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У межах Подільської височини горохівський викопний ґрунтовий комплекс сформувався 
впродовж еемського інтергляціалу і ранніх інтерстадіалів верхнього плейстоцену (MIS 5). Його 
можна розглядати як маркувальний горизонт, який відносно легко діагностувати. В еемському 
міжльодовиків’ї сформувався лісовий ґрунт, а під час ранніх інтерстадіалів верхнього плейсто-
цену – три малопотужних і дуже деформованих делювіально-соліфлюкційними процесами 
головно чорноземоподібні ґрунти, які були названі колодіївськими. Усі три колодіївські ґрунти 
на Подільській височині на сьогодні описано лише у розрізі Пронятин. У більшості випадків на 
еемському ґрунті розвинений потужний гумусово-акумулятивний горизонт ґрунту другої фази, 
розчленувати який на окремі ґрунти досить важко. Додамо також, що південніше лінії 
Тернопіль–Хмельницький на Поділлі під час першої (еемської) стадії ґрунтоутворення також 
формувались чорноземні ґрунти і тому в профілі горохівського комплексу не завжди легко роз-
різнити самостійні ґрунтові горизонти першої та другої фаз ґрунтоутворення. 

Мета роботи – дослідити характерні риси мікроморфологічної будови горохівського викоп-
ного ґрунтового комплексу та з’ясувати на їхній підставі палеогеографічні умови часу його фор-
мування. Для досягнення мети застосовано загальноприйняту методику мікроморфологічних 
досліджень похованих ґрунтів. 

У роботі наведено загальний літологічний та мікроморфологічний опис горохівського 
викопного ґрунтового комплексу в низці опорних розрізів Подільської височини. 

Результати проведених мікроморфологічних досліджень вказують на те, що ґрунти горо-
хівського ґрунтоутворення містять значну кількість карбонатних новоутворень (головно 
мікрокристалічних форм кальциту), часто озалізнених, з численними ознаками у мікробудові 
руху залізистої глини вниз по профілю. Для них був притаманний змінний характер водно-
повітряного режиму. Характер та вміст органічних решток, орієнтування глинистої речовини, 
наявність залізисто-манґанових новоутворень дають змогу говорити про достатньо сприятливі 
умови для розвитку рослинності. 

Палеогеографічна інтерпретація фізико-географічних умов формування горохівського викоп-
ного ґрунтового комплексу, базована на аналізі його мікробудови, дає змогу підсумувати, що 
комплекс міг сформуватись за умов сухих степів та схожий до сучасних чорноземів. 

Ключові слова: лес, похований ґрунт, горохівський викопний ґрунтовий комплекс, 
мікроморфологічний аналіз, шліфи, плейстоцен, делювіально-соліфлюкційні процеси. 

 
Подільська височина є частиною Східноєвропейської рівнини та розташована на 

південно-західній її окраїні. Безпосередня близькість цієї території до льодовикових 
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покривів у плейстоцені сприяла накопиченню потужних лесових товщ. Циклічні зміни 
клімату призвели до ритмічності нашарування горизонтів лесів та похованих ґрун-
тів (чи ґрунтових комплексів) [3]. 

Стратиграфічна схема лесово-ґрунтової серії Волино-Поділля розроблена 
А. Богуцьким [1, 2]. Вона добре корелює із стратиграфічними схемами УРМСК [5], 
Польщі [13] та інших регіонів [6, 11]. 

У межах Подільської височини горохівський викопний ґрунтовий комплекс 
сформувався упродовж еемського інтергляціалу і ранніх інтерстадіалів верхнього 
плейстоцену (MIS 5). Його можна розглядати як маркувальний горизонт, який відносно 
легко діагностувати. В еемському міжльодовиків’ї сформувався лісовий ґрунт (ґрунт 
першої фази), а під час ранніх інтерстадіалів верхнього плейстоцену – три мало-
потужних і дуже деформованих делювіально-соліфлюкційними процесами [4] головно 
чорноземоподібні ґрунти, які були названі колодіївськими (за розрізом Колодіїв  
у Передкарпатті). Усі три колодіївські ґрунти на Подільській височині на сьогодні 
описано лише у розрізі Пронятин [12]. У більшості випадків на еемському ґрунті 
розвинений потужний гумусово-акумулятивний горизонт, який розглядають як ґрунт 
другої фази. Додамо також, що південніше лінії Тернопіль–Хмельницький на Поділлі 
під час першої (еемської) стадії ґрунтоутворення також формувались чорноземні 
ґрунти і тому в профілі горохівського комплексу не завжди легко розрізнити самостійні 
ґрунтові горизонти першої та другої фаз ґрунтоутворення. 

Фактологічною базою цієї роботи є матеріали мікроморфологічного вивчення 
горохівського викопного ґрунтового комплексу в понад десяти опорних розрізах По-
ділля, зокрема в розрізах Вишнівець, Гримайлів, Малий Ходачків, Підволочиськ, 
Тернопіль, Ярмолинці та ін. Методика мікроморфологічного аналізу похованих ґрунтів 
добре розроблена та застосовується під час проведення палеогеографічних 
реконструкцій [7–10, 14]. У роботі використано методичні рекомендації, запропоновані 
К. Яриловою та О. Парфьоновою [7, 8]. 

Загальні риси будови профілю горохівського викопного ґрунтового комплексу  
в розрізах Подільської височини схожі між собою. Тут добре виокремлені потуж-
ний (0,5–0,6 м і більше) темного (темно-сірий до чорного, часто з шоколадно-
коричневим відтінком) кольору легкосуглинковий гумусово-акумулятивний (Н) гори-
зонт і суглинистий горизонт ілювіювання (І) вохристового чи іржаво-бурого кольору, 
інтенсивно озалізнений, зі специфічними комірковою та неповносітчастою посткріо-
генними текстурами (висота сітки 0,6–1,0 см і ширина до декількох см), які є свідчен-
ням палеопедокріогенезу. В горизонті І трапляються кротовини і червоточини, запов-
нені матеріалом горизонту Н. Потужність ілювіального горизонту становить зазвичай 
0,8–1,0 м. По текстурних окремостях є плівки бурого озалізнення. 

З огляду на будову горохівського викопного ґрунтового комплексу, ілювіальний 
горизонт відповідає еемському інтергляціалу, а гумусово-акумулятивний – раннім 
інтерстадіалам верхнього плейстоцену. 

В розрізі Вишнівець гумусовий (Н) горизонт горохівського викопного ґрунтового 
комплексу представлений гумусово-глинистою плазмою основи сірого кольору, часто з 
бурим відтінком. Складення головно щільне, іноді простежено у вигляді накладених 
блоків. Порожнини розгалужені, міжблокові, до 3 мм у діаметрі. Агрегати прості, до 
другого порядку. Орієнтування глин головно струменеве і лускувате. 
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Мінеральний скелет добре сортований та становить до 30 % від площі шліфа. Серед 

мінералів виявлено кварц (0,01–0,02 мм), кальцит (0,01–0,03), слюди (0,01 мм). Пере-
кристалізовані форми мікрокристалічного кальциту приурочені головно до стінок 
порожнин (див. рис. 1, a). Серед залізисто-манґанових новоутворень виявлено мікро-
конкреції, ортштейн і нодуль (0,1 мм). Органіка представлена рослинними рештками, 
тонкодисперсним гумусом, гумонами. 

Ілювіальний (I) горизонт складений гумусово-глинистою озалізненою плазмою 
основи сірого кольору, з жовтуватим відтінком. Складення щільне, майже неагре-
говане, рівномірне, блокове. Порожнини головно гострокутні, міжблокові, діаметром 
до 2 мм, та овальні пори до 0,5 мм. Поодинокі пори виповнені перекристалізованим 
мікрокристалічним кальцитом. Глина в основній масі ізотропна, хоча подекуди 
простежено її волокнисте і лускувате орієнтування. 

Мінеральний скелет становить 25–30 % від площі шліфа. В ньому виявлено 
кварц (0,01–0,03 мм), кальцит (0,01–0,03), слюди (0,01–0,02 мм), в домішках трапляєть-
ся глауконіт. Простежено поодинокі форми залізисто-манґанових новоутворень (мікро-
конкреції, нодулі та мікроортштейн). Органіка представлена мулем та гумонами 
чорного забарвлення. 

Мікробудова ґрунту другої фази розрізу Гримайлів теж вказує на схожі умови 
ґрунтоутворення. Проте ілювіальному горизонту (ґрунту першої фази) тут властивий 
більший вміст карбонатних новоутворень. 

Горизонт Н містить озалізнену гумусово-глинисту плазму бурого кольору. В гори-
зонті є велика кількість органічних решток. Вони приурочені головно до пустот.  
Є гумус-муль та гумони чорного і бурого кольору. Горизонт складноагрегований,  
з добре вираженими агрегатами другого і третього порядків. Складення практично 
повсюдно змите. Об’ємні розгалужені порожнини розміщені переважно між великими 
блоками плазми. 

Мінеральний скелет становить близько 20 % від площі шліфа. Тут добре представ-
лені зерна кварцу (0,01, зрідка до 0,5 мм), кальциту (0,01–0,05), слюд (0,01, іноді 
0,5 мм). У домішках простежено також глауконіт розміром до 0,02 мм. Для горизонту 
притаманні численні форми залізисто-манґанових новоутворень: мікроконкрецій, 
нодулів і ін. Серед новоутворень у порах виявлено також концентрацію мікроформ 
перекристалізованого криптозернистого кальциту (розміри зерен від 0,001 мм і менше). 

Ілювіальний (І) горизонт містить гумусово-глинисту плазму коричневого кольору, з 
сірим відтінком. Глина подекуди анізотропна (струменеве та пластинчасте орієнту-
вання глин). Складення агреговане (агрегати головно другого порядку). Великі порож-
нини здебільшого розгалужені, виповнені органічними рештками. 

Мінеральний скелет репрезентований добре сортованими зернами кварцу (0,05 мм), 
кальциту (0,05), слюд (0,01 мм). В домішках зустрінуто глауконіт (0,001 мм). Загалом 
мінеральний скелет становить 15–20 % від площі шліфа. Серед новоутворень просте-
жено сліди перекристалізації мікрозернистого кальциту довкола стінок пор. Також 
виявлено залізисто-манґанові мікроконкреції (див. рис. 1, b) та нодулі округлої форми 
діаметром до 0,5 мм, чорного забарвлення. 

Дещо менший вміст карбонатних новоутворень виявлено у ґрунтах горохівського 
ґрунтоутворення розрізу Малий Ходачків. 

Гумусовий (Н) горизонт представлений тут гумусово-глинистою плазмою основи, 
місцями озалізненою, сірого кольору, з коричневим відтінком. Складення горизонту 
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розмите, добре виражені намиті (накладені один на одного) блоки плазми. Агрегати 
головно прості, до другого порядку. 

Мінеральний скелет становить до 30 % від площі шліфа. Тут є зерна кварцу (0,01–0,02 мм), 
кальциту (0,01 мм). Трапляються крупніші (до 0,3 мм) зерна кальциту, добре обкатані, 
а також окремі новоутворення перекристалізованого мікрозернистого кальциту. 

Органічна речовина представлена гумусом-мулем, гумонами коричневого кольору 
та органічними рештками. У горизонті простежено початкові форми залізисто-
манґанових новоутворень та мікроконкрецій типу нодулів (див. рис. 1, с). 

Ілювіальний (І) горизонт репрезентований гумусово-глинистою, місцями озаліз-
неною, плазмою сірого кольору, з бурим відтінком. Складення у вигляді намитих бло-
ків, розділених розгалуженими міжблоковими порожнинами. В горизонті також чимало 
міжагрегатних пустот. Агрегати головно прості. 

Органічна складова представлена мулем та гумонами чорного забарвлення. 
Мінеральний скелет становить 20 % від площі шліфа. Тут наявні зерна добре сорто-
ваного кварцу (0,01 мм), кальциту (0,01–0,02 мм, більші обкатані зерна діаметром 
до 0,2 мм). У домішках виявлено глауконіт (0,01 мм). В озалізненій глинистій плазмі  
є прояви анізотропії (лускувата та волокниста форми). 

У розрізі Підволочиськ горохівський викопний ґрунтовий комплекс, особливо ґрунт 
другої фази, дуже деформований делювіально-соліфлюкційними процесами, а також 
низкою структурних деформацій, включно з псевдоморфозами по полігонально-
жильних льодах. 

Гумусовий (Н) горизонт складений гумусово-глинистою плазмою коричневого 
кольору. Глина в основній масі плазми ізотропна, проте подекуди виявлено лускувате 
орієнтування. Складення блокове, розмите. Блоки з чіткими контурами темно-бурого 
забарвлення. Порожнини головно великі, міжблокові. Відстань між окремими блоками 
сягає іноді до 2 мм. Тут є значна кількість органічних утворень, виявлено гумони та 
муль чорного кольору. 

Мінеральний скелет становить 20 % від площі шліфа. В скелеті добре виражені 
зерна кварцу (0,01–0,02 мм), кальциту (0,01–0,02), слюд (до 0,03 мм). Серед новоутво-
рень виявлено початкові форми залізисто-манґанових мікроконкрецій. Також у плазмі 
та порожнинах горизонту наявні скупчення перекристалізованого мікрозернистого 
кальциту. 

Перехідний гумусово-ілювіальний (НІ) горизонт складений озалізненою гумусово-
глинистою плазмою основи бурого кольору, з коричневим відтінком. Йому властиве 
пухке губчасте складення. Подекуди складення блокове, намите. Порожнини у вигляді 
розгалужених пустот. Агрегати головно складні (третього та четвертого порядків). 

Глина в основній масі плазми ізотропна, проте ділянками проявляється анізотропія 
у вигляді лускувато-волокнистих та струменево-лускуватих форм. Органічна речовина 
представлена більшою кількістю органічних решток, гумусом-мулем та гумонами. 

Мінеральний скелет становить 25–30 % від площі шліфа. Тут виявлено  
кварц (0,01–0,02 мм), кальцит (0,01), слюди (0,01–0,03), в домішках трапляється орто-
клаз та глауконіт (0,01 мм). Серед мінеральних новоутворень в основній масі плазми 
виявлено мікрозернистий, а в окремих порожнинах – криптозернистий кальцит. Гори-
зонту притаманна наявність різноманітних форм залізисто-манґанових мікроконкрецій: 
початкові форми розміром 0,01 мм, а також ооїди і нодулі діаметром до 0,05 мм. 

 



228                                                                                                    Н. Кремінь, А. Богуцький, О. Томенюк 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50 

 

  a   b 

  c   d 

  e    f 
 

Рис. 1. Мікроморфологічна будова горизонтів Н та І горохівського викопного ґрунтового 
комплексу в розрізах Подільської височини; з аналізатором, × 80: a – Вишнівець, гори-
зонт Н, перекристалізований кальцит тяжіє до крупної порожнини; b – Гримайлів, гори-
зонт І, залізисто-манґанова мікроконкреція в плазмі; c – Малий Ходачків, горизонт Н, 
залізистий нодуль в плазмі; d – Підволочиськ, горизонт І, навколопорове орієнтування глин; 
e – Тернопіль, горизонт І, сплутано-волокнисте та пластинчасте орієнтування глин; f – Ярмо-
линці, горизонт І, орієнтування глин уздовж порожнин 
Fig. 1. Micromorphological structure of H and I horizons of Horokhiv fossil soil complex in the 
sections of Podolian Upland; XPL, × 80: a – Vyshnivets, horizon H, recrystallization calcite tends 
to the large cavity; b – Hrymailiv, horizon I, iron-manganese microconcretion in plasma; c – Malyi 
Hodachkiv, horizon H, iron nodule in plasma; d – Pidvolochysk, horizon I, orientation of clay 
around voids; e – Ternopil, horizon I, entangled-fiber and flakes orientation of clay; f – Yarmo-
lyntsi, horizon I, orientation of clay along the void 
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Ілювіальний (І) горизонт ґрунту першої фази горохівського ґрунтоутворення 

складений інтенсивно озалізненою карбонатною гумусово-глинистою плазмою основи 
бурого кольору. Орієнтування глин у плазмі лускувато-волокнисте. Складення пухке,  
у вигляді розмитих і намитих блоків. Порожнини головно міжблокові, хаотично 
розгалужені, діаметром до 2 мм. Також у плазмі є пори округлої та еліптичної форми  
з навколопоровим орієнтуванням глин (див. рис. 1, d). Агрегати головно прості, до дру-
гого порядку. Органічна речовина представлена тонкодисперсним гумусом та 
гумонами. 

Мінеральний скелет становить 15–20 % від площі шліфа. У ньому виявлено зерна 
кальциту (0,02–0,03 мм), кварцу (0,01–0,02), слюд (0,02 мм), серед домішок трапляється 
ортоклаз. Горизонту притаманна наявність залізисто-манґанових мікроконкрецій та 
виявлено залізисто-манґановий нодуль. 

Мікробудова ґрунтів горохівського ґрунтоутворення розрізу Тернопіль свідчить про 
інтенсивний режим випаровування та високий вміст карбонатів в ґрунтовому розчині. 

Гумусовий (Н) горизонт містить карбонатну гумусово-глинисту плазму основи 
сірого кольору, з жовтим відтінком. Орієнтування глини головно пластинчасте, 
приурочене до мережі великих порожнин. Органічна речовина представлена гумонами, 
гумусом-мулем чорного кольору. 

В горизонті добре виражені прояви перекристалізації мікрозернистого кальциту як  
у плазмі, так і в окремих порах. Мінеральний скелет становить 10 % від площі шліфа. 
Тут виявлено зерна кварцу і кальциту розмірами до 0,01 мм. Горизонт агрегова-
ний (агрегати другого і третього порядків), пронизаний мережею міжагрегатних 
порожнин. В горизонті присутні також більші за розмірами (діаметром від 0,01 мм) 
порожнини та пори. 

Ілювіальний (І) горизонт складений гумусово-глинистою плазмою основи сірого 
забарвлення, з бурим відтінком. Глина головно анізотропна. Анізотропія проявляється 
у пластинчастому, струменевому та сплутано-волокнистому орієнтуванні озалізнених 
глин (див. рис. 1, e), а також у присутності коломорфних глин як довкола пор та 
порожнин, так і в самих порах. Складення переважно просте (першого і другого 
порядку), рідко простежено агрегати третього порядку. Мінеральний скелет представ-
лений погано сортованими зернами кварцу (0,01–0,02 мм; трапляються окремі великі 
обкатані зерна до 0,1 мм діаметром), кальциту (0,01 мм). Вниз по розрізу з’являються 
більші за розмірами (до 0,02–0,03 мм) обкатані зерна кальциту. Серед домішок  
є глауконіт. В горизонті виявлено початкові форми перекристалізації кальциту  
в мікрозернистий. 

Ґрунти горохівського ґрунтоутворення в розрізі Ярмолинці представлені лише 
ілювіальним горизонтом (ґрунт першої фази). 

Ілювіальний (І) горизонт складений карбонатною гумусово-глинистою плазмою 
основи сірого кольору, з бурим відтінком. Глиниста плазма має анізотропні властиво-
сті (пластинчасте та струменеве орієнтування). Горизонт агрегований (агрегати другого 
порядку). Присутні прояви коломорфних глин вздовж великих порож-
нин (див. рис. 1, f). Порожнини виражені великими і дрібними (до 0,01 мм у діаметрі  
і менше) розгалуженими пустотами та округлими порами (до 0,01 мм). Окремі пори 
виповнені перекристалізованим дрібнозернистим кальцитом. 

Мінеральний скелет становить 10–15 % від площі шліфа. Тут простежено зерна 
кварцу (0,01 мм), кальциту (0,01–0,05 мм). В домішках виявлено глауконіт. Окремі 
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великі зерна кварцу вкриті озалізненою глинистою плівкою. Серед включень – 
конкреції чорного забарвлення (можливо, манґан) діаметром до 0,05 мм. 

Підсумовуючи наведене, відзначимо, що у ґрунтах горохівського ґрунтоутворення 
Подільської височини простежено велику кількість карбонатних новоутворень у ви-
гляді різних за розмірами мікроконкрецій перекристалізованого кальциту. Концент-
рація останнього поблизу порожнин вказує на процеси швидкого випаровування та 
високу насиченість ґрунтових розчинів. 

Залізисто-манґанові новоутворення в обох ґрунтах свідчать про змінний характер 
водно-повітряного режиму. Рухомі форми заліза, що сконцентровані в ілювіальному 
горизонті в численних залізистих новоутвореннях і проявлені у вигляді аморфних плям 
озалізнення, неоднорідність забарвлення плазми і розмитість контурів деяких мікро-
конкрецій, швидше за все, пов’язані з оглеєнням. 

Вологий клімат забезпечував періодичне зволоження атмосферними опадами, що 
викликали незначне поверхневе перезволоження ґрунту, яке марковане наявністю 
залізисто-манґанових мікроконкрецій типу нодулів. Наявність лускуватої та волок-
нистої форм орієнтування глин та органіки типу гумус-муль свідчить, що ґрунт міг 
сформуватися за умов сухих степів та схожий до сучасних чорноземів. Тобто на 
Подільській височині природні умови формування горохівського викопного ґрунтового 
комплексу (першої і другої фази) відповідали зоні сухих степів з достатньо добре 
розвинутим чорноземовидним ґрунтом. 
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The Horokhiv fossil soil complex was formed during the Eemian interglacial and early interstadials 

of the Upper Pleistocene (MIS 5) within the Podolian Upland. It can be considered as a marking horizon 
which is quite easy to diagnose. During the Eemian interglacial forest soil was formed and during the 
early interstadials of the Upper Pleistocene, there were formed three low-thickness and mainly 
chernozems-like soils which were highly deformed by delluvial-solifluctional processes. These 
interstadial soils had been called the Kolodiiv soils. All the Kolodiiv soils currently are described only 
in the Proniatyn section on the Podolian Upland. In the most cases above the Eemian soil, there is the 
thick humus-accumulative horizon of the second phase Horokhiv soil are developed. It is hard to 
differentiate this horizon to the distinct soils. Furthermore, it is worth mentioning that on Podillia to the 
south from Ternopil-Khmelnytskyi latitude during the first (Eemian) stage of soil formation chernozems 
also were formed. Therefore, it is not always easy to distinguish separate soil horizons of the first and 
second phases in the profile of Horokhiv pedocomplex. 

The aim of this work is to investigate the characteristic features of micromorphological structure of 
the Horokhiv fossil soil complex and on its basis to find out the palaeogeographical conditions of the 
time when it was formed. A common method of micromorphological studies of fossil soils was used to 
achieve the goal. 



Мікроморфологія і палеогеографічні умови формування …                                                             233 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50 

 
General lithological and micromorphological descriptions of the Horokhiv fossil soil complex in a 

number of key sections of the Podolian Upland are given in the article. 
The results of micromorphological studies indicate that the soils of the Horokhiv pedocomplex 

contain a significant amount of carbonate concretions (mainly microcrystalline forms of calcite), often 
ferruginous, with the numerous evidences of the ferruginous clay movement down the profile in the 
microstructure. The changing nature of the water-air regime was inherent to them. The nature and 
content of organic residues, the orientation of the clay material, and the presence of ferruginous-
manganese concretions make it possible to speak about sufficiently favourable conditions for the 
development of vegetation. 

Palaeogeographical interpretation of natural geographical conditions of the Horokhiv fossil soil 
complex formation based on the analysis of its microstructure allows us to conclude that the 
pedocomplex could be formed in the conditions of dry steppes and it is similar to modern chernozems. 

Key words: loess, fossil soil, Horokhiv fossil soil complex, micromorphological analysis, thin 
sections, Pleistocene, delluvial-solifluctional processes. 
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Проаналізовано зміни в підготовці фахівців-географів в Україні у контексті реформування 

системи вищої освіти. Зокрема, на підставі матеріалів про вступ 2016 р. у вищі навчальні заклади 

держави на географічні спеціалізації на перший курс (для здобуття освіти за кваліфікаційним 

рівнем “бакалавр”) виявлено сучасні тенденції і проблеми географічної освіти у вищих навчальних 

закладах України. Схарактеризовано можливості вступу на географічні спеціальності у 2017 р.  

й наступні роки з урахуванням останніх змін у сфері освіти. 

Освітня реформа в Україні суттєво вплинула на підготовку у вищих навчальних закладах 

фахівців із географії. У 2015 р. Міністерство освіти і науки України ухвалило новий перелік 

галузей знань і спеціальностей, за якими ведуть підготовку студентів. Кількість студентів, що 

почали 2016 р. навчання на географічних спеціалізаціях, суттєво зменшилася порівняно з попе-

редніми роками. Рівень студентів, зокрема, за поданими сертифікатами зовнішнього незалежного 

оцінювання, також суттєво знизився. Кількість студентів, що вступають на географічні 

спеціальності, залежить від кількості місць державного замовлення, які виділяє Міністерство 

освіти і науки 

Усього на географічні спеціальності 2016 р. вступило близько 900 студентів. Найбільшими 

осередками підготовки фахівців-географів є Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка і Львівський національний університет імені Івана Франка. Найближчими роками 

можливе подальше зниження престижу географії. Для подолання негативних тенденцій 

географічну освіту в університетах необхідно оновити відповідно до світових вимог. 

Ключові слова: географія, науки про Землю, середня освіта, спеціальність, спеціалізація, 

вищий навчальний заклад. 

 

В Україні триває реформа вищої освіти. Кінцевою метою цієї реформи є входження 

української системи вищої освіти в європейський освітній простір. В Угоді про 

асоціацію України з Європейським Союзом питанню вищої освіти присвячено окремий 

розділ – 23-й: “Освіта навчання та молодь”. У ст. 431 Угоди зазначено, що Україна  

і країни, що є членами Європейського Союзу, зобов’язуються активізувати співробіт-

ництво в галузі вищої освіти, зокрема, з метою: 1) реформування та модернізації систем 

вищої освіти; 2) сприяння зближенню у сфері вищої освіти, яке відбувається в рамках 

Болонського процесу; 3) підвищення якості та важливості вищої освіти; 4) поглиблення 

співробітництва між вищими навчальними закладами; 5) розширення можливостей ви-

щих навчальних закладів; 6) активізації мобільності студентів та викладачів; 7) спів-

робітництва в галузі освіти для спрощення доступу до отримання вищої освіти [10]. 

