр. Кацюбіїв), українсько-

вірменсько-татарське населення якого російські війська вирізали в ході кривавого 

штурму 1789 р. (у 1793 р. росіяни відбудували цю фортецю, а в 1794 р. Катерина ІІ 

звеліла розгребти хаджибейське попелище й закласти нове портове місто Одесу). 

Cвіточ європейської географічної науки відвідував Львів, описав його і Галицький 

край у “Листах зі Львова” [5], імовірно, виголосив кілька лекцій у Львівському універ-

ситеті [26], за результатами перепису населення 1780 р. опублікував таблиці географіч-

ної статистики новоутвореної провінції Галичини й Володимирії та економіко-геогра-

фічну розвідку про деякі справи галицькі [30]. 

Отже, Антон Фрідріх Бюшінґ – один з найвидатніших європейських географів дру-

гої половини XVIІI ст. – зробив значний внесок у географічне вивчення українських 

земель та формування академічного блоку географічних відомостей про них у системі 

класичної німецької, англійської і французької географічної освіти. Саме з його книг, 

передусім, сучасна географічна спільнота черпає історико-географічні відомості про 

Україну епохи другої половини XVIII ст. 
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A. Busching is one of the greatest European geographers of second half of the XVIII century.  

The most fundamental work – Neue Erdbeschreibung oder Universal Geographie (1754) – brought him 

worldwide fame only during his lifetime was reprinted eight times and has been translated into almost 

all European languages. 

A. Busching systematized geographic information is very valuable source of historical geography  

of Ukraine. Each new reissue of the information (including statistics) A. Busching meticulously update, 

detailed and changed with the times era. In the 60’s gave a lengthy description of Ukrainian lands Red 

Ruthenia as part of the Kingdom of Poland. In the 70’s he was first among European geographers who 

published a geographical description of the Kingdom of Galicia and Lodomeria. In the 80’s A. Busching 

published a series of statistical-geographical studies of new data on the geography of population, 

economy, communications and commerce Western, Central and Southern Ukrainian lands. 

The role and contribution of A. Busching in a geographical study of Ukraine in the second half of 

the seventeenth century are considered. In 1762–1763 A. Busching introduced to the world geographical 

community a new generalizing geographical name of the country, which was known from earlier 

treatises as Kievan Rus, Red Ruthenia, Cossacks’ province. The title of the relevant section of it 

preserved colonial official name given in 1764 by Catherine II disbanded it Hetman state – Little 

Russia. But below its geographical characteristics, this definition was begun: “The country of the 

Cossacks, usually called Ukraine...” A. Busching filed a brief geographical reference of all provinces 

and major cities of Ukraine. 

Busching’s books interesting information about her administrative-territorial structure, number cities, 

geography of trade, state of the river and road transport, formation centres manufactured crafts etc. 

A. Busching in 1772–1775 was the first systematized scientific community for world geography 

major geographic information system on the new administrative-territorial unit Europe – the Kingdom 

of Galicia and Lodomeria – successor of earlier Principality of Galicia-Volyn Rus and Rus country. 

A. Busching is the author of the first survey maps of Europe that reflect this geographical unit. 

Content and factual materials of the scientific heritage of geographer were critically analysed and 

modified. It is shown the value of certain works of the scientist for historical-geographical studios and 

territorial development of Ukrainian lands that period. 

Key words: Ukraine, the Ukrainian lands, historical geography, scientific heritage, A. Busching. 
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The term “wine” tourism and its essence are considered in the article. Program, duration and types 

of “wine” tours are described. Principles of organization of such tours and the term of pre-order are 

determined. The attention is focused on the process of tasting, that includes: the location, the quality of 

the material, content; features and traits of enoteks, museums and wine festivals are highlighted; 

examples of classification “wine” tours (group, individual, hybrids first and second) are given. The data 

on the structure of “wine” tours (move to the starting point of travel, transfers, accommodation, catering 

facilities, and excursions) are presented. It refers to additional features over the standard program. 

Examples of car travel by the “wine” roads of France, “wine” routes in Italy are given. “Wine” tours of 

European countries, particularly in Cyprus (history's most famous brands, festivals, “wine” routes,  

the Museum of wine) are described. The excursion to the Greek winery, the link between wine and 

culture of the Italians and their character are delineated. The competitive principles of annual ceremony 

of marking of the best restaurant for “wine” tourism; culture center of the wine, “wine” estates in Italy 

are described. The attention is concentrated to the history of the brand “Chianti”, production of grappa 

and other. The feast of the grape in Spain (dates, location, program of “hero” holidays) are discussed in 

the article. Peculiarities of climate and soils of Southern Spain are mentioned as factors of growing 

vines “Palomino”, the role and value of “noble” mold in the production of heres, the features of  

the technology. The regions of wineries of Spain; the largest museum in the world of wine; specific 

accommodation facilities “Bodega”; symbiosis SPA hotels and restaurants; recreational coverage of 

Panades are mentioned in the article. The examples of production of the original Porto – the Sunny 

nectar of Portugal in Douro valley are given. Extra motivation to visit “wine” tours in Portugal are 

stated. The data about the culture of wine consumption in France are presented. “Wine” tours in 

Bordeaux, Champagne, Burgundy and Luarska Valley, Alsace and “wine” marathons of Medoc are 

described. Features of “wine” tours in Germany, classes of wines quality, wine-growing region, “wine” 

parks are highlighted. 

Geneva wine region of Switzerland, which is a UNESCO World Heritage Site are characterized in 

the article. Attention is concentrated to the “wine” tours in Hungary (22 wine regions). Underdeveloped 

areas “wine” of tourism in Georgia are revealed. “Wine” tours in Transcarpathian and Odessa regions of 

Ukraine are described. 

Key words: “wine” variety of gastronomic tours as direction of recreational activities. 

 

Particularly resistant and very large segment of the world tourist business connected with 

gastronomy (culinary and wine) tours. Habitual customers for such tours are middle-aged and 

older, many women among tourists. “Wine” tour is a kind of “passive” recreation which 

oriented towards people who are not prone to stress condition in large cities such as London 

and New York, or the incredible adventure in the African Safari. “Wine” tourism is tourism 

that aims to (or attracts) tasting, consumption, purchase wines directly at the winery. “Wine” 
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tourism may include visits to wine production, vineyards, famous restaurants, wine festivals 

and other special events [1, p. 325–328]. 

Program of wine tour can include various elements. Often it includes sightseeing tours and 

visits to vineyards, wine campaign to concern and participation in the thematic cultural 

events, such as wine in the holy [2, p. 7–9]. Wine tour usually lasts no more than a week, but 

there are trips that are only two or three days. They can be involved to wine festivals. Also 

travel agencies offer individual order wine tour, which aims to familiarize professional 

specialists [3]. 

“Wine” tourism has a few simple principles. One of the most important – taste wines only 

in places of their production. In any place in the most popular wine tourism enjoy typical 

local grape varieties, especially those that are unique to the area. Among wine lovers there is 

a perception that wine than the “left” the place where it is “grown” and ripe, the worse it 

tastes. Most of all when traveling spoiled wine, sometimes transported in tanks that badly 

affects the taste. Hence the conclusion – a real French wine can taste only in France, so 

foodies who are engaged in wine tourism, there are no long distances (for example, a large 

number of tourists plan their gastronomic tour for 5-6 months) [4]. This general principle 

wine tourism best suited to excursions to wineries with wine tasting in special rooms (so-called 

“wine tours”). Today, many wine home in resort towns, villages have the such halls. You can 

try the wine and cognac with a guarantee of quality. In addition, the tasting visitors will learn 

a lot of interesting and useful information about the wine region, the history of wine making, 

skills are right wine consumption. Also offer to tourists technological culture production, fall 

in cellars with huge barrels acquainted with the mystery maturing wines, learn about ancient 

traditions specific farm [5]. 

Some businesses have a huge collection of wines. They are called enoteca. They can have 

1 mln. Bottles. In addition, many enterprises are organized wine museum where you can learn 

about the history and characteristics of a wine-making certain areas. Visiting museums 

involved in the wine tour. Leading travel companies offer world to visiting tasting rooms, 

tours to wineries, and visits to wine festivals and even special multi-day programs – wine 

tours with visits to several companies. Depending on the wishes travelers can organize  

the following trips: 

1. Individual tour. It can organize travel company (usually the most expensive version), or 

by the tourist (there is risk of not what you expect). These types of wine tours are good for 

those who do not want to depend on a group of people and be free in his decisions and 

movements. 

2. Group tour. Organized travel company for a group of people specifically, or after  

the typical route for everyone. Group tours are usually well organized “and from” and does 

not involve changes in the program. 

3. Joining the group. A great option for those who want to relax individually and the time 

to reconcile with the group journey on the wine route. In this case, tourists decide where they 

will rest and with whom getting the opportunity to get a well organized tour. 

Any wine tour consists of a standard set of tourist services, complemented by gastronomic 

components: 

1. International air flight or any early move to a place of wine travel – by train, car, etc. 

2. Transfer. He bought in advance or on arrival. It is always important to know the details 

of such a move, because the wineries are usually found in remote areas (transport, which 

brings tourists from the airport to the hotel and back). 
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3. Accommodation in a hotel or guest house winemaker. Depending on the preferences of 

tourists, placing it in a certain category of hotel. Also, some “wine houses” have its hotel 

infrastructure, where, for a fee, can be accommodated. In winemakers add “flavor” to the trip. 

4. Meals (gastronomic component). 

5. Visit the winemaking and wine tasting. This is a mandatory part of any wine tour and 

one of the nicest. Typically, a visit to the winery is: visiting vineyards detailing the location 

and characteristics of the soil; visiting wineries and cellars; visiting winery museum, if any; 

wine tasting. During the tasting tourist learns about: features of a wine; differences from other 

wines; which take the best dishes this wine; teach him to recognize the taste nuances. It is 

quite possible personal acquaintance with the owners of wine growing, but it is advisable to 

negotiate beforehand. Depending on contingent travelers winemakers themselves decide 

which wine to represent and how much to go into professional nuances. Most wineries wine 

can be purchased on site. 

6. Additional services. Additional services include all that goes above and beyond  

the standard program; museums and galleries, yachting and boating; trip to the theater; 

fishing trip; flying on balloons or beach holiday. 

Autotravels on “wine roads” with visiting castles, vineyards, wine producion and 

restaurants attract huge number of tourists from around the world. The advantages of this type 

of tourism – the ability to plan a route with a “card in the hands”. However, the largest and 

most famous French vineyards only accept group tours and only by prior arrangement with  

a particular travel agency. Almost all countries have such wineries “wine roads” leading from 

the castle to castle, from winery to winery. In Italy laid special routes with names “Strada del 

Chianti”, “Strada del Vino”, pleasant for fans of wines. 

Wine tours Europe. Ever since the founding of wine production in Cyprus, which is 

thriving and still, the most famous wine brands produced under KEO and ETKO. The most 

popular Cypriot wines today are: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling (white); Cabernet 

Franc, Carignan Noir (red) and others. In September, held in Cyprus wine festival, which 

lasts 10 days. Organized by its municipality of Limassol, the largest center of winemaking in 

Cyprus, in the municipal garden. For Cyprus are special wine routes: three in the vicinity of 

Limassol and one – in the district of Paphos. In 2001 the island was opened Wine Museum 

(in Erimo), where you can try all kinds of brands produced in Cyprus wines. After the wine 

tasting you can buy them here. 

Known to the world and Greek wines. On the island of Rhodes, there is wine factory, where 

tourists organize excursions and local wines on offer at their cost (average $ 2–3 per bottle). 

In Italy there is a special relationship between wine, culture and nature of the population 

of people living on this earth. As a result of the special annual ceremony, which takes place at 

the Palace of the Medici, in Florence, celebrated winning the places that in the past year 

become the most popular objects wine tourism of the country. Thus, the best restaurants for 

wine tourism in 2010 was the establishment in Florence “Wine country”. It is widely known 

not only excellent selection of wines, but also traditional cuisine and atmosphere of comfort. 

The best facility that combines culture and wine, in 2010 awarded “Wine Culture Center”, 

located in a picturesque location, among vineyards and olive trees. You can read the history 

of Tuscan wines. This establishment is located in Montespertoli. Among the best parks, 

gardens and architecture Italy – Villa “Magic wine”, which is located in Tuscany. Among  

the wine estates of land is one of the oldest, and certainly the most beautiful. It is made Italian 

wine – “Chianti”, which gained popularity, including due to a successful brand, recognizable 
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everywhere convex bottle braided straw. “Chianti” the first time was mentioned back in 1716 

in the area were put severe demands on the quality of product produced. Chianti emblem 

known to most connoisseurs of wine around the world – “black cock”. This sign of 

compliance with all quality requirements and production technology. Veneto Region, whose 

capital is lovely unique city of Venice – the largest producer of the best Italian wines, offering 

their entire range. Best Italian grape vodka-grappa Nonino should try to – where there is  

a real business model from the production of strong drink. Tourist route Friuli – Venice – 

Julia famous for its white wines, which can be estimated by visiting the local wine economy; 

where you can contemplate the unique yeast room where valuable cultivated fungi. Italy is 

considered to be a world champion for a variety of wines. The country has grown more than 

300 varieties of wines. Leaders are areas of Tuscany and Piedmont. 

The calendar of the Spanish province of Andalusia on September 10 of each year holds  

a special place. On this day in the town of Herez de la Frantera for many years and even 

centuries begins harvest festival dedicated to vintage. Originally bunch consecrated and then 

squeezes juice bare feet to the sound of old songs. By Happy Holidays readily attracted 

tourists from all over the world. The culprit national holiday “heres” – wine that is known far 

beyond Spain. It is produced from a rare vine variety “Palomino”. An important role is played 

by unique climatic and soil conditions of southern Spain. In this sort of grapes “fell in love” 

mold, which naturally provides specific fermentation juice. It takes a lot more time before 

heres “matures” and poured in the bottles. Before that, experts determine the quality of  

the content of each barrel where “live” this drink. By the way, sampling is an interesting 

spectacle for tourists and requires considerable skill from the performers: the astringent liquid 

immersed special cylindrical container on a long slender arm, trying to grab mold. And then 

deftly without a miss, sending a thin stream into the glass, which is located in another hand, 

lifting capacity overhead. This should not spill a drop. Heres – a whole family of grape 

nectars. It is similar to its counterpart from Portugal – Porto. The most famous wine-making 

region of Spain is Roha. It is synonymous with excellent Spanish wines. It is part of  

the modern Rohy lived Romans, who laid the foundation of local wine. Roha is the first wine 

region, which was officially recognized by the Spanish government. An interesting for 

tourists is the largest museum in the world of wine – museum Vivanco dynasty Winery.  

In the Roha is a unique opportunity to combine a love of comfortable living and love of wine, 

settled in a hotel in “Bodega”-Wine. The farm where Marcus Riskalya a restaurant, Hotel-

SPA in one “bottle”. There is also a SPA-hotel, located beside to the Museum of wine (Villa 

Lucia). Castilla and Leon – the largest area of production of the Spanish wines. On its 

territory there are about 200 wineries. Fans of white and sparkling wines are well aware 

Panades region in Catalonia, because it is considered the birthplace of the famous refreshing 

“coffee”. Panades as a wine region, known since ancient times, but the best wine he was 

producing only 20 years. The main advantage of the city in terms of tourism – its relative 

proximity to Barcelona (about an hour drive). 

Porto – wine, which the Portuguese called solar proud nectar, drink of gods. This drink 

for centuries decorated tables royals. In Portugal, he covered many legends that attract  

the attention of tourists. Red and white porto still made only from grapes harvested to cut into 

the rocky mountains near the coast Douru terraces, and everything else is regarded as a fake. 

The unique microclimate in the north of Portugal differs hot hot summers and very cold 

winters. Total area Douru Valley, often called the “wine country” – about 240 thousand ha. 

Harvesting grapes from vines undersized starts from late September to the first days of 
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October. From the surrounding villages gather farmers, is in a festive mood to hear old folk 

songs. Wine is poured into oak barrels noticing each one corresponding certificate and driven 

in cellars. This huge wooden containers and bottles “Monitor” porto wine experts and 

employees of manufacturers and experts. Each export company has its own cellar, most of 

which are open to tourists and tasting. Along with the famous port wine produced in Portugal, 

Madeira, Heres, Muscat, dry table wines that are sometimes inferior in quality Italian, French 

and Spanish wines, and unique slightly carbonated “green wine”. But the glory of this small 

state wine country offer is its port, although generally in proportion to its territory by the 

number and quality of wines Portugal ranks first in the world. How popular Portuguese wine 

around the world, as the Portuguese retain their cooking secrets. Only a few brands of high-

quality wines are allowed to export. The remaining grape treasures kept in the country as 

public values, and to taste of them, tourists have to go to their homeland. 

France – country of gourmets where cheese and wine consumption is part of the national 

culture. French open bottle of good red wine for an hour or two to the feast to wine enriched 

with oxygen and revealed the whole bouquet of taste. White wines and champagne are served 

at 8-10 (at higher temperatures because of their taste of disappearing). Red wines are served 

at temperatures above 18. As for storage, after transportation of bottles in transport, especially 

in the airplane, the French drink wine, try and wait a week to give him a “rest”. This country 

is by far the most popular in terms of “wine tourism”: the tourist market offer special tours 

with accommodation in castles Bordeaux, Champagne, Burgundy and Luarska valley. Region 

“Médok” – is one of the famous wine production in the world. It annually produces more than 

112 million bottles. The most popular in the world enjoy red wines from this region. With the 

“Big Five” – 4 wineries are located here. It is carried out “wine” marathons. During the trip 

here, “wine” tourists acquainted not only with the production in the Medoc, but the most 

famous regions of Bordeaux. Alsace – unique place, historically combines elements of French 

and German cultures. The region, famous for its “wine” expensive and finest white wines 

varieties “Muscat”, “Riesling”. The best wine producers of Alsace surprise the most 

demanding gourmet – one of the first farms abandoned the use of chemical interference in the 

process of creating wine. The town attracts tourists Marlenheym old peasant farms 

winemakers. Valley Rhone safely be called winy. The vineyards are located in the valley 

from north to south. It is the oldest area of processing grapes, known in  

the IV–VI centuries B. C. thanks to the Greek civilization. But only at the beginning of  

the XX century Ronski wines meet the highest requirements were the wines of France. To 

complete the experience, making wine tours, firms combine a trip to the valley of the Rhone 

and Provence. 

Also, a considerable place in the wine tourism occupy Austria and Germany.  

In Germany the worst climatic conditions for growing grapes. The vineyards are located on 

south facing slopes of riverine: water mirror reflect heat, helping to maintain the desired 

temperature for ripening berries. A cold autumn mist arising from rivers, protecting the vines 

from the devastating early frost. The German wines are four classes of quality. The easiest – 

table wine produced exclusively in Western Germany – officially registered with grapes. 

Steps above – landvayn – wine produced in one of the wine regions. Next – quality wine from 

certain regions: it include most German wines. The law of 1971 Germany is divided into 

13 wine-growing regions where arrange special tours for tourists in areas wine production. 

Each of them is unique. Germany's largest wine-making region is considered Raynhessen – 

situated in a valley between the hills east of the Rhine. More than 90 % of local wines – 
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white. “Wine Road of Germany” lies between the Rhine valley and hills covered with forest. 