Співробітництво у сфері вищої освіти України та Євросоюзу має відбуватися  

з урахуванням рекомендацій, що містяться у двох основних документах Європарламен-

ту, які стосуються сфери вищої освіти: Рекомендації Європейського Парламенту та Ради 
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від 15 лютого 2006 р. про подальше європейське співробітництво в галузі забезпечення 

якості вищої освіти (№2006/143/ЄС) [9] і Рекомендації Європейського Парламенту та 

Ради від 23 квітня 2008 р. щодо створення європейської кваліфікаційної системи для 

можливості отримувати освіту протягом усього життя (№ 2008/C 111/01) [11]. 

Освітні реформи в Україні актуалізували дослідження, пов’язані з різноманітними 

питаннями сучасного стану, проблем та перспектив розвитку географії в Україні як 

складової системи вищої і середньої освіти.  

Наша мета – аналіз вступу в 2016 р. на перший курс (для здобуття освіти за кваліфі-

каційним рівнем “бакалавр”) у вищі навчальні заклади на географічні спеціалізації  

в контексті реформування системи вищої освіти, а також з’ясування перспектив 

розвитку географічної освіти в Україні на найближчі роки. 

Головним джерелом інформації була інформаційна система “Конкурс” [1], яка 

відображала головні етапи вступу у вищі навчальні заклади, також використано 

нормативні документи Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки 

України, матеріали офіційних веб-сторінок вищих навчальних закладів, інформацію 

Міністерства освіти і науки України, оприлюднену на його офіційному сайті, інтерв’ю 

пресі посадових осіб Міністерства. 

Система вищої освіти України передбачає таку ієрархію професійної підготовки  

у вищих навчальних закладах: галузь знань, спеціальність, спеціалізація, освітня 

програма. Галузь знань – це основна предметна область освіти і науки, що охоплює групу 

споріднених спеціальностей. Спеціальність – складова галузі знань, за якою відбувається 

професійна підготовка. Спеціалізація – складова спеціальності, що визначена вищим 

навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи 

освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої освіти. Освітня (освітньо-

професійна чи освітньо-наукова) програма – це система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності.  

Одним з наслідків реформи системи вищої освіти стало ухвалення Кабінетом Мініст-

рів України наприкінці квітня 2015 р. нового “Переліку галузей знань і спеціальностей 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” [8]. У цьому переліку не 

було спеціальності “Географія”, що суттєво вплинуло на вступ студентів на географічні 

факультети і кафедри вищих навчальних закладів України влітку 2016 р. Можливість 

здобувати вищу географічну освіту лише як спеціалізацію була у межах двох 

спеціальностей: 014 “Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)” і 103 “Науки 

про Землю”. До спеціальності “Науки про Землю”, крім географічних наук, увійшли 

також геологічні науки та деякі інші науки про геосфери Землі, які раніше були 

окремими спеціальностями. Такі зміни у правилах вступу суттєво зменшили кількість 

студентів, що вирішили здобувати вищу географічну освіту. 

Наприкінці 2015 р. відбувалося узгодження ліцензованого обсягу підготовки сту-

дентів з новим “Переліком”. У підсумку ліцензований обсяг підготовки географів 

розподілено між спеціальностями “Середня освіта” і “Науки про Землю”. Вищі 

навчальні заклади, у яких готували географів, обрали різні способи розподілу, що згодом 

вплинуло на результати вступу. Зокрема: 

– більшість педагогічних закладів, а також деякі інші, увесь ліцензований обсяг 

перевели у спеціальність “Середня освіта”; 

– більшість класичних університетів, а також частина педагогічних, ліцензований 

обсяг розподілили між спеціальностями “Середня освіта” і “Науки про Землю”. 
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Пропорції розподілу були різними. Класичні університети найчастіше більше обсягу 

надали спеціальності “Науки про Землю”, педагогічні – спеціальності “Середня освіта”. 

Деякі заклади розподілили порівну; 

– деякі класичні університети (у Харкові, Одесі), а також окремі спеціалізовані 

заклади, які ніколи не готували педагогів, увесь ліцензований обсяг перевели  

у спеціальність “Науки про Землю”.  

Різні способи вищі навчальні заклади обрали також для вибору під час вступу 2016 р. 

назви спеціалізацій. Для спеціальності “Середня освіта” була змога, крім основної 

спеціалізації “Географія”, подавати другу спеціалізацію та додаткову спеціалізацію. 

Проте такою можливістю скористалися лише Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського, Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки (м. Луцьк), Приватний вищий навчальний заклад 

“Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана 

Дем’янчука” (м. Рівне). Інші заклади в інформаційну систему “Конкурс” подали 

спеціалізацію “Середня освіта. Географія”. 

Для спеціальності “Науки про Землю” більшість університетів, які раніше готували 

географів, запропонували спеціалізацію “Науки про Землю. Географія”. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка запропонував абітурієнтам п’ять 

спеціалізацій: “Гідрологія”, “Економічна географія”, “Картографія”, “Метеорологія”, 

“Природнича географія”. Значна частина закладів не уточнювала спеціалізації, тобто 

студенти вступали на спеціальність “Науки про Землю”, спеціалізацію “Науки про 

Землю”. Вступ за такою спеціалізацією запропонували деякі університети, які раніше 

взагалі не готували географів. Крім того, траплялися й інші назви спеціалізацій, 

пов’язані з географією: “Географія та гідрометеорологія”, “Геоінформатика”, “Гідроме-

теорологія”. 

Вступ у 2016 р. мав також суттєві особливості розподілу бюджетних місць. Для 

спеціалізації “Середня освіта. Географія” Міністерство освіти і науки України визначило 

обсяги державного замовлення підготовки здобувачів вищої освіти. Ці обсяги були 

суттєво меншими порівняно з 2015 р. Для спеціальності “Науки про Землю” Мініс-

терство оприлюднило пропозиції щодо обсягу державного замовлення у 2016 р., 

запропоновані вищими навчальними закладами на основі обсягів та результатів вступу 

2015 р. Усі ці документи оприлюднено лише напередодні початку вступної кампанії 

2016 р. У підсумку в перші дні подання документів у системі “Конкурс” щодо більшості 

спеціальностей не було інформації про кількість бюджетних місць, що певною мірою 

дезорієнтовувало абітурієнтів.  

Інша особливість вступу 2016 р. – застосування принципу “бюджетні місця мають 

йти за абітурієнтами”, відповідно до якого університети, у які було подано заяви абіту-

рієнтів, що мали високі конкурсні бали, могли сподіватися на додаткові бюджетні місця. 

Усього 2016 р. в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим, м. Севастополя та зони проведення антитерористичної операції) понад 

30 вищих навчальних закладів приймали абітурієнтів на географічні спеціалізації. 

Точної кількості не відомо, тому що деякі вищі навчальні заклади цього року вперше 

подали спеціальність “Науки про Землю” без уточнення спеціалізації і не було відомо, 

якою за змістом вона буде: географічною, геологічною чи чимось середнім.  

За даними на час завершення вступної кампанії (серпень 2016 р.) на географічні 

спеціалізації на перший курс (бакалаврат) зараховано близько 900 абітурієнтів (на 
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30 % менше, ніж у 2015 р.), з них понад 95 % – на денну форму навчання. Усього  

ж в Україні на денну форму навчання на бакалаврат зараховано майже 185 тис. абіту-

рієнтів. Тобто географічну спеціалізацію здобуватимуть менше ніж 0,5 % студентів 

першого курсу бакалаврату.  

Зараховані абітурієнти розподілені приблизно порівну між спеціальностями 

“Середня освіта” та “Науки про Землю”. Однак у спеціальності “Науки про Землю” 

понад 85 % усіх абітурієнтів вступило лише у вісім університетів (у Києві, Львові, Одесі, 

Харкові, Дніпропетровську, Чернівцях, Луцьку, Вінниці). У спеціальності “Середня 

освіта” розподіл студентів був рівномірнішим, найбільше вступило у Львів, Київ (два 

університети), Переяслав-Хмельницький, Луцьк, Чернівці, Ніжин, Чернігів, Кіровоград, 

Полтаву.  

У 2015 р. за даними статистичного щорічника “Основні показники діяльності вищих 

навчальних закладів України” на спеціальність “Географія” на перший курс зараховано 

1 253 студенти [3, c. 131], у 2014 р. – 1 441 [4, c. 127], у 2013 р. – 1 847 [5, c. 127],  

у 2012 р. – 1 972 студенти [6, c. 138]. 

Причин зменшення загальної кількості студентів, що отримуватимуть географічну 

освіту, є декілька: зменшення кількості випускників шкіл і, відповідно, абітурієнтів; 

зменшення кількості бюджетних місць; поділ географії між двома спеціальностями, 

відповідно до нового переліку, що сприяло зниженню важливості географії, а також 

частково дезорієнтувало абітурієнтів; застосування нововведення у процесі надання 

бюджетних місць: якщо абітурієнт не подавав документи на визначене для нього 

бюджетне місце, то воно втрачалося для цього закладу й цієї спеціальності.  

Унаслідок того, що була єдина вступна група “Науки про Землю”, у деяких класич-

них університетах 2016 р. географи отримали більшість бюджетних місць із тих, які  

в минулі роки мали геологи. Причиною цього був вищий середній бал абітурієнтів, що 

вступали на географію, порівняно з вступниками на геологію. Зокрема, це відбулося  

у Києві, Львові, Одесі, Харкові.  

Інші найважливіші тенденції вступу 2016 р. на географічні спеціалізації такі. 

1.  У 2016 р. зменшилася загальна кількість заяв на географічні спеціалізації порів-

няно з кількістю заяв на напрям “Географія” у 2015 р. Якщо врахувати, що значна 

частина абітурієнтів заяви подавали одночасно на спеціальність “Науки про Землю. 

Географія” і “Середня освіта. Географія”, то кількість абітурієнтів, що обрали географію, 

була ще меншою, ніж кількість заяв.  

2.  Спеціалізація “Науки про Землю. Географія” загалом мала більшу популярність, 

ніж “Середня освіта. Географія”. Особливо це стосувалося найбільших центрів 

географії, класичних університетів (Київ, Львів, Чернівці та ін.). У педагогічних 

університетах, де було дві спеціалізації, загалом популярнішою була “Середня освіта. 

Географія”. Однак на кількість заяв суттєво впливала кількість бюджетних місць. 

3.  Унаслідок використання принципу “бюджетні місця мають йти за студентами” 

перевагу отримали найбільші центри географічної освіти в Україні загальнодержавного 

й міжрегіонального значення: найбільше бюджетних місць було додано на географію 

університетам Києва, Львова, Харкова, Дніпропетровська, Луцька, Чернівців.  

4.  Тривожною тенденцією стала відмова частини абітурієнтів від реального 

бюджетного місця на географію для навчання на платній формі на престижнішій 

спеціальності або у іншому регіоні. Від цього постраждали Київ, Львів, Одеса, Харків, 

Луцьк, Переяслав-Хмельницький, Чернівці й ін. Загалом втрати були доволі суттєвими. 
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У деяких університетах не заповнено до 25 % виділених бюджетних місць. Порівняно 

малими були втрати у Києві, очевидно тут вплинув чинник навчання в столичному 

провідному навчальному закладі, який зменшив кількість відмов. Однак зазначимо, що 

певна частка відмов від бюджетних місць (у середньому 5–10 %) була на всіх спеціаль-

ностях незалежно чи це географія, чи, наприклад, право. 

5.  Суттєво зменшилася кількість вступників на платну форму навчання. І раніше на 

географію, на платну форму навчання, вступало порівняно небагато абітурієнтів. 

Ліпшою була ситуація лише в Західному регіоні. Цього ж року навіть в університетах 

заходу України суттєво зменшилася кількість студентів-платників. Населення не має 

грошей, а якщо уже вирішують платити за здобуття вищої освіти, то за престижнішу 

спеціальність. 

6.  Рівень студентів, зокрема, за поданими сертифікатами, конкурсним балом, зага-

лом виявився орієнтовно середнім. Адже було чимало спеціальностей, де він був 

нижчим, особливо на спеціальності “Середня освіта”, деяких технічних спеціальностях 

тощо. Однак порівняно з 2015 р. середній рівень абітурієнтів, що вступали на географію, 

знизився. Дуже тривожною тенденцією є зменшення кількості абітурієнтів, що вступили 

на географію, із найвищими конкурсними балами, принаймні понад 180,0. Усього в Укра-

їні цього року таких абітурієнтів на географічні спеціальності вступило 14 (з них 7 –  

у Київ), з них лише двоє мали конкурсний бал понад 190. Для порівняння – лише 

у ЛНУ імені Івана Франка на спеціальність “Право”, в 2016 р вступило 66 осіб із 

конкурсним балом 180 і вище. Конкурсний бал вступників на спеціальність “Науки про 

Землю” загалом був вищим, ніж на спеціальність “Середня освіта”. 

7.  Найбільше абітурієнтів вступило на бакалаврат з географії в КНУ імені Тараса 

Шевченка й ЛНУ імені Івана Франка. КНУ імені Тараса Шевченка попереду за 

підсумками вступу на денну і заочну форми навчання. На денну форму найбільше 

вступило у ЛНУ імені Івана Франка. КНУ імені Тараса Шевченка є також лідером за 

якісним складом студентів. 

8.  Спроба поділу географії на вужчі спеціалізації (у Києві) підтвердила відомий 

факт – абітурієнти орієнтуються на відомі назви, які вони вважають цікавішими і (або) 

перспективнішими. Відповідно, економічна географія приваблювала їх значно більше, 

ніж, наприклад, гідрологія чи картографія. Хоча тут також був значний вплив чинника 

кількості заявлених бюджетних місць.  

9.  Вступ 2016 р. загалом засвідчив також, що студенти йдуть усе-таки туди,  

де є більше бюджетних місць, тобто гасло Міністерства освіти і науки України 

“бюджетні місця мають йти за студентами” виявилося не зовсім коректним. Абітурієнти 

здебільшого “йшли за бюджетними місцями”, Міністерство лише ввело оперативний 

механізм коригування кількості бюджетних місць відповідно до популярності 

університетів серед вступників з високим балом. 

10.  Як і в попередні роки, простежувалася перевага Західного регіону України за 

загальною кількістю абітурієнтів, що вступили на географічні спеціалізації, порівняно  

з центральними, південними, східними регіонами. Така ситуація зумовлена трьома 

чинниками: демографічним, історичним, географічним. По-перше, на заході України 

найбільше випускників шкіл, адже в регіоні найліпша демографічна ситуація, найвищий 

рівень народжуваності й, відповідно, висока частка осіб студентського віку. По-друге, 

розвиток географічної освіти і науки на заході України, зокрема в Галичині, має давню 

традицію, ще з ХІХ ст. По-третє, розвитку географії у регіоні сприяє різноманітність 



Тенденції та проблеми розвитку географії в Україні …                                                                   239 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50 

 

місцевих природних умов і ресурсів (зокрема, тут розташовані Українські Карпати, най-

вищі гори на території України), що певною мірою стимулює географічні дослідження 

та підвищує популярність географії. 

11.  В Україні останніми роками занепадає підготовка географів на заочній формі 

навчання. У 2016 р. лише декілька вищих навчальних закладів набрали невеликі групи 

студентів-заочників, найбільше – університети Києва (КНУ і КНПУ) та Чернівців. 

Загалом вступ на географічні спеціалізації у 2016 р. засвідчив, що географічна освіта 

в університетах є критично залежною від кількості наданих бюджетних місць, а їх ста-

ватиме щоразу менше. 

Наприкінці листопада 2016 р. на засіданні Кабінету Міністрів України ухвалено 

рішення про відновлення у “Переліку” окремої спеціальності “Географія”, воно набуло 

чинності 1 лютого 2017 р. [7]. Це рішення стало наслідком численних звернень 

представників географічного середовища України, занепокоєних майбутнім географії як 

науки. Рішення звичайно ж загалом є позитивним для географії. Однак деякі особливості 

його ухвалення знову ж таки можуть послабити позиції географії під час вступу 2017 р. 

Адже, по-перше, географію потрактовано як нововведену спеціальність, тому для неї не 

передбачено бюджетних місць. Питання щодо повернення спеціальності “Географія” 

бюджетних місць, які до 2016 р. були за нею, а потім відійшли до спеціальності “Науки 

про Землю”, наразі не вирішене. Крім того, у межах спеціальності “Науки про Землю” 

залишилися гідрологія, океанографія, кліматологія, метеорологія, які в Україні 

розвивалися в тісному взаємозв’язку з географією. 

Тенденції освітньої реформи наприкінці 2016–на початку 2017 р. свідчать про по-

дальше погіршення ситуації зі вступом у вищі навчальні заклади для здобуття геогра-

фічної освіти. Прийнято декілька нових рішень, які, на наш погляд, можуть сприяти 

зменшенню вступу на географічні спеціалізації. Це, зокрема, такі рішення. 

1.  Зменшення загальної кількості заяв, які можуть подавати абітурієнти. У 2017 р.  

у ході вступу можна буде подавати на бюджетні місця всього дев’ять заяв на чо-

тири спеціальності (у 2016 р. – 15 заяв на п’ять спеціальностей) [2]. Це може дещо 

зменшити кількість заяв на географічні спеціальності й спеціалізації, особливо 

абітурієнтів з вищим балами, тому що географія не належить до найпрестижніших 

спеціальностей. У 2016 р. серед тих, хто поступили на географічні спеціальності 

на бюджетні місця, частка абітурієнтів, для яких пріоритет був 10 і нижче 

становила близько 5 %. 

2.  Запланований Міністерством освіти і науки України швидкий перехід до системи 

профільних шкіл. Унаслідок цього з часом може виникнути ситуація, коли  

в більшості шкіл України у старших класах географія не буде окремим 

обов’язковим предметом. Її викладатимуть повноцінно лише в профільних шко-

лах. Проте сучасна ситуація в середній освіті засвідчує, що лише незначна частина 

шкіл обере профілем географію. З огляду на це в перспективі ще більше 

зменшиться кількість вступників на географічні спеціальності. 

Крім того, не припиниться дія інших чинників, які загалом сприятимуть зменшенню 

кількості абітурієнтів, зокрема: зменшення кількості випускників шкіл; конкуренція  

з боку вищих навчальних закладів інших країн, особливо Польщі.  

Останні рішення щодо зміни порядку виплати стипендій, за якими зменшується 

кількість студентів, які зможуть їх отримувати, може зменшити кількість школярів, які 



240                                                                                                                       Р. Лозинський, В. Біланюк 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50 

 

вступатимуть у вищі навчальні заклади. Усе це на географії відобразиться більше, ніж 

на багатьох інших спеціальностях, оскільки вона не належить до надто популярних. 

На підготовку географів можуть вплинути також зміни в межах спеціальності 

“Середня освіта”. Імовірно, що за декілька років повноцінно запрацює підготовка 

бакалаврів не лише за основною спеціальністю, а й за другою і додатковою. Тут також  

є загрози для географії, адже не відомо, наприклад, чому нададуть перевагу абітурієнти, 

які вступатимуть на спеціальність “Середня освіта”: спеціалізації “Історія і географія” 

чи “Географія та історія”, “Біологія і географія” чи “Географія і біологія”. У перспективі 

підготовка студентів на спеціалізації “Середня освіта. Географія” може щораз більше 

відособлюватися від підготовки географів-практиків і науковців.  

Отже, найближчими роками, швидше за все, відбуватиметься подальше зниження 

престижності географічної освіти. Поєднання цієї тенденції з іншими негативними 

чинниками розвитку географії підвищує ймовірність настання затяжної кризи в гео-

графічній науці України. Може розпочатися занепад деяких осередків географічної 

освіти і науки. Зменшиться кількість вищих навчальних закладів, які матимуть 

аспірантуру й магістратуру з географії. Імовірно, що залишиться близько десяти центрів 

розвитку географії як науки, близько 15 центрів зосередяться на підготовці вчителів 

географії. Географічну спільноту України чекає важка робота з підвищення престижу 

географії, уведення нових географічних спеціалізацій, оновлення географії відповідно 

до світових вимог. За складної економічної ситуації в державі, сучасного становища 

сфери науки й освіти зробити це не просто. 
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TRENDS AND PROBLEMS OF GEOGRAPHY DEVELOPMENT IN UKRAINE  

IN THE CONTEXT OF HIGHER EDUCATION REFORM 
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Changes in training geographers in Ukraine in the context of the reform of higher education are 

analysed. In particular, on the basis of materials of admission to universities in 2016 geographical 

specialization in the first year (The Bachelor of Education), modern tendencies and problems of 

geographic education in higher educational institutions of Ukraine are identified. Possibilities to 

university entrance on the geographical specialties in 2017, taking into account recent changes in 

education, are characterized. 

Educational reform in Ukraine has strong effect on the training of the professional staff in geography 

in higher educational institutions. A new list of specialties, approved by the Ministry of Education and 

Science in 2015, does not include geography. Therefore, the number of students that started studying at 

the geographical specializations had significantly decreased in 2016. The average grade point of admitted 

students also had decreased. The number of students is highly dependent on the number of State-financed 

places allocated to the Ministry of Education and Science. 

Altogether about 900 students entered the geographical specialties in 2016. Taras Shevchenko 

National University of Kyiv and Ivan Franko National University of Lviv are the largest training centers 

of the students admitted to geographical specialty. In the coming years, the further reduce of the prestige 

of geographical education is possible. To overcome the negative trends it is necessary to update the 

geography education according to the world requirements. 

Key words: geography, Earth Sciences, secondary education, specialty, specialization, higher 

education institution. 
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The peatland drainage is one of the main man-made factors of the landscape water circulation and 
peatland ecosystems degradation. To return former sustainable ecological state of peatland it is necessary 
to carry out the renaturalization. The essence of renaturalization is renewal of water regime with following 
renewal of the peatland ecosystem like it was before drainage. Change of water runoff regime is effective 
mechanism of the peatland renaturalization – so called active protection. To renaturalize the Zalyvky 
peatland in the Roztochia Natural Reserve it is necessary to keep high groundwater level that will cause 
renewal of peat forming, stop succession processes, growing up by untypical for peatland plant species, 
reduce the risk of peat burning. Based on the results of natural conditions and recent ecological state of 
the Zalyvky peatland analysis the general scheme of renaturalization and hydrologic regime renewal has 
been worked out. With this aim, the series of measures are realized. They allow increasing  
the groundwater levels due to coming of water from the river streams and channels, making the runoff 
slower and renewing small water bodies. Small water bodies like ponds play not only water regulating 
role but also key ecological role for many bird species, ecological education, and tourist-recreation 
attractive. It is expected that keeping of higher ground water levels will be assisted by the beavers 
population with their natural dams. 

Key words: renaturalization, drainage melioration, peatland, water runoff regulating. 
 
The Roztochia region has been man-made changed in XX-th century. Especially it concerns 

to the peatlands of high ecological value. For example: a) during 1960–1980 most of the 
peatlands have been drained and transformed to monoculture grasslands for pasture; b) dense 
drainage channels network caused rapid decrease of groundwater levels and surface water 
runoff changes; c) natural lakes and floods have been disappeared; d) hydrological, 
hydrochemical, hydrobiological parameters of the ecosystems have been changed; e) land use 
structure of the region has been transformed; f) the area of the peatlands, peatbogs and water 
bodies has been decreased. 

The main factor of water resources and peatlands forming is precipitation within  
the catchment. And a man has not effective impact upon this factor. At the same time, a man 
can regulate another component of water balance of the territory – water runoff. The peatlands 
drainage is one of the main man-made factors of water circle changes within the landscape.  
So the water runoff regime change is an effective instrument of the peatlands renewal. It is so 
called active protection of the peatlands. And the main instrument of the runoff change is water 
regulation. 

To restore the former sustainable ecological state of the peatlands it is necessary to carry 
out the renaturalization process. The process of renaturalization combines the surface and 
ground water levels renewal, return of the peatbog ecosystems, which exists before the drainage 
melioration, restoring forage reserve for the water-fowl, decrease of the human impact, nesting, 

_____________________ 
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propagation and migration conditions improving for water-fowl and other animal species, 
recurrence and reintroduction of the autochthon plant and animal species. 

Necessity of the research and renaturalization of drained areas is caused by high level  
of manmade pressure. Another cause is low level or even lack of drained and secondary 
swamped lands using as well as the areas covered by untypical plant species. Effective 
renaturalization of low-productive and ecologically disturbed lands needs special study. 

The subject of matter is peatbog Zalyvky located in the natural reserve Roztochia (Yavoriv 
district, Lviv region). The peatbog is situated on the left bank floodplain of the Vereshchytsia 
River, to the north of the Yaniv Pond and it is detached from the Vereshchytsia by-pass channel 
by a ground dike. 

Natural ecological state of the Zalyvky peatbog has been disturbed due to drainage 
melioration impact. Research of the biologists and ecologists allow to conclude that here  
it is needed and possible to renew the natural vegetation and to carry out reintroduction  
of the autochthonal species of plants and animals. Start of renaturalization process  
in the Zalyvky peatbog is substantiated by: not using in agriculture, no satisfied technical state 
of the drainage network, often peat inflaming during dry summer periods, secondary swamping 
and succession processes with atypical secondary vegetation, low soil fertility, high peat 
mineralization and little thickness of peat layer. 

The objective is limitation and reduction of negative ecological impact of the drainage 
channels by hydrological regime regulation. The main goal is slowdown of water runoff, 
increase of soil water saturation and reswamping. The main tasks were: 1) inspection  
of drainage system elements technical state and drained areas; 2) working out of the 
renaturalization scheme for the Zalyvky peatbog; 3) hydrologic and hydrogeological 
investigations and substantiation of the renaturalization scheme; 4) working out of the measures 
complex for water level renewal considering the hydrological and hydrogeological regime  
of the adjoining areas; 5) assessment of the planed measures upon environment. 

The work is realized within the International research project “Implementation of nature 
protective measures for local community adaptation to climate changes in Roztochia (Yavoriv 
district, Lviv region, Ukraine)” realized by NGO “Public Institute of Nature Protection”  
in cooperation with the “Roztochia” Natural Reserve and the National Environmental Centre 
of Ukraine within the frame of the International program “Climate Forum East II” funded  
by the European Union, the Austrian Development Cooperation and the Austrian Red Cross 
and WWF coordinated. 

State of knowledge. Studying problems of renaturalization and land use on the drained areas 
testifies about noticeable decrease of bioproducing ability of the soils during last decades.  
As the main cause of these processes the ineffective using of the drained areas, their 
podzolization, carbonization, superdrying, peat inflaming, deflation, secondary swamping, 
succession, depletion of plant species diversity and monoculture domination are called. Most 
of these areas are used for pasturing [1, 2, 4–6]. 

Taking into account direct relation between these parameters and level of agricultural use 
of the drained areas, technical state of the drainage system and agricultural techniques  
the experts and scientists consider to carry out the renaturalization on the lands where during 
last years the ecological situation was permanently unsatisfactory [5, 6]. 

Thereby studying of the present technical and ecological-meliorative state of drainage 
systems and drained areas with selecting of priority for renaturalization territories is actual  
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and urgent scientific and practical task. Its solution is impossible without substantiation  
of the scientific concept of investigations and the methods development of their realization. 

On the strategic level it is necessary to develop the program of drained areas inventory, 
determining of their using effectiveness, ecological-meliorative monitoring and the general 
scheme of the lands renaturalization [3, 5, 6]. 

Geographic conditions. It is two main reasons for water runoff regulation: its natural 
irregularity in space and time and manmade disturbance (unbalancing). The seasonal 
precipitation distribution is presented in the Table. 

 
Average and maximal precipitation sum and average amount of days with precipitation  

by the months for Yavoriv town (according to the State Committee on Hydrometeorology) 
 

Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Average precipitation, mm 35 38 36 45 75 89 92 74 55 42 41 46 
Maximal precipitation, mm 88 98 71 122 148 254 237 172 152 178 113 105 

Days with precipitation 15 15 14 12 15 15 14 12 12 12 15 17 
 
Such distribution of precipitation determines the main features of studied area hydrological 

regime: a) mixed river alimentation; b) high spring flood and low-water in summer-autumn 
drought period; c) uneven seasonal runoff distribution with domination in summer-autumn 
period; d) during low-water years the portion of winter runoff increases (underground 
alimentation), and during high-water years the portion of spring runoff reaches 40–60 %, winter 
period – 10–20 %; e) often floods in summer, episodic floods in winter; f) amount of floods 
reaches 1–5 per year, mean duration is 8–15 days, maximal – 35, water level height is equal 
1,2–1,4 m; g) spring floods excess summer floods; ж) unit discharges reach 20 dm3/s.km2  
in river headwaters. 

According to observations on the gauging stations network the long-term average, mean 
maximal and mean minimal water runoff parameters for the periods 1965–1987, 1980–2013 
and 1963–2013. The analysis shows that average runoff has increased in the upper part of the 
Vereshchytsia River, and has decreased in the catchments of Svynia, Rata and Solokia Rivers. 
Partly it can be explained by drainage systems decay since low-water runoff has increased 
everywhere. 

Methods of peatland research for renaturalization. Important precondition for 
successful realization of peatlands and bogs renaturalization projects is zoning of the meliorated 
lands by technical, hydrologic-meliorative, ecological states to ascertain practicability of follow 
exploitation, reconstruction, renovation drainage systems or renewal of natural biogeocoenoses 
as well as landscape and biological diversity enhancing.  

Degradation degree of the drainage systems and practicability of their renovation depends 
on the time past since their constructing or last reconstruction. So the first criterion  
of the drainage system degradation degree is amount of idle hydrotechnical constructions  
and drain collectors without runoff versus to the total amount of these constructions. Execution 
of this research task gives to us one of the key criteria for assessment of peatland 
renaturalization possibility.  

But it is necessary to note that high rate of the technical degradation does not cause flooding 
or high groundwater level every time. In other words the drainage system degradation degree 
evaluated by the technical parameters can inadequately reflect hydrologic-meliorative state  
of the drained land and inversely. We can differentiate the assessment of drainage system 
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technical degradation degree based on the idle construction elements and the evaluation  
of the drained landscape degradation degree based on swamping rate and the time of runoff (so 
called degree of hydrogeologic-meliorative degradation). In this case the share of swamped and 
flooded lands is considered as a dominant (priority) feature of degradation. This feature should 
have straight impact upon water pollution and relatively higher in comparison to drained area 
amount of carried away pollutants. Thereby the second important research task is evaluation  
of recent hydrogeologic-meliorative state. Following works include corresponded monitoring 
system organizing with hydrogeological bore-holes and gauging stations network. Planning and 
realization of the hydrogeologic-meliorative monitoring can be considered as the third and key 
task of renaturalization works. 

Under drainage impact the row of natural features and elements are noticeable changed: 
first, hydrographic network, second, regime and balance of natural surface and ground waters, 
third, seasonal water runoff distribution, chemical composition of ground waters, soil structure, 
vegetation type etc. 

The overall degree of the drainage system obsolescence can be defined with the help  
of water balance accounting. The tendency of decreasing ground water inflow to the stream 
network is characteristic for a territory where drainage system obsolescence and disabling  
are observed. Due to water level increase in the channels and rivers and prolongation of ground 
waters alimentation the intensive silting, overgrowing and sedimentation in the river beds and 
channel. These processes delay the water cycle, and make for decreasing of low-water period 
and ground water outflow, and overall recession of area drainage.  

Such analysis based on a water balance accounting and modelling can be considered like 
central element of the peatlands renaturalization project implementation, as long as it allows  
to obtain synthesized information and implications concerning the applicability and possibility 
of the natural hydrological regime and biogeocoenosis renewal. 

So the overall value of drained peatlands degradation is carried out by three main criteria: first, 
ground water level regime and intensity of its increasing, second, duration of surface water run away, 
unit discharge, third portion of the areas with secondary swamping or irregular runoff distribution. 

First criterion is evaluated by direct measurement of ground water level on observation 
boreholes network. Second one can be ascertained by the following parameters assessment: 
dates and duration of high water levels in open channel network; content of organic matter and 
oxygen in water. Third criterion consists of the following features: receipts and expenditure 
ratio in water balance (method of balance); hydrophytes plants distribution as indirect feature; 
peatland areas increasing in a catchment basin land structure (remote sensing methods). 

These criteria and parameters determination also have to be included into research tasks 
within the peatlands renaturalization project. 

Next phase of such research is assessment of ecological and biological values of the lands, 
biological and landscape diversity rate, degree of degradation and manmade changes  
in biogeocoenoses, assessment of the practicability and availability of concrete landscape 
renaturalization and renewal of it biocoenose. 

Main results and discussion. For the nature reserve peatbog Zalyvky renaturalization  
it is necessary to support permanently high water level. High water levels will lead to peat 
forming renewal, stop succession processes, reduce risk of dry peat and forest flaming. 

Based on the results of geographic conditions analysis and recent state of the Zalyvky 
peatbog the general scheme of it renaturalization and hydrological regime renewal has been 
elaborated. Relief and hydrographical features of the project area has been analyzed with  
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the help of geodesic and cartographic methods. The core of worked out scheme is following. 
In the upper part of Zalyvky peatbog, which is bended by the Stavchanka riverbed and  
the drainage channels two water inlet pipes are installed. Through these inlet pipes with 
diameter 400 mm water from the drainage channel and partly from river bed comes into peatbog 
area. The water is distributed on the peatbog surface by the network of new or cleared all drains. 
A part of water passes through these drains far into peatbog and other part infiltrates and 
saturates the peat layer. 

Ground water level is scaled up to 0,4 m in average during next few years due to water 
incoming from the neighboring drainage channels and streams and slowdown water runoff from 
the peatbog, renewal of local flooding and small water bodies. Water runoff slowdown  
is reached by construction of small dams across the channels on the peatbog area. Small water 
bodies play not only important water-detention role but also become ecological nidi for many 
bird species, are the object for environmental education and tourist-recreation attractions.  
As it is expected in nearest future high water level and flooding will be supported by natural 
dams built by beavers. The population of this typical for the region specie increases recently in 
the Roztochia Natural Reserve. 

Conclusions 
1. Drained lands zoning by technical, hydrological-meliorative and ecological states with 

the aim to ascertain applicability of further exploitation, reconstruction of drainage systems, 
renewal of natural biogeocoenoses, and protection of soils, peatlands and water resources is 
important precondition for successful renaturalization project realization. 

2. Overall value of drained peatlands degradation degree can be worked out by three 
main criteria: ground water level and intensity of its increasing, duration of surface water run 
away and unit discharge, subsurface runoff, and portion of the areas with secondary swamping 
or irregularity of water runoff distribution.  

3. Realization of the project will assist to stabilize the ecological situation, to raise 
bioproductivity of the drained lands, and to reduce fire risk. Renaturalized peatlands will play 
role of “safety corridor” and “natural areas” within the agrolandscapes that will promote 
migration of animals and birds of passage. Thereto successful renaturalization of the peatbogs 
gives outlooks to lay out the education-cognitive routs with appropriate infrastructure, scientific 
research program extension and local environmental monitoring system widening.  

4. Renaturalized peatlands can be used in economic activities for energetic willow, osier, 
herbs cultivation, berry, fir, quick-growing wood plantations etc. 
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Осушення торфовищ, заболочених угідь – один з головних антропогенних чинників змін обігу 
води у ландшафтах і деградації болотних екосистем. Для повернення колишнього збалансованого 
екологічного стану болотам необхідно застосовувати ренатуралізацію, суть якої полягає у 
відновленні водного режиму з подальшим відновленням водно-болотної екосистеми, яка існувала 
до осушення. Зміни режиму стоку води є ефективним механізмом ренатуралізації боліт – це так 
звана активна охорона. Для ренатуралізації заповідного торфового болота Заливки в природному 
заповіднику Розточчя необхідне постійне підтримування високих рівнів ґрунтових вод, яке зумо-
вить відновлення торфоутворення, припинить процеси сукцесії, заростання відкритих торфових 
боліт і цінних природно заболочених луків нетиповою рослинністю, знизить ризик займання 
торфовищ. На підставі досліджень природних особливостей та аналізу сучасного стану болотного 
угіддя Заливки визначено загальну схему його ренатуралізації, і відновлення гідрологічного режи-
му зокрема. З цією метою вживають низку заходів для поступового підвищення рівня ґрунтових 
вод унаслідок надходження води з місцевими водотоками, струмками і каналами та сповільнення 
й обмеження стоку з території болота, відновлення малих водойм, які виконують не лише водоза-
тримувальну функцію, а й відіграють визначну екологічну роль для багатьох видів птахів, для еко-
логічної освіти, є туристично-відпочинковими принадами. У майбутньому очікується підтримання 
ефекту обводнення природними загатами бобрів, популяція яких відновлюється в заповіднику. 

Ключові слова: ренатуралізація, осушувальна меліорація, торфові болота, регулювання водно-
го режиму. 
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The paper deals with the analysis of the relationships between the visual characteristics of mountain 
ecosystems as they appear on spatial images, and the characteristics of the abiotic conditions as being 
governed and (or) indicated by the terrain morphometric parameters, in the study area in Ukrainian 
Carpathians. LANDSAT 7 ETM+ spatial imagery with 30 m resolution, and SRTM v. 4.1 DEM with 
90 m ground resolution were the main data sources used in the study. Based on the analysis of LANDSAT 
imagery, three principal components have been picked out that describe the different characteristics of 
vegetation and land cover spatial differentiation. Terrain parameters accounted for in the study included 
raw elevation values, flow energy index, slope values, topographic wetness index, and insolation index. 
The canonical correlation analysis has then been applied to analyze the relationships between the 
landscape reflectance characteristics, and the terrain morphometric parameters, allowing deriving two 
statistical significant canonical roots and determining their structure. The relationships between the 
structure and properties of vegetation cover (as conditioned by landscape abiotic factors and the land use 
structure), and the terrain morphometric parameters have thus been revealed and statistically 
substantiated. 

Key words: LANDSAT imagery, digital elevation models, terrain morphometric parameters, factor 
analysis, canonical analysis. 

 
The study of the relationships between the mountain ecosystem properties and  

the characteristics of their abiotic environment is very relevant from the point of natural 
conservation and the protection of flora and fauna species. New sources of detailed spatial data 
have become available nowadays for scientists and practitioners, including high-resolution 
spatial images of the Earth surface. The advantages of these data include the high spatial detail, 
temporal actuality, and digital format, allowing directly processing and analyzing data in GIS. 
At the same time, high-resolution spatial imagery now is widely accessible through the web-
services for anyone with internet access, and many kinds of images are distributed free  
of charge, which is especially important for countries like Ukraine, where funding for scientific 
research is very limited. 

Two main kinds of digital spatial layers relevant for ecological and geographical studies are 
digital elevation models (DEMs) and multispectral spatial imagery. The first are used to 
calculate a set of morphometric parameters and the related hydrologic, climatologic, and other 
characteristics closely linked to terrain morphometry, while the latter, characterizing reflective 
properties of Earth surface in different spectral bands, are the valuable source of information 
on natural and anthropogenic ecosystems distribution, on the state and functioning  
of vegetation cover, and on the distribution of land use and land cover types. 

_____________________ 
© Mkrtchian A., 2016 
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Ukrainian Carpathians are an important regional biodiversity hotspot and the refuge and 

corridor for many plants and animals species, including rare and endangered ones. They 
provide indispensable ecosystem services and contain important areas for local and regional 
tourism and recreation. Article 4 of the Framework Convention on the Protection and 
Sustainable Development of the Carpathians (known as a Carpathian Convention, signed  
in 2003 in Kyiv) directs that the Parties shall pursue policies aiming at conservation, sustainable 
use and restoration of biological and landscape diversity throughout the Carpathians, taking 
appropriate measures to ensure a high level of protection and sustainable use of natural and 
semi-natural habitats, their continuity and connectivity. The developing of an ecological 
network in the Carpathians, as a constituent part of the Pan-European Ecological Network, and 
the establishing and supporting a Carpathian Network of Protected Areas, have been prescribed. 

The complex diverse terrain and the substantial diversity in environmental conditions within 
relatively short distances are the factors contributing to high levels of biological diversity while 
also facilitate the increased fragility of geosystems and the development of hazardous processes 
like landslides, rockfalls, mudflows, avalanches, etc. Probably the most disturbing of these  
in Ukrainian Carpathians is the supposed increase in the frequency and intensity of floods 
hitting river floodplains where most settlements, local industry and infrastructure are located. 

This study aims at the analysis and assessment of the relationship between  
the morphometric terrain characteristics that condition the movement and redistribution  
of water, solar energy, air, soluble matter and insoluble particles, and the reflectivity of 
landscape cover in different spectral bands, indicating the type and condition of vegetation 
cover, and the presence and structure of man-made features. The main data sources used in the 
study have been SRTM v. 4.1 DEM with 90 m ground resolution, and LANDSAT 7 ETM+ 
spatial imagery with 30 m resolution, taken on May 2, 2000. Study area encompasses  
the rectangular region of 90×70 km dimension, located in the central part of Ukrainian 
Carpathians, spanning parts of northern and southern macroslopes and adjacent foothills. Data 
have been analyzed with a set of statistical methods, namely multiple regressions analysis, 
factor analysis, and canonical correlation analysis. 

 

 
 

Fig. 1. Study area location 
Рис. 1. Місцеположення території досліджень 
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DEM has been used for the derivation of primary and secondary morphometric parameters. 

Primary morphometric parameters, apart from the elevation proper, included slopes, and plan 
and profile curvatures. Secondary morphometric parameters calculated for the study included 
Topographic wetness index (TWI) that relates to the water redistribution on terrain elements 
and the location of cite in landscape catena [2]; the index of slope flow energy relating to  
the erosivity of sheet-and-rill surface flow that causes the redistribution of solid matter [1]; and 
the insolation index that reflects the relative supply of solar energy on terrain elements  
of different aspect and slope values [3]. 

 

 
 

Fig. 2. Topographic wetness index (TWI) distribution 
Рис. 2. Розподіл топографічного індексу вологості 

 
Principal component analysis (a variation of factor analysis) has been applied to analyze  

the relationships between different bands of multispectral image. Bands 2,3,4,5 of 
LANDSAT 7 ETM+ have been preselected for the analysis as the most informative ones.  
The main mission of the principal component analysis as being applied to multispectral imagery 
is to reduce the effective dimensionality of a set of image bands by separating the most significant 
information (considered to be present on several bands) from the supposed information noise [6]. 

In our case the first three derived principal components have covered the 99,6 % of the total 
spatial variability of 4 bands of the LANDSAT multispectral image. From this, the first 
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principal component describes around 75 % of the total variability. It represents the total 
“brightness” of the scene, and is highly correlated with all four image spectral bands. Its visual 
inspection and juxtaposition with topographic and thematic maps and layers has revealed that 
this component clearly shows the location and density of tree stands, featuring high values  
in the places where dense deciduous and coniferous tree stands are located. This component 
can thus be used for applied tasks of analyzing the general state of tree cover and its temporal 
dynamics (if image sceneries for different time periods are being analyzed). 
 

 
 

 
 

Fig. 3. Principal component 1 of LANDSAT 7 ETM+ bands 2,3,4,5 
Рис. 3. Головна компонента 1, виділена за діапазонами 2,3,4,5 знімку LANDSAT 7 ETM+ 

 
The second principal component has revealed the strong negative correlation with  

the reflectance values in the LANDSAT band 3 (corresponds to red spectral range) and 
simultaneously – the positive correlation with LANDSAT band 4 (corresponds to near-infrared 
spectral range). It also shows very strong (r = 0,95) correlation with the values of  
the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) introduced in 1973 and since then 
extensively applied in the various fields for the vegetation and landscape analyses of remotely 
sensed data [4, 5]. It is calculated by following formula: 
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REDNIR
REDNIRNDVI

+
−

=
, 

where RED and NIR are the reflectance values in red and near-infrared spectral ranges, 
respectively. It has been shown that the values of this index correlate closely with the wide set 
of vegetation characteristics, in particular its primary production, biomass, leaf area index, 
chlorophyll concentration in leafs, etc. [4] In our case the second principal component very 
clearly distinguishes deciduous forests (mainly of beech, Fagus sylvatica) with high values  
of this component, from coniferous ones (mainly of Picea abies and Abies alba), where its 
values are much lower. The second component also appears to be able to clearly distinguish 
different types of grassland vegetation, in particular – subalpic meadows showing very low 
values of this component, from lowland meadows where the values of second component are 
much higher. 

 

 
 

 
 

Fig. 4. Principal component 2 of LANDSAT 7 ETM+ bands 2,3,4,5 
Рис. 4. Головна компонента 2, виділена за діапазонами 2,3,4,5 знімку LANDSAT 7 ETM+ 

 
Principal component three (not shown here) is relatively less informative in comparison 

with first two components. It, however, allows to clearly discriminate areas with subalpine 
shrub and grassland vegetation that show high values of this component. It generally correlates 
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positively with reflectance values in LANDSAT 7 ETM+ band 2 (green), and negatively – with 
reflectance in band 5 (middle infrared). This component is expedient to use for the purpose of 
monitoring the dynamics of the extent and state of the ecologically valuable Carpathian 
subalpic vegetation formations. 

To study the relationships between the reflectance values of landscape cover in different 
spectral bands and the landscape morphometric parameters the method of canonical analysis 
has been applied. Canonical analysis allows to study the statistical relations between two groups 
of values. In our case these groups have been the three principal components of 
LANDSAT 7 ETM+ multispectral imagery, and some of aforementioned primary and 
secondary morphometric parameters derived from DEM. 

The calculated coefficient of canonical correlation equals 0.63, bearing evidence of rather 
high degree of relationship between two groups of variables. In the process of canonical 
analysis the canonical roots have been derived, each of which characterizing the correlation 
between the two weighted sums of variables from each of the two groups. Maximal number  
of canonical roots equals the least number of variables in any of the two groups (in our case  
it equals three – the number of derived principal components of multispectral imagery). Two 
of the three derived canonical roots appeared to be statistically significant: root 1 (r = 0,63) and 
root 2 (r = 0,215). Table below shows the structure of canonical factors (correlation 
coefficients between input variables and canonical factors for three canonical roots). 

 
Relationship between input variables and canonical roots 

Відношення між вхідними змінними та канонічними коренями 
 

Canonical factor structure 
Canonical roots Root 1 Root 2 Root 3 

Morphometric parameters 
TWI -0.2784 0.277 -0.1222 

Elevation 0.9788 -0.026 0.1979 
Flow energy index  0.2386 -0.5028 0.1488 

Slope 0.5542 -0.7801 0.2583 
Insolation index 0.0126 0.4838 0.8725 

Principal components of multispectral imagery 
Component 1 0.6986 -0.6937 0.1751 
Component 2 0.7147 0.6883 -0.1246 
Component 3 0.0341 -0.2122 -0.9767 

 
As could be seen, root 1 shows the very high (r = 0,98) correlation with absolute elevation, 

and rather high correlation with the first two components of multispectral imagery. Root 2 
exhibits positive correlation with the second component and negative – with the first one. Thus, 
this root differentiates between the first principal component (the general brightness  
of the scene) and the second component (strongly positively correlated with NDVI and 
biological productivity of ecosystems). As to morphometric parameters, this root correlates 
negatively with slope values and terrain erosivity (Flow energy index), while being positively 
correlated with the relative insolation and Terrain wetness index. The third root very strongly 
correlates with the third principal component and with insolation. 
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It can be concluded that the canonical correlation analysis applied to digital spatial data  

in our study allowed to reveal the structure of relationships between the main principal 
components of multispectral imagery and the major primary and secondary morphometric 
parameters. These results by implication reveal the relationships between the structure and 
properties of vegetation cover (as conditioned by landscape abiotic factors and the land use 
structure), and the characteristics of abiotic landscape components as being governed and/or 
indicated by the terrain morphometric parameters. 
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АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ МОРФОМЕТРИЧНИМИ ПАРАМЕТРАМИ 

РЕЛЬЄФУ ТА ВІЗУАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЕКОСИСТЕМ 
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 
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Наведено методику та результати аналізу взаємозв’язків між візуальними властивостями 

гірських екосистем на космознімках і характеристиками абіотичного середовища, що визначені 
морфометричними параметрами рельєфу, у межах ділянки Українських Карпат. Основними 
джерелами даних слугували космознімки LANDSAT 7 ETM+ з роздільною здатністю 30 м,  
та цифрова модель рельєфу SRTM v. 4.1 з роздільною здатністю 90 м. На підставі аналізу 
космознімків виділено три головні компоненти, які відповідають різним характеристикам 
просторової диференціації рослинності та наземного покриву. Морфометричні параметри, 
використані в дослідженні, охоплювали значення абсолютної висоти, індексу енергії схилових 
потоків, крутості схилів, топографічного індексу вологості та індексу інсоляції. Для аналізу 
взаємозв’язків між відображеними на космознімках характеристиками відбивної здатності та 
морфометричними показниками рельєфу використано метод канонічного аналізу, який дав змогу 
виділити два статистично значимі канонічні корені і визначити структуру канонічних чинників. 

Ключові слова: космознімки LANDSAT, цифрові моделі рельєфу, морфометричні параметри 
рельєфу, факторний аналіз, канонічний аналіз. 
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ЛАНДШАФТНИЙ РЕТРОАНАЛІЗ ШЛЯХІВ РУХУ ГЛЕТЧЕРІВ У БАСЕЙНІ 
ПРУТУ В МЕЖАХ МАСИВУ ЧОРНОГОРА (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ) 
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Розглянуто особливості екзараційних та акумулятивних рельєфних формацій (кари, карлінги, 

троги, морени всіх видів) часу давніх зледенінь у Чорногорі, які завдяки постґляціальному 
генезису перетворилися на специфічні ландшафтні формації. Описано особливості виникнення та 
просторового розташування ерозійних і акумулятивних форм рельєфу. Усім їм надано індикаційне 
та діагностичне значення для відтворення шляхів руху глетчерів. Наведено ретроспективні 
картосхеми розташування ландшафтних геокомплексів льодовикового походження та картосхеми 
шляхів руху глетчерів Чорногори в льодовикові періоди. Запропоновані карти мають повне 
ландшафтне навантаження, тобто містять контурну частину ландшафтних виділів (урочищ) та 
їхній текстовий опис (легенду), а також шляхи міграції льодовиків різного часу, прорисовані 
різноколірними стрілками. Проблему формування шляхів проходження глетчерів та послідовності 
часового формування відкладів вирішено в польових умовах під час ландшафтного карто-
графування з застосуванням логічного просторово-часового аналізу. Запропоновано виконати 
повторне дослідження з застосуванням сучасних матеріалів дистанційного зондування та сучасних 
приладів визначення географічного позиціонування. 

Ключові слова: глетчери, льодовикові форми рельєфу, кари, карлінги, троги, морени, 
ландшафтні комплекси, зледеніння, масив Чорногора, Українські Карпати. 

 
У 1986–1989 рр. під час виконання польового площинного ландшафтного карто-

графування північного макросхилу Чорногори в межах басейну верхів’я ріки Прут як 
тестової ділянки для наземного ландшафтно-геофізичного забезпечення дистанційного 
зондування1 [4] нас особливо зацікавили екзараційно-ерозійні й акумулятивні льодови-
кові форми рельєфу, правильне трактування яких дало б змогу розшифровувати їхній 
генезис під ракурсом дії екзогенних чинників у відповідній часовій послідовності. Це, 
відповідно, поліпшило б інформативність та кондиційність створюваної ландшафтної 
карти. 

На підставі аналізу просторового розташування різних форм рельєфу льодовикового 
походження, враховуючи їхні параметри та конфігурації, співвідношення з корінним 
рельєфом, нам вдалося виробити відповідне бачення їхнього генезису і скласти карто-
схеми шляхів руху глетчерів на цій території, ретроспекцію їхньої часової послідовності. 
Цих картосхем ми не публікували, хоча використовували на студентських практиках  
у Чорногорі. 