It is the oldest and most famous tourist road across the country. It provides a break from 

everyday life and walk winemakers courtyards. Especially remarkable experiences available 

from the last week of August, when the wine road is closed to cars, and all winemakers 

courtyards open to tourists. Then this is the place turns into a real “wine park”, which just 

need to get everyone who appreciates wine tourism. Not far from the road in Bad Durkheim is 

the world's largest wine barrel (1.7 mln. l.), which is now a restaurant. Wine winding road, 

passing through towns, villages and yards winemakers at every step and there is a stop for 

wine tourism. Many tasting bars, wine restaurants, wine cellars await lovers. 

Swiss chocolate, cheese cause a good impression in every person. Swiss wines are less 

famous – but this is another pride of the country, which it is proud. The main wine region of 

Switzerland even included in the UNESCO World Heritage List. Its vineyards are located on 

the shores of Lake Geneva and take territory from Lausanne to Montreux. Reported wines 

produced in eight districts of the region. Introduction to wine grapes and begins with a tour of 

the castle of La Doges, which was built in the XVIII century. Adjoining the winery can be 

visited only wine tour. Most of the wine produced in the region of Schasla variety that is most 

popular in Switzerland. On the shore of Lake Geneva climatic conditions allow him to get 

incomparable taste. That little degree, floral wine with a variety Schasla brought fame to this 

region. 

Hungary – a country where wine culture is developing originality from the beginning of 

settlement of this area. The most favored local wines are tough and astringent. Their fame 

spread throughout Europe. Known worldwide Tokaji, which was the epithet “royal”. 

Traditions wine consecrated by centuries of experience of local craftsmen. A total of 22 wine-

growing regions of the country. Balaton – the most famous wine regions from all over 

Hungary. It is on its territory are five famous wine lands. Wine, the taste of which 

incorporates the beauty of the Mediterranean climate and the specific local soil. That local 

soils of volcanic origin offers such unusual taste wines and imbues them useful minerals. 

Preferably in this region grown white grape varieties, some of whom are celebrities 

“Chardonnay”, “Sauvignon”, local varieties, as well as the newly displayed such as “Zenit”. 

Wine tours are on the edge of the valleys long extinct volcanoes. The “Wine Road” provides 

the opportunity to taste the wines and wineries to visit, to see the sights. 

Georgia is one of the underdeveloped areas of wine tourism. Although the Caucasus has 

long been known for its winemaking traditions and hospitality. According to experts,  

the history of Georgian wine has at least eight thousand years. The most famous wine tours – 

seven days“Wine Road of Georgia”. Its route starts from Tbilisi and passes through Mshetu to 

Borjomi. In Tbilisi tourists visit the factory of sparkling wines “Bagrationi 1882”, which 

acquainted with the history of the factory, a tasting room partaking 12 kinds of sparkling 

wine, savoring lavash bread, fruits and cheese. 

In “Hurdzhanskiy house wine” tourists are involved in the local baking bread, cooking 

shish kebab, khachapuri and production of grape vodka. The most famous Georgian white dry 

wine is “Tsinandali”. The name comes from the town in Kakheti, where special climatic 

mikrozona. Made from Rkatsiteli grapes. The most famous among Georgian semi-sweet 

wines are red. Overall, there are dozens of names of wines. Thus, only the company 

“Tamada” offers 30 items. 

As for Ukraine, there can be distinguished wine regions of Transcarpathia and  

the Southern region. Each year, in the Transcarpathian region celebrated the feast of wine. It 
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is the only region of Ukraine, where the tradition has taken root. As in France, this is the third 

week of November, only the French celebrate on Thursday, and in Transcarpathia – on 

weekends. From the most developed wine regions this is different in that there is almost no 

powerful plants. Winemaking region presents small private winery where wine is usually 

produced by ancient technology and meet guests and accompany the owner, who is also chief 

winemaker. The main areas of wine in Transcarpathia – Berehovo, Mukachevo, Uzhgorod 

and Vinogradov. Recently, the coast, wine tasting opened 300 years “Old cellar”. There are 

tourists on the history of winemaking in Beregovo, which dates back more than 1000 years. 

Then invite visitors directly into the cellar, which features a covered table. Here is the actual 

tasting: it 5–6 kinds of wines of own production. This is mainly fine wines, aged for at least 

1–5 years from the time of harvest. Also, a survey of one of the publications of 

Transcarpathia, over 30 % of tourists coming to the region want to try mulled wine with 

Zakarpattya. Recently, the local Union of private growers and winemakers Transcarpathian 

created “Wine Road”. In union united skilled winemakers from Hungary, Mukachevo and 

Beregovo. This will include private cellars winemakers whose products pass mandatory 

certification. For tourists “path” will be another interesting highlight of the region. 

“Chardonnay” – the first Uzhhorod tasting room. The wine cellar is located in the ancient city 

near the unique medieval castle. Today only here in the tasting room “Chardonnay”, gathered 

in one place the best Transcarpathian wines and cognacs. At the court of connoisseurs drinks 

are as legendary “Roses Transcarpathia” and exclusive varieties, which shall not taste 

anywhere else. Agroindustrial company “Leanca” named after the grape variety, which for 

many years made famous Transcarpathian wine – “Serednyanske”. But it is not only known 

in Ukraine and in the world winery. “Cabernet”, “Radiant”, “Pearl of the Carpathians”,  

“The Rose of Transcarpathia”, “Temptress” – two dozen wines brought fame Transcarpathian 

winemakers at many international competitions. An example of modern winemaking complex 

Southern region of Ukraine is the “Shabo” in the Odessa region. Created this company 

“Shabo Wine Cultural Center” invites everyone to an unforgettable journey through the pages 

of the history of winemaking, where you can witness the revival of traditions of winemaking 

and learn the secrets of creating noble beverage. Shabo is an ancient wine region where  

the grapes are grown from the XII century french masters vine. At the beginning of  

the XIX century there was a colony founded by French-Swiss immigrants. Shabo is located 

on the so-called “grape latitude” with the world as the vineyards of Bordeaux and Burgundy. 

Each year, wine tourism is becoming more popular. First, it's a good excuse to extend  

the holiday season without the sea. Peak visits to wine routes accounts for autumn. Objective 

reasons is a vintage and festivals dedicated to the new wine season. Secondly, wine tourism – 

tourist advertised brand (thanks not only wine producers, but producers tourist product). 

Thirdly, wine tourism is of particular relevance in light of recent forecasts, by which time 

which people allocate to their holidays, will shrink, so tourists will seek tourism product that 

gives maximum impressions in the minimum of time. 

Today, reduced total wine consumption low grade species, of which the French say they 

“leave stains on the tablecloth and holes in the stomach”. Qualitatively same varieties 

produce and consume more and more. To date, the most popular country in terms of “wine” 

France is tourism: the best travel companies offer “wine” tours with accommodation in 

castles Bordeaux, Champagne, Burgundy and Luarskoyi Valley. True wine tourism designed 

for those who are interested not so much the product as the mystery of its origin and 

manufacturing process chain. True connoisseurs of wine, wine tours perceived as an 
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opportunity to touch the ancient traditions and enjoy the special atmosphere of 

communication. The greatest interest among professionals and amateurs causing wine tours to 

Italy and France, which after visiting every new member of the tour revises its attitude not 

only to drink, but the culture of consumption. 
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Розглянуто поняття “винний” туризм, його суть; описано програма “винного” туру, його 

тривалість, види; схарактеризовано принципи організації таких турів, терміни замовлення; 

сконцентровано увагу на процесі дегустації, зокрема: розкрито місцезнаходження, розглянуто 

якість матеріалу, згадано інформаційне наповнення (ідеться про вироблення навичок); 

схарактеризовано особливості та риси енотек, музеїв виноробства та фестивалів; наведено 

приклади класифікації “винних” турів (групові, індивідуальні, гібриди першого і другого). 

Подано дані про структуру “винного” туру (переїзд до місця початку подорожі, трансфер, засоби 
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розміщення, засоби харчування, екскурсійні об’єкти). Наведено перелік додаткових послуг, а 

також приклади автоподорожей по “винних” дорогах Франції, італійських “винних” маршрутах. 

Описані “винні” тури країнами Європи, зокрема на Кіпрі (історія найвідоміших марок, 

проведення фестивалів, “винних” маршрутів, робота Музею вина). 

Розкрито зміст екскурсій на грецькі виноробні, а також зв’язок між вином, культурою 

італійців та їхнім характером. Схарактеризовано конкурсні засади щорічної церемонії 

відзначення кращого ресторану для “винного” туризму; центрів культури вина “винних” маєтків 

Італії. Сконцентровано увагу на історії бренду “К’янті”, виробництві граппи та інших винних 

напоїв. 

Розглянуто свято збору винограду в Іспанії (термін, місцезнаходження, програма проведення, 

“винуватець” свята). Відзначено особливості клімату та ґрунтів півдня Іспанії як чинників 

вирощування лози “паломіно”, роль та значення шляхетної плісняви у технології виробництва 

хересу. Схарактеризовано виноробні регіони Іспанії, найбільший музей вина світу, специфічні 

засоби розміщення “бодеги”, симбіоз готелів SPA та ресторанів, рекреаційну досяжність 

Панадесу. 

Наведено приклади виробництва оригіналу порто-сонячного нектару Португалії в долині 

Доуру. Зауважено додаткові мотивації щодо відвідування “винних” турів у Португалії. Подано 

дані про культуру споживання вина у Франції. Схарактеризовано “винні” тури у Бордо, 

Шампані, Луарській долині та Бургундії, Ельзасі і “винні” марафони у Медоку. Описано 

особливості “винних” турів у Німеччині, класи якості вин, виноробні області, “винні” парки 

відпочинку. Схарактеризовано Женевський виноробний регіон Швейцарії, що входить до списку 

світової спадщини ЮНЕСКО. Сконцентровано увагу на “винних” турах Угорщиною (22 вино-

робних регіони). Розкрито малоосвоєні напрями “винного” туризму у Грузії. Розглянуто “винні” 

тури Закарпаттям та Одеською областю України. 

Ключові слова: “винні” різновиди гастрономічних турів як напрям рекреаційної діяльності. 
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Розглянуто географію сучасних поселень Галичини й Поділля, що у період ХІV–ХVІІ ст. пе-

ребували у власності українського шляхетського роду Гербуртів. Виконано історичний аналіз роз-

ширення володінь роду протягом досліджуваного періоду. Перша згадка про володіння Гербуртів 

у Галичині є з 1374 р., коли князь Владислав Опольський надав Гербуртам перші дев’ять сіл на 

вододілі між басейнами Дністра і Сяну у Перемиській землі. У подальші три століття володіння 

цього шляхетського роду значно розширилися не лише в Галичині, а й на Поділлі. Проаналізовано 

значну кількість писемних матеріалів про закладення сіл Галичини й Поділля. Акцентовано увагу 

на тих джерельних матеріалах, які свідчать, що перші згадки про містечка і села Галичини й По-

ділля тісно пов’язані з діяльністю роду Гербуртів. 

Ключові слова: рід Гербуртів, населені пункти, Галичина, Поділля. 

 

Дослідження географії володінь українських шляхетських родів – важливий напрям 

краєзнавчих досліджень на межі класичних географії та історії. Вони дають змогу не 

лише розкрити географію маєтків певного історичного періоду, а й часто слугують пер-

шими згадками в історичних джерелах про сучасні населені пункти. Такі дослідження 

особливо актуальні на галицьких землях, адже Галичина впродовж багатьох століть була 

на пограниччі культур: української зі сходу й польської з заходу. 

Українська історична й географічна наука дотепер не приділяла належної уваги 

досліджуваній проблематиці. Деяку інформацію можна почерпнути в “Історії міст і сіл 

Української РСР” [1–3]. Серед польських дослідників назвемо О. Лещинську, яка 

вивчала землеволодіння Гербуртів до середини ХVІ ст. [10]. 

Наша мета – дослідження географії поселень, що перебували у власності роду Гер-

буртів у період ХІV–ХVІІ ст. Важливою є ідентифікація визначених поселень і розмі-

щення їх на картах сучасного територіально-адміністративного устрою України та 

Польщі, а також вивчення історичних джерел, що містять перші писемні згадки про на-

селені пункти, що перебували у власності роду Гербуртів у період кінця ХІV–початку 

ХVІІ ст. 

Першою писемною згадкою про рід Гербуртів в історичних джерелах є документ 

князя Владислава Опольського, датований 1374 р. у Сяноці, яким він надає братам Гер-

бордові і Фридрушу Гербуртам з роду Павче дев’ять сіл у перемишльській землі Гер-

буртам сіл у перемишльській землі. Це перша правова підстава володінь Гербуртів у Га-

личині. У XV ст. Гербурти – це ще скромні люди, зайняті здебільшого маєтковими спра-

вами. Вони часто скуповують землі поблизу маєтків, що належали до надань Владислава 
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Опольського. Їхні володіння збільшувалися завдяки новим королівським наданням, ін-

коли отриманим у нагороду за військові заслуги чи внаслідок оренди приватних і коро-

лівських маєтків. 

Цей привілей надавав Гербуртам у володіння міста Добромиль і Хирів, села Сміль-

ниця, Стар’ява, Сушиця, Муроване, Городовичі, Хліплі, Сусідовичі. Усі ці села лежать 

на вододілі поміж басейнами Сяну і Дністра над їхніми притоками Вирвою і Стривіго-

ром. Випливає припущення, що поселення Гербуртів у цьому місці було цільовим. Про 

визначену їм тут роль свідчить дозвіл на побудову замку і накладення військових 

зобов’язань [10]. Це перша писемна згадка в історичних джерелах про названі населені 

пункти. 

Місто Добромиль розташоване в долині Вирви. Територія міста була заселена вже  

в середині І тисячоліття до н.е., про що свідчать сліди поселення і знахідки римських 

монет. У записах Добромильського костелу є переказ про те, що перше селище на 

території міста засноване в ХІІ ст. перемишльським князем Вишем, від імені якого воно 

одержало назву Вишина, а пізніше було перейменоване на Гучок [1]. Місто Хирів, яке 

отримало магдебурзьке право в 1528 р., розміщене над річкою Стривігор [1]. 

У володіння Гербуртів перейшло і с. Муроване. У коронній метриці записано приві-

лей на заснування Ляшок Мурованих на магдебурзькому праві, виданий 1564 р. Власник 

містечка збудував тут замок, де були бюсти всіх польських королів. З часом Марина 

Мнішхова оздобила замок родовими портретами, збагатила бібліотеку й заклала родин-

ний архів. Знищення замку розпочалося в 1832 р., його було розібрано, а коштовні камені 

зі скульптурами розпродано. Архів замку в 1850 р. випадково знайшов куратор закладу 

Оссолінських у Львові Вінцентій Смагловський. Він придбав рештки, які вдалося вряту-

вати: численні документи XVII–XVIII ст., щоденники сеймів, інструкції земель та пові-

тів, ухвали сеймиків, інструкції закордонним послам, воєнні рапорти і привілеї, листи  

з поля битв. Більша частина цього архіву ґрунтується навколо осіб родини Мнішхів. 

До володінь Гербуртів увійшла і низка сіл сучасного Старосамбірського р-ну, розта-

шованих над р. Стривігор: с. Смільниця (у люстрації 1469 р. – Смільнич) [8] та Стар’ява. 

Тут існував василіанський монастир, який згадано в привілеї короля Владислава ІІ 

Ягайла, виданому в Сандомирі 1407 р. [13]. 

Давнє село Сусідовичі існувало, ймовірно, ще за часів Данила Галицького, однак пи-

семні джерела згадують його вперше лише у 1374 р. У 1603 р. Ян Щасний Гербурт від 

імені Еразма Войцеха заснував тут монастир кармелітів. Навколо монастиря добре видно 

оборонні земляні вали та двоярусну дзвіницю, яку використовували як надійну оборонну 

башту [13]. 

Село Хлиплі, яке в люстрації 1469 р. називалося Хеплі [13], було дещо віддалене від 

інших володінь роду Гербуртів. Воно розміщувалося на вузькому перешийку між 

р. Сечна (притока Вишні) та болотистими притоками р. Стривігор. 

Про чергове розширення володінь роду Гербуртів дізнаємося з люстрації 1564 р.  

У тому році Ян Гербурт видав люстраторам ленний лист на володіння селами Брухналь, 

Прилбичі, Чолгині, Підлуби і Мужиловичі, надані йому князем Владиславом Опольсь-

ким за документом від 22 липня 1386 р. з метою заохочення до активної колонізації 

краю. У документі зазначено, що згадані села можуть бути переведені на польське, 

німецьке чи руське право. Ці села розташовані у Яворівському р-ні Львівської обл.  

У цьому ж документі вперше у писемних джерелах згадано с. Терновиця (Брухналь) [13]. 
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Село Прилбичі в люстрації 1469 р. назване Прелбичі. У 1589 р. король Сигізмунд 

Ваза підтвердив продаж львівським хорунжим Яном Гербуртом (1540–1607), сином 

Якуба і Єльжбети Чурилли, міста Брухналь і сіл Прилбичі, Чолгині й частини в Підлубах 

коронному підскарбію Яна Дульського [13]. Село Чолгині в документі Владислава 

Опольського назване Челгині, у люстрації 1469 р. – Челгіні, а в люстрації з 1578 р. – 

Чалгінє [13]. У першому документі уперше згадано села Підлуби і Мужиловичі (у люст-

рації 1469 р. – Мужняловичі) [13]. 

Ці села, надані Владиславом Опольським у 1374–1386 рр., є найдавнішими володін-

нями Гербуртів у Галичині. На отриманих територіях Гербурти з дозволу князя задумали 

закласти нове місто і замок. Тим новим містом став Фельштин (сучасне с. Скелівка Ста-

росамбірського р-ну Львівської обл.) Перша згадка про нього походить з документа 

перемишльського єпископа Ерика від 10 січня 1390 р., у якому згаданий Гербордус  

з Фельштина [4]. Як і більшість тогочасних поселень, Фельштин – це було добре 

укріплене містечко, оточене валами і ровами з півночі та захищене Стривігором  

і болотами з півдня. Саме поселення побудоване у вигляді квадрата, у центрі якого 

розміщувався ринок. У фортеці була в’їзна брама і підвісний міст. Для захисту від татар 

Гербурти побудували сторожову вежу висотою 25 м і замок. Від цих фортифікацій до 

наших часів не залишилось нічого, лише позначка на карті Гійома Левассера де Боплана. 

Про те, що ця територія була заселена віддавна, свідчить і скарб римських монет ІV ст., 

знайдений 1875 р. Проте в писемних джерелах Фельштин уперше згаданий лише 1390 р. 

Герборд Гербурт (1413–1469), син Герборда Павче, утримував у заставі від Ельжбети з 

Бірчиць село гірчиці (тепер Самбірського р-ну) [1]. Це перша писемна згадка про це село. 

У 1446 р. він узяв у заставу від Івана Судковича за 20 гривень с. Судковичі (тепер  

у Мостиському р-ні [1], яке теж уперше згадане в цих джерелах. Записка з 1442 р. свідчить, 

що він утримував також с. Стрільбичі (тепер Старосамбірського р-ну [1]. В. Лозинський 

увічнив багатого селянина з цього села у картині “Стрільбицький край в Підкарпатському 

воєводстві” [13]. Крім того, Гербурт поручився за Петра Одровонжа зі Спрови під 

гарантією інтромісії до свого маєтку с. Кнісело (тепер Жидачівського р-ну) [1]. 

Син Герборда Миколай (1453–1477) виміняв свої маєтки Павлів і Станін (тепер Ра-

дехівський р-н) з доплатою 1 000 гривень на посілості в перемишльській землі – Фельш-

тин з передмістями та с. Конів. Заміна, мабуть, була продиктована прагненням розміс-

тити маєтки навколо одного осередку. Село Конів (тепер Старосамбірського р-ну) існу-

вало й раніше, про що свідчать знахідки срібних монет у лісі Березняки. Однак, перша 

писемна згадка про село походить з наведеного вище документа. У часах люстрації маєт-

ків 1469 р. Миколай Гербурт також подав документ продажу королівського села Діди-

лова (що тепер – у Кам’янка-Бузькому р-ні). 

В 1472–1475 рр. брати Миколай і Северин Гербурти мали суперечки з сусідами – кня-

зями з Передільниці Михайлом, Іваном і Ярохна – про розмежування територій їхніх сіл 

Передільниця, Губичі, Грабівниця і Міхова Воля від володінь Гербуртів Княжпіль і Па-

портна [1]. Міхова Воля пізніше перейшла у власність Гербуртів. Саме від цих подій 

походять перші писемні згадки про села Княжпіль і Міхова (Старосамбірський р-н, та 

с. Папоротна (тепер Перемишльського повіту, Польща. Усі згадані села належали до 

добромильського ключа Гербуртів у перемишльській землі. 

Северин Гербурт (1485–1511), син Миколая й Анни з Дідилова, як королівський но-

таріус і член роду завершив разом з братами низку трансакцій, як, наприклад, знева-

ження в 1485 р. давнього поділу маєтків і одночасно запровадження нового, на підставі 



Географія володінь Гербуртів у період ХІV–ХVІІ ст. …                                                                  325 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

якого брати одержали зруб у Лісневичах, куплений колись Северином у львівській землі, 

а також поле Арламів. Село Лісневичі (тепер Городоцького р-ну) і село Арламів (тепер 

Бескидського повіту, Польща) саме тут уперше згадані в історичних документах. Село 

Арламів, яке нині не існує, теж належало до добромильського ключа Гербуртів у пере-

миській землі. 

Можливо, у зв’язку з приготуванням до чорноморського походу, у якому він узяв 

участь, Северин продав своєму брату Янові (1478–1536) за 800 гривень свої наділи в се-

лах Воля Мала і Воля Велика (тепер Миколаївський р-н) у львівській землі. За участь  

у чорноморському поході король надав йому маєтки в селах Підлісся і Кути (тепер Бусь-

кий р-н) та Звивин і Ражнів (тепер Бродівський р-н) у львівській землі. В історичних пи-

семних документах зафіксовано, що с. Підлісся засноване 1550 р. [1]. Однак с. Підлісся 

вперше фігурує в писемних джерелах 1498 р., коли після участі Северина у чорноморсь-

кому поході перейшло у його власність. 

У 1504 р. Северин отримав у нагороду за заслуги від короля Олександра Ягеллончика 

маєток у с. Нагірці, звільнений від оплат і повинностей. Це перша писемна згадка про 

сучасне с. Нагірці Кам’янка-Бузького р-ну. 

Миколай Гербурт (1485–1537), син Миколая й Анни з Дідилова, 1466 р. разом  

з братом Петром (1466–1503) набув за 400 гривень село Бердихів. Це перша писемна 

згадка про сучасне село Бердихів Яворівського р-ну. У 1515 р. Гербурти утримували 

села Дешичі, Міженець, Боратичі й Стороневичі. Ці села вперше згадані в писемних 

джерелах з 1515 р. У 1509 р. Северин Гербурт разом з братом Андрієм отримав дозвіл на 

викуп королівського села Грицівці [6]. Це перша писемна згадка про сучасне с. Грицівці 

Збаразького р-ну на Тернопільщині та перше володіння Гербуртів на Поділлі. 

Спадковою власністю Миколая Гербурта було подільське містечко Кудринці, історія 

якого тісно пов’язана з родом Гербуртів. На початку ХVІ ст. Гербурти на стрімкому бе-

резі р. Збруч збудували з пісковика мурований замок у формі неправильного чотири-

кутника. Замок з трьох боків був захищений стрімкими схилами гори, а з четвертого – 

міцними мурами з двома баштами, штучним ровом та валом. Фортеця давала надійний 

захист місцевому населенню в разі набігів татар упродовж усього XVII ст. [11]. 

Миколай Гербурт пожиттєво володів маєтками в подільських селах Ціолковичі, Тар-

нава, Тростянець і Микитинці. Село Тарнаву (тепер Дунаєвецького р-ну Гербурти утри-

мували з 1530 р. Перша писемна згадка про село Тростянець (тепер Городоцького р-ну) 

походить з 1542 р., а згідно з податковими реєстрами, з 1565 р. село перебувало у влас-

ності Гербуртів, у 1569 р. воно належало до маєтків князя Вишневецького, та вже  

з 1583 р. ним знову володіли Гербурти [13]. На території с. Микитинці (тепер Ярмоли-

нецького р-ну) виявлено залишки поселення трипільської культури ІІІ тисячоліття 

до н. е. У селі ще в першій половині ХІХ ст. зберігались залишки кам’яного укріплення, 

що належало давньому місту Микитин, заснованому наприкінці ХVІ ст. Розташування 

Микитина неподалік від торговельних шляхів сприяло швидкому економічному роз-

витку поселення і зростанню його населення. На початку ХVІІ ст. Микитинці одержали 

магдебурзьке право і герб. Щотижня в неділю тут відбувалися торги, а тричі в рік – 

більші ярмарки. Це перша писемна згадка про с. Микитині, яке було пов’язане з діяль-

ністю Миколая Гербурта. 

У 1532 р. Миколай Гербурт провів зі Свірчем розмежування управління на теренах 

спільно утримуваного Городка–Бердихова [13]. З документа цієї угоди довідуємося, що 
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Миколай володів маєтками Скотиняни та Кремінне [6]. Село Клинове (Скотиняни) (те-

пер Городоцького р-ну Хмельницької обл.) розташоване на берегах р. Іванчик і вперше 

згадане в історичних документах у 1565 р. Сюзанна Гербуртівна (з Фельштина) у 1675 р. 

внесла його як придане в дім Стадницьких [13]. 

Миколай Гербурт володів с. Убині (тепер Кам’янка-Бузького р-ну), у якому 1531 р. 

було запроваджено мостове на річці Думні [11]. За вказівкою короля він мав відступити 

Якову Яворові частину с. Банюнин (тепер Кам’янка-Бузький р-н) [4]. Крім того, Мико-

лай позичив у Беати Швейновської з Новодвору деяку суму під заставу маєтків Купин, 

Скипче, Олексинець (тепер Городоцький р-н Хмельницької обл.). Коли пізніше 1526 р. 

прагнув ці маєтки викупити, то виник скандал – класичний приклад, у який спосіб 

заставлені королівські маєтки переходили у приватну власність [6, с. 37]. 

Коли і ким було засноване містечко Купин Городоцького р-ну Хмельницької обл., 

історичні джерела не повідомляють. Тому 1526 р. можна вважати роком першої писем-

ної згадки про це містечко над р. Смотрич. У 1637 р Миколай Гербурт заснував тут мо-

настир кармелітів. Сюзанна Гербуртівна, виходячи заміж за Францішка Стадницького, 

отримала в придане села Купин, Кремінне, Лисоводи. Перша писемна згадка про 

с. Скипче теж стосується 1526 р. 

Син Миколая Андрій Гербурт (1477–1535), що перебував у спільній маєтковій влас-

ності з братом Петром, в 1481 р. мав прізвище з Букової [4]. Податкові відомості за 

1508 р. свідчать, що він також володів селами Лановичі і П’яновичі на північний схід від 

Самбора [8]. Від 1503 р. він утримував в заставі і королівське село Гошани (сьогодні 

с. Градівка Городоцького р-ну Львівської обл.) [4] та Віжомля (Яворівський р-н) [11]. Це 

є першою писемною згадкою про сучасне с. Букова Старосамбірського р-ну. Згідно з за-

писами 1733 р. церква в Буковій була заснована Миколаєм Гербуртом 1508 р. [13]. 

Перша згадка про с. П’яновичі теж походить з податкового реєстру 1508 р. 

Петро Гербурт (1466–1503) 1498 р. брав участь у новому поділі маєтків. З його маєт-

ків Ян Гербурт (1478–1536) отримав наділ у селі Косинці (Перемишльський п-т) [13].  

В 1503 р. він одержав інтремісію на 4 лани в Липі цього ж повіту [4] та дозвіл на викуп 

сіл Грушів і Станиля [9]. Це перша писемна згадка про сучасні с. Грушів і Станиля 

Дрогобицького р-ну. Ян Ондровонж зі Спрови отримав дозвіл на заставу йому за 

622 флорени орендованих ним королівських маєтків Містковичі (Самбірський р-н) [4], 

Зарайське і Береги (Самбірський р-н) [11]. Це перша писемна згадка в джерелах про 

згадані села тепер Самбірського р-ну. 

У 1519 р. підтверджено розмежування маєтків перемишльського староства, що зали-

шалися в оренді старости Петра Кміти від спадкових маєтків Яна Гербурта з Фельштина: 

с. П’ятниці та Квасенина [11]. Тоді ж Ян Гербурт одержав дозвіл на викуп села Молодо-

вичі (нині Підкарпатське в-во, Польща) [11], та утримання в заставі с. Клоковичі (нині 

Підкарпатське в-во, Польща). В зв’язку з відсутністю інших достовірних писемних зга-

док про ці села П’ятниці, можна стверджувати, що це перша згадка про них. 

Згаданий вище Миколай Гербурт перебував у спільній маєтковій власності з братом 

Гербордом (1460–1483). Вони спільно набули села Чаплі і Гуманець (Старосамбірсь-

кий р-н) від Андрія Тарла [4] та утримували с. Конюшки Сенявські (Мостиський р-н) [4], 

проте змушені були повернути його попередньому власнику [4]. 

Село Гуманець Старосамбірського р-ну вперше згадується в цьому документі. Перша 

писемна згадка про с. Чаплі Старосамбірського р-ну відноситься до 1374 р. і пов’язана  

з появою на цих теренах роду Гербуртів. В Чаплях збереглися руїни замку. 
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В 1491 р. Миколай набув від Добеслава Суриславича половину села Коритники (те-

пер Перемишльський п-т) [4], в 1495–1496 рр. взяв в заставу від Єроніма з Библа частину 

війтівської власності на передмісті Нового Міста (тепер Старосамбірський р-н) [4]. По-

датковий реєстр від 1515 р. згадує с. Березів, Буньковичі, Слохині, Поляна (тепер Старо-

самбірський р-н). 

Фридруш Павче (1374–1440) в 1436 р. набув у Львові дім на вулиці Жидівській  

і зобов’язався підлягати всім вимогам міського права [4]. 

Ян Гербурт (1437–1487) спільно з братом Якубом отримує від короля Казимира 

Ягеллончика надання берегу ріки Плонна в королівському селі Нове Село [4 та в заставу 

маєток в с. Дорошів [4]. Нове Село сучасного Любачівського п-ту вперше згадується  

в зв’язку з наданням Гербуртам берега річки в цьому селі. Село Дорошів Жовківсько-

го р-ну вперше згадано в 1442 р. В 1469 р. один з братів представив документ, що стосу-

вався меж їх володінь в с. Віднів Жовківського р-ну [8]. Ян 1480 р. набув від Петра  

і Бальтазара Озембловських частину солтиства в с. Буківсько (Сяноцький п-т) [5] та 

решту солтиства в Буківську [8]. Сюзанна Віднівська, сяноцька хорунжівна, внесла йому 

в посаг маєтки Збоїська, Бельхівка, Велика і Мала Волиця, Великий Віслок (Сяноць-

кий п-т), Захожеве, Мхаву (Ліський п-т) [4]. 

Син Яна Петро (1485–1532) позичив королеві великі суми грошей, повернення яких 

забезпечено йому містами Перемишль, Нижанковичі, Мостиська [11]. Його маєтки 

перераховує відомість “Quarta partiscensumus” з 1508 р.: Плонна (Сяноцький п-т), Висо-

чани і Зерниця [8], Збоїська в Сяноцькому повіті в львівській землі [8]. Ці села вперше 

згадуються у цій відомості. Від спірського старости Петра Кміти він купив маєтки 

Ославницю і Смільник (Бескидський п-т) [4] та взяв у заставу у вірменина Івашка біля 

1495 р. королівські села Кожичі і Ямельню [9]. В 1488 р. він записав дружині чверть 

свого наділу в Ременові (Кам’янко-Бузький р-н) [4]. В 1507 р. Петро бере в заставу від 

Миколая Лянцкоронського село Вороблевичі (Дрогобицький р-н) [11] та купує 

королівські села Стронятин (Жовківський р-н), Кошелів [5] і Сухоріччя [11]. Це перша 

писемна згадка про с. Ославицю (Сяноцький п-т), засновану 1530 р. на волоському 

праві [13] та с. Кожичі і Ямельня (Яворівський р-н). В 1509 р. він набуває с. Підгороддя  

в львівській землі [11] та Любачів (Любачівський п-т) [9]. В 1515 р. податкові відомості 

згадують нові володіння Петра: с. Березку у Перемиському п-ті, Грибовичі (Жовківсь-

кий р-н), Городиславичі, Під’ярків, Гребінці, Романів (Перемишлянський р-н) [8]. Село 

Підгороддя Рогатинського р-ну вперше фігурує в дозволі короля Сигізмунда І Старого  

з 1509 р. [13]. Це є перша згадка про названі села в історичних джерелах. 

Син Петра Миколай (1482–1554) володів маєтками Тисів і Бряза [4], Токарня, Воля 

Петрова, Карликів, Прибишів, Камінне, Нижні Ростоки, Нижня Кальниця, Граничне, Ра-

дошичі (цю оренду отримав Миколай за заслуги в 1539 р.), Гнилу Ославицю (розташо-

вана в межах Радошиць) [11] і Рогізно в перемишльській землі. Крім цього володів се-

лами Дольжиця, Чистаєв, Яворник [12]. Це перші згадки про вказані села. 

В 1540 р. Миколай Гербурт здійснює трансакцію з королем і дарує йому суми запи-

сані на орендованому до цього часу селі Підліски. В зв’язку з цим він переказує королеві 

20 пергаментних документів, що доводять записання Гербуртам різних сум попередни-

ками Сигізмунда І [11]. Це є перша писемна згадка про село Підліски (тепер село Великі 

Підліски Кам’янко-Бузького р-ну. В 1546 р. отримує дозвіл на забезпечення річними до-

ходами, що надходили з орендованих королівських маєтків львівської землі: Смере-

ків (Жовківський р-н), Дички [9]. В 1546 р. проведено чергове комісійне розмежування 
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оренд, що належали до королівських маєтків львівського староства, а саме села Микла-

шів (Пустомитівський р-н), Білка Шляхетська, Полонична від спадкових маєтків Фелікса 

Земницького [9]. Перша писемна згадка про село Дички Рогатинського р-ну походить 

саме з 1546 р. Села Нижня Білка Пустомитівського та Полонична Кам’янко-Бузького р-

ну, вперше згадуються в 1546 р. Миколай Гербурт титулується паном з Гряди в львівсь-

кій землі [11]. Пізніше це село стало його власністю. Миколай отримує право викупу 

поля Садки в львівській землі, а село набуло нового королівського орендато-

ра [9, ІV, 20889]. За порадою короля він відступив Прокопові Сенявському село 

Лани [9], взамін за що йому зменшено податки на 250 флоренів. Село Гряда Жов-

ківського р-ну відоме з писемних джерел з 1500 р. [1]. Села Садки і Лани вперше 

згадуються з 1546 р. У 1555 р. Миколай Гербурт видав акт, що завіряв запис своїх 

спадкових маєтків (Сулимів, Дзибулки, Надичі, Боянець) і двором у Львові – як третину 

своїх маєтків племіннику Петру, сину Ельжбети і Андрія Барзи [11]. Решту воло-

дінь (Яглуш, Бісковичі, Максимовичі, двір в Перемишлі, два чиншові доми в Кракові, 

с. Середнє і Дубовиця [9] записує Анні зі Стоянович (дочці Катерини Чурилівни  

і дружині Станіслава Мацейовського) [11]. Миколай Гербурт орендував королівське 

село Знесіння в львівській землі [11]. 

В історичних документах село Боянець Жовківського р-ну згадується у 1648 р. [1]. 

Але джерельні матеріали фіксують першу згадку про нього 1555 р. Село Яглуш 

Рогатинського, с. Середнє і Дубовиця Калуського р-ну теж вперше згадуються у згада-

ному документі. Село Знесіння існувало вже у другій половині ХVІ ст. [13] і цілком ре-

ально, що перша писемна згадка про село пов’язана з родом Гербуртів. 

Власністю Якуба Гербурта (1460–1498) з 1475 р. були с. Кукезів і Руданці (тепер 

Кам’янка-Бузького р-ну) [4]. В 1476 р. він отримав дозвіл на викуп заставленого коро-

лівського маєтку села Артасів (Жовківський р-н) від Петра Куликівського [5]. Це  

є перша писемна згадка про с. Кукезів Кам’янко-Бузького р-ну. Король Олександр Ягел-

лончик, винагороджуючи за службу Фридерика Гербурта з Княгинич, переносить с. Ку-

кезів в 1502 р. з польського і руського права на магдебурзьке. Ян Гербурт (1533–1550) 

змінив на підставі привілею з 1538 р. це село на місто. З Регіною з Гербуртів, дружиною 

Станіслава Жолкевського, Кукезів перейшов в дім Жолкевських. Король Ян ІІІ був 

власником Кукезова. Останній Собеський надає в 1699 р. містечку міське магдебурзьке 

право. Це є підтвердження привілею з 1538 р. Містечко називалося Красним Островом. 

Ян Гербурт в 1548 р. отримав з Ядвігою Блудницькою дозвіл на пожиттєве утримання 

сіл Блудники і Сапогів в галицькій землі [11]. Село Блудники Галицького р-ну розташо-

ване на лівому березі річки Лімниця при злитті її з Дністром. Про село Сапогів Галиць-

кого р-ну перша писемна згадка є з 1549 р., коли в Пйотркові 28 січня 1549 р. король 

Сигізмунд Август наказав белзькому воєводі Миколаєві, щоби не дозволяв Арнольдові 

Блудницькому використовувати землі в селі Сапогів, бо воно належить Яну 

Гербурту [4]. 

Син Якуба і Анни Яричівської Фридерик (1494–1519) з 1512 р. утримував замки  

в Олеську й Підкамені [4]. Олеський замок був знищений весною 1512 р. під час наїзду 

татар. 