1 Роботу виконували на замовлення Московського інституту космічних досліджень на тестових 
ділянках в Українському Поліссі, Розточчі, Передкарпатті й Чорногорі. 
 
© Муха Б., Зяблікова І., 2016 
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Інших наукових публікацій стосовно названої характеристики льодовикового 

періоду в Чорногорі за кілька останніх десятиліть не виявлено [1–10]. Проте цей аспект 
безперечно є важливим для повноти відтворення процесів льодовикового періоду  
і діагностики сучасної ландшафтної ситуації у Чорногорі. Через це пропонуємо складені 
нами карти 26-річної давності2 в технічно оновленому варіанті (див. рис. 4 і 5), споді-
ваючись на зацікавлення ними молодих дослідників і на можливе уточнення ними цих 
карт з використанням наявних тепер нових топографічних карт, космознімків та їхнє де-
шифрування в польових умовах з застосуванням приладів географічної прив’язки (ГПС). 

Підставою для ретроаналізу шляхів руху глетчерів у басейні верхів’я Пруту послу-
гували передусім ті класичні форми рельєфу, які могли утворитися тільки внаслідок 
розвитку льодовикових процесів: кари, цирки карів, карлінги, карові озера, ріґелі, троґові 
долини, морени (бокові, серединні, донні, чолові) та їхні залишки після пізнішого 
перетворення. За останні 10 тис. років ці форми рельєфу значно трансформувались 
фізико-географічними та біологічними процесами і набули теперішнього ґештальту3 як 
компонентні ландшафтні формації. 

Наявні свідчення активної діяльності глетчерів вражають розмірами і тепер:  
500–1500-метрові діаметри карів з глибиною 150–200 м, хребтоподібні вали морен 
довжиною до 7 км і висотою 50–100 м та сумарною шириною 500–900 м! Вони свідчать 
про гляціальне переміщення приблизно 30–50 млн м3 кам’янистого матеріалу. Після 
спеціальних досліджень це можна обчислити точніше, проте і такої приблизної, 
заниженої через обмеження території оцінки, достатньо, щоб усвідомити, що цей 
колосально великий об’єм знесеного з гір матеріалу є наслідком не ендогенного 
тектонічного горотворення, а лише результатом слабких екзогенних чинників – роботи 
багаторічних нагромаджень снігу, фірну, льоду і подальших їхніх трансформацій. 

Щоб осягнути процес утворення названих вище форм рельєфу, треба уявити механізм 
формування льодовика і рух його глетчера. Спрощено описуємо його так: льодовик 
формувався в тодішньому нівальному поясі з опадів снігу та дощу, що внаслідок 
сповзання та лавинного обвалювання нагромаджувалися великими масами на 
виположених підніжжях крутих схилів. Згодом вони перетворилися у фірнові маси, які 
внаслідок сублімаційного ущільнення і заморожування набули льодової щільності. Від 
власного тиску нагромаджених величезних мас, вони набували деякої пластичності. 
Гравітація спонукала їх сповзати вниз і забирати з собою вмерзлий кам’яний та пухкий 
матеріал підошви області нагромадження. Наслідком тривалого процесу винесення 
сформувалися карові котли4 з майже плоским днищем, крутими боковими схилами  
і майже уривистим тильним схилом – стінкою. 

Льодові маси з карів сповзали вниз і втискувалися в ерозійні долини, борти яких  
з боків “обтесували” льодовий “потік” і надавали йому форми “льодового язика” (глет-
чера). Глетчер, як велетенський грейдер-бульдозер сповзав по долині, ніс на собі й заби-
рав з бортів піддатливий до відокремлення матеріал, “розтискав і підрізав” борти долин, 

2 Хоча карту шляхів руху льодовиків у Чорногорі опубліковано вперше, однак під час ланд-
шафтного розділу навчальних практик студентів у Чорногорі її використовують щорічно. 

3 Гештальт від нім. die Gestalt – форма, формація, вид, фігура, склад, образ, вигляд, уклад, 
габітус, стан. Нині часто вживають в різних галузях науки і практики (географії, біології, мате-
матиці – ґештальтаналіз, медицині – ґештальттерапія, гештальтпсихологія) та ін. 

4 Карові котли, чи кари – кріслоподібні заглиблення, утворені на місці формування льодовика 
внаслідок винесення ним примерзлого до днища пухкого матеріалу. 
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поглиблював днище, назбирував додатковий матеріал та розсував його в бокові вали. 
Таким способом, льодовик переоформив V-подібні водно-ерозійні долини на корито-
подібні (трогові) льодовикові, що їх згодом частково заповнював моренний матеріал, 
який пізніше, у процесі танення глетчера, повторно зазнав промивання і прорізання 
водними потоками (що триває і тепер). 

Матеріал, що його зносив льодовик з гір, міг бути у формі великих скельних 
відторженців (рис. 1), слабко обкатаних брил, добре обкатаних і заокруглених валунів, 
механічно роздробленого і перетертого каміння, піску і дрібнозему. Матеріал морен 
залишався несортованим лише в тілах морен та в руслах потічків, що течуть по моренах, 
де відбувається часткове сортування менших валунів, гальки та винесення дрібного 
матеріалу. Стан обкатаності і роздробленості матеріалу морени залежить від довжини 
пройденого шляху транспортування та від твердості порід, що їх переносять глетчер чи 
вода (див. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Великий скельний відторженець у межах трогової долини в урочищі Заросляк  
(вище на схилах скель нема). Він лежить на схилі, протилежному від фасаду спортбази 

“Заросляк”. Фото Б. Мухи, 2010 р. 
Fig. 1. Large glacial erratic boulder within glacial trough in the Zaroslyak tract (there are no rocks 

over the slopes). It is on the slope opposite the facade of sports recreation centre “Zaroslyak”. 
Photo made by B. Mukha, 2010 

 
Усі кари Чорногори складно побудовані, бо виробилися в покривах флішу з пластами 

різної потужності й твердості. Орієнтація їхнього простягання і падіння виявилися 
поперечними чи скісними до напряму руху льодів, що призвело до формування схилів 
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карів різної крутості карлінгів5 та ріґелів, до розвитку на них різних процесів (обвально-
осипних, осипних, зсувних, водно-ерозійних), утворення кам’янистих обводнених днищ 
карів з дрібними потічками, а також до формування тут відповідних ґрунтів і рослинного 
покриву. 

 

 
 

Рис. 2. Ріка Прут тече по донній морені. Локалітет – 200 м вище від кінця лівобережного 
моренного пасма. Білі і зелені плями на валунах – це накипні лишайники та мохи.  

Фото Б. Мухи, 2010 р. 
Fig. 2. The Prut River flows through the ground moraine. The location is 200 m above the edge  

of the left bank moraine ridge. White and green stains on boulders are lichens and mosses. 
Photo made by B. Mukha, 2010 

 
Найкрутішими (45–55º) виявилися тильні стінки карів (див. рис. 3). Менш крути-

ми (25–35º) сформувалися бокові схили карів та ріґелів, що простягаються поперек 
днища кара поміж боковими схилами карів у місці виходів твердих порід. Найпотужніші 
з них тепер виявилися порогами поміж верхніми і нижніми карами на верхні і нижні6. 

5 Карлінг – гострий хребет, що розділяє два сусідні кари (у Чорногорі – хребти Козли Великий 
і Малий). 

6 У нашому розумінні процес льодовикової екзарації міг бути єдиним, одночасним в обох 
карах, проте завдяки наявності виходів твердих пластів у пачках флішу літологічно розділився на 
дві частини з більшою та меншою інтенсивністю врізання. Це пізніше призвело до оформлення 
каскадів з двох чи трьох окремих парагенетичних карів. 
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Рис. 3. Кари урочища Гаджина під хребтом Шпиці. Тильні стінки карів дуже круті  

та урвисті з виступами скель та кам’яними осипищами, частково задерновані.  
Фото Б. Мухи, 2008 р. 

Fig. 3. The Cirques glaciers of Hadzhyna track under the Spitz Ridge. The Cirque glacier rear walls 
are very steep and precipitous ledges of rocks and stones placers and partially covered with turf. 

Photo made by B. Mukha, 2010 
 
Після проходження льодовиком твердого порогу наступні м’якші породи інтен-

сивніше піддавались руйнуванню і вигрібанню льодовиком, унаслідок чого виникав 
нижній котел, іноді потужніший від верхнього. 

Днища карів сформувалися майже плоскими, по яких спливають сучасні поверхневі води 
у слабко врізаних руслах малих потічків, що тут, особливо перед рігелем, меандрують. 

У час сповзання глетчерів на рігелях формувалися льодоспади, а тепер тут є водоспа-
ди (наприклад, водоспад Гук, що має висоту 111 м між верхнім і нижнім Заросляцькими 
карами). 

На днищах карів часто трапляються дугоподібні і різноорієнтовані вали бокових  
і чолових стадіальних морен льодовиків, що відклались на кінцевій стадії зледеніння, 
коли глетчер мав сили лише для короткого поступу вперед за умов уже стабільної тен-
денції до відступання. Власне згадані вище вали стадіальних морен слугували нам інди-
каторами для відтворення шляхів руху глетчерів на останніх фазах їхнього існування. 
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Рис. 4. Ландшафтна карта льодовиків Чорногори Б. Мухи (1969). Групи карів 
Туркульського цирку та шляхи руху глетчерів. Стрілки показують напрям руху глетчерів:  

1 – старший етап, 2 – молодший етап; 3 – наймолодший етап 
Fig. 4. The landscape map of Chornohora’s glaciers made by B. Mukha (1969). Groups of cirques 

of Turkulskyi cirque and the ways of glaciers movement. The arrows show the ways  
of glaciers movement: 1 – senior stage, 2 – junior stage, 3 – the youngest stage 
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Рис. 5. Група карів Говерлянського цирку та шляхи руху льодовиків. Стрілки показують 
напрям руху глетчерів: 1 – старший етап, 2 – молодший етап; 3 – наймолодший етап 

Fig. 5. Group of cirques of Hoverlyanskyi cirque and the ways of glaciers movement. The arrows 
show the ways of glaciers movement: 1 – senior stage, 2 – junior stage, 3 – the youngest stage 
 
Як бачимо з картосхем (див. рис. 4, 5), льодовики виповзали практично з усіх карів, 

рухалися вздовж уже сформованих долин рік, відкладаючи високі (60–90 м) бокові та 
серединні морени. Зійшовшись разом у головну долину Пруту, вони створили 
своєрідний моренний коридор з моренним полем, а тепер – це ландшафтна місцевість 
акумулятивного давньольодовикового лісистого середньогір’я. Складені з високих 
бокових та нижчих серединних морен, що залягають паралельними, притиснутими одне 
до одного моренними пасмами, вони формують своєрідну систему пасом моренних 
нагромаджень (моренне поле) з псевдотерасами, внутрішніми міжпасмовими замкнути-
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ми зниженнями з болотами та тимчасовими озерцями і промоїнами постійного чи тим-
часового стоку. Усі вони мають важливе індикаційне значення для оцінювання потуж-
ності глетчерів та розуміння механізму формування акумулятивного моренного поля. 

Власне ця складна, нерегулярно-гофроподібна заліснена поверхня на час наших 
досліджень (без ГПС та аероматеріалів) була найважчою для картографування, а тепер 
може стати ключовим простором для детального дешифрування льодовикових відкладів 
з визначенням місця їхнього винесення, часу відкладення, поступовості і ландшафто-
формувальної ролі. Зазначимо, що це широке моренне поле залишилось праворуч від 
сучасного русла Пруту, а лівий борт долини формує лише одне пасмо бокової морени. 

Кінцевих морен, що залягали б упоперек простяганню долини сповзання глетчера,  
у ході ландшафтного картографування впевнено ми не виявили. Вони на той час уже 
були перемиті, перевідкладені й розтягнуті шлейфом униз по долині Прута на відстань 
понад 1 км7. 

Зазначимо, що на цьому ж відрізку долини, де могли б бути кінцеві моренні нагро-
мадження, зафіксовано зменшення падіння русла Пруту і поява розгалужень основного 
русла на кілька рукавів, причиною чого могла б бути кінцева морена чи її фрагменти. 
Сьогодні, за умови проходження паводків, вода з основного русла знову може заходити 
в старі безводні рукави, а в разі їхнього закупорювання наносами виходити на днище 
долини. 

Цікавим географічним і топонімічним феноменом є ліва бокова морена, що формує 
окреме відпрепароване пасмо, а фактично – моренний хребет, який розташуванням 
змінив нижню течію лівої притоки Пруту – потоку Припір. Місцеве населення дуже 
вдало назвало його, бо згадана морена не тільки перегородила його долину і доплив до 
основного водотоку, а й “приперла” цю долину до корінного лівого берега, де тепер потік 
тече без природно сформованої долини, а в штучно прокладеному рівчаку вздовж дороги 
на Заросляк8.  

Отже, після складання схеми шляхів міграції глетчерів можемо зазначити, що 
значних труднощів у прорисовуванні цих шляхів на карті на відрізку між карами та 
кінцем моренних відкладів не було, бо льодовики рухалися по успадкованій водно-
ерозійній прадолині Пруту, а сучасна топографічна карта виразно відображає днище 
долини та бокові морени. Дискусійним може бути відтворення шляхів руху льодовиків 
на ділянці їхнього закінчення, де вони, доходячи до долини потоку Кременещик, мабуть, 
роз’єднувалися і формували не суцільне поле, а пальчасто розділене і складно фраг-
ментоване звалище країв морен, яке згодом було перемите і Кременещиком, і Прутом. 

Складним було просування шляхів руху глетчерів також у карових цирках, коли 
глетчери, що виповзали з карів, мали різну потужність, прямо пропорційну до розмірів 
карів та розмірів областей їхнього живлення. Для пошуку шляхів пересування 
льодовиків треба було окомірно “зважувати” розташування морен, їхню висоту і масу, 

7 Тут значну роль відіграла також господарська діяльність з облаштування площадок для 
складування і вантаження заготовленої деревини на платформи колишньої вузькоколійної 
залізничної гілки до с. Ворохта. Тепер на цій території є стави колишнього форельного 
господарства та Чорногірський географічний стаціонар. 

8 Колишній перетік попід мостик названої дороги до одного з русел біфуркованого Прута був 
частково загачений і штучно спрямований далі вздовж дороги до ставів форельного господарства 
Форещанки. 
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просторову форму (орієнтацію та спрямування дуг стадіальних морен), накладання  
і перетинання одна з одною, розділення морен на молодші та старші. 

Для максимального збереження виразності й інформативності картосхеми подаємо  
її двома фрагментами: окремо групу Туркульських (див. рис. 4) та Говерлянсь-
ких (див. рис. 5) карів. Початкові картосхеми виконані можливими для нас тоді 
способами зображення, що давали змогу копіювати їх на апараті “Ера” – ручним 
штрихуванням на восківці ареалів ландшафтних одиниць з індексами легенди, а кольо-
ровими стрілками – шляхів і напрямків руху глетчерів. Кольори і товщина стрілок 
співвідносилися до потужності, віку, послідовності та напряму руху. У представленому 
варіанті карта подана цифрованою з застосуванням програм Arc View i Corel Draw. 
Номери (індекси) і форми ілюмінованих контурів збігаються з номерами і формами 
контурів ландшафтної карти, опублікованої нами раніше [8]. Для зручності читача 
наводимо тут легенду цієї карти з необхідними уточненнями. 

Легенда ландшафтної карти Чорногори (у межах басейну верхів’я р. Прут) 
І. Місцевість пенепленізованого альпійсько-субальпійського високогірʼя 
Підурочища: 
1 – конусоподібні вершини в твердих породах з крутими і дуже крутими схилами з гірсько-

лучними торфоперегнійними малопотужними ґрунтами в комплексі з кам’янистими розсипами  
і виходами скельних порід з чорничниково-кострицевими рослинними асоціаціями; 

2 – куполоподібні вершини в м’яких породах зі спадистими і крутими схилами з гірсько-
лучними торф’янисто-перегнійними щебенистими ґрунтами під чорничниково-кострицевими 
рослинними асоціаціями; 

3 – слабковипуклі сідловини у твердих породах з гірсько-лучними торф’янисто-перегнійними 
середньопоту жними кам’янистими ґрунтами під кострицево-ситниково рослинними асоціаціями; 

4 – вузькі рівні сідловини в м’яких породах з гірсько-лучними торф’янисто-перегнійними 
потужними ґрунтами під чорничниково-костриицивими рослинними асоціаціями; 

5 – крутоспадисті пригребневі поверхні відрогів хребтів у твердих породах з гірсько-лучними 
малопотужними кам’янистими ґрунтами під гірськососново-чорничниково-рододендроновими 
асоціаціями; 

6 – ступінчасто-спадисті пригребневі поверхні відрогів хребтів у твердих породах з гірсько-
лучними середньопотужними щебенистими ґрунтами під чорничниково-кострицевими рослин-
ними асоціаціями; 

7 – пригребеневі пологоспадисті поверхні відрогів хребтів у м’яких породах з гірсько-лучними 
торф’янисто-перегнійними слабощебенистими грунтами під кострицево-ситниковим і асоціаціями; 

8 – круті і спадисті делювіальні схили північно-західної експозиції в м’яких породах з гірсько-
лучними середеньозмитими слабкощебенистими ґрунтами під рододендроново-зеленомоховоми 
ситниковими асоціаціями;  

9 – круті привершині схили в м’яких породах, ускладнені зсувами і нівальними нішами  
з гірсько-лучними торф’янисто-перегнійними нерівномірної потужності ґрунтами; 

10 – круті делювіальні схили північно-західної експозиції в твердих породах з гірсько-лучними 
торф’янисто-перегнійними щебенистими ґрунтами під зеленовільховими і гірськососновими 
асоціаціями; 

11 – круті сильно спадисті делювіальні схили північно-східної експозиції в твердих породах  
з гірсько-лучними торф’янисто-перегнійними щебенистими ґрунтами під ожиково-ситниково-
чорничниковими асоціаціями; 

12 – круті і дуже круті ступінчасті схили північно-східної експозиції в м’яких породах з 
гірсько-лучними щебенистими ґрунтами під ожиково-ситниково-гірськососновими асоціаціями; 

13 – круті схили північно-західної експозиції в м’яких породах з гірсько-лучними слабко-
щебенистими ґрунтами під куничниково-гірськососновими асоціаціями; 
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14 – круті і дуже круті схили південно-західної експозиції в твердих породах за падінням 

пластів з гірсько-лучними дерновими камʼянистими ґрунтами та з осипищами під гірсько-
сосновими асоціаціями; 

15 – дуже круті і круті делювіально-колювіальні схили північно-західної експозиції в головах 
пластів твердого флішу з гірсько-лучними кам’янистими фрагментарними і середньозмитими 
ґрунтами під куничниково-гірськососновими асоціаціями; 

ІІ. Місцевість ерозійно-денудаційного субальпійсько-лісистого середньогірʼя 
16 – спадисті ступінчасті схили відрогів хребта північної і північно-східної експозиції в м’яких 

породах зі слабкодерново-буроземними середньопотужними легкосуглинковими ґрунтами під 
чорничниково-ситниково-ялівцевими асоціаціями; 

17 – слабкоувігнуті круті схили відрогів хребта північно-східної експозиції в твердих породах 
з темно-бурими гірсько-лісовими середньопотужними і середньокам’янистими легкосуглинко-
вими ґрунтами під смеречниками ожиково-квасеницевими; 

18 – круті і дуже круті схили відрогів хребта південно-східної експозиції в твердих породах  
з темно-бурими гірсько-лісовими середьнокамʼянистими легкосуглинковими ґрунтами під сме-
речниками чорничниково-різнотравними. 

III. Місцевість ерозійного давньольодовикового субальпійського високогірʼя 
Складні урочища стінок карів. Підурочища: 
19 – дуже круті обвально-осипні схили верхніх частин тильних і бокових стінок карів північно-

східної експозиції в твердих породах з гірсько-лучними кам’янистими ґрунтами в комплексі  
з виходами корінних порід під гірськососновими і зеленовільховими кострицевими асоціаціями; 

20 – дуже круті слабко ерозійно розчленовані схили верхніх частин тильних стінок карів  
у твердих породах з гірсько-лучними кам’янистими ґрунтами в комплексі з виходами гірських 
порід під чорничниково-рододендроново-кострицевими асоціаціями; 

21 – дуже круті осипні схили тильних стінок карів північно-східної експозиції в м’яких 
породах з фрагментарними гірсько-лучними щебенистими ґрунтами під куничниково- 
кострицевими асоціаціями. 

22 – дуже круті схили тильних стінок карів у твердих породах, перекритих осувними товщами 
м’яких порід з гірсько-лучними щебенистими ґрунтами під рододендроново-куничниково-
моховими асоціаціями; 

23 – круті і дуже круті делювіальні поверхні бокових стінок карів у твердих породах з гірсько-
лучними торф’янисто-перегнійними слабкокам’янистими ґрунтами під куничниково-рододендро-
новими чорничниковими асоціаціями; 

24 – круті схили бокових стінок карів північно-західної експозиції, ускладнені ерозійними 
промоїнами в м’яких породах з гірсько-лучними торф’янисто-перегнійними ґрунтами під ялів-
цево-рододендроновими куничниковими асоціаціями; 

25 – круті і дуже круті бокові схили карів північно-східної експозиції, ускладнені ерозійними 
промоїнами в м’яких породах з гірсько-лучними торф’янисто-перегнійними щебенистими 
ґрунтами під чорничниково-ялівцевими асоціаціями; 

26 – круті і спадисті колювіально-акумулятивні схили тильних і бокових стінок верхніх карів 
з гірсько-лучними, фрагментарними сильнокам’янистими ґрунтами під ялівцево-куничниковими 
асоціаціями;  

27 – круті сильно ерозійно розчленовані нижні частини бокових стінок карів у твердих породах 
з гірсько-лучними кам’янистими ґрунтами під ялівцево-куничниковими асоціаціями; 

28 – круті сильно ерозійно розчленовані схили бокових стінок карів північно-західної 
експозиції в мʼяких породах з гірсько-лучними кам’янистими ґрунтами під ялівцево-
куничниковими асоціаціями; 

29 – круті випуклі бокові схили карів у твердих породах з гірсько-лучними слабко-
кам’янистими ґрунтами під ситниково-рододендроново-чорничниковими асоціаціями; 

30 – дуже круті овально-осипні з виходами і скельних порід бокові стінки карів північно-
східної експозиції в твердих породах з гірсько-лучними сильно кам’янистими ґрунтами під 
рододендроново-куничниково-гірськососновими асоціаціями; 
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31 – дуже круті обвально-осипні схили бокових стінок карів південно-західних експозицій  

у твердих породах з малопотужними гірсько-лучними сильнокам’янистими ґрунтами під 
зеленовільхово-гірськососновими куничниковими асоціаціями. 

Складні урочища днищ карів. Підурочища: 
32 – широкі плоскі слабконахилені днища верхніх карів, сформованих у м’яких породах  

з донною мореною і торф’янисто-гірськопідзолистими, малопотужними глеюватими супіщаними 
ґрунтами та торфовищами під гірськососново-куничниковими асоціаціями; 

33 – невеликі днища верхніх карів у твердих породах, покритих донною моренною і колювієм 
з гірсько-лучними торф’янисто-перегнійними кам’янистими ґрунтами під гірськососновими 
пушицево-кострицевими асоціаціями; 

34 – трогоподібні днища карів у твердих породах, перекритих донною і стадіальними 
моренами з гірсько-лучними торф’янисто-перегнійними кам’янистими ґрунтами під гірсько-
сосновими асоціаціями; 

35 – стадіальні морени в днищах карів з гірсько-лучними слабкорозвиненими ґрунтами під 
гірськососновими асоціаціями; 

36 – дуже круті делювіальні схили північно-східної експозиції тильних і бокових стінок 
стадіальних карів у твердих породах з гірсько-лучними сильно кам’янистими ґрунтами під 
гірськососновими і кострицевими асоціаціями; 

37 – ступінчасто спадисті розчленовані потоками днища стадіальних карів у твердих і м’яких 
породах з гірсько-лучними сильнокам’янистими ґрунтами під гірськососновими куничниково-
чорничниковими асоціаціями. 

IV. Місцевість ерозійно-акумулятивного давньольодовикового субальпійського високо-
гір’я і лісистого середньогір’я 

Підурочища: 
38 – дуже круті обвально-осипні тильні стінки карів на ріґелях, сформованих у головах пластів 

твердих порід з гірсько-лучними сильнощебенистими ґрунтами з виходами скельних порід під 
гірськососновими куничниковими асоціаціями; 

39 – поверхні ріґелів, перекриті донною мореною з гірсько-лучними слабкорозвинутими 
сильнокам’янистими ґрунтами під гірськососновими асоціаціями; 

40 – колювіально-акумулятивні схили стадіальних карів з гірсько-лучними фрагментраними 
сильнокам’янистими ґрунтами під гірськососновими асоціаціями; 

41 – круті і дуже круті схили бокових стінок стадіальних карів північної експозиції з темно-
бурими середньопотужними поверхнево-слабкозмитими ґрунтами під вільхово-ялівцево-
різнотравними асоціаціями; 

42 – круті і дуже круті схили бокових стінок карів з темно-бурими середньопотужними 
слабкозмитими ґрунтами з ялівцево-чорничниково-білоусовими пустищами і смеречниками-
чорничниками; 

43 – днища стадіальних карів вирівняні й пологоспадні в м’яких породах, перекритих донною 
мореною з торфовищами; 

44 – скельна ніша після обвалу. 
V. Місцевість ерозійно-акумулятивного лісистого високогір’я з субальпійськими луками 

та криволіссям 
45 – днища нижніх карів слабконахилені, перезволожені з фрагментарними дерново-

буроземними кам’янистими ґрунтами під гірськососново-куничниковими асоціаціями; 
46 – розчленовані ерозією уступи на вході до нижніх карів з середньозмитими бурими 

лісовими кам’янистими ґрунтами під фрагментарними смеречниками різнотравними; 
47 – бокові поздовжні морени у верхів’ях трогових долин з бурими лісовими кам’янистими 

ґрунтами під смеречником різнотравним пригніченим; 
48 – кам’янисті днища трогових долин зі струмками поверхневого стоку, а також із фраг-

ментарними гірсько-буроземними ґрунтами під гірськососново-куничниково-ситниковими 
асоціаціями; 
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49 – круті, ерозійно розчленовані схили трогових долин з донним врізом потоків, площинним 

стоком, змивом, ускладнені мореною, з темно-бурими гірсько-лісовими середньопотужними 
камʼянистими ґрунтами під ялинниками чорницево-зеленомоховими; 

50 – слабохвилясті поверхні бокових і серединних морен з темно-бурими гірсько-лісовими 
середньопотужними слабкозмитими ґрунтами під ялинниками зеленомохово-чорницевими  
з вітровалами і буреломами; 

51 – схили моренних пасом північно-західної експозиції, гравітаційно нестійкі з бурими 
гірсько-лісовими середньощебенистими і кам’янистими ґрунтами під смеречниками різно-
трав’яними; 

52 – схили моренних пасом південно-східної експозиції з бурими гірсько-лісовими та 
щебенистими ґрунтами під смеречниками різнотрав’яними; 

53 – днища потоків, складених перемитою мореною з темно-бурими щебенистими ґрунтами 
під смереково-сіровільховими підбіловими лісами. 