Його син Станіслав (1531–1550) утримував спадкові маєтки у львівській землі – міс-

течка Нові і Старі Стрілища, Підбір’я, Фрага, Суходіл, Дегова, Дички [4]. У 1513 р. міс-

течку Нові Стрілища (тепер Жидачівського р-ну) дано привілей на ярмарок і щотижне-

вий торг, а в 1524 р. – на будівництво мосту [1]. Оскільки Нові й Старі Стрілища були 
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спадковою власністю Станіслава Гербурта, то можна вважати, що перша писемна згадка 

з 1513 р. пов’язана з діяльністю цього роду. Це також перша писемна згадка про села 

Підбір’я, Фрага, Дегова, Дички (тепер Рогатинського р-ну). 

Миколай Павче (1423–1447) в 1423 р. отримав від короля Владислава Ягайла запис 

210 гривень в с. Колпець перемиської землі [5], а в 1437 р. взяв у заставу від Миколая  

з Тарнави село Вільшаницю Ліського п-ту [4]. 

Серед адміністративно-правових джерел ХVІ ст. найвідомішим є протокол люстрації 

м. Дрогобича 1564–1565 рр., опублікований уперше М. Грушевським [2]. Це можна вва-

жати першою писемною згадкою про с. Колпець Дрогобицького р-ну, яке з 1977 р. вхо-

дить до складу смт Стебник. 

Ян Гербурт (1439–1450) на полі в с. Підмонастир в львівській землі записав Марціно-

ві Загутинському 100 гривень [4]. Село Підмонастир Перемишлянського р-ну вперше 

згадано в писемних джерелах. 

Белзський каштелян Ян Гербурт (помер біля 1570 р.) не утримував багато королівсь-

ких маєтків, а лише (згідно люстрації 1565 р.) село Рудники в Ніжанському повіті [7]. Ян 

Гербурт (1524–1577) посідав королівський маєток Медику (Перемиський п-т) та Вою-

тичі [7] в Самбірському р-ні. 

Ян Гербурт (1568–1626) в 1612 р. проводив суперечки з Яном Потоцьким за село Яро-

мирку Городоцького р-ну [7]. В цей час він підтвердив укладену батьком заставу сіл 

Павликівці і Жаглівка Себастіанові Прелевському і Анні Людзицькій [13]. В 1617 р. під-

твердив Янові Хмелицькому заставу с. Лисоводи [13]. Окрім королівських маєтків, він 

володів с. Остапківці Городоцького р-ну [7]. Село Павликівці Волочицького р-ну 

вперше згадане в документах 1593 р. [3] і, ймовірно ця згадка пов’язана з діяльністю 

Гербуртів на Поділлі. З писемних джерел 1612 р. походить перша згадка про с. Жаглівку 

Городоцького р-ну, а з 1559 р. – про с. Лисоводи Городоцького р-ну [3]. 

Барбара Гербурт (пом. 1580 р.) вийшла заміж за Петра Кміту, який в 1541 р. записав 

їй 5 000 злотих в маєтку Собінь Ліського п-ту [13]. Після смерті чоловіка в 1553 р. вона 

стала власницею сіл Собенського ключа: Лісько, Яворець, Ванкова (Ліський п-т), Устіа-

нова, Смільник, Нижня і Верхня Тарнави, Середниця, Ропенка, Ветліна, Лютовиська, 

Мінеральні Угерці, Затварниця (Бескидський п-т), Беньова (Турківський р-н). Після її 

смерті власником цих маєтків став її брат Станіслав Гербурт [7]. 

Миколай Гербурт (після 1524–1593) посідав у галицькій землі Липовицю [7],  

а у львівській – королівські маєтки Скнилів і Миклашів Пустомитівського р-ну та 

війтівство в Глинянах Золочівського р-ну [7]. Село Липовиця Рожнятівського р-ну 

згадується в люстрації львівської землі з 1661 і 1672 рр. [3]. Тому перша писемна згадка 

про це село походить з 1584 р. 

Миколай Гербурт (1580–1597) утримував у львівському старостві Вороців, Карачинів 

і Рокитно (Яворівський р-н) [7]. Король Михайло Корибут в 1671 р. визначив повинності 

підданих в селі Карачинів Яворівського р-ну, призначив данину і визначив межі села [1]. 

З цього можна зробити висновок, що перша писемна згадка про села Карачинів і Рокитно 

Яворівського р-ну походить з 1580 р. 

Миколай Гербурт з Дедилова (1544–1602) в 1564 р. отримав пожиттєво Лісну  

і Пільну Тарновиці в галицькій землі [7], Раденичі, Ятвяги (Мостиський р-н), Корни-

чі (Самбірський р-н) в перемишльській землі. Від Жолкевських орендував Красів  

у львівській землі [7]. 
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Село Лісна Тарновиця Надвірнянського р-ну згадується в люстрації з 

1765 р. [13, с. 438]. В селі Тарновиця Тисменницького р-ну римо-католицька парафія 

була закладена в 1864 р., а в 1918 р. власник села Мартин Обертинський збудував 

дерев’яну каплицю [3]. На підставі цієї інформації можна стверджувати, що перша 

писемна згадка про згадані села походить з 1564 р. Село Корничі Самбірського р-ну 

перший раз згадано в писемних джерелах 1564 р. 

Миколай Гербурт був також засновником міста Фельштин на Поділлі. Про це свід-

чить привілей короля Стефана Баторія, виданий в Любліні 23 серпня 1584 р., що дозво-

лив йому в с. Доброгощ над болотами, з яких починається р. Смотрич, збудувати де-

рев’яний замок, закласти місто та назвати його Фельштином. Біля 1594 р. тут збудовано 

дерев’яний костел св. Войцеха. Після Гербуртів частина їх маєтків перейшла до Стад-

ницьких, а Фельштин дістався дружині Героніма Гербурта Калиновській. З давнього 

замку Гербуртів до наших часів залишилися лише земляні вали біля костелу [13]. 

Ян Щасний Гербурт (1566–1616) успадкував значний маєток, до якого в період спів-

праці з Замойським добавив ряд дуже цікавих оренд, зокрема Мостиська і Вишню.  

В 1601 р. одержав королівський мандат на викуп сіл Репехів, Трибухівці і Баківці (Жида-

чівський р-н). В цьому ж році отримав у спадок маєтки в селах Кропивник та 

Сопітник [7]. 

У люстрації з 1661 р. згадується с. Трибоківці Жидачівського р-ну [1], але як свідчать 

згадані матеріали, перша згадка про нього походить з 1601 р. В цих матеріалах також 

вперше згадуються села Репехів Жидачівського, Кропивник Старосамбірського р-ну  

і Сопітник Перемишльського п-ту. 

Станіслав Гербурт на сеймі 1566 р. забезпечив собі пожиттєво володіння королівсь-

ким селом Маковнів (Мостиський р-н) в перемишльській землі, незважаючи на те, що 

9 років тому права його були під загрозою. 2.08.1566 р. він отримав право викупу всіх 

королівських маєтків в перемишльській землі. В 1567 р. разом з молодим Яном 

Замойським відбирав від спадкоємців Яна Стажеховського багаті самбірські терени, 

напевно для самого себе, так як 7.07.1568 р. носить вже титул старости самбірського  

і дрогобицького. Гербурт дбав про збільшення свого спадкового маєтку. В 1548 р. разом 

з братами одержав звільнення від всіх мостових оплат і податків, а 1557 р. право викупу 

з рук власника с. Любковичі [7]. Саме звідси походить перша писемна згадка про 

с. Любковичі Снятинського р-ну. 

За свідченням архівних матеріалів у самбірському і дрогобицькому староствах Гер-

бурти володіли такими селами: Лінина, Волошинова Воля (Старосамбірський р-н), 

Смільна, Залокоть, Опака, Сторона, Підбуж, Ясениця Сільна, Нагуєвичі, Медвеже, Лу-

жок, Брониця, Якубова Воля, Дорожів, Биків (Дрогобицький р-н), Білина і Татари (Сам-

бірський р-н) [7]. Як стверджують історичні джерела, перші писемні згадки про ці села 

такі: с. Смільна відоме з 1652 р., с. Сторона – з 1650 р., Медвеже – з 1670 р., Брониця –  

з 1600 р., Дорожів з 1600 р. [1]. Але згадані села перейшли у власність Станіслава 

Гербурта у 1568 р. З цього року, очевидно, і походить перша писемна згадка про них. 

Села Велика Лінина і Волошиново розташовані в Старосамбірському р-ні. Перша пи-

семна згадка про с. Велика Лінина є 1568 р., коли воно належало до самбірського ста-

роства і перебувало у власності Гербуртів. Село Волошиново згадується в люстрації 

Самбірської економії з 1686 р. [13]. Але все ж перша писемна згадка про село походить 
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з 1568 р. Село Залужани (Татари), яке належить до Самбірського р-ну, згадане в люстра-

ції самбірської економії з 1686 р. [13], тому очевидно, що перша писемна згадка про село 

походить саме з 1568 р. 

Отже, рід Гербуртів володів значними територіями на теренах Галичини і Поділля. 

Надання князя Владислава Опольського 1374 р. становили найстаріший зруб володінь 

роду на території Галичини. Згодом за рахунок нових надань, застави й оренди коро-

лівських маєтків, географія володінь роду Гербуртів значно розширилась. Про це свід-

чать карти розселення Гербуртів кінця ХІV–першої половини ХVІІ ст. 
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GEOGRAPHY OF GERBURTS ANCESTRY POSSESSIONS IN THE PERIOD  

OF XIV–XVII CENTURIES AS FIRST MENTIONS IN HISTORICAL SOURCES 

ABOUT THE CITIES AND VILLAGES OF GALICIA AND PODILLIA 
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Sichovych Strilciv Str., 19, UA – 79000 Lviv, Ukraine 

 

The geography of the modern settlements of Galicia and Podillia, which in the fourteenth-seventeenth 

centuries was owned by Ukrainian gentry of Gerburts ancestry, was considered. A historical analysis  

of expansion of ancestry was made during this period. First mention of possession of Gerburts ancestry 

in Galicia came from 1374, when the prince Vladislav Opolski had given to Gerburts first nine villages 

on the watershed between the Dniester and San River in Przemysl land. During the next three centuries 

possession of ancestry significantly increased not only in Galicia, but also on the Podillia. A large number 

of written sources on founding of towns in Galicia and Podillya was analysed. Attention was focused  

on those historical materials, which contained the first written mention about the settlements of Galicia 

and Podillia and closely connected with the activity of the Gerburts ancestry. 

Key words: Gerburts ancestry, settlements, Galicia, Podillia. 
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РЕКОНСТРУКЦІЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ПРИГОРГАНСЬКОГО 

ПЕРЕДКАРПАТТЯ У ПІЗНЬОЛЬОДОВИКІВ’Ї (ЗА ПАЛІНОЛОГІЧНИМИ 

ДАНИМИ ТОРФОВИЩА ПІДЛУЖЖЯ) 

 

Наталія Чумак 

 

Інститут еволюційної екології НАН України, 

вул. акад. Лебедєва, 37, 03143, м. Київ, Україна 

 
На підставі даних спорово-пилкового аналізу відкладів болота Підлужжя та їхнього радіовуг-

лецевого датування реконструйовано зміни природних умов за короткоперіодичними етапами 

пізньольодовиків’я. За паліноматеріалами у пізньольодовиків’ї виділено середній і пізній дріас, 

ранній, середній і пізній алеред. Протягом цього часу рослинність еволюціонувала від холодних 

лук до соснових лісів. Перехід від пізньольодовиків’я до голоцену зафіксовано за появою широ-

колистяних порід (в’яз, дуб і липа), поширенням ялини і зникненням ксерофітних елементів 

трав’янистої рослинності. 

Ключові слова: палеорослинність, палеоклімат, палінологія, пізньольодовиків’я, Пригор-

ганське Передкарпаття. 

 

Прагнення людини передбачати майбутні кліматичні зміни та максимально можливо 

контролювати наслідки таких змін зумовлює інтерес дослідників до палеокліматичних 

моделювань. Одним з ефективних способів отримання вихідних матеріалів для таких 

моделювань є застосування палеопалінологічного аналізу, що дає змогу реконструювати 

історію давньої рослинності – надійного індикатора палеоклімату. З метою реконструк-

ції динаміки рослинного покриву Пригорганського Передкарпаття виконано паліноло-

гічний аналіз торфовища Підлужжя. 

Торфовище Підлужжя (координати – 48°56'37'' пн. ш. та 24°46'26'' сх. д.) розташоване 

на околиці с. Підлужжя Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл. (див. рис. 1, а, б), 

невелике за площею і має незначну потужність торфу (до 1,3 м). Під час буріння 

виявилось, що процес торфонагромадження тут відбувався з перервами (див. рис. 1, в). 

Над сірими озерними глинами в інтервалі глибин від 1,250 до 0,165 м залягав добре 

розкладений торф чорного кольору; вище (0,165–0,130 м) – суглинки світло-коричневого 

кольору, над ними (з глибини 0,130 м) – добре розкладений торф коричневого кольору. 

У зразку з оранжевих суглинків пилок не виявлений. Цей шар суглинків ми вважаємо 

перервою у формуванні торфових відкладів. 

За допомогою радіовуглецевого датування підошви розрізу (глибина – 1,00–1,12 м) отри-

мано конвенційну некалібровану радіовуглецеву дату 12 350±190 років, 14 500±370 років 

тому після калібрації (ЛУ-6841), що, незважаючи на незначну потужність відкладів, 

свідчить про пізньольодовиковий час їхнього утворення. Вік органічних відкладів 

радіовуглецевим методом визначали в лабораторії палеогеографії і геохронології 

четвертинного періоду факультету географії і геоекології Санкт-Петербурзького дер-

жавного університету. Крім того, виконано кореляцію визначених за паліноматеріалами 

етапів з основними періодами палеогеографічної схеми М. Хотинського [7]. 
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Рис. 1. Торфовище Підлужжя: а – загальний вигляд; б – розташування;  

в – приклад керна, гл. 0,0–0,5 м (шар 0,10–0,15 м – перерва в осадонагромадженні) 

 

Згідно з отриманими палінологічними матеріалами, у середньому дріасі (DR-2  

12,2–11,8 тис. років тому), до якого за радіовуглецевим датуванням віднесено нижню 

частину розрізу, на Передкарпатті переважала трав’яниста рослинність (див. рис. 2). 

Відсотковий вміст пилку сосни свідчить, що цієї породи не було у складі рослинності 

околиць Підлужжя. Зрідка траплялись угруповання беріз та верби. Переважання  

у спорово-пилковому комплексі пилку осок засвідчує, що переважним типом 

рослинності були вологі луки. До складу лучної рослинності в незначній кількості 

входили різнотрав’я та злаки. Панування осокових угруповань та чагарників верби  

у середньому дріасі описано для південного сходу Польщі К. Балагою [9, 10]. Автор 

пов’язує перезволоження субстрату, яке виявляється у спорово-пилкових спектрах 

значною участю паліноморф осок, із таненням багаторічної мерзлоти. 

У спорово-пилкових спектрах середнього дріасу в розрізі болота Підлужжя виявлено 

пилок ефедри, сучасний ареал якої на території України охоплює степову зону та південь 

лісостепової зони. Наявність в описуваній палінозоні мікрофосилій ефедри та полину, 

які є індикаторами пізньольодовиків’я [1–3], палеоботанічно підтверджує його належ-

ність до цього інтервалу плейстоцену. 

Високий відсоток пилку зелених мохів та наявність карликової берези свідчать про 

існування тундрових елементів рослинності, описаних для пізньольодовиків’я зони мі-

шаних лісів України Л. Безусько [1]. У незначних за площею екотопах із глибоким 

заляганням ґрунтових вод поширювалися фітоценози з суттєвою часткою злаків та 

незначною домішкою полинів, лободових та ефедри. Такі ксерофітні ценози описувала 

для кінця плейстоцену Прибескидського Передкарпаття Н. Калинович [5]. 
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На відкритих водних ділянках болота зростала уруть, а по їхніх краях розвивались 

зарості рогозу. Отже, у складі рослинності важливу роль відігравали гігрофіти, що 

свідчить про високий рівень стояння ґрунтових вод і заболочення території. Цей чинник 

сам по собі міг бути причиною пригнічення мезофітної деревної рослинності, однак за 

сприятливого теплозабезпечення в цих умовах мала б поширюватися вільха, а в болото 

мав би потрапляти пилок деревних порід із навколишніх територій. Звідси випливає, що 

причиною збезлісення досліджуваної території був холодний, субперигляціальний 

клімат. Це підтверджено і наявністю пилку карликової берези – індикатора 

субперигляціальних та перигляціальних умов. Розріджені березово-соснові ліси почали 

формуватись лише наприкінці стадіалу, що відображає послаблення суворості клімату. 

Інтерстадіал алеред (AL 11,8–11,0 тис. років тому) визначено за значним 

збільшенням вмісту пилку деревних порід (перш за все, сосни звичайної), появою 

однопроменевих спор папоротей, одиничних пилкових зерен вільхи та ліщини і за 

зниженням вмісту пилку осок. Поширення лісової рослинності у цей час на заході 

України зафіксовано також філогеографічними дослідженнями [6]. 

У алереді на Передкарпатті поширювалися соснові ліси з домішкою берези та за 

участю папоротей у наземному покриві, а у зниженнях рельєфу зростала верба, з’явилася 

вільха, яка поширилась із Карпатських рефугіумів [6]. Тип рослинності змінився на 

лучно-лісовий. Значні території все ще були зайняті вологими луками з осоковими та 

різнотравними ценозами. Зниження частки осок свідчить про зменшення ґрунтового 

зволоження. Воно не було пов’язане з гідрогеологічно зумовленим зниженням дзеркала 

ґрунтових вод, оскільки у спектрах паралельно підвищується вміст пилку водних рос-

лин (тобто з’явилися відкриті водойми). Причиною стали потепління клімату, підви-

щення випаровування і, відповідно, зникнення поверхневого перезволоження ґрунтів. 

В інтерстадіалі можна простежити два оптимуми розвитку деревної рослинності, 

розділені фазою редукції лісів та посилення ксерофітних елементів трав’янистого 

покриву. На першому оптимумі (ранній алеред, AL-1) у Пригорганському Передарпатті 

до складу лісів із сосни звичайної входили як домішка сосна кедрова, береза та, дуже 

зрідка, піонерний елемент широколистяної рослинності – ліщина. Наявність у лісах 

алередського часу сосни кедрової, яка сьогодні зростає на висотах 1400–1650 м (формує 

пояс над ялиновими лісами), свідчить про зниження у пізньольодовиків’ї гірських 

рослинних поясів та вихід на рівнину елементів гірської флори. На луках, площа яких 

зменшилась порівняно з середнім дріасом, переважало різнотрав’я. З першим 

оптимумом інтерстадіалу збігається інтенсивний розвиток папоротей, які зростають 

переважно під покривом лісу, велика їхня кількість свідчить про значне затінення. Щодо 

локальних умов болота, то тут утворилися відкриті водні ділянки (хоч і незначних 

розмірів), які зумовили розвиток гідрофільної рослинності (уруті й очерету). 

На досліджуваній нами території середній алеред (АL-2) виявився деяким 

зменшенням частки лісової рослинності, проте посиленням позицій аркто-бореальних її 

елементів – карликових беріз. Також суттєво зменшилася частка теплолюбніших папо-

ротей, а участь зелених мохів знову підвищилася. Виразною ознакою цієї фази були риси 

ксерофітизації трав’янистої рослинності, у складі якої помітно підвищилася роль 

полину. Вірогідно, безлісим ландшафтам у цей час була притаманна мозаїчність: лучні 

асоціації змінювалися на сухіших ділянках злаково-полиновими за незначної участі 

лободових. Реконструйовані зміни рослинного покриву середнього алереду 

відображають похолодання та зростання посушливості клімату. Про зниження 
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зволоження свідчить і різке скорочення водних угруповань у локальному рослинному 

покриві. 

На другому оптимумі поширення деревної рослинності, у пізньому алереді (АL-3) 

склад лісів був загалом тотожний першому оптимуму. Характерною була поява 

чагарників (ялівець, деренові та жимолостеві), що вірогідно зростали на узліссях. Поява 

пилку дерену свідчить про потепління протягом цієї фази. На її початку ксерофітні 

ценози (полин, лободові й злаки) практично зникли зі складу рослинності, проте 

наприкінці алереду їхня роль знову стала помітною. Почалося незначне скорочення 

соснових лісів, що знаменує перехід до останнього стадіалу пізньольодовиків’я – 

пізнього дріасу. 

Дискусійним є питання наявності широколистяних порід у лісах алереду. За 

результатами наших досліджень розрізу Підлужжя у цьому інтерстадіалі з’явилася лише 

ліщина. Пилку широколистяних нема також на палінодіаграмі Прибескидського 

Передкарпаття [5], однак у межах зон мішаних та широколистяних лісів у алереді  

в бореальних лісах траплялися поодинокі представники широколистяних порід [3, 4]. Те, 

що їх нема у лісах Передкарпаття, та зростання в зоні мішаних лісів і лісостепу є досить 

цікавим фактом та потребує подальшого дослідження. 

Пізній дріас (DR-3 11,0–10,3 тис. років тому) визначений за зменшенням площ лісів  

і збільшенням частки трав’янистих угруповань (завдяки збільшенню частки злаків, 

полину та лободових). У цей час існувала лісо-лучно-степова рослинність з помітною 

участю ксерофітних компонентів та окремими аркто-бореальними елементами. Складну 

структуру рослинного покриву, яка об’єднувала лісові, лучні, степові, а також іноді 

тундрові ценози, підтверджують дослідження Л. Безусько [3]. У соснових лісах помітно 

підвищилася частка берези, що також характерне для палінологічних спектрів пізнього 

дріасу Прибескидського Передкарпаття [11]. Крім сосни звичайної, поширювалася сосна 

кедрова, що є ознакою клімату, прохолоднішого від сучасного. Важливе значення у той 

час мали болотні ценози із зеленими мохами та мікротермною карликовою березою. 

Зазначимо, що карликова береза є типовим геліофілом, світлолюбною рослиною, що 

пристосована до життя за повного освітлення; тривале перебування у тіньових умовах 

пригнічує її ріст та розвиток. Тому наявність її пилку в паліноспектрах підтверджує 

існування безлісих ділянок, сприятливих для зростання світлолюбних рослин.  

У пізньому дріасі на території Передкарпаття пилок карликової берези зафіксовано 

востаннє, з початком голоцену цей вид був витіснений унаслідок появи темнохвойних 

ялинових лісів. 

У складі трав’янистих угруповань суттєвою була частка злаків і ксерофітів – полинів, 

ефедри та лободових. Різноманіття й кількість різнотрав’я зменшилися порівняно  

з алередом. Ці факти свідчать про існування степових елементів рослинності, які були 

характерними і для зон лісостепу та мішаних і широколистяних лісів рівнинної частини 

України [3, 4, 8]. Усі наведені ознаки свідчать про зростання континентальності клімату. 

У палінозонах алереду та пізнього дріасу практично постійно трапляється пилок 

ялини, однак його незначна кількість свідчить про занесення із сусідніх територій. 

Наявність поодиноких пилкових зерен ялини також зафіксована у працях Н. Калинович 

щодо Північно-Західного Передкарпаття [5]. Автор висловлює думку про те, що 

джерелом поширення пилку цього таксона були Карпати, оскільки “в горах рівень 

вологості середовища є вищим, ніж у передгір’ях, через вищий ступінь конденсації 

водяної пари повітря”, а ялина, як відомо, є більш вимогливою до вологості, ніж сосна, 
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панівна деревна порода пізньольодовиків’я. Палеоботанічні дослідження Карпат також 

засвідчують зростання цієї породи в час останнього льодовиків’я [5]. 

Перехід від пізньольодовиків’я до голоцену у розрізі Підлужжя виявлений за появою 

широколистяних порід (в’яз, дуб і липа), поширенням ялини та папоротей, скороченням 

частки берези і зникненням ксерофітних елементів зі складу трав’янистої рослинності. 

У лісах Пригорганського Передкарпаття в ранньому пребореалі (РВ-1) почала 

з’являтися ялина, ще одна характерна ознака раннього голоцену – майже не було берези 

у складі лісів. У Європі, згідно з філогеографічним дослідженням, максимум поширення 

берези припав саме на початок пребореалу (9,5–10,0 тис. років тому) [6]. Для Північно-

Західного Передкарпаття характерне, як і в нашому випадку, зменшення кількості її 

пилку [11]. З Північно-Західного та Центрального Передкарпаття березу вже витіснила 

ялина, що стала більш конкурентоспроможною у нових екоумовах голоцену порівняно 

з пізньольодовиків’ям. 

У лісах пребореалу почали з’являтися ліщина та поодинокі широколистяні дере-

ва (липа і в’яз). Відбулися важливі зміни в складі спорових рослин: практично зникли 

зелені мохи, проте швидко поширилися папороті, що є типовим для лісів помірного  

і теплого клімату. Тобто субперигляціальні ландшафти змінилися бореальними. 

Незначні території займали злаково-різнотравні луки. Зазначимо, що в їхньому складі 

не виявлено ксерофітних елементів, таких як полини, лободові, ефедра, що були 

типовими для пізньольодовиків’я. Значно зменшилася частка у складі рослинності осок. 

Зникнення ксерофітних елементів з рослинності Передкарпаття в ранньому пребореалі 

свідчить про більшу вологість клімату цієї території порівняно з сусідніми. 

Отже, палінологічний аналіз розрізу Підлужжя дав змогу простежити історію 

рослинності його околиць протягом пізньольодовиків’я та раннього голоцену. Вік 

відкладів з нижньої частини торфовища підтверджений радіовуглецевим датуванням. За 

паліноматеріалами у пізньольодовиків’ї виявлено два стадіали (середній та пізній дріас), 

три фази інтерстадіалу (ранній, середній та пізній алеред). Реконструкції рослинного 

покриву, виконані для пізньольодовиків’я, засвідчили, що в середньому дріасі лісової 

рослинності не було, панували холодні луки, у ранньому алереді поширились соснові 

ліси з папоротевим наземним покривом, у середньому алереді площі лісів зменшилися, 

з’явились перші ознаки остепніння лук, у пізньому алереді ліси відновилися і до їхнього 

складу ввійшла береза, у пізньому дріасі відбулася редукція лісів та поява степових 

елементів. Голоцен на досліджуваній території почався з поширенням ялини та появою 

широколистяних порід (в’яз, дуб і липа) у ранньому пребореалі. У пізньому пребореалі 

відбулось їхнє пригнічення. 
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The environmental changes on short-period stages of the Late Glacial were reconstructed based on 

pollen data of peat-bog Pidluzhia deposits and their radiocarbon dating. There are the Older and Younger 

Dryas, the Allerod (three phases) are allocated on palynological data in the Late Glacial. Vegetation had 

evolved from cold meadows to pine forest during this time. The transition from the Late Glacial to  

the Holocene was identified by the emergence of broad-leaved trees (elm, oak and linden), the spreading 

of spruce and disappearance of xerophytic elements. 
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Україна є імпортером та основним транзитером у Європу російського газу. Для його стабіль-

ного постачання важливими є підземні сховища газу. Потреба в підземному зберіганні газу в 

Україні, як і в більшості країн, що споживають газ, зумовлена щораз більшим споживанням газу 

в Європі загалом та Україні зокрема. Більшість українських підземних сховищ газу розміщені на 

заході України. Заплановано формування на базі цих газосховищ Західноукраїнського (Східно-

європейського) хабу. 

Геополітичне положення західного регіону України можна розглядати як сприятливий чин-

ник входження України до різноманітних європейських економічних та суспільно-політичних 

структур. Не менш важливими чинниками формування газового хабу є природні умови регіону,  

а також соціально-економічні передумови, які надалі значно впливатимуть на визначення місця 

України у газотранспортній системі Європи. Проаналізовано якнайширший спектр природних та 

соціально-економічних чинників функціонування проектованого хабу, зокрема, паливно-

енергетичні, водні, лісові, рекреаційні ресурси, що дають змогу оцінити мінерально-сировинну 

базу регіону; демографічну ситуацію, міжгалузеві комплекси (паливно-енергетичний, машино-

будівний, хіміко-індустріальний, будівельний, лісовиробничий, агропромисловий, легкої 

промисловості, транспортний, рекреаційний тощо), які впливають на формування газового хабу. 

Ключові слова: газ, підземні сховища газу, Східноєвропейський газовий хаб, природні перед-

умови, соціально-економічний чинник. 

 

Сьогодні наукових економіко-географічних досліджень з транспортно-географічної 

проблематики майже не проводять. Особливо це стосується вивчення трубопровідного 

транспорту. Ми, чи не вперше в українській суспільній географії розглянули природні 

та соціально-економічні передумови Західного регіону України в контексті формуван-

ня в ньому Східноєвропейського газового хабу. 

Надійність роботи газотранспортної системи забезпечена мережею сховищ для 

підземного зберігання газу, яка є невід’ємною технологічною ланкою єдиної системи 

газопостачання України, призначеною для безперебійності подачі газу внутрішнім 

споживачам і транзитних переміщень газу. 

Сезонне споживання газу, як відомо, нерівномірне. Воно пов’язане, головно, з клі-

матичними умовами, а саме – різким збільшенням рівня споживання газу в холодну 

пору, у зимові місяці, тобто в опалювальний період, щодо рівня його споживання  

в літній період. 

Дослідження чинників територіальної організації, умов і особливостей розвитку 

господарства, з’ясування територіальних господарських відмінностей, територіальних 

поєднань у господарстві – територіальних господарських утворень, формувань, систем, 
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є одним із завдань економічної географії загалом. Закони і закономірності територіаль-

ної організації господарства також вивчає економічна географія. Одним із них, на 

думку проф. О. Шаблія, є закон географічної диференціації і формування територіаль-

них господарських відмінностей – районів, спеціалізованих господарських зон [7, с. 241]. 

Районування – важливий чинник територіальної організації та управління госпо-

дарством країни, воно передбачає розподіл території з урахуванням об’єктивних 

закономірностей територіального поділу праці, формування територіально-виробничих 

комплексів різного масштабу тощо. 

Формування Східноєвропейського газового хабу заплановано в Західному регіоні 

України. Особлива роль Західного регіону України в системі зовнішньополітичних та 

соціально-економічних пріоритетів зумовлена низкою важливих чинників, серед яких 

провідним є геополітичне положення. Це треба розглядати як сприятливий чинник 

входження України до різноманітних європейських економічних і суспільно-

політичних структур. 

Загалом регіон має вигідне географічне положення: межує з Білоруссю, Польщею, 

Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою. Зв’язки з західними сусідами 

простежуються як на виробничому рівні, так і в сфері культури, в особливостях 

національного складу району. Територією району проходять найважливіші транспортні 

шляхи. Про вигідність положення згадано ще на початку ХХ ст. у праці С. Рудницького 

“Галичина та соборна Україна” (1921). Учений висловив думку про непогані промис-

лово-сільськогосподарські перспективи Галичини як окремого регіону. Намагаючись 

обстояти свою думку, науковець кілька разів порівнював Галичину і Швейцарію:  

“З економіко-географічного боку як Швейцарія, так і Галичина, хоч невеликі 

простором та населенням, є: 1. важними продуцентами (Швейцарія – у промислі, 

Галичина – у сирівцях; 2. надійними й виплатними контрагентами в торговлі; 

3. природними посередниками в торговлі поміж сумежними великими державами. На 

се звертає обі сі країни їхнє подібне комунікаційно-географічне положення” [5, с. 256]. 

С. Рудницький наголосив на подібності Швейцарії та Галичини в економічному плані, 

використовуючи показники торгівлі, промисловості та сільського господарства. За 

С. Рудницьким, Галичина – перспективний в економічному плані регіон, з доброю 

промисловою базою та сільсько-господарським потенціалом [8, с. 233]. 

На формування Східноєвропейського хабу значно впливають природні передумови, 

що визначають пріоритетні напрями його розвитку. У Західному регіоні України 

розташовані підземні сховища, які, по суті, вже є газовим хабом. 

Наявна мінерально-сировинна база стала фундаментом для формування вугільної, 

нафтохімічної промисловості та промисловості будівельних матеріалів. У межах 

Західного регіону розміщена Передкарпатська паливно-сировинна база країни. Отже, 

він багатий на мінеральні ресурси. Важливе місце за запасами паливних ресурсів 

посідає Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн, де переважає газове вугіл-

ля (придатне для газифікації й коксування) з домішками сірки. 

У Закарпатті, Передкарпатті є буре вугілля, яке залягає малопотужними пластами. 

Поклади нафти та газу зосереджені, головно, у Передкарпатському нафтогазоносному 

басейні. Найбільші нафтові родовища: Долинське, Битківське, Лопушнянське; газові: 

Угерське, Рудківське, Більче-Волицьке та ін. Газові родовища виявлені також на 

Волині. У районі є значні запаси торфу (Полісся) та менілітових сланців (Перед-

карпаття). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Рудних корисних копалин тут небагато. Зосереджені вони переважно у Закарпатсь-

кій обл. (поліметалеві, ртутні руди, золото). У Волинській обл. виявлено перспективні 

поклади мідних руд. 

Більша частина основних нафтових і газових родовищ вироблена частково або пов-

ністю. Збільшення видобутку нафти та газу залежить від обсягів експлуатаційного та 

розшуково-розвідувального буріння. 

Зазначимо, що регіон є перспективним щодо видобутку сланцевого газу. Зокрема,  

у межах регіону розміщена Олеська сланцева площа. Хоча сланцевий газ наявний  

у невеликих кількостях (0,2–3,2 млрд м³/км²), однак завдяки розтину великих площ 

можна одержувати значну кількість такого газу. Головна його перевага – близькість до 

ринків збуту. У прогнозі розглядають три сценарії залежно від початкового потоку 

природного газу, а саме: песимістичний з початковим потоком видобутку природного 

газу на рівні 1 млн кубічних футів за добу (28 310 м³), базовий з початковим потоком 

природного газу на рівні 2 млн кубічних футів за добу (56 620 м³) та оптимістичний,  

у якому початковий потік природного газу становить 4 млн кубічних футів за 

доб (113 240 м³). 

Із закладеними початковими обсягами видобутку і темпом зниження дебіту природ-

ного газу загальний видобуток зі свердловини за весь термін її експлуатації становити-

ме від 21,7 до 86,8 млн м³. У США оцінки середнього загального видобутку зі свердло-

вини протягом терміну експлуатації відрізняються і для найбільших родовищ переваж-

но є в межах 1–5 млрд кубічних футів, або 28,3–141,6 млн м³. 

Прогноз дає змогу зробити висновок, що досягнення рівня видобутку 3–5 млрд при-

родного газу в рік на Олеській ділянці є цілком реальним у перспективі 10–

15 наступних років. Однак досягнення такого результату залежатиме від низки умов-

ностей: успішних геологорозвідувальних робіт і підтвердження видобувних запасів 

сланцевого газу, успішного буріння свердловин і проведення гідророзриву пласта з 

високою продуктивністю газового потоку, активної реалізації інвестиційних програм з 

буріння щораз більшої кількості свердловин, дотримання природоохоронних норм і 

уникнення аварійних ситуацій тощо. Невдачі на будь-якому з етапів призведуть до 

погіршення прогнозу видобутку, додаткових витрат і буріння додаткової кількості 

свердловин та додаткового навантаження на навколишнє природне середовище [4]. 

На території регіону також є значні поклади торфу, четверта частина балансових 

запасів якого має промислове значення. Ступінь експлуатації родовищ торфу невелика. 

Поки що його використовують переважно для виготовлення органічно-мінеральних 

добрив і компостів та як місцеве паливо. 

З родовищ металів у регіоні перспективними для освоєння можуть бути Берегівське 

і Біганське родовища поліметалевих руд, а також поклади Мужієвського золотоносного 

родовища на Закарпатті. Крім того, розвідані поклади глиноземної сировини. 

Територія Львівської та Івано-Франківської областей багата на поклади самородної 

сірки. Тут розвідано близько 20 родовищ. Експлуатують Роздольське, Подорожнянсь-

ке, Язівське і Немирівське родовища, на базі яких функціонують Яворівське і Роз-

дольське виробничі об’єднання “Сірка”. Підготовлено до освоєння Любінське родови-

ще, розвідують обсяги покладів сірки Загайпільського і Тлумацького родовищ на 

території Івано-Франківської обл. [1, с. 636]. 

Промислові поклади калійних солей розміщені на території Львівської та Івано-

Франківської областей. Їхні промислові запаси становлять 2,9 млрд т. Найбільші 

http://shalegas.in.ua/goto/http:/www.eia.gov/analysis/studies/usshalegas/pdf/usshaleplays.pdf
http://shalegas.in.ua/goto/http:/www.eia.gov/analysis/studies/usshalegas/pdf/usshaleplays.pdf
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родовища – Стебниківське, Калуш-Голинське і Бориславське. Два перші експлуатують 

і на їхній базі функціонують Стебниківський калійний комбінат і Калуське виробниче 

об’єднання (ВО) “Хлорвініл”. 

Розробляють родовища кам’яної солі: Солотвинське (Закарпатська обл.), Болехівсь-

ке і Долинське (Івано-Франківська обл.), Дрогобицьке (Львівська обл.). Загальнодер-

жавне значення має Бориславське родовище озокериту. 

На території Західного регіону є поклади різноманітних будівельних матеріалів: 

цементної сировини, крейди, вапняків, будівельного каменю, гіпсу, цегельно-

черепичної сировини тощо. 

Потенціал водних ресурсів регіону має задовільний рівень забезпечення потреб 

виробництва, населення та комунально-побутових підприємств. У регіоні на одного 

жителя припадає понад 3 тис м³ прісної річкової води в рік, що утричі більше від 

середньої водозабезпеченості по Україні (без урахування транзитного стоку). Територі-

альна нерівномірність у розподілі річкового стоку, нестабільність його річного режиму 

ускладнюють водозабезпечення промисловості, населення та інших споживачів. Гостро 

стоїть питання про ліквідацію непродуктивних втрат води й обмеження додаткового 

залучення водних ресурсів у господарський обіг. Ліси Західного регіону – найбільша 

лісосировинна база України. Тут зосереджена ¼ частина лісового фонду країни та 

більше половини стиглих і перестійних насаджень [1, с. 637]. 

Загалом лісокористування ведуть інтенсивніше, ніж в інших сировинних регіонах 

України. 