VI. Місцевість пенепленізованого полонинського середньогірʼя 
Підурочища: 
54 – пологі пригребеневі схили найвищих частин хребтів у твердих породах з темно-бурими 

середньопотужними щебенистими ґрунтами під смеречниково-ялівцевими асоціаціями; 
55 – спадисті і сильно спадисті схили високих хребтів у твердих породах зі слабко-дерново-

буроземними щебенистими ґрунтами під білоусово-кострицевими асоціаціями. 
VII. Місцевість крутосхилого ерозійно-лісистого середньогірʼя 
56 – сильноспадисті і круті схили південно-західної експозиції в твердих породах за падінням 

пластів, з бурими гірсько-лісовими ґрунтами під смеречниками ожиково-різнотравними; 
57 – пригребеневі поверхні коротких відрогів хребтів у твердих породах з темно-бурими 

середньощебенистими ґрунтами під смеречниками кислицево-різнотравними; 
58 – дуже круті делювіально-зсувні схили східної експозиції в твердих породах з темно-бурими 

гірсько-лісовими ґрунтами під смеречниками різнотравно-ожиковими; 
59 – водозбірні лійки в головах пластів твердих порід з темно-бурими гірсько-лісовими сильно 

щебенистими ґрунтами під смеречниками різнотравними; 
60 – дуже круті розчленовані схили південно-східної експозиції в м’яких породах з бурими 

гірсько-лісовими щебенистими ґрунтами під смеречниками кислицевими; 
61 – V-подібні долини крутоспадних потоків на заліснених середньогірних схилах; 
62 – добре вироблені днища коритоподібних долин рік з фрагментарними бурими-лісовими 

перезволоженими ґрунтами на делювіально-алювіальних відкладах з підбілово-різнотрав’яними 
асоціаціями. 

 
Видно два поверхи льодовикових підковоподібних карів. Верхні кари цього цирку 

великі, старші і добре вироблені, а нижні – менші. Стрілками показано шляхи руху 
глетчерів. Невеличкі дугоподібні контури в межах трогових долин – кінцеві стадіальні 
морени льодовиків, що деградували. Номери і форми заштрихованих контурів 
збігаються з номерами і формами контурів картосхеми на рис. 11 у праці [10, с. 79]. 

У верхній частині картосхеми – кар Малоговерлянський, у середній – Верхній та 
Нижній Заросляцькі кари, у нижній частині – верхній та нижній кари поміж горами 
Брескул і Пожижевська. Номери і форми штрихованих контурів відповідають виділам 
ландшафтної карти і легенді до неї. Стрілками показані шляхи руху глетчерів. 
Дугоподібні контури в трогових долинах – кінцеві стадіальні морени льодовиків, що 
деградували (картосхема на рис. 11 у праці [9, с. 79]). 

Як бачимо з картосхем (див. рис. 4 і 5), льодовики виповзали практично з усіх карів. 
Вони рухалися вздовж уже сформованих долин рік, відкладаючи високі (60–90 м) бокові 
та дещо нижчі серединні морени. Кінцевих морен, поперечних до простягання долин,  
у ході ландшафтного картографування впевнено ми не виявили, бо вони перемиті  
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і розтягнуті шлейфом униз по долині річки Прут на відстань понад 1 км. Важливого 
індикаційного значення ми надаємо кінцевим стадіальним моренам, що збереглися в 
днищах нижніх та верхніх льодовикових карів та у трогових долинах. Усі вони 
формують своєрідну ландшафтну місцевість давньольодовикового акумулятивного 
крутосхилого лісистого середньогір’я, що накладена на корінні геологічні верстви. Ця 
місцевість, як і місцевість давньольодовиково-ерозійного субальпійського високогір’я, 
потребують спеціального детального і всебічного дослідження з метою оцінки часових, 
метричних, геоморфологічних та ландшафтноформувальних значень. 
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THE LANDSCAPE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PATHS  

OF GLACIER MOVEMENTS IN THE BASIN OF PRUT RIVER  
IN CHORNOHORA (UKRAINIAN CARPATHIANS) 

 
Bogdan Mukha, Iryna Zyablikova 

 
Ivan Franko National University of Lviv, 
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The features of exaration and accumulative relief formations are considered (the Cirques glaciers, 

glacial valley formation, all kinds of moraines) in the times of the old continental glaciation in Chornogora 
Range, which relief formations were due to postglacial genesis and turned the specific landscape 
formations. The emergence and spatial location of erosion and accumulative forms of relief were 
described. All of them are given indicative and diagnostic value for reproduction of glacial paths.  

The retrospective mapping of the location of glacial landscape nature complexes and a map of the 
paths of glacier movements in Chornohora in the glacial periods are given. The proposed maps have a 
complete landscaping load, that is, they contain contours of natural boundaries to them. The legend and 
the paths of migrations of glaciers are shown with different arrows. During the landscape mapping, the 
spatial-temporal method was used. It was suggested to conduct a repeated study using modern Earth 
remote sensing materials and modern geographic location detection devices.  

Key words: glacial landforms, the Cirques glaciers, glacial valley formation, moraine, landscape nature 
complexes, continental glaciation, the Chornohora Range, Ukrainian Carpathians. 
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Розглянуто процеси ревіталізації в геопросторі Львова. Завданням ревіталізації є соціалізація 

простору, розробка елементів інфраструктури, що упорядковують туризм і наукову діяльність, 
розвиток промисловості, турбота про стан навколишнього природного середовища і як наслідок, 
залучення інвестицій. У ході ревіталізації найчастіше використовують комплексний підхід. Реві-
талізація – це не просто відновлення і реставрація, вона стимулює соціально-культурне й еконо-
мічне зростання міста, є одним з елементів політики розвитку, що спрямований на запобігання 
процесам деградації урбанізованих територій, кризовим явищам, що відбуваються внаслідок 
зростання суспільної та економічної активності, поліпшення середовища проживання з одночас-
ним дотриманням принципів збалансованого розвитку. Окремо розглянуто процеси ревіталізації 
на прикладі мікрорайону Підзамче, промислового підприємства “Галичскло”, окремих громадсь-
ких просторів на території міста. 

Ключові слова: ревіталізація, принцип ревіталізації, ревіталізація мікрорайонів, промислових 
об’єктів та громадських геопросторів. 

 
За умов ринкової економіки змінюється традиційне розуміння простору міста, 

формуваннями міської культури стають великі торгові центри (супермаркети, гіпермар-
кети, торгово-розважальні центри тощо). Деградують території великих промислових 
підприємств, що збанкрутували. Сучасний стан міста свідчить, що в ньому не все 
функціонує нормально. Проте сучасний розвиток міста підтверджує думку, що творення 
гармонійного довкілля (середовища, краєвиду) є здійсненним завданням. Для цього 
місто повинно бути поєднане з глобальною мережею комунікацій, інтегроване в регіон, 
бути сумірним людині (людський масштаб урбанізації), забезпечувати соціальну різно-
манітність та збалансованість з природою. Важливе місце у вирішенні цих проблем 
посідають процеси ревіталізації. 

Ревіталізація (від лат. re... – відновлення та vita – життя, дослівно: повернення 
життя) – поняття, яке характеризує процеси оживлення, відтворення, пожвавлення і від-
новлення міського простору. В урбаністиці поняття ревіталізація означає відновлення 
міського середовища, за якого воно стає більш придатним для проживання. Завданням 
ревіталізації є соціалізація простору, розробка елементів інфраструктури, що упорядко-
вують туризм і наукову діяльність, розвиток промисловості, турбота про стан навко-
лишнього природного середовища і, як наслідок, залучення інвестицій. Принцип ревіта-
лізації полягає в розкритті та нових можливостей старих форм з урахуванням їхніх 
функцій. У ході ревіталізації найчастіше використовують комплексний підхід з метою 
збереження самобутності, автентичності, ідентичності та історичних ресурсів міського 
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середовища. Ревіталізація – це не просто відновлення і реставрація, вона стимулює 
соціально-культурне й економічне зростання міста [4]. 

У сучасному світі дуже популярна ревіталізація промислових комплексів, розташо-
ваних у межах міста, що пов’язано з потребами суспільства і сформованою структурою 
міського середовища. У таких випадках ревіталізацію розглядають як реконструкцію 
промислової архітектури зі зміною її функцій. Ступінь зміни міського середовища  
в процесі ревіталізації залежить від ступеня цінності історико-культурних об’єктів. Реві-
талізація – це скоординований процес, до якого залучені органи місцевого самовряду-
вання, місцева громада й інші учасники. Вона є одним з елементів політики розвитку, 
що спрямований на запобігання процесам деградації урбанізованих територій, кризовим 
явищам, що відбуваються внаслідок зростання суспільної й економічної активності, 
поліпшення середовища проживання з одночасним дотриманням принципів збалансо-
ваного розвитку. 

Ревіталізація мікрорайонів. Програма ревіталізації Львів-Підзамче 2012–2025  
є одним з елементів поліпшення життя мешканців як ефект програми ревіталізації 
центральної частини міста Львова. Функції програми: збереження матеріальної та духо-
вної спадщини; залучення мешканців до процесу планування та реалізації місцевих 
проектів, що спрямовані на розвиток міста. Загальна площа території – 72,4 га, у тім 
24,5 га території зони ЮНЕСКО (16,3 % від загальної території зони ЮНЕСКО). 
Кількість населення – приблизно 5 тис. осіб. 34,3 % – це територія промислового 
призначення. Кількість будинків – 676 (серед яких 320 – житлові будинки та будинки, де 
розташовані заклади, що надають ті чи інші послуги). Так історично склалося, що 
Підзамче є однією з найстаріших частин Львова, воно простягається вздовж північного 
та західного боків Замкової гори. Сьогодні основу Підзамче становлять будівлі  
ХІХ–початку ХХ ст., а також промислові підприємства того ж періоду та ті, що створені 
вже після Другої світової війни. Отже, сучасне Підзамче було і є, так би мовити, 
робітничим районом [2]. З огляду на історичний характер міського планування, велику 
кількість пам’яток матеріальної культури, а також пам’ять про єврейську спадщину 
більша частина району Підзамче ввійшла до списку об’єктів світової спадщини 
ЮНЕСКО, до якого 1998 р. внесено історичний центр Львова. Нині Підзамче вважають 
деградованим районом, який потребує великих інвестицій. В особливо поганому стані 
перебуває північна частина цього району, оскільки від центру міста її відділяє колія 
Львів–Київ. Незважаючи на близьке розташування до історичної частини міста, ця колія 
стримує імпульси до розвитку та позитивних змін, що відбуваються в центральній 
частині міста. З огляду на промисловий характер цей район мешканці міста не 
сприймають, привабливий для проживання. 

Підзамче є багатофункціональним районом і таким повинно залишитись, хоча згідно 
з програмою ревіталізації Підзамче до 2025 р. має дещо змінити свій характер. Головною 
функцією стане житлова – наявний житловий фонд буде відремонтовано, побудують 
також нові, сучасні апартаменти. Забудовники завжди охоче будують нові житлові 
будинки від центру міста, оскільки квартири в них користуються попитом. Більш розви-
нутою стане мережа бізнес-послуг. Частина об’єктів, що залишилась після закриття 
виробничих підприємств, буде переобладнана в офісні центри, будуть побудовані абсо-
лютно нові офісні центри. Разом з цим, розвиватиметься мережа послуг для населення, 
зокрема, школи, лікарні, торгівельні центри, СТО та ін. Радикально зменшиться 
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значення промисловості, хоча промислові підприємства не зникнуть остаточно з терито-
рії району. Досягнення успіху в процесі ревіталізації району Підзамче можливе лише  
у випадку залучення мешканців в процес відновлення району. 

Ревіталізація промислових об’єктів. Зазначимо, що процес урбанізації впродовж 
ХХ ст. в Україні і, зокрема, Львові, підпорядковувався переважно технократичним 
чинникам і найбільшої динаміки набув під впливом “соціалістичної індустріалізації”. 
Значні площі міста були зайняті під великі промислові гіганти, які наприкінці  
ХХ–початку ХХІ ст. або зовсім припинили існування, або на їхніх територіях функціо-
нують десятки невеликих підприємств. Наприклад розглянемо, як відбуваються процеси 
ревіталізації на території заводу “Галичскло”. 

Загальна площа обгородженої земельної ділянки на вул. Старознесенській, 24–26 
становить 1,6308 га. На території колишнього заводу розташовані недіючі промислові 
будівлі (нежитлові, виробничі корпуси, котельня, складські приміщення, трансформа-
торна підстанція, пожежна водойма). Територія земельної ділянки обгороджена цегля-
ною, залізобетонною огорожею, металевою сіткою. 

З північного боку ділянка обмежена червоною лінією забудови парної сторони 
вул. Старознесенська; зі сходу межує з сусідньою земельною ділянкою і будинком № 28 
та межами подвір’я будинків на вул. Бачинського, 5–7; з південного боку – червона лінія 
вул. Заклинських та межі подвір’я № 43, 45 на вул. Заклинських; з західного боку – межі 
подвір’я будинків № 3–17 на вул. Почаївській. Дуже близько, у сусідньому кварталі  
з західного боку розташований комплекс промислових і адміністративних будівель 
Львівського лікеро-горілчаного заводу на вул. Кордуби (2–4 поверхи). З північного боку 
навпроти території промислового комплексу на вул. Старознесенській, 24–26 розміщена 
зона залізничної колії Львів–Тернопіль, Львів–Луцьк, відділена металевою огорожею. 
Комплекс будівель на вул. Старознесенській, 24–26, а також усі сусідні житлові будинки 
на прилеглих вулицях не є пам’ятками архітектури або цінними спорудами [1]. 

Комплекс будівель колишнього заводу скляної тари складається з 37 будівель і спо-
руд, інших об’єктів промислового призначення. Це і 2-поверховий цегляний адміністра-
тивний будинок, 4-поверховий цегляний побутовий корпус, декілька 2-поверхових цег-
ляних виробничих корпусів і нежитлових приміщень, котельня, склади, трансформа-
торна підстанція, лабораторія, пожежна водойма, димова труба, складські та стоянкові 
майданчики. Більша частина будівель недіюча, частина зруйнована. Більшість об’єктів 
побудована в радянський час, у 60–70 роках ХХ ст., 2-поверховий адміністративний 
корпус, який розташований безпосередньо при вул. Старознесенській, побудований 
наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст. і має характер нежитлової промислової споруди. 
Будівлі споруджені з цегли, перекриття залізобетонне. У 60-ті роки ХХ ст. на цій тери-
торії побудовано завод з виробництва скляної тари, де виробляли пляшки для потреб 
сусіднього лікеро-горілчаного заводу. Нині завод не працює, а територію придбали інші 
власники. Нові власники вирішили перетворити цю територію в новий творчий 
геопростір в околицях Львова. Офіс компанії вони перевели в п’ятиповерховий будинок, 
у якому всі балкони облаштовані лозиною у вигляді гнізд, які символізують ідеї, з якими 
працюють в офісі. На кожному поверсі є свої “вулиці” і номери будинків. За назвою 
вулиці й номером будинку легко знайти людину, яка там працює. Назви вулиць вибрані 
з іронічним підтекстом. Наприклад, вулиця Декретна, провулок Неясний. На вул. Піджа-
ків працюють юристи холдингу, вони єдині, хто приходить на роботу в піджаках. На 
п’ятому поверсі розміщені три кабінети власників холдингу. У всіх є вихід на спільний 
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балкон – гніздо, де вони проводять спільно багато часу. Верхній поверх називають “стра-
тегічною” частиною холдингу. Там відбуваються зустрічі та перемовини. Для співро-
бітників компанії створено тренінговий центр, який нагадує навчальну лабораторію. Він 
обладнаний спеціальним кухонним начинням і технікою, яка необхідна майбутнім куха-
рям. Мета власників цієї території – створити максимально комфортні умови праці  
й відпочинку для амбітних та ініціативних працівників компанії. На території містечка 
вже функціонує концертний зал, нічний клуб. Планують облаштувати виставковий 
корпус, спортивні майданчики, басейн тощо (див. рисунок). Це буде своєрідне містечко 
з офісами і майстернями, де запрошуватимуть молодих людей, які там працюватимуть, 
генеруватимуть ідеї, обмінюватимуться досвідом. 

 

 
 

Проект генерального плану території на вул. Старознесенська, 24–26 у м. Львів [5] 
Project of General Plan of the area on Staroznesenska St., 24–26 in Lviv [5] 

 

Експлікація будівель і споруд: 1 – адміністративний корпус (реконструкція); 2 – побутовий  
корпус (реконструкція); 3 – хол (добудова); 4 – котельня; 5 – виставковий корпус (реконструкція); 
6 – концертний зал (реконструкція); 7 – концертний зал (реконструкція); 8 – вхідна частина (про-
ектована); 9 – корпус нежитловий; 10 – корпус нежитловий; 11 – димова труба; 12 – багатофунк-
ційний центр (реконструкція); 13 – пекарня (реконструкція); 14 – корпус нежитловий; 15 – робочі 
майстерні (реконструкція); 16 – кузня; 17 – трансформаторна підстанція № 213; 18 – трансформа-
торна підстанція № 424; 19 – волейбольне поле; 20 – градирня; 21 – резервуар запасу води (300 м3); 
22 – спортивний комплекс № 1; 23 – спортивний комплекс № 2; 24 – критий басейн (проектова-
ний); 25 – відкритий паркінг. 
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Значну увагу на сучасному етапі приділяють ревіталізації громадських просторів. 

Громадський простір – це частина міста, яка не є ні домом, ні роботою, ні торговельним 
закладом, ні комунікацією між цими елементами. Він також не може бути комерційно 
орієнтованим та перебувати в приватному користуванні. Щоб називатися громадським, 
він має бути доступним для всіх. Ця територія повинна бути добре освітлена, безпечна, 
безкоштовна, доступна для всіх мешканців, за будь-якої погоди, враховувати інтереси 
користувачів різного віку, статусу [3]. У старих районах, що примикають до центру зі 
сходу й півночі, завдяки плануванню вулиць є площі та вільні місця. Ці елементи гро-
мадського простору мають великий потенціал, який зазвичай не використовують. У всіх 
районах Львова є запити про озеленення й облаштування певних ділянок. До розробки  
і втілення таких проектів запрошують усіх мешканців міста. Зокрема, у Галицькому 
районі завершено роботи з облаштування площі перед цирком, яку не ремонтували 
десятки років. Відбулося облаштування громадського простору. Замощено територію, 
розміщено вуличні меблі, висаджено нові зелені насадження. Облаштовано освітлення 
території. Відреставрована площа знову стає місцем дозвілля для львів’ян. 

У Франківському районі ведуть роботи з реконструкції скверу на розі вулиць 
Японської та Є. Коновальця. Проект розроблений студентами-архітекторами “Львівсь-
кої політехніки”. Створення нових громадських просторів у районах міста є одним  
з пріоритетів Стратегії розвитку “Львів–2020”. 

Отже, складність проведення ревіталізації полягає в тому, щоб відповідно скоорди-
нувати дії інвесторів, проектантів та адміністраторів (менеджерів) для формування 
урбанізованого простору з високими функціональними й естетичними рисами, в цих 
умовах необхідне розуміння і усвідомлення формування простору міста разом з при-
родним довкіллям, загалом культурного краєвиду як загальнокультурної цінності. Реа-
лізація процесу ревіталізації географічного простору є одним зі способів впорядкування 
змін у забудованому середовищі й вирішальним засобом реалізації діалогу щодо форму-
вання простору між державою і ринком. 

У ході ревіталізації міського простору необхідно відтворити його так, щоб там можна 
було розвинути почуття спільноти громади в самодіяльних заходах. Потрібно спряму-
вати зусилля на утримання і розвиток територій, парків і відпочинкових теренів у містах. 
Відновлення деградованих територій і забудови повинно мати на меті впровадження гро-
мадських функцій на колишні виробничі й військові території. 
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The processes of the revitalization in the geospace in the city of Lviv are considered. The tasks of the 

revitalization are socialization of the space of the city, development of infrastructure which orders tourism 
and research activities, industrial development, taking care of the environment and as a result – attracting 
of the investment. In the process of revitalization, an integrated approach is often used. Revitalization is 
not just recovery and restoration – it brings a new life through the stimulating socio-cultural and economic 
growth not only on the individual areas but also in the city as a whole. Revitalization is one of the elements 
of the development policy that aims at preventing the degradation of urban areas, the crisis occurrence 
that took place through the growth of social and economic activity, improving the residential environment 
according to respecting the principles of sustainable development. Separately, the processes of 
revitalization at the example of the Pidzamche district, industrial factory “Halychsklo”, some public 
spaces in the city are considered. 

Key words: revitalization, revitalization principles, revitalization of the districts, industrial objects, 
public spaces. 
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Проаналізовано еволюцію основних підходів щодо поняття “індустрія гостинності” в тлу-

маченні іноземних та українських науковців. Уточнено семантику та систему понять 
“гостинність”, “індустрія туризму”, “індустрія гостинності”. Виявлено та обґрунтовано структуру 
індустрії гостинності, її субординацію та взаємозв’язок з туристичною індустрією. Проаналізовано 
та конкретизовано основні етапи, чинники і сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. 
Окреслено суть індустрії гостинності як складну й порівняно відокремлену соціально-економічну 
систему зі створення, просування і реалізації послуг з розміщення, харчування, побутового 
обслуговування, дозвілля, розваг та інших послуг, а також реалізації товарів у закладах готельного 
і ресторанного профілю діяльності. Індустрія гостинності має тривалий еволюційний розвиток, 
складну організацію, сумісно з індустрією туризму формує єдину систему обслуговування 
туристів, відіграє вагому роль в економіці. 

Ключові слова: гостинність, індустрія гостинності, індустрія туризму, готельне господарство, 
ресторанне господарство, сфера послуг. 

 
Сьогодні у науковій і професійній літературі широко використовують поняття 

“індустрія гостинності”, “індустрія туризму”, які часто ототожнюють, підмінюють за 
змістом, оскільки не визначена структура економічної діяльності кожної з галузей. 

Україна успадкувала стан розвитку індустрії гостинності з СРСР. У попередній 
політико-економічній системі вивченню проблем задоволення фізичних і духовних 
потреб людини не приділяли належної уваги. Економічну, соціальну та морально-етичну 
складові категорії “індустрія гостинності” завуальовували під радянський соціо-
культурний сервіс. Фрагментарний характер досліджень туризму, зокрема сфери гостин-
ності, започаткований у 50-х роках ХХ ст., відобразився в популярній тоді концепції про 
рекреаційно-географічний простір як основу розвитку теорії рекреаційної географії та 
головний об’єкт досліджень. Новий формат розвитку індустрії гостинності в Україні 
актуалізує необхідність аналізу сучасного досвіду вивчення і розробки теоретико-
методологічних положень еволюції, структури, особливостей взаємозв’язку з турис-
тичною індустрією, виявлення основних тенденцій і чинників розвитку цієї соціально-
економічної сфери в Україні та світі. 

В Україні термін “індустрія гостинності” порівняно з терміном “гостинність” новий, 
його використовують з початку ХХІ ст. З тієї причини більшість літературних джерел – 
це переклади закордонних авторів. 

Сучасні наукові дослідження індустрії гостинності в Україні передусім зорієнтовані 
на вивчення організаційно-економічних проблем, механізму функціонування та гео-
просторової організації готельного господарства, з яким ототожнюють цю сферу. Не 
_____________________ 
© Пандяк І., 2016 
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вирішеною є проблема вдосконалення теоретико-методологічного апарату, визначення 
змісту терміна “індустрія гостинності”, обґрунтування структури та зв’язку між скла-
довими цієї та суміжних галузей. 

Серед закордонних авторів у вивченні індустрії гостинності назвемо: Р. Браймера, 
Л. Вагена, Дж. Уокера, С. Кінга, В. Квартального, М. Лайко, В. Романова, Е. Саака, 
С. Скобкіна, серед українських науковців – М. Бойко, Л. Гопкало, Х. Роглєва та ін. 

Наша мета – розробити й обґрунтувати теоретичні та методичні положення для 
розкриття феномена “індустрії гостинності”. 