Територія Західного регіону вирізняється специфікою видового складу природних 

рекреаційних ресурсів, їхньою концентрацією і досить великими запасами. Тут налічу-

ється понад 800 водопунктів мінеральних вод практично всіх бальнеологічних типів  

з сумарним добовим дебетом близько 58 тис. м3. Серед них унікальні високоефективні 

типи, що зрідка трапляються: трускавецька “Нафтуся”, моршинські розсоли, закар-

патські вуглекислі та залізисті води [2, с. 63]. 

Соціально-економічні передумови є також важливим чинником формування Схід-

ноєвропейського газового хабу. Регіон виділяється серед інших тим, що демографічна 

ситуація не набула тут надто загрозливого характеру. Наприклад, за підрахунками,  

у трьох областях регіону (Івано-Франківській, Закарпатській та Рівненській) ще просте-

жувався незначний приріст населення. У Закарпатській обл., упродовж усього післяво-

єнного періоду була найбільша народжуваність в Україні. Тільки за підсумками 2014 р. 

на Рівненщині та Закарпатті також почався процес депопуляції (11,9–12,7 = -0,8 та 

10,8–11,2 = -0,4 на 1 000 осіб населення). 

Середня щільність сільського населення значно вища, ніж у всіх соціально-

економічних районах. Через невисокий рівень урбанізації, середня щільність населен-

ня (86 осіб на 1 км²) перевищує пересічну для країни. Частка сільських жителів  

у регіоні становить 50,5 %. Львівська обл., де в містах проживає 61 % мешканців, 

посідає четверте місце за щільністю населення (125 осіб на 1 км²) в Україні. Перевищує 

цей показник 100 осіб на 1 км² і в інших передкарпатських областях. Близько 

25 % міських жителів живе в обласних центрах, населення яких (за винятком Львова) 

не досягло 300 тис. осіб. 

Своєрідний регіон і тим, що нині у ньому найвища частка (близько 90 %) українсь-

кого населення, добре виражені етнографічні групи корінних жителів краю (бойки, 

гуцули) зі своєрідним побутом і культурними традиціями. Представники національних 
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меншин проживають переважно у великих і середніх містах усього регіону, зокрема, 

угорці, поляки, румуни, молдавани – головно у прикордонних районах. Незважаючи на 

те, що територія цього регіону в минулому входила до складу різних країн, які прово-

дили політику денаціоналізації корінного населення, народ зберіг почуття патріотизму, 

любові до рідної мови, поваги до української церкви, традицій. 

Щодо трудових ресурсів, то тут сформувався деякий їхній надлишок, особливо  

в сільській місцевості. Це зумовлює як значні маятникові міграції, так і виїзд 

мешканців на сезонні роботи в східні терени України, в інші держави. Останнім часом 

став від’ємним і механічний приріст населення Західного соціально-економічного 

регіону. 

Провідними міжгалузевими комплексами в економічному регіоні є паливно-

енергетичний, машинобудівний, хіміко-індустріальний, будівельний, лісовиробничий, 

агропромисловий, легкої промисловості, транспортний та рекреаційний. Паливно-

енергетичний комплекс ґрунтується на видобутку палива (вугілля, торф) та виробницт-

ві електроенергії на Рівненській атомній електростанції. Загалом промисловість 

Західного регіону України має складну та диверсифіковану структуру. У регіоні 

значного розвитку набули машинобудування, хімічна промисловість, рекреаційний 

комплекс, лісовиробничий, паливно-енергетичний комплекси, легка, харчова промис-

ловість та сільське господарство. Розвиваються вони завдяки трудовим і природним 

ресурсам. 

Основними галузями машинобудівного комплексу регіону є автомобілебудуван-

ня (виробництво вантажне-пасажирських автомобілів), сільськогосподарське машино-

будування, радіотехнічна, приладо- та верстатобудування. 

Хіміко-індустріальний комплекс регіону орієнтований, головно, на споживача. 

Найбільшими центрами хімічної промисловості є Рівне (азотні добрива), Луцьк 

(вироби з пластмаси, фарби, побутова хімія). Хіміко-індустріальний комплекс регіону 

працює переважно на місцевій хімічній сировині та паливно-енергетичних ресурсах. 

Найбільші центри хімічної промисловості – Калуш, Стебник, Новий Розділ, Рівне, 

Сокаль, Дашава, Івано-Франківськ, Львів, Борислав. 

Одним із визначальних чинників розвитку сільського господарства регіону є його 

низька землезабезпеченість. Особливість аграрного сектора – висока частка особистого 

підсобного господарства в загальному обсязі продукції рослинництва і тваринництва. 

Агропродовольче виробництво не забезпечує потреб населення регіону в продуктах 

харчування. Простежується чітка тенденція до зниження виробництва практично всіх 

видів продовольства. Агрокліматичні ресурси областей регіону достатні для вирощу-

вання більшості сільськогосподарських культур помірних широт. Господарства 

рівнинних територій регіону спеціалізуються на м’ясо-молочному тваринництві, 

свинарстві, птахівництві, вирощуванні зерна, картоплі, овочів, цукрових буряків, 

передгірських – м’ясо-молочному скотарстві, льонарстві, вирощуванні зерна і картоплі, 

гірських – на м’ясо-молочному скотарстві, вівчарстві [3, с. 151]. 

Проблема підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивнос-

ті тваринництва є надзвичайно актуальною в контексті забезпечення продуктами 

харчування не тільки місцевого населення, а й великого контингенту відпочивальників. 

Важливе значення має транспорт. Серед галузей транспортного комплексу виділя-

ють залізничний та трубопровідний, а також автомобільний та повітряний види. Шляхи 

сполучення переважно мають загальнодержавне й міжнародне значення. На залізнич-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%95%D0%A1
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ному транспорті регіону останніми роками знижується обсяг вантажних і пасажирсь-

ких перевезень. Дуже гостро стоїть проблема оновлення матеріально-технічної бази. 

Структура автомобільного парку як за терміном експлуатації автомобілів, так і за 

видами палива далека від оптимальної. Рухомий склад оновлюється повільнішими 

темпами, ніж загальному по Україні. Авіаційний транспорт представлений авіапідпри-

ємствами в обласних центрах регіону. 

По суті, газосховища України є необхідною умовою реалізації європейських 

інтеграційних проектів, які слугуватимуть для приймання і зберігання газу, отриманого 

зі Східної Європи, або, у перспективі, з Каспійського регіону, для подальшої його 

реалізації споживачам України та Європи, особливо Центральної, де є значний дефіцит 

ресурсу. Забезпечення конкурентоспроможності західноукраїнських природних сховищ 

газу, які планують виокремити для зазначених проектів, сумарною потужністю актив-

ного газу 15 млрд м³ у рік, потребує їхньої модернізації, щоб збільшити максимальні 

обсяги добового відбору–закачування природного газу до європейських рівнів 

продуктивності [6]. 

Отже, є всі підстави стверджувати, що в Західному регіоні України можливе фор-

мування Східноєвропейського газового хабу. 
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Ukraine is the importer and the main Russian gas transiter to Europe. The underground gas storages 

are important for its stable supply. The need of undergrounding storage of gas for Ukraine, as well as for 

the majority of the gas-using countries, is caused by constantly growing gas consumption in Europe and 

in Ukraine particularly. The majority of the Ukrainian underground gas storages situated in the west part 

of Ukraine. The formation of East-European or West-Ukrainian hub is planned on the basis of these 

underground gas storages. The geopolitical position of the western region of Ukraine can be considered 

as a favourable factor of Ukrainian entry into various European economic and political structures. Also 

important factors of formation of a gas hub are a region environment, social and economic conditions 

which will influence further substantially definition of a Ukrainian place in the gas transmission system 

of Europe. The purpose of article is to analyse a wide range natural and socio-economic factors of 

functioning of the projected hub. In particular, the fossil fuels, water, forest, recreational resources allow 

estimate mineral base of the region; a demographic situation, interindustry complexes (fuel and energy, 

construction, machine-building, chemical and industrial, wood production, agro-industrial, light 

industry, transport, recreational, etc.) which influence formation of a gas hub. 

Key words: gas, underground gas storage, West-Ukrainian hub, natural conditions, socio-economic 

factor. 
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Проаналізовано головні літологічні характеристики алювію руслової фації шостої надзаплав-

ної тераси Дністра–Стривігору (поверхні Лоєвої) в околицях м. Самбір. Схарактеризовано грану-

лометричний та петрографічний склад гравійно-галькового матеріалу, його обкатаність, форму 

зерен, їхню орієнтацію. 

Літологічні аналізи дали змогу з’ясувати, що досліджувана товща алювію погано відсортова-

на. Усі три головні складові алювіальної товщі: галька, гравій та піщано-глинистий наповнювач, 

наявні у приблизно сумірних пропорціях. Найменше поширені в складі алювію валуни. Грубо-

зернистий матеріал переважно добре та середньо обкатаний. Помітно менше трапляється погано 

обкатаних та дуже добре обкатаних уламків. Переважним напрямом транспортування уламково-

го матеріалу був напрям північний захід–південний схід, який надзвичайно близький до течії 

сучасного Стривігору. 

У петрографічному складі грубозернистих алювіальних нагромаджень домінують уламки 

карпатських порід, які представлені пісковиками, алевролітами та силіцитами. Тобто головним 

джерелом постачання уламкового матеріалу під час формування досліджуваної товщі алювію 

були Карпати. До уламків карпатських порід у незначних кількостях також домішані породи 

місцевого походження, які надходили з ложа алювію під час врізання палео-Стривігору у товщу 

дочетвертинних порід Передкарпатського прогину. 

Отримані результати літологічних досліджень засвідчують, що алювіальну товщу в розрізі 

Дубрівка нагромаджував палео-Стривігор, який ще до осадження алювію врізався у цоколь тор-

гановицької тераси на 8–10 м. Тобто збережений у районі сіл Торгановичі–Дубрівка, що на 

межиріччі Дністра–Стривігору, фрагмент поверхні Лоєвої збудований двома різновіковими тера-

сами: гіпсометрично вищою і давнішою торгановицькою, сформованою палео-Дністром, та гіп-

сометрично нижчою і, відповідно, молодшою дубрівською, сформованою палео-Стривігором. 

Ключові слова: алювій, гранулометричний склад, петрографічний склад, обкатаність зерен, 

пісковики, алевроліти, силіцити, опоки, напрям течії палеопотоку, поверхня Лоєвої. 

 

Серед низки невирішених геоморфологічних, палеогеографічних проблем Перед-

карпаття одне з чільних місць посідає питання формування, будови поверхні Лоєвої. 

Першовідкривач поверхні Лоєвої Г. Тессейре розглядав її як групу гіпсометрично 

зближених між собою річкових терас, об’єднаних у “верхню групу терас”, які сформу-

вались унаслідок поступового пересування річок у різних напрямах [17, 18]. Ці річки, 

на думку Г. Тессейре, формували у м’якому матеріалі ложа широкі ерозійні поверхні та 

засипали їх потужною товщею гравійно-галечникового матеріалу. Згодом ріки зміню-

вали напрями течій, оскільки були змушені оминати ними ж нагромаджені алювіальні 

конуси винесення або ж під впливом тектонічних рухів. 
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У працях І. Гофштейна, М. Демедюка, Я. Кравчука незмінними залишились уявлен-

ня про механізм формування поверхні Лоєвої, однак зникла ідея можливої участі в 

будові цієї поверхні декількох гіпсометрично зближених між собою терас [4–7]. 

Ми в ході геолого-геоморфологічних досліджень у різних районах Передкарпаття 

виявили, що поверхня Лоєвої об’єднує декілька гіпсометрично зближених терас [8, 9, 11]. 

Отже, підтвердились спостереження Г. Тессейре. Однак дискусійною була проблема 

інтерпретації виявлених різновисотних терас: або це різновікові тераси, які сьогодні 

об’єднані у поверхню Лоєвої, або це гіпсометрично відмінні блоки поверхні Лоєвої, що 

сформувалися внаслідок розвитку тектонічних рухів, які й розбили на окремі блоки 

колись монолітну (одновікову) поверхню вирівнювання Лоєвої? Водночас використо-

вуваний нами стратиграфічний метод розчленування та кореляції річкових терас за 

покривними лесово-ґрунтовими серіями, який широко застосовують під час досліджень 

плейстоценових терас Дністра, його допливів, виявився тут малопридатним до вирі-

шення цієї проблеми, адже покривні лесово-ґрунтові товщі на цих терасах здебільшого 

погано збережені або й не збережені взагалі [9]. За таких обставин одним з найперспек-

тивніших методів вирішення окреслених питань є літологічні дослідження алювіальних 

товщ терас поверхні Лоєвої, зокрема дослідження руслового алювію. 

Перші результати такого типу досліджень ми вже опубліковували – це дані з розрі-

зів Торгановичі 1 та 2, які розкривають будову, історію формування алювію гіпсомет-

рично найвищої на межиріччі Дністра–Стривігору торгановицької тераси поверхні 

Лоєвої [12–14]. 

Аналіз алювію руслової фації гіпсометрично нижчої тераси поверхні Лоєвої – дуб-

рівської, яка також збереглась на межиріччі Дністра–Стривігору, ми виконували з ме-

тою розкрити не тільки літологічні характеристики алювію тераси та відтворити на 

їхній основі палеогеографічні умови формування алювіальної товщі, й спробувати 

вирішити проблеми будови, історії формування поверхні Лоєвої, збереженої на межи-

річчі Дністра–Стривігору. 

Обидві тераси поверхні Лоєвої – торгановицьку та дубрівську на межиріччі 

Дністра–Стривігору – дотепер вдалося виокремити, головно, на підставі помітної 

різниці в абсолютних і відносних відмітках їхніх площадок та цоколів. Першим на 

різницю в розташуванні цоколів терас, розвинених в околицях Торгановичів та 

Дубрівки, звернув увагу Г. Тессейре (див. рис. 1). 

Невеликі перепади висот між східцеподібними цоколями, різновисотними горизон-

тами гравійно-галечникового матеріалу виявлених терас замасковані зверху лесовим 

покривом, тому в поверхні Лоєвої сьогодні практично не виражені. 

Також з’ясовано, що лесовий покрив торгановицької тераси розпочинається решт-

ками викопного ґрунту типу “загвіздя” (мартоноський інтергляціал [1, 2]), на якому 

залягає мінлива за потужністю товща світло-сірих супісків, збагачених у приповерхне-

вій частині ератиками – головно кварцитами. Супіски можна трактувати як лімногляці-

альні відклади, а окремі ератики – як рештки нижньоплейстоценової (cян 2) море-

ни (див. рис. 2). 

Зверху гляціальні відклади перекриті лесово-ґрунтовою пачкою, яка розпочинається 

з сокальського (завадівського) викопного ґрунту. 

Нагромадження дубрівської тераси доступні для вивчення в кар’єрі, розташованому 

на північ від однойменного села. У розрізі відслонені всі складові елементи тераси: 

цоколь, алювіальна та покривна субаеральна лесово-ґрунтова товщі. Цоколь тераси, 
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представлений глинами стебницької світи, піднімається на 53–54 м над руслом Стриві-

гору і на 39–40 м над руслом Дністра. Товща алювію (руслова та заплавна фації) дося-

гає потужності близько 3 м. Зверху алювій перекритий світло-сірими, з блакитно-

зеленим відтінком, супісками, які трактують як лімногляціальні відклади [3]. У припо-

верхневій частині озерно-льодовикових відкладів збереглись рештки морени – це, го-

ловно, піщано-глинисті суміші з включенням гальки, валунів гранітів, сієнітів, кварци-

тів, пісковиків тощо. Льодовикові відклади перекриті лесово-ґрунтовою пачкою, яка 

охоплює горизонти від сокальського до горохівського викопного ґрунтів включно. 

Потужність лесово-ґрунтових нагромаджень досягає дещо більше 13 м. 

 

 
 

Рис. 1. Гіпсометрична карта ерозійних рівнів передгір’я Карпат  

між Самбором і Перемишлем [18]: 

1 – безпосередньо відслонені контакти гравійно-галечникових відкладів і міоцену;  

2 – джерела, що витікають з-під гравійно-галечникових відкладів, безпосереднього контакту 

з міоценом не видно; 3 – карпатський гравійно-галечниковий матеріал, брак джерел, 

контакту з міоценом не видно, його відслонення розташовані гіпсометрично нижче 

 

Звернемо увагу на те, що між розрізами поверхні Лоєвої “Дубрівка” і “Торганови-

чі 1” існує принципова подібність у будові товщі пухких нагромаджень, починаючи з 

горизонту озерно-льодовикових відкладів і вище. А от товща відкладів, яка розташова-

на між алювієм і льодовиковими нагромадженнями, такої однозначної схожості не має. 

Тому дати обґрунтовану відповідь на питання: чи є згадані тераси поверхні Лоєвої 

одно- або різновіковими, спираючись на особливості будови пухких відкладів, сьогодні 

дуже складно. 

На комплексні літологічні аналізи руслового алювію було відібрано три проби ма-

сою по 50 кг з інтервалом через 50 см по розрізу. Перша проба відібрана з глибини  

20–30 см від покрівлі алювіального горизонту. Алювій руслової фації в досліджу-

ваному розрізі має такий гранулометричний склад (див. табл. 1). 
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Рис. 2. Кореляція пухких нагромаджень розрізів Торгановичі 1 та Дубрівка [1–3]. 

Сучасні й викопні ґрунти: 1 – горизонт А; 2 – горизонт Ееt; 3 – горизонт В/Bt;  

4 – леси/лесоподібні суглинки; 5 – ознаки оглеєння; 6 – суглинки; 7 – супіски; 8 – піски;  

9 – гравійно-гальковий матеріал. Перигляціальні деформаційні структури: 10 – тріщини; 

11 – пластичні деформації; 12 – соліфлюкційні товщі; 13 – ерозійна поверхня; 14 – цоколь 
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Таблиця 1 

Результати гранулометричних аналізів алювію руслової фації 
 

Розмір 

фракцій,  

мм 

Проби 

1 2 3 

м
а

са
, 

к
г 

в
м

іс
т

, 
%

 

м
а

са
, 

к
г 

в
м

іс
т

, 
%

 

м
а

са
, 

к
г 

в
м

іс
т

, 
%

 

Понад 100 1,06 2,12 – – 0,67 1,34 

100–40 5,3 10,6 1,2 2,4 4,24 8,48 

40–10 13,64 27,28 16,8 33,6 17,59 35,18 

10–2 19,32 38,64 11,17 22,34 7,11 14,22 

Менше 2 10,68 21,36 20,83 41,66 20,39 40,78 
 

Найменшою компонентою алювію руслової фації є валуни. Їхня частка коливається 

від 2,12 % у пробі 1, відібраній з приповерхневої частини товщі алювію, до 1,34 %, що 

у пробі 3, відібраній поблизу підошви. У середній частині розрізу алювію (проба 2) 

валунів не виявлено взагалі. 

Серед інших трьох складових алювіальної товщі: гальки, гравію та піщано-

глинистого наповнювача, виокремити переважний компонент складно, адже їхні частки 

вверх по розрізу змінюються в широких межах. Наприклад, частка піщано-глинистого 

наповнювача змінюється від максимальних 41,66 % у пробі 2 до мінімальних 21,36 %  

у пробі 1. Тобто вміст піщано-глинистого матеріалу в приповерхневій частині розрізу 

алювію зменшується майже вдвічі. Водночас у середній частині алювіальної товщі 

піщано-глинистий матеріал є найвагомішою компонентою, а в приповерхневій – 

однією з найменш вагомих, перевищуючи тільки частку валунів. 

Практично аналогічно зі змінами вмісту піщано-глинистого наповнювача у складі 

алювіальної товщі змінюється і частка галькових зерен. Найбільший вміст гальок –  

до 43,66 % від загальної маси уламків проби, – простежується поблизу підошви алю-

віальних нагромаджень (проба 3). Уверх по розрізу вміст гальок помітно зменшується 

до 36,0 % у середній та до 37,88 % верхній частинах розрізу алювію. 

Серед гальок домінують зерна діаметром 40–10 мм, вміст яких поступово зменшу-

ється вверх по розрізу. Зокрема, поблизу підошви алювіальних нагромаджень їхня 

частка досягає 35,18 %, у середній частині розрізу зменшується до 33,6 і, нарешті,  

у приповерхневій частині – до 27,28 %. 

Груба галька (діаметр зерен – 100–40 мм), по-перше, наявна у значно менших кіль-

костях, а, по-друге, її вміст у розрізі алювію не має чітких тенденцій змін. Зокрема,  

у нижній частині товщі алювію її частка досягає 8,48 %, у середній зменшується  

до 2,4 %, а у верхній знову зростає, але вже до 10,6 %. 

Також наголосимо на тому, що зміни вмісту грубих гальок у складі алювію відбу-

ваються синхронно зі змінами часток валунів. Зокрема: 

 мінімальний вміст як грубих гальок, так і валунів простежується у середній час-

тині розрізу алювію. Валунів, нагадаємо, у цій частині розрізу алювію нема 

взагалі; 

 з наближенням до підошви та покрівлі товщі алювію вміст грубих гальок і валу-

нів помітно зростає; 
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 максимальний вміст грубих гальок і валунів простежується у приповерхневій 

частині руслового алювію. 

Розподілу гравійних зерен у розрізі досліджуваної товщі алювію притаманні такі ж 

тенденції, що й дрібній гальці – їхній вміст поступово зменшується вверх по розрізу. 

Зокрема, поблизу підошви алювіальної товщі частка гравійних зерен досягає 14,22 % 

від загальної маси уламків проби, у середній частині зростає до 22,34 %, а у припо-

верхневому горизонті їхня частка досягає свого максимуму – 38,64 %. 

Отже, на підставі результатів проведених гранулометричних аналізів алювію русло-

вої фації розрізу Дубрівка наголосимо ще на двох виявлених чітких тенденціях:  

1) максимальний вміст валунів і грубих гальок простежується у приповерхневій 

частині розрізу, а вміст піщано-глинистого матеріалу, навпаки, тут помітно змен-

шується; 

2) униз по розрізу алювію вміст валунів, грубих гальок загалом зменшується, а пі-

щано-глинистого матеріалу помітно зростає. 

Отже, алювіальний матеріал тераси подрібнюється з наближенням до підошви, що 

не вкладається в усталені уявлення про переважну тенденцію подрібнення алювіально-

го матеріалу вверх по розрізу. 

Петрографічному складу грубозернистих нагромаджень розрізу Дубрівка прита-

манна одноманітність, адже серед них домінують карпатські породи, особливо серед 

валунів. У всіх пробах, де є валуни (проби 1 та 3), вони винятково представлені світло-

сірими дрібнозернистими пісковиками, принесеними з гір. Поверхня валунів часто 

вкрита плямами чорного та бурого озалізнення й оманґанування. 

Петрографічний склад гальок та гравію дещо різноманітніший, адже, по-перше, 

уламки карпатського походження представлені ширшою номенклатурою порід, а, по-

друге, до уламків карпатських порід домішані й породи місцевого походження. Напри-

клад, у складі грубих гальок (діаметр – 100–40 мм) наявні вже чотири породи (табл. 2). 

Таблиця 2 

Петрографічний склад уламків діаметром 100–40 мм, % 
 

Літологічні 

відміни 

Проби 

1 2 3 

Пісковики 57,14 33,33 97,73 

Алевроліти 31,43 55,55 – 

Силіцити  – 5,56 2,27 

Опоки 11,43 5,56 – 

 

Найвагомішим компонентом у складі грубих гальок є світло-сірі, білясто-сірі дріб-

нозернисті пісковики, які, до того ж, трапляються на всіх поверхах алювіальної товщі, 

тобто в усіх пробах. Максимальний вміст пісковиків (до 97,73 %) зафіксовано у підош-

ві алювіальної товщі. Помітно менше їх у приповерхневій частині (до 57,14 %), а най-

менше – у середній частині товщі алювію, де вміст пісковиків зменшується до 33,33 %. 

Зазначимо, що у середній частині відслонення серед зерен діаметром 100–40 мм домі-

нують не пісковики, а алевроліти. 

Алевроліти формують другу за кількістю зерен складову, а в середній частині алю-

віальних нагромаджень вони навіть є найвагомішим складовим елементом з часткою 

55,55 % від загальної кількості зерен фракції. Однак у приповерхневій частині їхній 

вміст зменшується до 31,43 %, а в нижній частині алевролітів узагалі нема. Алевроліти 
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світло-сірі, біло-сірі, сіро-жовтуваті, часто вкриті плямами бурого, рідше чорного оза-

лізнення й оманґанування. 

Найменш поширеними серед порід карпатського походження фракції розміром 100–

40 мм є силіцити, які трапились тільки у двох пробах – 2 та 3. Їхня частка у пробі 2 

становить 5,56, у пробі 3 – 2,27 %. Силіцитам притаманне головно смугасте забарвлен-

ня з поєднанням блідо-сірого, червонувато-бурого та коричнево-чорного кольорів. 

Місцеві породи представлені опоками, які трапились тільки у пробах 1 та 2. Їхній 

максимальний вміст (11,43 %) зафіксовано у пробі 1. У середній частині розрізу алю-

вію вміст опок зменшується більш ніж удвічі – до 5,56 %. Поблизу підошви алювіаль-

ної товщі опок нема. Загалом вміст опок помітно більший від вмісту найменш пошире-

ної карпатської породи – силіцитів.  

Петрографічний склад гальок діаметром 40–10 мм ідентичний складу грубих 

гальок (табл. 3). 

Таблиця 3 

Петрографічний склад уламків діаметром 40–10 мм, % 
 

Літологічні 

відміни 

Проби 

1 2 3 

Пісковики 7 37 73 

Алевроліти 64 46 20 

Силіцити  10 9 7 

Опоки 19 8 – 

 

Зазначимо, що найвагомішими складниками й надалі є пісковики та алевроліти, од-

нак простежується зменшення частки пісковиків та зростання частки зерен алевролітів. 

Крім того, найменш поширені серед карпатських порід зерна силіцитів. 

А загалом найменш поширеною породою серед уламків фракції є опока, яка репре-

зентує уламки місцевих порід. Крім того, трапляються опоки тільки у верхній та серед-

ній частинах алювіальної товщі, де їхня частка досягає, відповідно, 19 та 8 % від за-

гальної кількості уламків фракції. Опоки світло-сірі, біло-сірі, часто з характерним 

раковистим зламом. 

Петрографічний склад гравійних зерен (10–2 мм), тенденції змін вмісту гравійних 

зерен окремих порід у розрізі, їхні співвідношення практично ідентичні тим змінам, які 

простежуються у складі дрібних гальок (табл. 4). 

Таблиця 4 

Петрографічний склад уламків діаметром 10–2 мм, % 
 

Літологічні 

відміни 

Проби 

1 2 3 

Пісковики 2 4 91 

Алевроліти 78 83 6 

Силіцити  6 4 3 

Опоки 14 9 – 

 

У складі гравію переважними породами є пісковики й алевроліти. Пісковики також 

домінують у нижній частині алювіальної товщі (91 %). Уверх по розрізу їхній вміст 

різко зменшується: у середній частині товщі – 4 %, у верхній – 2 %. Пісковики 

середньо-, дрібнозернисті, сірі, світло-сірі, біло-сірі, окремі зерна темно-сірого забарв-
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лення. Поверхня більшості пісковиків укрита плямами бурого і чорного озалізнення й 

оманґанування. 

Частка алевролітів змінюється практично з протилежною тенденцією: найменше 

алевролітів (6 %) зафіксовано поблизу підошви товщі, а вверх по розрізу їхня частка 

різко зростає і становить 83 % у середній частині розрізу алювію та зменшується до 

78 % у верхній. Алевроліти сірувато-жовті, світло-сірі, біло-сірі з плямами бурого та 

чорного озалізнення й оманґанування. 

Третьою складовою серед гравійних зерен виявились не силіцити, сумарна частка 

яких у складі гравію досягає 4,33 %, а опоки з сумарним вмістом 11,5 %. Зазначимо, що 

по розрізу алювіальної товщі вміст опок суттєво змінюється: від 9 % у середній частині 

товщі, до 14 % поблизу її покрівлі. Поблизу підошви алювіальних нагромаджень гра-

війні зерна опок узагалі не трапляються. Опоки світло-сірі, біло-сірі, часто з характер-

ним раковистим зламом. 

На цьому фоні розподіл зерен силіцитів більш витриманий, адже вони, по-перше, 

трапляються повсюдно, а їхній вміст змінюється у значно вужчому діапазоні. Найбіль-

ше зерен силіцитів простежується у приповерхневій частині розрізу алювію, де дося-

гає 6 %. У середній частині товщі їхній вміст зменшується несуттєво і досягає 4 %, а 

поблизу підошви – до 3 %. Силіцитам притаманне смугасте забарвлення, з поєднанням 

смуг коричнево-чорного, рожевого та біло-сірого кольорів. 

Обкатаність грубозернистого алювіального матеріалу ми визначали для всіх його 

фракцій і петрографічних відмін. Однак обкатаність валунів є порівняно малоінформа-

тивним показником, адже валуни трапляються у незначних кількостях та й тільки  

у пробах 1 та 3. Усі валуни, які наявні у відібраних пробах, належать до середньо 

обкатаних. 

Набагато інформативнішими є галькові зерна. Розподіл гальок діаметром 100–40 мм 

за ступенем обкатаності виглядає так (табл. 5). 

Таблиця 5 

Розподіл гальок діаметром 100–40 мм за ступенем обкатаності*, % 
 

Клас 

обкатаності 

Проби Клас 

обкатаності 

Проби 

1 2 3 1 2 3 

Пісковики Алевроліти 

4 11,76 – – 4 – 10 – 

3 23,53 83,33 11,9 3 23,08 10 – 

2 64,71 16,67 61,91 2 76,92 60 – 

1 – – 26,19 1 – 20 – 

0 – – – 0 – – – 

Силіцити Опоки 

4 – – – 4 – – – 

3 – – – 3 50 100 – 

2 – 100 100 2 50 – – 

1 – – – 1 – – – 

0 – – – 0 – – – 
 

* Деякі галькові, гравійні зерна до аналізу обкатаності не залучали, оскільки вони були 

пошкоджені під час відбирання проб. 
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З даних табл. 5 випливає, що серед пісковиків домінують середньо обкатані зерна. 

Також наголосимо й на тому, що ступінь обкатаності зерен пісковиків зростає вверх по 

розрізу. 

Розподіл алевролітів розміром 100–40 мм за ступенем обкатаності загалом анало-

гічний розподілу пісковиків, адже і серед них, по-перше, домінують середньо та добре 

обкатані зерна, а, по-друге, погано і дуже добре обкатані уламки є в незначних кількос-

тях і лише в середній частині алювіальної товщі. 

Малоінформативними є результати аналізів обкатаності силіцитів та опок, зерен 

яких виявилось надто мало для виконання ґрунтовних аналізів. Наголосимо тільки, що 

серед опок найбільш поширеними є добре обкатані зерна, а зерна силіцитів винятково 

представлені середньо обкатаними уламками. 

Отже, стосовно обкатаності гальок діаметром 100–40 мм зазначимо, що серед жод-

них із чотирьох порід взагалі необкатаних зерен не виявлено. 

Розподіл дрібної гальки пісковиків, алевролітів з діаметром зерен 40–10 мм за сту-

пенем обкатаності практично ідентичний розподілу грубої гальки (табл. 6). 

Таблиця 6 

Розподіл гальки діаметром 40–10 мм за ступенем обкатаності, % 
 

Клас 

обкатаності 

Проби Клас 

обкатаності 

Проби 

1 2 3 1 2 3 

Пісковики Алевроліти 

4 – 3,7 8,0 4 7,2 6,7 – 

3 – 14,8 28,0 3 25,7 60,0 – 

2 57,1 74,1 41,3 2 37,1 31,1 – 

1 42,9 7,4 22,7 1 25,7 2,2 – 

0 – – – 0 4,3 – – 

Силіцити Опоки 

4 – – – 4 – 25,0 16,7 

3 – 33,3 30,5 3 26,3 37,5 33,3 

2 20,0 66,7 47,8 2 21,1 37,5 50,0 

1 80,0  21,7 1 52,6 – – 

0 – – – 0 – – – 

 

Зокрема, у складі пісковиків та алевролітів переважають добре та середньо обкатані 

уламки. Також помітно менше погано обкатаних та дуже добре обкатаних уламків. 

Наголосимо, що серед погано обкатаних зерен пісковиків та алевролітів є, хоч і неба-

гато (максимум три–чотири), уламки, які мають сліди набагато ліпшої обкатаності – 

деякі їхні поверхні відповідають класу обкатаності 3. Однак, очевидно, у процесі роз-

мивання та перевідкладання раніше нагромадженої алювіальної товщі ці уламки були 

розламані, а їхні заново утворені поверхні погано обкатані. 

Є, проте, й відмінності. По-перше, обкатаність зерен пісковиків, навпаки, зростає 

вниз по розрізу і максимальний вміст середньо-, добре та дуже добре обкатаних улам-

ків пісковиків простежується у пробі 3. По-друге, абсолютно новою рисою, яка не при-

таманна зернам алевролітів розміром 100–40 мм, є поява у складі алевролітів узагалі не 

обкатаних уламків – три зерна у пробі 1. 

Обкатаність зерен силіцитів та опок досліджуваної фракції суттєво відрізняється від 

обкатаності грубих (діаметром 100–40 мм) зерен згаданих порід. Передусім це 

пов’язано з появою серед силіцитів та опок погано обкатаних зерен, яких не було серед 
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уламків відповідних порід розміром 100–40 мм. Крім того, серед опок (проби 2 та 3) 

також з’являються дуже добре обкатані уламки.  

В іншому обидві фракції подібні, адже в їхньому складі домінують середньо та доб-

ре обкатані зерна силіцидів і опок. 

Розподіл гравійних зерен за обкатаністю практично ідентичний тому розподілу, 

який склався серед галькових зерен, особливо діаметром 40–10 мм (табл. 7). 

Таблиця 7 

Розподіл гравійних (10–2 мм) зерен за ступенем обкатаності, % 
 

Клас 

обкатаності 

Проби Клас 

обкатаності 

Проби 

1 2 3 1 2 3 

Пісковики Алевроліти 

4 – – 8,7 4 15,4 15,9 16,7 

3 – 25,0 35,2 3 33,3 23,2 – 

2 50,0 75,0 31,9 2 33,3 32,9 33,3 

1 50,0 – 24,2 1 16,7 24,4 50,0 

0 – – – 0 1,3 3,6 – 

Силіцити Опоки 

4 – – – 4 35,7 – – 

3 50,0 25,0 – 3 14,3 44,5 – 

2 – 25,0 1 2 28,6 22,2 – 

1 50,0 50,0 2 1 21,4 33,3 – 

0 – – – 0 – – – 

 

По-перше, серед зерен пісковиків та алевролітів переважають добре та середньо об-

катані уламки. Також помітно менше погано обкатаних і дуже добре обкатаних уламків 

пісковиків та алевролітів. Серед погано обкатаних зерен пісковиків, алевролітів, як  

і в складі дрібної гальки, трапляються уламки, які мають сліди набагато ліпшої обката-

ності – на рівні 3. Однак у процесі розмивання та перевідкладання ці уламки були роз-

ламані, а їхні заново утворені поверхні погано обкатані. Щоправда таких уламків серед 

гравійних зерен набагато більше – від 2–3 до 17–20 %. 

По-друге, обкатаність зерен пісковиків загалом поліпшується вниз по розрізу  

і максимальні кількості середньо, добре і дуже добре обкатаних уламків зафіксовано  

у пробі 3. 

По-третє, обкатаність зерен алевролітів загалом зростає вверх по розрізу, а макси-

мальний вміст найліпше обкатаних уламків простежено у пробі 1. 

По-четверте, зерна силіцитів та опок також роззосереджені в широкому діапазоні – 

від погано до добре обкатаних. Однак у їхньому складі все ж домінують середньо та 

добре обкатані зерна. Дуже добре обкатані уламки, як і серед дрібної гальки, також 

з’являються тільки в складі опок. Крім того, ані у складі силіцитів, ані у складі опок 

нам не трапились узагалі не обкатані уламки, що також притаманне зернам дрібної 

гальки. 

Ми також визначали напрям течії палеопотоку на підставі замірів орієнтації улам-

ків. Заміри вдалось виконати тільки в одному горизонті, розташованому на глибині 60–

70 см від покрівлі товщі алювію руслової фації і тільки для 50 уламків. Детальніші 

дослідження провести не вдалося з огляду на швидке руйнування відслонення внаслі-

док техногенної діяльності. На підставі отриманих замірів з’ясовано, що уламки орієн-
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товані у двох переважних напрямах: з північного заходу на південний схід та з півден-

ного заходу на північний схід (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Роза-діаграма заміряних імбрикацій галечників руслового алювію розрізу Дубрівка: 

n – кількість замірів імбрикації; max % – крок усереднення азимутів (через 10°). 

 

Менш поширеним є напрям з південного заходу на північний схід, який збігається з 

відтвореним напрямом транспортування уламків у розрізах Торгановичі 1 та 2. Однак 

це не означає, що палео-Дністер одночасно постачав уламковий матеріал у розрізи 

Дубрівка та Торгановичі 1, 2. Алювіальні товщі в розрізах дубрівської та торгановиць-

кої терас розділені чітким ерозійним уступом – це різночасові нагромадження. До того 

ж, у розрізі Дубрівка переважний напрям транспортування матеріалу інший – з північ-

ного заходу на південний схід. Він свідчить про транспортування великої маси уламків 

потоком, що протікав паралельно до течії сучасного Стривігору. Тому ми допускаємо, 

що алювій у розрізі Дубрівка нагромаджений саме палео-Стривігором. 