Для досягнення цієї мети окреслено такі завдання: 
- уточнити семантику понять “гостинність”, “індустрія гостинності”, “індустрія 

туризму”; 
- проаналізувати еволюцію підходів щодо поняття “індустрія гостинності” серед 

іноземних та українських науковців; 
- виявити структуру індустрії гостинності, її субординацію та взаємозв’язок з ту-

ристичною індустрією; 
- вивчити і конкретизувати основні етапи еволюції, чинники й тенденції розвитку 

індустрії гостинності. 
У сучасних літературних джерелах часто трапляються такі терміни, як “гостинність”, 

“готельна індустрія”, “індустрія гостинності”, “туристична індустрія”, змістовне значен-
ня яких нечітке, часто їх інтуїтивно сприймають як поєднання окремих понять або 
ототожнюють. Ключова категорія “гостинність” – одне з основних понять розвитку 
людського суспільства, закладене в морально-етичних принципах будь-якого народу. 
Морально-етичний характер відображається в духовності, фольклорі, церемоніалі 
толерантного, з повагою і пошаною приймання і частування гостей удома, у побутово-
сервісному змісті – забезпечення якісного обслуговування в закладах гостинності. Отже, 
термін “гостинність” – універсальна категорія повсякденно-побутової культури, втіленої 
у привітності, толерантності й турботі про гостя [5, с. 53]. 

До походження терміна “гостинність” є два підходи. Згідно з першим, термін 
походить від латинського слова hospitium у такому значенні: 1) давня греко-римська 
морально-правова концепція гостинності як дане Богом право гостю і даний Богом 
обов’язок господаря; 2) гостьовий будинок, в якому приймали подорожуючих. 
Прихильники другого підходу вважають, що термін походить від старофранцузького 
слова “hospice” (хоспіс – будинок для приймання подорожуючих, тобто помешкання, 
місце, в якому подорожуючі могли отримати прихисток та їжу) [9, с. 12]. 

Комерціалізація гостинності зумовлює розвиток виробничо-сервісного бізнесу, 
виникнення окремої спеціалізованої сфери економіки – індустрії гостинності. Сьогодні 
це словосполучення закріпилось у професійно-економічній та науковій сферах [11–14]. 

Термін “індустрія” (з лат. industria – діяльність – “найбільша галузь економіки, 
сукупність споріднених підприємств, що характеризується єдністю економічного 
призначення створюваної продукції, однорідністю споживаної сировини, спільністю 
технологічних процесів і технічної бази, особливою професійною структурою 
працівників та специфічними умовами праці” [8, с. 28]. 

Формування назви й ототожнення індустрії гостинності з промисловістю логічно 
обґрунтоване. Упродовж тривалого часу промисловість – головна сфера економіки 
більшості держав і світу. В ході еволюції соціально-економічних відносин суспільства 
відбулось розширення змістовного та структурного значення цього поняття. У ХХ ст. 
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термін “індустрія” закріпився за вагомими в економіці та структурно складними 
галузями, які об’єднують споріднені види діяльності. 

У науковій літературі є чимало визначень терміна “індустрія гостинності”, проте 
консенсусного, єдиного визначення не сформульовано. Причини такого стану: 

- “молодість” самої сфери, яка сформувалась як самостійна, складна й порівняно 
відособлена соціально-економічна система із задіяними значними матеріальними, 
фінансовими і людськими ресурсами лише в другій половині ХХ ст.; 

- дослідження проводять у різних суспільних галузях, тому не сформований 
спільний підхід щодо структури, а отже, генези цієї сфери діяльності. 

У табл. 1 наведено визначення поняття “індустрія гостинності”, пропоновані 
іноземними й українськими науковцями, а також проаналізовано основні підходи, 
виявлені у визначеннях. 

У Законі України “Про туризм” (1995) про індустрію гостинності не згадано, 
наведено лише таке визначення “туристична індустрія – це сукупність підприємств  
з перевезення, тимчасового розміщення, харчування, екскурсійного, курортного, 
спортивного, розважального та іншого обслуговування, організації, які здійснюють 
туроператорську і турагентську діяльність, а також організації з надання послуг 
екскурсоводів, гідів-перекладачів, спортивних інструкторів, провідників та ін.” [1]. 

Отже, туристична діяльність зосереджена насамперед на організації та реалізації 
туристичних послуг (туристичного продукту). Створенням, просуванням і реалізацією 
послуг гостинності займаються інші підприємства, тому замінювати або суміщати ці 
види діяльності згідно з Законом, організації технологічного процесу, недоцільно. 
Водночас необхідно брати до уваги, що послугами гостинності користуються не тільки 
туристи, значну частку становлять інші категорії подорожуючих, які, згідно зі 
стандартами UN WTO, об’єднані в категорію “відвідувачі” (visitors). Індустрія 
гостинності – організаційно значно складніша сфера діяльності, яка зорієнтована на 
задоволення попиту не тільки туристів у вузькому розумінні, подорожуючих  
у широкому, а також клієнтів, які проживають у місці розташування підприємства 
гостинності. 

Американські автори Дж. Діттмер і Дж. Гріффін ототожнюють індустрію туризму та 
індустрію гостинності й надають перевагу в назві сфери діяльності, пов’язаної  
з обслуговуванням туристів, індустрії гостинності. Як окрема складова економіки, 
індустрія гостинності складається зі сфери гостинності та сфери подорожей і туризму. 
Гостинність у вузькому розумінні об’єднує сферу громадського харчування  
і розміщення; сфера подорожей і туризму – діяльність турагентств і туроператорів, 
транспорт, розваги і відпочинок [6, с. 11]. 

Ці автори порівняно з Дж. Р. Уокером, на наш погляд, найбільш вдало відобразили 
назву сфери діяльності, пов’язуючи з притаманною морально-етичною рисою кожної 
людини – надати подорожуючим з суто гуманних міркувань, або в поєднанні з комер-
ційною метою. Сьогодні всі складові субгалузі забезпечують обслуговування туристів  
і подорожуючих, дотримуючись принципів гостинності. Посилення уваги до людини, 
гостя, людиноцентризм у сучасних суспільно-економічних відносинах, насамперед  
у сфері послуг, актуалізує використання на професійно-побутовому рівні терміна 
“гостинність”, “індустрія гостинності”. 
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Таблиця 1 

Визначення терміна “індустрія гостинності” іноземними та українськими науковцями 
The definition of the term “hospitality industry” by foreign and Ukrainian scientists 

 
Автор Визначення Особливості визначення 

Браймер Р., 
1995 р.  

Гостинність – це таємниця будь-якого 
турботливого обслуговування. Турбота, ви-
явлена стосовно гостя, здатність відчувати 
потреби клієнта, – невловимі, але настільки 
очевидні риси в поведінці службовця. 
Індустрія гостинності є збірним поняттям 
для численних і різноманітних форм під-
приємництва, які спеціалізуються на ринку 
послуг, пов’язаних з прийомом і обслуго-
вуванням гостей [3, с. 27] 

Визначення гостинності загальне, 
увагу зосереджено на сервісній скла-
довій в обслуговуванні. Щодо струк-
тури індустрії гостинності наголоше-
но, що немає переліку основних видів 
діяльності, які охоплює гостинність, і 
виділено такі основні: громадське 
харчування, розміщення, перевезення 
і відпочинок (рекреація) 

Уокер Дж. Р.,  
1999 р.  

Гостинність – одне з фундаментальних 
понять людської цивілізації – уже давно 
перетворилося на індустрію, у якій зайнято 
не один мільйон професіоналів. Індустрія 
гостинності об’єднує туризм, готельний і 
ресторанний бізнес, громадське харчуван-
ня, відпочинок і розваги, організацію 
конференцій і нарад. Головна відмінність 
гостинності від інших сфер бізнесу полягає 
в тому, що основна мета гостинності – 
задоволення запитів гостей [2, с. 12] 

Увагу у визначенні гостинності зосе-
реджено на еволюційно-культурному 
та професійному підходах. 
У розширеній структурі індустрії 
туризму автор виділяє елементи від-
повідно до основних видів активності 
в туризмі: подорожі, проживання, хар-
чування, відпочинок, розваги, проте, 
не включає у структуру власне 
туристичні організації 

Ваген Л.,  
2001 р.  

Індустрія гостинності – це сектор індустрії 
туризму, зорієнтований на розміщення ту-
ристів, а також галузі, діяльність яких спря-
мована на продаж алкогольних напоїв, 
надання житла, їжі і розважальних заходів 
[4, с. 32] 

Індустрія гостинності – основна скла-
дова індустрії туризму, у структурі 
сформована насамперед із закладів 
розміщення, а також харчування, 
розваг, та інших підприємств 

Роглєв Х.Й., 
2005 р.  

Гостинність – це турбота, виявлена по 
відношенню до гостя, здатність відчувати 
потреби клієнтів – невловимі, але настільки 
очевидні риси в поведінці службовців; це 
саме той елемент, що зробить спогади 
клієнтів приємнішими, а враження за-
пам’ятовуватимуться на довше [7, с. 18] 

Гостинність асоціюється з сервісом, 
індустрія гостинності – з готельним 
бізнесом 

Бойко М.Г., 
Гопкало Л.М.,  
2006 р.  

Гостинність ототожнюють з атмосферою 
доброзичливості, якою оточують спожива-
ча готельних послуг, що відповідає сутності 
господарської діяльності у цій сфері. Гос-
тинність є системою зі створення комфорт-
ного перебування подорожуючого поза міс-
цем постійного проживання. До цієї систе-
ми входять: послуги розміщення, харчу-
вання, додаткові послуги необхідні прожи-
ваючому для повноцінної життєдіяль-
ності… [2, с. 28] 

У понятті “гостинність” наголошено 
на важливості сервісної складової. 
Індустрія гостинності асоціюється з 
готельним бізнесом у структурі турис-
тичної індустрії та послугами, які 
забезпечені в таких підприємствах  
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Інший підхід щодо вирішення проблеми структури туристичної індустрії 

відображений у працях Дж. Торкілдсена. Автор розглядає основні структурні елементи 
індустрії туризму й гостинності як окремі складові комерційної діяльності, які разом з 
іншими формами організації – державним і волонтерським секторами (громадські, 
політичні організації) – формують індустрію відпочинку. У цьому підході головним 
критерієм є форма власності організаторів відпочинку (комерційна – некомерційна) [10]. 

Один з помітних недоліків пропонованої структури індустрії відпочинку – підхід 
щодо типології, за основу якого взято види організації діяльності згідно з формою влас-
ності, тобто чинник, який належить до вторинних. Інші недоліки – дублювання в різних 
секторах однакових видів діяльності, сумнівність щодо виділених серед галузей індуст-
рії відпочинку політичних партій і рухів, релігійних організацій, спілок інвалідів та ін. 

Серед інших підходів обґрунтування змісту та структури понять “індустрія туризму”, 
“індустрія гостинності” та “індустрія відпочинку” – система ієрархії туристичної 
індустрії В. Фрейєра. Автор виділяє три рівні цієї сфери економіки: туристичну 
індустрію у вузькому розумінні – підприємства з виробництва типових туристичних 
послуг; туристичну індустрію у широкому розумінні – нетипові підприємства з вироб-
ництва типових туристичних послуг; окраїнну туристичну індустрію, – що представлена 
підприємствами-виробниками товарів і послуг, які не належать до типового 
туристичного продукту [10].  

У пропонованій схемі структури індустрії туризму В. Фрейєра помітна нечіткість  
у виборі структурних частин рівнів ієрархії та логічності зв’язку між ними. Основною 
перевагою пропонованої моделі є поділ індустрії туризму на ієрархічні рівні згідно  
з участю складових галузей у створенні туристичних послуг та товарів. 

Згідно з наведеним вище, у багатьох сучасних дослідженнях структура індустрії 
гостинності абстрактна, а отже, охоплює чи не всю сферу послуг, в окремих 
дослідженнях – значний обсяг видів матеріального виробництва. Водночас у досліджен-
нях основну увагу акцентують на готельно-ресторанному бізнесі (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Основні підходи щодо визначення змісту та структури індустрії гостинності 
The main approaches to defining of the content and structure of the hospitality industry 

 
Підхід Зміст підходу Автор 

Абстрактний без 
формалізації об’єкта 
та структури 

Неконкретизований зміст і структура діяльності, 
пов’язують зі сферою послуг, акцентують увагу на 
морально-етичних принципах стосунків виробників 
та споживачів послуг, у якому суть підприємницької 
діяльності  

Р. Браймер, 
В. Квартальнов, 
Х. Роглєв та ін. 

Ототожнення з ін-
дустрією туризму 

Індустрію гостинності та індустрію туризму ото-
тожнюють, окреслено структуру галузі, ознаки 
ідентичності – задоволення запитів гостей 

Дж. Р. Уокер,  
В. Фрейєр та ін. 

Виокремлення ін-
дустрії гостинності 
як порівняно само-
стійної сфери туриз-
му 

Індустрія гостинності – основна складова індустрії 
туризму, у структурі сформована із закладів роз-
міщення, харчування, розваг та інших підприємств  

Л. Ваген, С. Кінг,  
Е. Саак, Дж. Діттмер 
і Дж. Гріффін та ін. 
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На наш погляд, гостинність – це відносини між двома категоріями людей: 

господарями і гостями, відношення між мотивацією і конкретними формами людської 
поведінки. Для адекватної дефініції понять “індустрія гостинності” та “індустрія 
туризму” необхідно виокремлювати й аналізувати основні напрями розгляду поняття 
“гостинність” у сучасних літературних джерелах: соціальний і комерційний. Соціальна 
складова первинна в еволюції феномена гостинності й виявляється в морально-етич-
них (гуманістичних) відношеннях. Саме гуманістичний принцип – основа розвитку 
людського суспільства, відображена на побутовому рівні, згодом перенесена на 
соціальний, політичний, комерційний та інші типи відносин, зумовлює ототожнення 
індустрії гостинності зі сферою послуг. 

Морально-етичний принцип виявлений у толерантності міжособистісних стосунків  
у будь-якій сфері суспільних відносин. Сьогодні в різних сферах діяльності, зокрема,  
у сфері послуг, професійному етикету приділяють значну увагу. 

Інша складова гостинності – комерційна, виявлена в організаційно-економічних 
формах підприємництва готельно-ресторанного профілю діяльності. Організаційно  
й технологічно ця галузь визнана на інституційному рівні UN WTO, авторитетними 
регіональними та національними професійними організаціями. Ознакою автентичності 
є нормативно-технологічна база, науково-методична робота, сформована мережа 
навчальних закладів з підготовки фахівців для цієї сфери, видання профільних 
періодичних видань. 

Згідно з результатами нашого дослідження, індустрія гостинності – це соціально-
економічна підсистема туристичної індустрії з чітко вираженою еволюцією, 
організаційно-технологічними процесами, організаційно-правовими формами організа-
ції та інституційним забезпеченням. Сьогодні індустрія гостинності – це сфера еконо-
міки зі швидкими темпами зростання, одна з головних складових сфери послуг, сфор-
мована з підприємств готельного і ресторанного бізнесу, які забезпечують комплекс 
послуг з проживання, харчування, побутового обслуговування, дозвілля, розваг та інших 
послуг, а також реалізації товарів. 

Основні аргументи виокремлення індустрії гостинності в структурі туристичної 
індустрії такі: 

- гостинність як морально-етичний принцип, втілений у сервісні стосунки між 
людьми на початкових етапах розвитку, генетично пов’язана з домом, прототипами 
сучасних закладів розміщення і харчування, притулками для бідних, релігійними 
організаціями, у яких на соціальній та комерційній основі надають місце для ночівлі, 
харчування, напої, оздоровлення, моральну підтримку та ін. Сьогодні ці заклади 
модифікувались у структурно диверсифіковані типи готельно-ресторанних підприємств, 
які функціонують на комерційних, менше – соціальних засадах; 

- ідентичність індустрії гостинності в структурі туристичної індустрії закладена 
визначенням індустрії туризму: туризм – це тимчасовий виїзд (подорож) громадян і осіб 
без громадянства з постійного місця проживання з оздоровчою, пізнавальною, 
професійно-діловою, спортивною, релігійною та іншою метою без заняття оплачуваною 
діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування. У цьому визначенні в поняття 
“туризм” закладено факт переміщення туриста, терміни і мета його подорожі. Індустрія 
гостинності – це соціально-економічна сфера з надання на комерційній, частково або 
безоплатній основі послуг з ночівлі, харчування, побутового обслуговування, дозвілля, 
розваг та інших послуг у закладах готельного та ресторанного профілю; 
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- у професійній літературі часто використовують термін “індустрія туризму і гос-

тинності”, у якому акцентовано на рівнозначності складових і певну автономність 
індустрії гостинності в структурі туристичного господарства. Для назви сфери 
гостинності оператори ринку використовують акронім HoReCa, сформований від пер-
ших двох букв слів Hotel (готель), Restaurant (ресторан), Café/Catering (кафе/кейтеринг); 

- особливість закладів індустрії гостинності, окрім комерційної – соціальна 
спрямованість. Соціальні риси діяльності відображають генетичний зв’язок сучасних 
форм організації підприємств гостинності з прототипами на етапі їхнього виникнення. 
Соціальний характер діяльності насамперед виявлений у спеціалізованих закладах 
розміщення, які надають лікувально-оздоровчі, реабілітаційні послуги (санаторії, 
профілакторії, пансіонати), послуги відпочинку (бази відпочинку, дитячі табори) та інші, 
які повністю або частково субсидують держава, комерційні та громадські організації  
і підприємства. Діяльність підприємств туристичного профілю (туроператори, тураген-
ти) цілковито комерційна; 

- важлива особливість в організації обслуговування підприємств індустрії 
гостинності порівняно з індустрією туризму – надання послуг не тільки туристам, значну 
частку гостей становлять “відвідувачі” (visitors), а також місцеві жителі, особливо  
у підприємствах громадського харчування. Саме з огляду на цю особливість у 2008 р. 
UN WTO ввела у статистичну звітність категорію “відвідувач”. Отже, поняття 
“гостинність” значно складніше та ширше, ніж “туризм”. Індустрію гостинності 
необхідно розглядати як доволі самостійну, проте тісно пов’язану з туризмом цілями  
й завданнями сферу діяльності. Взаємозв’язок забезпечений взаємозумовленістю 
розвитку: підприємства індустрії гостинності – основна складова туристичної інфра-
структури, важливий чинник розвитку туризму. Водночас позитивні тенденції розвитку 
туризму зумовлюють збільшення кількості об’єктів індустрії гостинності внаслідок 
високої частки туристів у структурі споживачів послуг цієї галузі; 

- виявом виділення індустрії гостинності в окрему сферу діяльності є виникнення 
перших професійних формувань – асоціацій, союзів, федерацій та інших форм 
інституційного характеру (1946 р. – Міжнародна готельна асоціація, 1982 р. – Кон-
федерація національних асоціацій готелів і ресторанів Європейського співтоварист-
ва (ХОТРЕК)) та ін.  

Отже, індустрія гостинності – це складна й порівняно відокремлена соціально-
економічна система зі створення, просування і реалізації послуг з розміщення, 
харчування, побутового обслуговування, дозвілля, розваг та інших послуг, а також 
реалізації товарів у закладах готельного і ресторанного профілю діяльності. Індустрія 
гостинності має тривалий еволюційний розвиток, складну організацію, сумісно з індуст-
рією туризму формує єдину систему обслуговування туристів, відіграє вагому роль  
в економіці. 
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The evolution of the main approaches to the concept of “hospitality industry” among foreign and 
Ukrainian scientists is analysed. The semantics and the system of concepts of “hospitality”, “tourism 
industry”, “hospitality industry” are specified. The structure of the hospitality industry, its subordination 
and the relationship with the tourist industry are discovered and proved. The main stages, factors and 
current trends in the hospitality industry are analysed and fleshed. Outlined The essence of the hospitality 
industry as a complex and relatively isolated social and economic system for the creating, promoting and 
implementing the services of accommodation, nutrition, consumer services, leisure, entertainment and 
other services and the sale of goods in the establishments of hotel and restaurant business profile are 
outlined. Hospitality industry is characterized by long evolution, complex organization, and together with 
the tourism industry forms a unified system of tourist services, performs an important role in the economy. 
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З’ясовано, що підвісні ґрунти Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат  

є інтразональними, формуються на виходах щільних пісковиків кросненської світи за умови 

надлишкового зволоження, промивного типу водного режиму є в межах гірсько-лісового та 

субальпійського поясів під мохово-лишайниковими асоціаціями. Вони утворюють ареали площею 

від 0,1 до 1,0 м2 овальної, продовгуватої форми з найбільшою потужністю органогенного горизонту 

в центральній частині з поступовим зменшенням її до периферії. Уперше відомості про підвісні 

ґрунти в Українських Карпатах наведено в працях проф. А. Зражевського. Формування підвісних 

ґрунтів на щільних пісковиках у межах Верховинського Вододільного хребта може відбуватися 

двома способами: ініціального (первинного) ґрунтоутворення та освоєння (заселення) мохово-

лишайниковими асоціаціями з суміжних ґрунтових ареалів. 

Основні стадії ґрунтоутворення досліджуваних ґрунтів діагностують за сукцесіями рослинних 

угруповань та морфологічними особливостями профілю. Ініціальна стадія починається з посе-

лення у вихідних центрах ґрунтоутворення водоростей, бактерій, грибів, актиноміцетів, 

лишайників (накипних і листових) та формування гуміфікованого прошарку темно-сірого забарв-

лення потужністю до 2 см. Поселення на підготовлений органо-мінеральний прошарок мохів і фор-

мування органогенного (торфового) горизонту означає початок стадії розвитку. Досліджувані 

ґрунти зі сформованим органогенним горизонтом потужністю до 10 см треба діагностувати як 

ініціальні підвісні. Стадія розвитку супроводжується акумуляцією відмерлих органічних реш-

ток (оторфуванням) і збільшенням потужності органогенного горизонту (Тd+T). Сформовані 

ґрунти на слабкозвітрених пісковиках кросненської світи, що мають потужність органогенного 

горизонту понад 10 см, перебувають на стадії рівноважного функціонування. Такі ґрунти доцільно 

діагностувати як торф’янисто-підвісні. Підвісні ґрунти не відображені у номенклатурному списку 

ґрунтів України, що спонукає до проведення детальніших досліджень щодо їхньої класифікації. 

Виявлено закономірності поширення досліджуваних ґрунтів і стадії їхнього ґрунтоутворення. 

Ключові слова: Верховинський Вододільний хребет, підвісні ґрунти, торфоутворення, генеза, 

стадії ґрунтотворення. 

 

Проблемі дослідження ґрунтового покриву Карпат приділяють значну увагу у віт-

чизняних та закордоннних публікаціях. Більшість дослідників зазначає, що зональними 

ґрунтами в межах лісової зони Українських Карпат є буроземи (бурі лісові ґрунти), які 

сформувалися під широколистяними, мішаними і хвойними лісами з трав’яним 

покривом за умови надлишкового зволоження, що зумовлює сезонне глибоке промо-

чування ґрунту, промивний водний режим за обов’язкового вільного внутрішньо-

ґрунтового дренажу та сезонне промерзання, що сприяє інтенсивному процесу 

звітрювання і вторинного мінералоутворення на продуктах звітрювання, здебільшого, на 

елювії-делювії флішу. У межах субальпійського поясу під лучними біоценозами 
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формуються схожі за морфологією та властивостями гірсько-лучні буроземні ґрунти. 

Крім зазначених фаціальних ґрунтів, у межах Українських Карпат поширені дерново-

буроземні, буроземно-підзолисті, дернові глейові, торфові, що формуються під 

переважною дією буроземного процесу, для якого характерні процеси гумусоутворення 

і гумусонагромадження, що сприяє утворенню під шаром лісової підстилки гумусового 

горизонту з діагностичним бурим забарвленням, яке зумовлене домінуванням 

фульвокислот і оксидів заліза, та сіалітного оглинювання всієї ґрунтової товщі без 

переміщення продуктів звітрювання в межах ґрунтового профілю [2, 6]. 

Проте в сучасній науковій літературі недостатню увагу приділяють вивченню стадій 

ґрунтоутворення на щільних пісковиках. Яскравим прикладом ґрунтів у межах Українсь-

ких Карпат, дослідження яких дає змогу визначити стадійність ґрунтоутворення, є під-

вісні ґрунти, які найменше вивчені на сучасному етапі ґрунтознавчих досліджень, що 

зумовлено незначними площами їхнього поширення та неможливістю їхнього вико-

ристання в сільському, лісовому господарстві. Однак, вони мають важливе екологічне  

й інформаційне значення. Визначення стадій ґрунтоутворення досліджуваних ґрунтів  

є важливим для розуміння стадійності ґрунтоутворення на щільних пісковиках гірсько-

лісового та субальпійського поясу, важливим елементом схеми ґрунтоутворення на 

щільних пісковиках.  

Уперше відомості про досліджувані ґрунти в Українських Карпатах наведено в пра-

цях проф. А. Зражевського, який вивчив умови їхнього формування на кам’яних роз-

сипах Горганів з урахуванням експозиції, крутості схилу і висоти над рівнем моря. 

Науковець зазначав, що інтенсивність процесу ґрунтоутворення залежить, головно від 

експозиції схилу. Кам’яні схили північних експозицій покриваються мохом значно 

швидше, ніж схили південних експозицій. Пояснюють це насамперед різною відносною 

вологістю повітря, яка на схилах північної експозиції завжди вища, що сприяє швидшому 

поселенню лишайників і мохів з подальшим формуванням торфового горизонту. 

А. Зражевський з’ясував, що формування цих ґрунтів відбувається в декілька стадій. 

Першими на незвітреному субстраті поселяються накипні лишайники, подальший 

розвиток супроводжується одночасною появою гіпнових мохів і лишайників роду 

Gladinia subsquamosa Nyb. Потужність горизонту, складеного з рослинних решток, 

збільшується і формується органогенний ґрунт, що “висить” на камінні [1]. 

Детальні дослідження хімічних і фізико-хімічних властивостей аналогічних за 

морфологією та розташуванням ґрунтів наведені в атласі “Gleb Lesnych Polski”. Польські 

дослідники діагностують такі ґрунти як ініціальні (Lithic Leptosol) [12]. Відомості про 

морфологічні особливості та фізико-хімічні властивості підвісних ґрунтів у межах Водо-

дільного Верховинського хребта є в публікації співробітників кафедри ґрунтознавства  

і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка [5]. 