Отже, на підставі результатів проведених літологічних аналізів алювію руслової 

фації дубрівської тераси – однієї з терас поверхні Лоєвої, збереженої на межиріччі 

Дністра–Стривігору, – наголосимо на такому: 

1) у складі грубозернистих нагромаджень руслової фації алювію домінують кар-

патські породи – це пісковики, алевроліти та силіцити. Місцеві породи, представлені 

опоками, наявні у значно менших кількостях. Звідси випливає, що головним джерелом 

постачання уламкового матеріалу під час формування досліджуваної товщі алювію 

були Карпати. Незначна кількість уламкового матеріалу також надходила з ложа алю-

вію під час розмивання тічними водами дочетвертинних порід Передкарпатського 

прогину; 

2) жодна з фракцій у складі алювію руслової фації не досягає 50 %, що свідчить про 

погану відсортованість досліджуваної товщі. Це також є ознакою короткого транспорт-

ного шляху уламкового матеріалу, що цілком узгоджується з ідентифікацією недалеко 

розташованих Карпат як головного джерела постачання цього матеріалу;  

3) алювіальний матеріал тераси подрібнюється з наближенням до його підошви, що 

не вкладається в усталені уявлення про переважну тенденцію подрібнення алювіально-

го матеріалу вверх по розрізу, тобто до його покрівлі. Виявлену рису зміни грануломет-

ричного складу алювію ми пов’язуємо з боковим зміщенням русла річки та його на-

ближенням до ділянки заплави, де тепер закладений досліджуваний розріз алювію. Як 

n   50 

max %  10 
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наслідок, поступово зростав транспортувальний потенціал водного потоку, пік якого 

припав на час формування приповерхневої товщі алювію. Руслом річки відбувалось 

транспортування не тільки нових обсягів уламкового матеріалу з Карпат, а й повторне 

переробляння раніше нагромаджених товщ алювію. На користь цього твердження свід-

чать, по-перше, поліпшення обкатаності вверх по розрізу валунів, гальок, по-друге,  

у деяких загалом погано обкатаних уламків збереглись окремі добре і навіть дуже 

добре обкатані поверхні, що свідчить про повторну переробку тічними водами добре 

обкатаних зерен, під час чого вони були розламані. 

Отримані літологічні характеристики алювію дубрівської тераси важливі й з погля-

ду їхнього залучення до вирішення проблем будови, історії формування поверхні Лоє-

вої, зокрема трактування “захованих” у ній декількох гіпсометрично зближених терас. 

Ми виявили, що алювіальні нагромадження в розрізі Дубрівка мають як спільні, так  

і відмінні риси порівняно з алювіальними товщами розрізів Торгановичі 1 та 2, які ре-

презентують нагромадження гіпсометрично вищої тераси поверхні Лоєвої – торгано-

вицької. Спільні для них є джерела постачання уламкового матеріалу, якими є головно 

Карпати та породи, які формують ложе алювіальної товщі.  

Між ними, однак, є й багато відмінностей. Зокрема, у розрізі алювію дубрівської те-

раси простежується менший вміст піщано-глинистого матеріалу та гравію, тобто мен-

ше дрібніших уламків з одночасним зростанням вмісту грубих уламків, особливо по-

мітне зростання частки гальки діаметром 40–10 мм. Разом зі зростанням вмісту грубих 

уламків зафіксовано погіршення їхньої обкатаності. Помітно зростає частка взагалі не 

обкатаної та середньо обкатаної гальки. Одночасно зареєстровано зменшення вмісту 

добре обкатаних уламків. 

Необхідно звернути увагу на те, що розріз Дубрівка розташований далі від Карпат, 

аніж розрізи Торгановичі 1, 2 і тут можна було б очікувати зростання вмісту дрібніших 

уламків, з ліпшою обкатаністю. Відсутність таких тенденцій свідчить про те, що алю-

вій у розрізі Дубрівка нагромаджувався в дещо інших умовах, аніж у розрізах торгано-

вицької тераси, зокрема: 

1) водний потік тут мав більшу транспортувальну здатність, що зумовлене, головно, 

збільшенням ухилу його русла; 

2) зростання ухилу пов’язане з урізанням палеопотоку в корінні породи, зокрема, 

глибина врізу в цоколь торгановицької тераси досягає 8–10 м (див. рис. 1); 

3) транспортування уламків розрізу Дубрівка відбувалось потоком, який протікав  

у напрямі, що не збігається з визначеним напрямом течії палео-Дністра в розрізах 

Торгановичі 1 та 2, а ближчий до напряму течії сучасного Стривігору. 

Отже, виконані дослідження засвідчують, що алювій у розрізі Дубрівка нагрома-

джений палео-Стривігором, який ще до осадження алювію врізався у цоколь торгано-

вицької тераси на 8–10 м. Тобто збережений у районі сіл Торгановичі–Дубрівка, що на 

межиріччі Дністра–Стривігору, фрагмент поверхні Лоєвої збудований двома різновіко-

вими терасами: гіпсометрично вищою і давнішою торгановицькою, сформованою 

палео-Дністром, та гіпсометрично нижчою і, відповідно, молодшою дубрівською, 

сформованою палео-Стривігором. 
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LITHOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE RIVERBED ALLUVIUM  
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The main lithological characteristics of riverbed facies of alluvium of the sixth terrace above  

the floodplain of the Dnister-Stryvihor Rivers (Loyeva level) near Sambir were analysed.  

The granulometric and petrographic composition of the gravelly-pebble material, its roundness, form 

and the orientation of grains were characterised. Lithological analyses helped to determine that 

investigated layer of alluvium are poorly sorted. The three main components of alluvial strata (pebbles, 

gravel and sand-loamy filler) are present in approximately comparable proportions. Boulders are least 

common in the composition the alluvium. Coarse material is preferably well and medium rounded. 

Poorly and very well rounded fragments happen considerably rarely. The preferred direction of transport 

of fragment materials was Northwest–Southeast. Its direction is approximate to the current of modern 

Stryvihor. 

The fragments of the Carpathian rocks (sandstones, siltstones and silicates) dominate in  

a petrographic composition of coarse-grained alluvial deposits. That means that the Carpathians were 

the main source of supply of clastic material during the formation of investigated strata of alluvium.  

The rocks of local origin, which is involved from the bed of alluvium during the cutting of paleo-

Stryvihor in the thickness of pre-Quaternary rocks of the Carpathian Foredeep, were mixed with  

the fragments of the Carpathian rocks in small amounts. 

The results of lithological studies show that paleo-Stryvihor accumulated the alluvial strata of 

Dubrivka section after that time when it had cut into the socle of Torhanovychi terrace up to 8–10 m 

before the deposition of alluvium. In other words, the preserved fragment of Loyeva level between  

the villages Torhanovychi and Dubrivka that is on the Dnister-Stryvihor interfluves consists of two 

terraces of different ages. One of them is a hypsometric higher and older Torhanovychi terrace, which 

was formed by paleo-Dnister River, and the other one is a hypsometric lower and respectively younger 

Dubrivka terrace, which was formed by paleo-Stryvihor River. 

Key words: alluvium, granulometric composition, petrographic composition, roundness of grains, 

sandstones, siltstones, silicates, gaizes, current of palaeochannel, Loyeva level. 
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ХІX УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ СЕМІНАР  

“ЛЕСИ І ПАЛЕОЛІТ ПОДІЛЛЯ” 

 

Черговий, ХІХ українсько-польський семінар на тему “Леси і палеоліт Поділля” 

відбувся 23–27 серпня 2015 р. у м. Тернопіль, поблизу якого розташовані потужні  

і добре стратифіковані розрізи плейстоценової лесово-ґрунтової серії і багатошарові 

палеолітичні стоянки Великий Глибочок, Пронятин, Ігровиця, Буглів, Ванжулів, 

Волочиськ та ін. Семінар проходив у рамах українсько-польської програми “Страти-

графічна кореляція лесів і льодовикових відкладів України і Польщі” (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Відкриття ХІХ українсько-польського семінару “Леси і палеоліт Поділля” 

 

Семінар присвячений пам’яті видатних дослідників плейстоцену Володимирові 

Ласкареву (Україна) та Стефану Збігневу Ружицькому (Польща). 

У семінарі взяло участь близько сорока провідних науковців – палеогеографів, гео-

логів та археологів з України, Польщі, Бельгії, Білорусі, які представляли 

20 університетів, академічних установ, виробничих організацій, а саме: Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Інститут українознавства імені Івана 

Крип’якевича НАН України (м. Львів), Інститут геологічних наук НАН України, 

Інститут географії НАН України, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Інститут археології НАН України, Інститут геофізики імені Серафима 

Субботіна НАН України (м. Київ), Національний університет водного господарства та 

природокористування (м. Рівне), Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка, Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, РП), Варшавський універ-
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ситет, Державний геологічний інститут – Державний дослідницький інститут (м. Вар-

шава, РП), Гданський університет, Вроцлавський університет, Західнопоморський 

технологічний університет у Щецині (РП), Інститут геологічних наук ПАН (м. Вар-

шава, РП), Жешівський університет, Королівський інститут природничих наук Бель-

гії (м. Брюсель), Білоруський державний педагогічний університет імені Максима 

Танка (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Учасники семінару на опорному розрізі Волочиськ (Хмельниччина) 

 

Головними організаторами семінару були географічний факультет Львівського на-

ціонального університету імені Івана Франка (співголова оргкомітету 

проф. А. Богуцький), факультет наук про Землю та благоустрою університету Марії 

Кюрі-Склодовської (співголова оргкомітету проф. М. Ланчонт), відділ археології 

Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України (співголова оргкомі-

тету проф. О. Ситник), Інститут геологічних наук НАН України (співголова оргкоміте-

ту акад. П. Гожик). 

Серед учасників семінару назвемо академіка НАН України П. Гожика, професорів, 

докторів наук, керівників наукових підрозділів Ж. Матвіїшину, Н. Герасименко, 

О. Ситника, М. Комар, Н. Дикань, Л. Кулаковську (Україна), М. Ланчонт, Л. Лінднера, 

Л. Маркса, Т. Мадейську, З. Яри, С. Федоровича, З. Франковського (Польща), 

П. Езартса (Бельгія) та ін. 
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Наукові дискусії семінару проходили на опорному розрізі плейстоценових відкладів 

Волочиськ та палеолітичних стоянках Пронятин, Великий Глибочок, Ігровиця, а також 

під час його пленарних і секційних засідань (рис. 3). 

 

 а    б 
 

 в 
 

Рис. 3. Наукові дискусії під час семінару на опорних розрізах і палеолітичних стоянках:  

а – Великий Глибочок; б – Пронятин; в – Волочиськ 
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Під час семінару презентовано результати найновіших досліджень, які стосуються 

проблем палеогеографії плейстоцену, а також палеоліту північної частини Поділ-

ля (Тернопільське плато), де сконцентрована велика кількість палеолітичних пам’яток, 

об’єднаних у Тернопільський палеолітичний осередок. У Великому Глибочку над 

Серетом досліджено опорний розріз з культурними шарами, датованими мезолітом, 

верхнім і середнім палеолітом. Найдавніший культурний горизонт пов’язаний  

з передостаннім (коршівським) інтергляціальним горизонтом і загалом є найстаршим 

свідком заселення палеолітичною людиною цієї частини Європи. Цей профіль має 

унікальний характер з точки зору лесової і археологічної проблематики, тому є відо-

мим і дискутованим у світовій літературі. Окрім Великого Глибочка, продемонстрова-

но палеолітичні стоянки Пронятин та Ігровиця, датовані еемським інтергляціалом  

і ранніми етапами останнього гляціалу. Результати найновіших досліджень розрізу 

Пронятин дозволяють стверджувати, що заселення цієї території давньою людиною 

відбулось раніше, ніж уважалось дотепер. 

Під час семінару обговорювалися пи-

тання стратиграфії і палеогеографічних 

особливостей утворення плейстоценової 

лесово-ґрунтової серії Поділля, деталі за-

лягання і датування культурних гори-

зонтів, а також їхніх деформацій, зокрема 

палеокріогенних, у світлі літологічних, 

палеопедологічних, палеонтологічних, 

геофізичних, геохімічних та інших до-

сліджень, даних абсолютних датувань 

відкладів. Велика увага приділена 

розвитку палеолітичних культур у цьому 

регіоні. 

До семінару підготовлено тези 

доповідей “Леси і палеоліт Поділля” 

(14,51 ум. друк. арк.), які презентовано 

учасникам семінару (рис. 4). З вдячністю 

відзначаємо, що видання профінансоване 

Польською академією наук. 

На заключному пленарному засіданні 

відзначено високий науковий рівень семі-

нару, його добру організацію, а також на-

лежну підготовку розрізів плейстоцено-

вих відкладів для демонстрації учасникам 

семінару. 

Наступний, ХХ, українсько-польський 

семінар заплановано провести восени 

2017 р. на Підляшші в Польщі. 

 

 

Андрій Богуцький, 

Олена Томенюк 

 
Рис. 4. Тези доповідей,  

видані до семінару у Тернополі 
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КОНФЕРЕНЦІЯ В БЕРЕГОВО 

 

У м. Берегово (Закарпатська обл., Україна) 31 березня–1 квітня 2016 р. відбулася 

міжнародна географічна конференція “Соціально-географічні виклики в Східно-

Центральній Європі на початку ХХІ століття і пошуки адекватних відповідей” за 

участю географів України, Угорщини, Словаччини, Румунії, Польщі, Білорусі (понад 

120 учасників). Організатори конференції – кафедра географії і туризму Закарпатського 

угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегово, Україна) та Інститут 

національних стратегічних досліджень (м. Будапешт, Угорщина). З огляду на 

ускладнення сучасної територіально-політичної та демографічної соціально-

економічної ситуації в регіоні Центрально-Східної Європи оргкомітет та наукова рада 

конференції мали на меті різнобічно розкрити актуальні проблеми міграцій, 

транскордонної співпраці, збереження етнокультурної самобутності, територіально-

політичної стабільності, сталого соціально-економічного розвитку. 
 

 
 

Робота секції “Географія населення та соціальна географія”.  

В президії: проф. М. Дністрянський, доц. Й. Молнар, проф. І. Шюлі-Закар 

 

Робота конференції відбувалася за такими тематичними напрямами: географія 

населення та соціальна географія, економічна географія, регіони та кордони, проблеми 

довкілля. На пленарному засіданні учасники конференції заслухали чотири доповіді. 

Директор Інституту географії НАН України, д-р геогр. наук, проф. Л. Руденко 



Конференція в Берегово                                                                                                              369 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2015. Випуск 49 

 

проаналізував виклики і загрози просторового розвитку України на шляху до 

євроінтеграції. Просторові аспекти міжнародної міграції, спрямованої до 

Європейського економічного простору впродовж 2014–2015 рр., розкрив директор 

Інституту географії НДІ астрономії та землезнавчих наук АН Угорщини, 

DSc, проф. К. Кочіш. Заступник директора Інституту національних стратегічних 

досліджень (Будапешт, Угорщина), PhD, М. Петі детально схарактеризував проблеми 

національно-стратегічного розвитку Центральної Європи і Карпатського басейну. Про 

всі суперечності територіально-політичної ситуації в південних і східних макрорайонах 

України та перспективи подолання зовнішніх геополітичних викликів доповів 

професор кафедри географії України Львівського національного університету імені 

Івана Франка, д-р геогр. наук М. Дністрянський. 

 

 
 

Доповідає директор Інституту географії АН Угорщини проф. К. Кочіш 

 

На секційних засіданнях науковці виявили і розкрили з погляду географії різні 

тенденції сучасного суспільного розвитку Східно-Центральної Європи, дали відповіді 

на нові соціальні й політичні виклики. Усі етапи конференції супроводжувались 

цікавими науковими дискусіями, у ході яких відбувався обмін ідеями й методичними 

підходами. Конференція стала зручним майданчиком для налагодження особистих 

контактів науковців різних країн. 

За активної підтримки керівництва Закарпатського угорського інституту імені 

Ференца Ракоці ІІ конференція пройшла на високому організаційному рівні. 

 

 

Мирослав Дністрянський 
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ПАМ’ЯТІ АНДРІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА ВЕЛИЧКА 

 

11 листопада 2015 р. перестало битись 

серце Андрія Олексійовича Величка. 

Пішов з життя блискучий дослідник, 

вчений зі світовим іменем, автор близько 

500 наукових праць, доктор геолого-

мінералогічних наук, професор, заслуже-

ний діяч науки Російської Федерації, 

академік РАЕН, завідувач лабораторії 

еволюційної географії Інституту геогра-

фії РАН. 

Народився А. Величко 27 червня 

1931 р. у Ростові-на-Дону. Він був 

випускником географічного факультету 

Московського державного університету 

імені М. Ломоносова, вихованцем акаде-

міків Костянтина Маркова та Інокентія 

Герасимова. Практично все його наукове 

життя пов’язано з Інститутом географії 

РАН, де він заснував новий напрям  

у науці – еволюційну географію. 

Важко переоцінити внесок Андрія Величка у світову науку. Розпочинаючи з його 

першої монографічної роботи (1961) і до останніх статей, наукові пошуки дослідника 

вирізнялися актуальністю, високим науковим рівнем, свіжістю ідей, намаганням не 

тільки схарактеризувати хід природних подій у плейстоцені, а й “зазирнути” у май-

бутнє, тобто спрогнозувати кліматичні зміни. 

Неможливо віднайти напрями палеогеографії і стратиграфії плейстоцену, де б не 

було фундаментальних досліджень професора А. Величка і його великої наукової 

школи. Важко відшукати дослідників плейстоцену в світі, які б не знали праць 

А. Величка і не вчилися на них. 

Колосальний внесок ученого у вивчення природних умов проживання давньої лю-

дини, стратиграфії плейстоцену, комплексного вивчення лесово-ґрунтових серій, 

палеокліматів, атласного і тематичного картографування тощо. 

Професор А. Величко – визначний організатор науки. Упродовж багатьох років він 

був Президентом Комісії з палеогеографічних атласів четвертинного періоду Міжна-

родного союзу з вивчення четвертинного періоду (INQUA) (1977–1990), Віце-

президентом INQUA (1991–1994), Віце-президентом Комісії з вуглецевого цик-

лу (1995–2003), членом керівного комітету “Глобальні зміни в минулому” PAGES (по 

1991 р.), Міжнародної геосферно-біосферної програми (IGBP), членом російського 

національного комітету проекту IGBP, заступником голови Комісії з вивчення четвер-

 

27.06.1931 – 11.11.2015 
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тинного періоду РАН, Президентом комісії “Еволюція навколишнього середовища” 

Міжнародного географічного союзу (з 2003 р.) та ін. [1, 2]. 

Багато років поспіль А. Величко брав участь у російських та міжнародних проектах 

спільно з дослідниками з України, Канади, Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, 

Бельгії, Угорщини, Польщі, США, Чехії, Словаччини та інших країн. Він був членом 

редакційних колегій журналів “Известия РАН. Серия географическая”, “Природа”, 

“Quaternary International”, “Quaternary Research” та ін. [1]. 

Професор А. Величко за видатний внесок у науку та підготовку наукових кадрів 

відзначений багатьма державними та науковими нагородами і преміями, зокрема 

орденом “Знак Пошани”, преміями Президії РАН ім. О. Виноградова та А. Григор’єва, 

а також золотою медаллю імені Ф. Літке та Великою золотою медаллю Російського 

географічного товариства [2]. 

Один із авторів (А. Богуцький) багато років (з 1972 р.) співпрацював з професором 

Андрієм Величко. Він запам’ятався винятковою організованістю, відповідальністю, 

широким науковим світоглядом. При цьому він був дуже простим і відкритим  

у спілкуванні. 

Відхід у вічність Андрія Олексійовича Величка – величезна втрата для світової нау-

ки. Пам’ять про нього назавжди залишиться з нами і житиме у його творчій спадщині. 

Науковий доробок вченого дуже об’ємний, тож наведемо лише його вибрані праці. 
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