Підвісні ґрунти не включені до номенклатурного списку ґрунтів України, що 

призводить до значних труднощів у разі їхньої ідентифікації та пошуку в інформаційних 

джерелах. Часткові відомості про підвісні ґрунти є в монографії “Природа Украинс-

кой ССР. Почвы”, де наведено опис ареалів їхнього поширення та морфологічних 

особливостей на підставі дослідження проф. А. Зражевського [7]. 

Для діагностики ініціальних ґрунтів в Українських Карпатах Н. Приходько також 

вживає термін “підвісні” ґрунти [8]. 

Термін “підвісні” ґрунти також вживається в описі ґрунтового покриву Національного 

природного парку “Синевир”, у межах якого значні площі займають кам’янисті 
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розсипища, які за умови підвищеної вологості заселені щільним шаром зелених та 

сфагнових мохів, що зумовлює формування сторф’янілих, “підвісних” ґрунтів [4]. 

Наша мета – з’ясування особливостей і стадій ґрунтоутворення підвісних ґрунтів на 

пісковиках кросненської світи в межах Верховинського Вододільного хребта на підставі 

узагальнення літературних відомостей та власних польових, лабораторно – аналітичних 

досліджень. 

Верховинський Вододільний хребет розташований у внутрішній смузі Українських 

Карпат, головно на межі Закарпатської та Львівської областей, простягається від витоків 

р. Уж до верхів’я р. Ріка, максимальна висота 1 405 м (г. Пікуй). Хребет має звивисті лінії 

гребенів з асиметричною будовою, оскільки південні схили круті, урвисті, а північні – 

пологі. Уздовж вершинної лінії хребта проходить головний Карпатський вододіл, звідки 

беруть початок ріки Латориця, Стрий, Ріка та ін. На Верховинському Вододільному 

хребті є багато зручних перевалів (Ужоцький, Верецький та ін.) [10]. Схили хребта до 

висоти 1 200–1 250 м укриті смереково-буковими лісами (лісистість – 30–47 %), під 

якими сформувалися буроземи з різною потужністю ґрунтового профілю. Під 

субальпійськими луками, переважно біловусниковими з чагарниковими заростями 

чорниці й брусниці домінують гірсько-лучні буроземні ґрунти. У перехідній смузі між 

верхньою межею лісу і субальпійськими луками розташована смуга криволісся  

з гірської сосни, ялівцю. Формування ґрунтового покриву досліджуваної території 

відбувається під переважною дією буроземного процесу з чітко вираженою висотною 

зональністю. 

Утворення ґрунту – це складний природний процес його формування з гірської 

породи, подальшого розвитку, функціонування та еволюції під дією живих організмів, 

продуктів їхнього метаболізму і розкладу відмерлих решток на вихідну геологічну 

породу та продукти її звітрювання в певних атмосферно-кліматичних умовах, елементах 

рельєфу, упродовж певного часу та антропогенного впливу. Під час утворення ґрунту 

відбуваються різноманітні фізичні, хімічні, біологічні явища і процеси перетворення, 

переміщення, акумуляції речовин та енергії, що в кінцевому підсумку, зумовлює 

формування ґрунтового профілю з характерними морфологічними особливостями, 

речовинно-хімічним складом, властивостями та показниками родючості [3, 8, 9]. 

Підвісні ґрунти Верховинського Вододільного хребта є інтразональними, оскільки 

ареали їхнього поширення пов’язані з виходом на поверхню щільних слабкозвітрених 

пісковиків кросненської світи (див. рис. 1). Вони не формують суцільного ареалу,  

а залягають у комплексі із фаціальними видами буроземів, у межах гірсько-лісової смуги 

та гірсько-лучними буроземними в субальпійській смузі, утворюючи ареали площею  

від 0,1 до 1,0 м2 овальної, продовгуватої форми з найбільшою потужністю органогенного 

горизонту (Тd+Т) в центральній частині ареалу з поступовим зменшенням її до 

периферії. Сформовані ареали підвісних ґрунтів розташовані або ізольовано на щільних 

пісковиках, або контактують із гірсько-лучними буроземними слабкорозвинутими 

щебенюватими ґрунтами з досить чітко вираженою межею, яка простежується за 

виходами щільних пісковиків (див. рис. 2). 

Загальна схема ґрунтоутворення є складною з виділенням таких трьох основних 

стадій: початкового (ініціального) ґрунтоутворення, розвитку ґрунту та рівноважного 

функціонування (клімаксу) [3, 9]. Саморозвиток екосистеми, у межах якої розташовані 

досліджувані ґрунти, чи зміна одного з чинників ґрунтотворення на будь-якому етапі 

клімаксу зумовлює еволюцію ґрунту [8].  

http://www.karpaty.com.ua/?chapter=2&item=2
http://www.karpaty.com.ua/?chapter=2&item=2
http://www.karpaty.com.ua/?chapter=1&item=27
http://www.karpaty.com.ua/?chapter=1&item=25
http://www.karpaty.com.ua/?chapter=3&item=116
http://www.karpaty.com.ua/?chapter=2&item=45
http://www.karpaty.com.ua/?chapter=3&item=116
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Рис. 1. Верховинський Вододільний хребет. Профіль підвісного ґрунту (КЛ-1/2. Географічні 

координати розрізу N 48°51'59,1'' E 23°01'59,1'', висота над рівнем моря 1 007 м) 

Fig. 1. Verkhovyna Dividing Range. Suspended soil profile (KL-1/2. Geographic coordinates  

of the profile N 48°51'59.1'' E 23°01'59.1'', altitude 1 007 m) 

 

10×10 м 

 1   2  3  4 
Рис. 2. План-схема поширення підвісних ґрунтів у межах Верховинського Водолільного хребта, 

ключова ділянка Великий Менчил (1 036 м н.р.м.): 1 – гірсько-лучні буроземні слабкорозвинуті 

кам’янисті ґрунти; 2 – підвісні ґрунти; 3 – пісковики кросненської світи, вкриті листовими 

лишайниками; 4 – пісковики кросненської світи з фрагментами накипних лишайників 

Fig. 2. Plan-scheme of spreading suspended soils within Verkhovyna Dividing Range,  

a key area “Big Menchil” (1 036 m) 
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Аналіз чинників ґрунтоутворення, морфологічних особливостей дав змогу з’ясувати, 

що на поширення та генезу підвісних ґрунтів значно впливають виходи на поверхню 

щільних пісковиків кросненської світи та сукцесії рослинних угруповань. Досліджувані 

ґрунти пройшли стадії ініціального ґрунтоутворення, розвитку та перебувають на стадії 

рівноважного функціонування.  

Формування ґрунтів у межах Верховинського Вододільного хребта відбувається на 

флішових осадових породах, для яких характерне ритмічне чергування пісковиків, 

аргілітів, алевролітів, конгломератів, утворених у мілководних морських басейнах 

річковими наносами [6, 10]. Саме співвідношення в пачках флішу пісковиків та аргілітів, 

алевролітів визначає процеси рельєфо- та ґрунтоутворення. Підвісні ґрунти формуються 

головно на флішових породах з переважанням грубошаруватих пісковиків та флішах  

з чергуванням пісковиків і глинистих порід у співвідношенні один до одного. 

Пачки флішу з домінуванням глинистих порід під дією чинників фізичного, хімічного 

звітрювання досить легко руйнуються до пухкого субстрату, що створює передумови для 

поселення перших рослинних асоціацій та початку біологічного звітрювання і процесу 

ґрунтоутворення. На пухкому елювії глинистих порід з незначною домішкою слабко-

звітрених пісковиків кореневі системи рослин легко входять у породу, зумовлюючи про-

никнення процесу ґрунтоутворення вглиб та формування слабкорозвинутих, слабко-

щебенюватих зональних ґрунтів: буроземів у лісовій та гірсько-лучних буроземних у суб-

альпійській зонах. 

Дещо інша спрямованість процесів звітрювання та ґрунтоутворення у місцях виходу 

на поверхню пісковиків кросненської світи, підвищена щільність яких зумовлена 

наявністю карбонатів кальцію, які зцементовують зерна кварцу, польового шпату та ін. 

Тому з моменту виходу пісковиків на поверхню відбуваються поступові процеси 

вилуговування сполук кальцію і магнію, що в кінцевому підсумку сприяє зменшенню 

їхньої щільності. Проте цей процес повільніший, ніж у флішових породах з домі-

нуванням глинистих порід. Значних перетворень у пісковиках зазнають сполуки заліза. 

У незвітрених породах залізо перебуває в закисній формі (FeO), що зумовлює сіро-

стальне забарвлення пісковиків. Завдяки впливу фізичних і хімічних чинників 

звітрювання сполуки заліза у пісковиках окиснюються, що призводить до зміни 

забарвлення – бурих відтінків. 

Формування підвісних ґрунтів на щільних пісковиках у межах Верховинського 

Вододільного хребта може відбуватися двома способами (див. рис. 3): ініціального (пер-

винного) ґрунтоутворення та освоєння (заселення) мохово-лишайниковими асоціаціями 

з суміжних ґрунтових ареалів. 

Згідно з класичною теорією, стадія ініціального ґрунтоутворення починається з мо-

менту поселення на щільних породах літофільних мікроорганізмів, яким для життє-

діяльності не потрібна органічна речовина. Власні польові спостереження дали змогу 

з’ясувати, що вихідним центром ініціального ґрунтоутворення на щільному пісковику  

є невеликі заглиблення чи тріщини, у яких частково застоюється волога та під дією 

чинників фізичного, хімічного звітрювання відбувається вилуговування сполук Са, Мg  

і змінюється валентність заліза. 

У таких вихідних центрах поселяються зелені, синьо-зелені, діатомові водорості, які 

є фотосинтезувальними організмами та розвиваються в симбіозі з азотфіксувальними 

бактеріями, здатними акумулювати атмосферний нітроген і синтезувати органічні спо-

луки. Одночасно з водоростями розвивається різноманітна гетеротрофна флора (бактерії, 
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гриби, актиноміцети), яка в сукупності посилює процеси руйнування вихідної породи та 

стимулює синтез вторинних мінеральних, органо-мінеральних і органічних сполук.  

Водночас мікробні ценози продукують гумусові речовини, близькі до фульвокислот, 

що посилює процеси біологічного звітрювання та стимулює процеси ґрунтоутворення. 

У сухій речовині бактеріальних тканин міститься 10–12 % N, 2–5 % Р2О5, 1,0–2,5 % К2О, 

0,3–0,8 % MgO і СаО, незначні кількості сполук Fe, Si, S, Cu та інших елементів, а їхня 

зольність становить 7–10 %. Зольність водоростей значно більша (20–40 %), а в складі 

золи міститься значна кількість Ca, Na, S, P, Cl [3, c. 237]. 

Унаслідок життєдіяльності літофільних організмів на щільних породах формується 

незначна кількість органо-мінерального субстрату з поєднанням органічних азотистих і 

мінеральних сполук, що створює передумови для поселення вимогливіших літофільних 

організмів (лишайників, грибів).  
 

 

 1  2  3  4  5  6  7 
 

Рис. 3. Схема формування підвісного ґрунту: А – ініціальне (первинне) ґрунтоутворення;  

Б – освоєння (заселення) мохово-лишайникових асоціацій із суміжних ґрунтових ареалів;  

1 – щільний пісковик; 2 – аргіліти, алевроліти; 3 – елювій глинистих порід; 4 – гірсько-лучні 

слабкорозвинуті буроземні ґрунти; 5 – мохово-лишайникові асоціації; 6 – центр ініціального 

ґрунтоутворення; 7 – акумуляція органічних решток 

Fig. 3. Suspended soil formation scheme 

 

Поселення лишайників інтенсифікує процеси ґрунтоутворення та біологічного 

звітрювання. Лишайники виділяють значну кількість органічних кислот (лимонну, 

щавлеву, лишайникову та ін.), що посилює процеси руйнування щільних порід, та 

залучають до біологічного колообігу близько 300 кг/га нітрогену щорічно. У процесі 

життєдіяльності та відмирання лишайників нагромаджується 30–40 % органічної 

речовини, а також значна кількість вторинних глинистих мінералів [3, 9]. Власні польові 

дослідження дали змогу з’ясувати, що першими на підготовленому субстраті 

поселяються накипні лишайники лепрарія (Lepraria incana (L.) Ach), кладонія жовто-

зелена (Cladonia ochrochlora), леканора заплутана (Lecanora intricata (Ach.) Ach), 
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умбілікрія циліндрична (Umbilicaria cylindrica (L.) Delise), що їх надалі змінюють 

листові лишайники пармелія скельна (Parmelia saxatilis (L.) Ach.). Під суцільним 

покривом листових лишайників формуються гумуфікований прошарок темно-сірого 

забарвлення потужністю 0,5–1,0 см. 

Поселення за умов значної зволоженості мохів на підготовлений органо-мінеральний 

прошарок означає завершення стадії ініціального ґрунтоутворення і початок стадії 

розвитку, яка супроводжується процесом оторфування. Видовий склад мохів залежить 

від кліматичних умов і висотного поясу. У гірсько-лісовій зоні домінує леукобрій си-

зий (Leucobryum glaucum (Hedw.) Angsts.), а в субальпійській – політріхум стисну-

тий (Polytnichum stnictum). Значний приріст біомаси мохів за умови короткого вегета-

ційного періоду сприяє нагромадженню відмерлих органічних решток, росту ініціаль-

ного ґрунту вверх і формування органогенного оторфованого горизонту. 

У класичному розумінні торфоутворення – це процес нагромадження торфу за 

болотного типу ґрунтоутворення внаслідок відмирання та неповного розкладу болотних 

рослин в умовах надлишкового зволоження та кисневого дефіциту [11]. Відповідно, 

необхідними умовами для формування торфового горизонту є високий рівень залягання 

ґрунтових вод і анаеробні умови нагромадження відмерлих рослин. Натомість 

органогенний горизонт підвісних ґрунтів формується в аеробних умовах без контакту  

з ґрунтовими водами та за промивного типу водного режиму.  

Однією з основних причин формування органогенного горизонту на щільних 

пісковиках кросненської світи в межах Верховинського Вододільного хребта є специфіка 

кліматичних умов, а саме: короткотривалий вегетаційний період, припинення вегетації 

рослин одночасно зі зниженням температури, що унеможливлює їхню мінералізацію та 

сприяє нагромадженню відмерлих органічних решток за незначної їхньої гуміфікації.  

У межах сформованого органогенного профілю досить чітко виділяється оторфований 

дерновий (Td); (3–21 см) та власне оторфований (Т); 9–24 см горизонти, які залягають 

безпосередньо на щільному пісковику. Поселення на підготовлений органо-мінеральний 

субстрат мохів і формування органогенного (торфового) горизонту означає початок стадії 

розвитку. Стадійність ґрунтоутворення на пісковиках кросненської світи зумовлює 

формування підвісних фрагментарно розвинутих, підвісних слабко розвинутих і типових 

підвісних ґрунтів. 

Надалі на органогенному горизонт поселяються ситниково-чорничникові асоціації, 

які проникають кореневими системами в межі торфового горизонту та посилюють вплив 

на пісковик. З часом пісковик руйнується та утворює елювіальні відклади, що зумовлює 

проникнення процесу ґрунтоутворення вглиб та початок стадії еволюції ґрунту. Упро-

довж цієї стадії торф’янисто-підвісні ґрунти еволюціонують до фаціальних буроземів  

у гірсько-лісовій смузі або до гірсько-лучних буроземних у субальпійській зоні. Ця стадія 

супроводжується формуванням перехідного кам’янистого горизонту та посиленням 

процесів мінералізації органіки. 

Отже, підвісні ґрунти Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат  

є інтразональними, що формуються на виходах щільних пісковиків кросненської світи за 

умов надлишкового зволоження, промивного типу водного режиму в межах гірсько-

лісового та субальпійського поясів під мохово-лишайниковими асоціаціями. Вони 

утворюють ареали площею від 0,1 до 1,0 м2 овальної, продовгуватої форми з найбільшою 

потужністю органогенного горизонту в центральній частині з поступовим зменшенням 

її до периферії. 
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Формування підвісних ґрунтів на щільних пісковиках відбувається внаслідок 

ініціального ґрунтоутворення (поселення у вихідних центрах фотосинтезувальних 

організмів у комплексі з гетеротрофною флорою, яку надалі змінюють асоціації 

накипних, листових лишайників і мохів) та освоєння (заселення) мохово-лишайни-

ковими угрупованнями на щільному пісковику з суміжних слабкорозвинутих ґрунтів, які 

формуються на елювії глинистих порід. Основні стадії ґрунтоутворення досліджуваних 

ґрунтів діагностують за сукцесіями рослинних угруповань та морфологічними 

особливостями профілю. Ініціальна стадія починається з поселення у вихідних центрах 

ґрунтоутворення водоростей, бактерій, грибів, актиноміцетів, лишайників (накипних  

і листових) та формування гуміфікованого прошарку темно-сірого забарвлення потуж-

ністю до 2 см. Поселення на підготовлений органо-мінеральний прошарок мохів і фор-

мування органогенного (торфового) горизонту означає початок стадії розвитку. 

Досліджувані ґрунти зі сформованим органогенним горизонтом потужністю до 10 см 

треба діагностувати як ініціальні підвісні. Стадія розвитку супроводжується акуму-

ляцією відмерлих органічних решток (оторфуванням) і збільшенням потужності органо-

генного горизонту (Тd+T). Сформовані ґрунти на слабкозвітрених пісковиках крос-

ненської світи, що мають потужність органогенного горизонту понад 10 см, перебувають 

на стадії рівноважного функціонування. Такі ґрунти доцільно діагностувати як 

торф’янисто-підвісні. Поселення на органогенних горизонтах ситниково-чорничникових 

угруповань зумовлює проникнення процесу ґрунтоутворення вглиб, формування пере-

хідного кам’янистого горизонту, прискорення мінералізації органіки і, відповідно, 

початок стадії еволюції торф’янисто-підвісного ґрунту до фаціальних видів буроземів  

у гірсько-лісовому поясі або до гірсько-лучних буроземних у субальпійському. 

Підвісні ґрунти не відображені в номенклатурному списку ґрунтів України, що 

спонукає до проведення детальніших морфологічних і лабораторних досліджень щодо 

їхньої класифікації. 
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It was found out that suspended soils in Verkhovyna Dividing Range in Ukrainian Carpathians are 

intrazonal ones and are formed near dense sandstones outcrops in Krosnenska zone provided excess 

moisture of flushing type of water regime. Suspended soils are located within the mountain-forest and 

subalpine zones under moss lichen communities. They form habitats ranging from 0.1 to 1.0 square meter, 

oval and oblong shaped with the highest capacity of organic horizon in the central part with gradual 

reduction to the periphery. Suspended soils in Ukrainian Carpathians were mentioned for the first time in 

writings of Professor A. Zrazhevskyi. Formation of suspended soils in dense sandstones within 

Verkhovyna Dividing Range can occur in two ways: initial (primary) soil development and settlement of 

moss lichen communities from adjacent soil areas. 

Main stages of formation of soils under research are detected analyzing the succession of plant 

communities and morphological features of each section. Initial stage begins with the settlement of alga, 

bacteria, fungi, actinomyces, lichens (crustose and foliose) in centres of soil formation and formation of 

humified layer of dark gray colour up to 2 cm thick. Moss settlement on the developed organo-mineral 

layer and formation of organic (peat) horizon marks the beginning of development stage. Soils under 

research with formed organic horizon up to 10 cm thick are to be classified as initial suspended soils. The 

development stage is accompanied by accumulation of defunct organic remains (peat formation) and 

expansion of organic horizon (Td+T). Soils formed in Krosnenska zone in mild wind-blown sandstones 

with organic horizon more than 10 cm thick are at the stage of equilibrium functioning. It is advisable to 

define these soils as peat-suspended soils. Suspended soils are not represented in the nomenclature list of 

soils of Ukraine, that encourages conducting more detailed research on their classification. Patterns of 

distribution of soils under research and stages of soil formation were found out. 

Key words: Verkhovyna Diving range, suspended soils, the formation of peat, genesis, stages of soil 

formation. 
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Чорноземи типові Волинської височини приурочені переважно до терасових місцевостей 
Західного Бугу, Стиру та їхніх допливів (Чорногузка, Луга, Липа). Більшість цих ґрунтів нале-
жить до староорних і зазнала різних видів деградації. Чорноземи типові є малогумусними ґрун-
тами з низькими запасами гумусу в орному 0–20 см шарі і середніми в метровій товщі. Співвід-
ношення Сгк:Сфк у гумусовому профілі ґрунтів коливається в межах 1,2–3,3. Серед фракцій 
гумусових речовин домінує фракція ГК-2, вміст “вільних” гумінових кислот (ГК-1) дуже низь-
кий, гуміну – низький. Оптична густина гумінових кислот ( ГК 0,001%

нм 465 см, 1Е ) висока і дуже висока. 
Органічна речовина чорноземів типових Волинської височини має певні регіональні 

особливості, зумовлені передусім топографічними умовами формування та еволюції ґрунтів  
у голоцені. Чорноземи першої надзаплавної тераси р. Західний Буг є надглибокими, мають 
прогресивно-акумулятивний тип розподілу гумусу в профілі, гуматний тип гумусу у верхньому 
метровому шарі, дуже високий ступінь гуміфікації органічної речовини і такий же вміст фракції 
гумінових кислот, зв’язаних з кальцієм, низький–середній вміст фракції ГК-3. Молекули гумі-
нових кислот гумусового горизонту чорноземів типових першої надзаплавної тераси Західного 
Бугу ліпше структуровані, що свідчить про більший вік гумусу цих ґрунтів. Чорноземи другої 
надзаплавної лесової тераси р. Стир є середньоглибокими з регресивно-акумулятивним типом 
розподілу органічної речовини, тип гумусу фульватно-гуматний, ступінь гуміфікації органічної 
речовини дуже високий лише в шарі 25–50 см. Вміст фракцій ГК-2 і ГК-3 переважно високий. 

Ключові слова: чорнозем типовий, гумус, гумінові кислоти, фульвокислоти, оптична густина, 
гумусовий стан. 

 
Чорноземи, за висловом І. Крупенікова, є феноменом кайнозойської ери в царстві 

ґрунтів [6]. Потужність гумусового горизонту чорноземів визначена глибиною поши-
рення основної маси кореневих систем трав, а також особливостями формування 
карбонатно-ілювіального горизонту, які, відповідно, залежать від глибини регулярного 
атмосферного промочування ґрунтів, їхнього гідрокарбонатно-кальцієвого режиму. 
Гумус чорноземів є еталоном для порівняння з гумусом інших ґрунтів [12]. 

Важливий чинник підвищення і стабілізації родючості ґрунтів – вивчення й опти-
мізація їхнього гумусового стану. Під гумусовим станом ґрунтів розуміють сукупність 
різних форм, хімічного складу органічних речовин, процесів їхньої трансформації та 
міграції в генетичному профілі ґрунтів [3]. Показники гумусового стану тісно пов’язані 
з чинниками ґрунтоутворення, їх використовують для діагностики і пояснення генези 
ґрунтів. На орних землях гумусовий стан ґрунтів залежить від культури землеробст-
ва (сівозмін, дозування мінеральних і органічних добрив та ін.). 

Актуальність детального вивчення гумусового стану чорноземів типових особливо 
очевидна для чорноземів України, у яких, за даними Г. Чесняка, за останнє сторіччя 
_____________________ 
© Папіш П., Іванюк Г., Папіш І., 2016 
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зафіксовано значне зменшення вмісту гумусу. У 1883 р. В. Докучаєв у західній частині 
лісостепової зони України (Подільська і Волинська губернії) виділив смугу чорноземів 
із вмістом гумусу 4–7 %. Сьогодні на території західних областей України (Волинська, 
Рівненська, Тернопільська, Чернівецька і Хмельницька області) переважають чорно-
земи з вмістом гумусу 3–4 % [14]. Отже, гумусність чорноземів Волинської і Подільсь-
кої височин знизилася на одну градацію. Нині чорноземи типові з вмістом гумусу  
4–5 % поширені локально, і тільки на окремих ділянках терасових місцевостей (побли-
зу і в межах населених пунктів) незначні площі зайняті надглибокими малогумусними 
видами. Головною причиною погіршення показників гумусового стану чорноземів 
типових є від’ємний баланс органічної речовини за умов польової сівозміни. 

За даними С. Булигіна, середньорічні втрати гумусу в чорноземах України переви-
щують 1 т/га [1]. І. Крупеніков виділяє 13 типів деградацій чорноземів, першим з яких  
і найбільш глобальним є дегуміфікація [6]. Більшість типів деградацій ґрунтів прямо чи 
побічно зумовлена зниженням вмісту гумусу та значень інших показників гумусового 
стану. Дегуміфікація стимулює розвиток профільних деградацій, спричинених водною 
ерозією і дефляцією, які порушують і руйнують ґрунтовий профіль, його каркасність  
і є незворотними [1].  

Систему показників, якими оцінюють гумусовий стан ґрунтів, уперше запропо-
нували Л. Грішина і Д. Орлов [4]. Згодом опубліковано модифікації цієї системи [3, 9]. 
У 2004 р. до загальної схеми гумусового стану ґрунтів додали ще деякі показники: 
потужність гумусового горизонту, вміст водорозчинних органічних речовин, ліпідів, 
фракції ФК-1а, ступінь бензоїдності, показник гуміфікації, pH водної витяжки, період 
біологічної активності [7, 8]. 

Для оцінки гумусового стану чорноземів типових ми використали систему показ-
ників, розроблену Л. Гришиною та Д. Орловим у 1978 р. [4]. Значення оптичної густи-
ни оцінювали за шкалою, запропонованою Д. Орловим [9], вміст гуміну – за Л. Гри-
шиною [3]. 

Оцінка гумусового стану чорноземів України загалом і окремих її природних 
регіонів відображена в деяких публікаціях [1, 5]. Наукових праць з дослідження 
гумусового стану чорноземів типових Волинської височини практично немає [10, 11]. 

Об’єктом досліджень є чорноземи типові малогумусні, переважно глибинно-
глеюваті, легкосуглинкові на лесоподібних суглинках терасових місцевостей Західного 
Бугу і Стиру в межах Волинської ерозійної височини. У ґрунтовому покриві чорноземи 
типові утворюють складні ерозійно-деревоподібні поєднання з чорноземами типовими 
карбонатними неглибокими і реградованими на міжбалкових хвилястих рівнинах, а 
також округло-лінійні плямистості з лучно-чорноземними та чорноземно-лучними 
ґрунтами на терасах. 

Морфологічний аналіз профілю і відбір зразків ґрунтів для аналізування проведені у 
2014–2015 рр. на репрезентативних ключових ділянках. Ключова ділянка “Завишень” 
розташована на рівному полотні першої над заплавної тераси р. Західний Буг, на 
південь від с. Завишень Сокальського р-ну Львівської обл. Ділянка “Боремеля” закладена 
на слабко нахиленій другій надзаплавній терасі Стиру (кут нахилу 1–2° на південь, у бік 
лівого допливу Стиру – р. Дежі), на південь від с. Боремеля Демидівського р-ну Рів-
ненської обл. 

Аналітичні дослідження виконані за стандартними методиками: вміст гумусу – 
методом Тюріна в модифікації Нікітіна, груповий і фракційний склад гумусу – методом 
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Тюріна в модифікації Пономарьової та Плотнікової, оптична густина гумінових кис-
лот – методом Пономарьової і Плотнікової, коефіцієнт екстинції фракції ГК 1+2 обчис-
лювали для концентрації гумінових кислот 0,01 мг/мл за довжини хвилі 465 нм і тов-
щини кювети 1 см ( ГК 0,001%

нм 465 см, 1Е ); щільність будови – методом ріжучих кілець. 
Мета наших досліджень – характеристика органічної речовини чорноземів типових 

на підставі оцінки показників їхнього гумусового стану.  
Основні ареали чорноземів типових Волинської височини приурочені переважно до 

Забузької частини Сокальського пасма. Вони сформувались як на пологохвилястих 
міжбалкових рівнинах, так і на першій фінальноплейстоценовій надзаплавній терасі 
р. Західний Буг. Тераса займає значну площу в межах волинського відтинку долини 
р. Західний Буг і формує її головний геоморфологічний рівень, який постійно супро-
воджує сучасну заплаву ріки з одного чи двох боків. Відносна висота тераси законо-
мірно зростає за течією ріки від 5–7 м біля південного краю височини (с. Завишень)  
до 9–14 м у її середній частині. На північ від Сокальського пасма відносна висота 
тераси помітно не змінюється [2]. Чорноземи типові сформувались у потужній лесовій 
товщі тераси. 

На вододілах і привододільних схилах чорноземи переважно неглибокі й середньо-
глибокі з високою лінією залягання карбонатів (часто карбонатні) та рясними карбо-
натними новоутвореннями у формі псевдоміцелію і прожилок. На терасах поширені 
глибокі й надглибокі види (часто вилугувані), у яких карбонати залягають у нижній 
частині перехідного гумусового горизонту або ще глибше, без карбонатно-ілювіальних 
акумуляцій дрібнокристалічного кальциту. Це ґрунти з глибоким гумусовим профілем. 

Морфологічна будова чорноземів типових надглибоких першої надзаплавної лесо-
вої тераси Західного Бугу представлена розрізом БТ-1. Глибина суцільного закипання 
ґрунту від 10 % розчину HCl – 110 см. 

На особливу увагу заслуговує потужність гумусового горизонту (Н+Нр), а також 
гумусового профілю (глибина гумусованості) чорноземів. Наприклад, середня 
потужність гумусового горизонту чорноземів першої надзаплавної тераси в межах 
ключової ділянки “Завишень” сягає глибини 110–120 см. Глибина гумусового профілю 
практично збігається з нижньою межею гумусового горизонту; тип гумусового 
профілю прогресивно-акумулятивний. Морфологічна будова чорнозему типового 
надглибокого першої надзаплавної тераси Західного Бугу виглядає так: 

Hор (0–20 см) – темно-сірий, легкосуглинковий, грудкувато-зернисто-копрогенної 
структури, слабкоущільнений, червоточини, рясно копроліти, дрібні корінці, перехід 
помітний; 

Hп/ор (20–76 см) – темно-сірий, легкосуглинковий, грудкувато-зернистий у шарі  
12–30 см, глибше – дрібно-середньозернисто-копрогенний, ущільнений, рясно червоточини  
і копроліти, кротовини, камери комах, корінці, перехід поступовий рівний; 

Hp(k) (76–133 см) – темно-сірий, легкосуглинковий, грубозернисто-дрібногоріхуватий, 
щільний, червоточини, копроліти, рясні кротовини 5–10 см у діаметрі, карбонати в дифузній 
формі, корінці, перехід поступовий кишенеподібний; 

P(h)k (133–190 см) – сірувато-бурий кротовинний лес, легкосуглинковий, грудкуватий, 
ущільнений, червоточини, гумусові кутани, карбонати в дифузній формі, перехід поступовий 
хвилястий; 

Pk (190–225 см) – палевий однорідний карбонатний лесоподібний суглинок. 
 

Під ґрунтом до глибини 5–6 м залягають леси та лесоподібні супіщано-суглинкові 
породи, нижче (до глибини 9–10 м) – виразно шаруваті та більше чи менше оглеєні 
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пилуваті й піщані відклади, підстелені приховано- та явношаруватими, зазвичай сильно 
оглеєними, суглинками [2]. 

На схід від Західного Бугу та його правого допливу Луги чорноземи типові 
переважно приурочені до терасових місцевостей р. Стир та її лівих допливів 
Чорногузки і Липи. Геологічна будова лесової товщі другої тераси Стиру аналогічна 
вододільній фації лесів, потужність яких коливається в межах 10–15 м. На терасі 
домінують середньоглибокі види чорноземів з динамічною лінією залягання карбонатів 
у межах перехідного гумусового горизонту. Гумусовий горизонт перетинається з кар-
бонатним профілем на глибині 40–70 см, рідше поєднується з ним (карбонатні роди). 
Морфологічна будова чорноземів типових другої надзаплавної тераси Стиру представ-
лена розрізом В-143. Це ґрунти з середньоглибоким гумусовим горизонтом (до 70 см), 
однак значно глибшим гумусовим профілем (до 180 см). У нижній частині він сильно 
кротовинний, переритий. Тип розподілу гумусу регресивно-акумулятивний; глибина 
залягання карбонатів – 49 см: 

Нор (0–21 см) – темно-сірий, легкосуглинковий, порохувато-зернисто-грудкуватий, 
слабкоущільнений, червоточини, копроліти, корінці, перехід помітний; 

Нп/ор (21–43 см) – темно-сірий, легкосуглинковий, дрібногрудкувато-дрібнозернистий, 
ущільнений, червоточини, копроліти, корінці, перехід поступовий хвилястий; 

Нрk (43–70 см) – темно-сірий з буруватим відтінком, донизу світлішає, середньо-
зернистий, ущільнений, карбонати розсіяні в дрібноземі, кротовини, червоточини, копроліти, 
корінці, перехід помітний хвилястий; 

РНk (70–122 см) – бурувато-сірий, легкосуглинковий, грудкувато-середньозернистий, 
менш щільний, карбонати у вигляді рясної плісені, вицвітів і журавчиків 0,5–1,0 см, кро-
товини, червоточини, гумусові кутани, перехід поступовий; 

Phk (122–180 см) – сірувато-бурий, середньосуглинковий, зернисто-грудкуватий, ущіль-
нений, карбонати переважно в дифузній формі і плісені, кротовини, червоточини, перехід 
поступовий; 

P(h)k (180–220 см) – сильнокротовинний карбонатний лесоподібний суглинок; 
Pk(gl) (220–250 см) – слабкооглеєний карбонатний лесоподібний суглинок, поодинокі 

журавчики, іржаво-бурі плями. 
 

Чорноземи типові різних терасових місцевостей, крім спільних властивостей 
гумусового профілю, мають низку відмінних ознак, що виявляються в профільному 
розподілі деяких показників гумусового стану (див. рисунок). Наприклад, чорноземи 
типові першої надзаплавної тераси мають прогресивно-акумулятивний тип розподілу 
гумусу на всю потужність гумусового профілю. У їхніх аналогів другої надзаплавної 
тераси крива розподілу гумусу має регресивно-акумулятивний характер. Ця 
особливість зближує ці чорноземи з ґрунтами міжбалкових хвилястих рівнин 
Волинської височини (чорноземи типові карбонатні неглибокі, середньоглибокі і 
чорноземи реградовані). 

Характер формування гумусового профілю чорноземів типових Волинської висо-
чини має чіткий еволюційно-історичний тренд. Чорноземи на лесових породах добре 
дренованих хвилясто-ерозійних плато (вододіли, схили) тривалий час формувалися за 
умов зрілого гідрокарбонатно-кальцієвого режиму з дуже динамічною, переважно 
високою, лінією залягання карбонатних акумуляцій. Близьке до поверхні залягання 
карбонатно-ілювіального горизонту зі значними акумуляціями карбонатів кальцію 
блокує глибокий розвиток гумусового горизонту інфільтрацією гумінових кислот. Це 
основна причина формування неглибоких і середньоглибоких видів чорноземів на хви-
лястих міжбалкових плато. Синхронно до фазових змін гідрокарбонатно-кальцієвого 
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режиму за умов терасових місцевостей Західного Бугу і Стиру формувався гумусовий 
горизонт чорноземів типових. Гумусовий профіль чорноземів першої тераси Бугу три-
валий час формується на малокарбонатній піщано-легкосуглинковій лесовій товщі за 
умов динамічного розвитку процесів олуговіння-остепніння. Тільки в останню фазу 
голоцену (субатлантичний період) синхронно до змін гідрологічного режиму тераси 
лучно-чорноземні ґрунти еволюціонують у чорноземи. Доказом цього твердження є су-
часний характер ґрунтового профілю, наслідок тісної вікової взаємодії процесів 
гуміфікації та гумусофіксації, вилуговування і закарбоначення. Можливості просторо-
вого розвитку гумусового профілю визначені глибиною формування і якісним складом 
карбонатного профілю. 

 

 
Профільний розподіл вмісту гумусу, ГК, ФК і співвідношення Сгк:Сфк у чорноземах типових 

другої надзаплавної тераси р. Стир (А) та першої надзаплавної тераси р. Західний Буг (Б): 
1 – вміст гумусу; 2 – Сгк:Сфк; 3 – сума ГК; 4 – сума ФК. 

Content of humus, humic and fulvic acids, correlation between C humic acid to C fulvic acid in Haplic 
Chernozems of the second terrace of Styr River (A) and the first terrace of Western Bug River (Б):  

1 – humus content; 2 – Сha:Сfa ratio (carbon of humic acids to carbon of fulvic acids),  
3 – sum of humic acids; 4 – sum of fulvic acids. 

 
Досліджувані чорноземи типові є малогумусними. Вміст гумусу в ґрунтах тераси 

р. Стир низький у горизонті Н і дуже низький в інших горизонтах (див. табл. 1 і 2). У 
профілі чорноземів тераси Західного Бугу він низький у верхній частині профілю і 
дуже низький глибше 100 см.  

Запаси гумусу в досліджуваних ґрунтах низькі в шарі 0–20 см і середні в метровій 
товщі. Проте абсолютні значення запасів у метровій товщі чорноземів першої тераси 
Західного Бугу є значно вищими – 360,6 т/га проти 228 т/га в чорноземах другої тераси 
Стиру. Тут ми спостерігаємо відхилення від загальної закономірності розвитку гуму-
сового профілю чорноземів. Зменшення глибини гумусового горизонту не компенсу-
ється збільшенням запасів гумусу в метровій товщі, що фіксують у межах східних 
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фацій чорноземів на зональному рівні. Отже, пізньоголоценове чорноземоутворення  
в межах Волинської височини відбувалося в умовах перехідних від лісо-лучних до 
лучно-степових. 

Таблиця 1 
Фракційно-груповий склад гумусу чорноземів типових терасових місцевостей  

Західного Бугу та Стиру, % від загального карбону 
Fractional-group composition of humus in Haplic Chernozems of the Western Bug  

and Styr terraced landscapes, % of total Carbon 
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Друга надзаплавна тераса р. Стир, розріз В-143 
Hop. 

(0–20) 3,85 6,7 17,0 12,1 35,8 3,6 3,1 11,6 9,0 27,3 63,1 36,9 1,3 1,0 1,5 1,4 

Hп/ор  
(25–35) 2,64 2,0 26,8 12,4 41,1 5,2 3,9 7,8 9,1 26,1 67,3 32,7 1,6 0,2 3,4 1,4 

Hpk  
(43–50) 1,71 1,0 32,3 8,1 41,3 4,0 3,0 9,1 9,1 25,2 66,5 33,5 1,6 0,1 3,6 0,9 

Hpk  
(50–60) 1,69 1,0 28,6 8,2 37,7 4,1 1,0 11,2 8,2 24,5 62,2 37,8 1,5 0,2 2,5 1,0 

РНk  
(70–80) 1,49 1,2 13,9 8,1 23,1 2,3 2,3 10,4 4,6 19,7 42,8 57,2 1,2 0,3 1,3 1,8 

Перша надзаплавна тераса р. Західний Буг, розріз БТ-1 
Hop. 

(0–20) 3,75 8,7 33,1 7,8 49,7 3,2 6,0 5,5 6,0 20,7 70,3 29,7 2,4 1,0 6,0 1,3 

Hп/ор  
(30–40) 3,51 2,5 41,3 5,9 49,6 3,4 4,4 2,0 5,4 15,2 64,8 35,2 3,3 0,3 21,0 1,1 

Hп/ор  
(50–60) 3,08 2,2 42,5 4,5 49,3 5,0 1,7 6,2 6,7 19,6 68,8 31,2 2,5 0,3 6,9 0,7 

Hp(k)  
(80–90) 2,70 0,6 48,5 5,1 54,3 5,7 0,0 6,4 5,7 17,9 72,2 27,8 3,0 0,1 7,6 0,9 

Hp(k)  
(100–110) 1,83 0,9 39,6 7,5 48,0 7,5 0,0 16,0 9,4 33,0 81,0 19,0 1,5 0,1 2,5 0,8 

Hр(k)  
(120–130) 1,29 1,3 29,4 6,7 37,4 5,3 0,0 13,4 8,0 26,7 64,1 35,9 1,4 0,3 2,2 0,8 

 
Найважливішими характеристиками гумусового стану ґрунтів є груповий і фракцій-

ний склад гумусу, показники якого наведені в табл. 1. Найбільш інформативним серед 
них є тип гумусу, який оцінюють за відношенням кількості карбону гумінових кислот 
до кількості карбону в складі фульвокислот (Сгк:Сфк). Цей показник відображає зрі-
лість ґрунту, його значення максимальне в ґрунтах з найбільшою біологічною актив-
ністю. У досліджуваних чорноземах типових співвідношення Сгк:Сфк є більше 1, що 
свідчить про домінування в складі гумусу гумінових кислот. Значення цього показника 
змінюється в ґрунтах різних терасових рівнів. 
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Таблиця 2 

Показники гумусового стану чорноземів типових терасових місцевостей Західного Бугу та Стиру 
Indicators of humus conditions in Haplic Chernozems of the Western Bug and Styr terraced landscapes 
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Високий 
(35,9) ФГ* 

Дуже 
низький 

(18,7) 

Середній 
(47,5) 

Високий 
(33,8) 

Низький 
(36,9) 

Висока 
(0,13) 

Hп/ор  
(25–35) 

Низький 
(2,64) 

Дуже 
високий 

(41,2) 
ФГ 

Дуже 
низький 

(4,9) 

Високий 
(65,2) 

Високий 
(30,2) 

Низький 
(32,7) 

Висока 
(0,13) 

Hpk  
(43–50) 

Дуже 
низький 

(1,71) 

Дуже 
високий 

(41,4) 
ФГ 

Дуже 
низький 

(2,4) 

Високий 
(78,2) 

Середній 
(19,6) 

Низький 
(33,5) 

Висока 
(0,13) 

Hpk  
(50–60) 

Дуже 
низький 

(1,69) 

Високий 
(37,8) ФГ 

Дуже 
низький 

(2,7) 

Високий 
(75,9) 

Високий 
(21,8) 

Низький 
(37,8) 

Висока 
(0,13) 
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(70–80) 

Дуже 
низький 

(1,49) 

Середній 
(23,3) ФГ 

Дуже 
низький 

(5,2) 

Високий 
(60,2) 

Високий 
(35,1) 

Середній 
(57,2) 

Висока 
(0,14) 

Перша надзаплавна тераса р. Західний Буг, розріз БТ-1 

Hop. 
(0–20) 

Низький 
(3,75) 

Н
из

ьк
і –

 8
6,

7 
(с

ер
ед

ні
 –

 3
60

,6
)  

П
ро

гр
ес

ив
но

-а
ку

му
ля

ти
вн

ий
 

Дуже 
високий 

(49,5) 
Г 

Дуже 
низький 

(17,5) 

Високий 
(66,6) 

Середній 
(15,7) 

Низький 
(29,7) 

Дуже 
висока 
(0,20) 

Hп/ор  
(30–40) 

Низький 
(3,51) 

Дуже 
високий 

(49,5) 
Г 

Дуже 
низький 

(5,0) 

Дуже 
високий 

(83,3) 

Середній 
(11,9) 

Низький 
(35,2) 

Дуже 
висока 
(0,22) 

Hп/ор  
(50–60) 

Низький 
(3,08) 

Дуже 
високий 

(49,2) 
Г 

Дуже 
низький 

(4,5) 

Дуже 
високий 

(86,2) 

Низький 
(9,1) 

Низький 
(31,2) 

Дуже 
висока 
(0,21) 

Hp(k)  
(80–90) 

Низький 
(2,70) 

Дуже 
високий 

(54,1) 
Г 

Дуже 
низький 

(1,1) 

Дуже 
високий 

(89,3) 

Низький 
(9,4) 

Низький 
(27,8) 

Дуже 
висока 
(0,21) 

Hp(k)  
(100–110) 

Дуже 
низький 

(1,83) 

Дуже 
високий 

(48,1) 
ФГ 

Дуже 
низький 

(1,9) 

Дуже 
високий 

(82,5) 

Середній 
(15,6) 

Низький 
(19,0) 

Висока 
(0,18) 

Hp(k)  
(120–130) 

Дуже 
низький 

(1,29) 

Високий 
(37,3) ФГ 

Дуже 
низький 

(3,5) 

Високий 
(78,6) 

Середній 
(17,9) 

Низький 
(35,9) 

Висока 
(0,12) 

 
* П р и м і т к а : ФГ – фульватно-гуматний, Г – гуматний типи гумусу. 
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Наприклад, у чорноземах першої надзаплавної тераси Західного Бугу співвідно-

шення Сгк:Сфк у метровому шарі є вищим за 2, що свідчить про гуматний тип гумусу 
цих ґрунтів, глибше по профілю тип гумусу поступово змінюється на фульватно-
гуматний. У чорноземах другої тераси Стиру співвідношення Сгк:Сфк вужче (1,3–1,6), 
тип гумусу фульватно-гуматний у всьому гумусовому профілі. Тип профільного роз-
поділу відношення Сгк:Сфк ілювіально-акумулятивний з максимумом у межах пере-
хідного гумусового горизонту (див. рисунок). Отже, чорноземи різних терасових міс-
цевостей мають різний за ступенем зрілості гумусовий профіль. Ґрунти вищого терасо-
вого рівня значно швидше досягли стану квазірівноваги і вже тривалий час функціо-
нують як зрілі ґрунти у біокліматичних умовах Волинської височини. Доказом цього 
твердження є синхронізація процесів гуміфікації і гумусофіксації за умов зрілого гідро-
карбонатно-кальцієвого режиму чорноземів міжбалкових рівнин і другої тераси Стиру. 

Ступінь гуміфікації органічної речовини характеризує частку гумінових кислот у 
складі органічної речовини. Цей показник є дуже високим у всьому профілі чорноземів 
тераси Західного Бугу, за винятком нижньої частини перехідного горизонту, де його 
вміст визначають як високий. Ступінь гуміфікації органічної речовини чорноземів 
тераси Стиру є дуже високим лише в шарі 25–50 см, в іншій частині профілю його 
значення нижчі (див. табл. 2).  

Абсолютний вік і зрілість гумусу збільшуються з глибиною гумусового горизонту 
чорноземів і часто визначені комплексом чинників, серед яких – баланс органічної 
речовини й окисно-відновний потенціал ґрунтів. Чорноземи міжбалкових рівнин і дру-
гої тераси Стиру є більш зрілими ґрунтами, які тривалий час функціонували в сіво-
змінах у режимі дефіциту органіки і високого ступеня окиснення гумусу. 

Чорноземи ж першої тераси здавна були об’єктами інтенсивного використання  
в індивідуальних селянських господарствах, зі значно ліпшим балансом органічної 
речовин і нижчими показниками окиснення гумусу за умов ліпшого зволоження. Саме 
в них спостерігаємо порушення в системі гуміфікація–гуміфіксація, що не притаманно 
зрілим чорноземам. У цьому випадку високому ступеню гуміфікації відповідає низький 
показних фіксації гумусу. Основна причина – гумусовий профіль розвивається без 
тісної взаємодії з карбонатним профілем. 

Сумарний вміст фракцій гумінових кислот у гумусовому профілі досліджуваних 
чорноземів типових коливається від 35,8 до 49,7 %. Найбільш суттєву роль у складі гу-
мусу чорноземів типових відіграють гумінові кислоти, зв’язані з кальцієм (фракція ГК-2). 
Особливо високий вміст цієї фракції у чорноземах типових першої надзаплавної тераси 
Західного Бугу (29,4–48,5 % від загального карбону). Найбільші акумуляції цієї фракції 
простежуються у верхній частині гумусового перехідного карбонатного горизонту. 

Вміст фракції ГК-2 у ґрунтах тераси р. Стир коливається від середнього до високо-
го (47,5–78,2 % від суми ГК) і від високого до дуже високого (66,6–89,3 % від суми ГК) 
у ґрунтах тераси р. Західний Буг. 

Вміст “вільних” гумінових кислот (ГК-1) дуже низький, що є характерною ознакою 
чорноземів вологої атлантичної фації. Вміст міцнозв’язаних гумінових кислот 
переважно високий у профілі чорноземів тераси Стиру і значно нижчий у профілі 
чорноземів тераси Західного Бугу, де за показниками гумусового стану він 
характеризований як середній, а у шарі 50–90 см – низький. Імовірно, така різниця 
зумовлена відмінностями в дисперсності чорноземів, кількості та якості їхньої 
глинистої фракції. 
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Вміст фульвокислот невисокий і сумарно коливається в досліджуваних чорноземах 

типових у межах 15,2–33 %. Сума фульвокислот дещо вища в профілі чорноземів 
тераси Стиру, а також глибше метрової товщі чорноземів тераси Західного Бугу. За 
показниками гумусового стану [7, 8] вміст фракції “агресивних” фульвокислот (ФК-1а) 
є низьким (2–5 %) у всьому профілі чорноземів другої тераси Стиру, а також у верх-
ньому гумусовому горизонті ґрунтів першої тераси р. Західний Буг. Ця фракція є до-
сить рухомою, що найбільш помітно в розрізі БТ-1, де її вміст зростає і є середнім. Ця 
особливість свідчить про відносну молодість чорноземів першої тераси та дещо інші 
умови гідрологічного режиму формування гумусу. 

Криві розподілу гумінових кислот у досліджуваних ґрунтах майже однотипні, а їхня 
форма залежить від глибини залягання й акумуляції карбонатів. У чорноземах першої 
тераси за глибини залягання карбонатів 90–100 см і незначного вмісту карбонатів крива 
майже вертикальна з незначним ілювіальним нагромадженням гумінових кислот на 
глибині 85–90 см. Водночас крива розподілу гумінових кислот чорноземів другої 
тераси має виразний ілювіально-акумулятивний тип з максимумом акумуляції гуміно-
вих кислот на глибині 43–50 см, яка збігається з шаром максимальної акумуляції 
карбонатів кальцію. Отже, наявність чи відсутність ілювіально-карбонатного горизонту 
формує характер розподілу гумінових кислот у профілі й визначає можливість їхньої 
абсолютної акумуляції. Потужність гумусового горизонту чорноземів типових другої 
тераси Стиру, як і їхніх аналогів на міжбалкових рівнинах, чітко корелює з глибиною 
залягання максимальних акумуляцій карбонатів у профілі.  

Профільний розподіл фракцій фульвокислот (сума ФК) інший. У чорноземах тераси 
Західного Бугу вміст фульвокислот збільшується з глибиною в міру зменшення 
кількості гумінових кислот, що притаманно чорноземам (закон хімічної кінетики).  
У чорноземах тераси Стиру він майже рівномірний з тенденцією до незначного змен-
шення з глибиною. Криві розподілу ГК і ФК перетинаються на глибині 130–140 см  
у чорноземах першої тераси і на глибині 80–90 см у чорноземах другої тераси. Така 
поведінка гумусових речовин у профілі чорноземів є емпіричним маркером нижньої 
межі гумусового горизонту. Отже, морфологічна межа гумусового горизонту досліджу-
ваних чорноземів практично збігається з її емпіричною межею. 

Важливе значення для оцінки фракційно-групового складу гумусу мають показники 
співвідношень ГК і ФК у різних фракціях гумусових речовин. У разі зіставлення 
однакових фракцій різних груп гумусових кислот між собою, значно домінує фракція 
гумінових кислот, зв’язаних з кальцієм (див. табл. 1), що є характерним для чорноземів 
типових. Співвідношення між фракціями 1 і 1а в різних групах гумусових речовин 
відображає різке переважання вмісту фульвокислот, за винятком орного шару, де вміст 
ГК і ФК-1 фракції є однаковим. 

Вміст гуміну в ґрунтах низький, за винятком горизонту Phk чорноземів 
надзаплавної тераси р. Стир, де його характеризують як середній. 

Оптичну густину гумінових кислот визначали в другій лужній витяжці, у яку 
переходять ГК 1 і 2 фракцій. Зафіксовано майже рівномірний розподіл Е-значень  
у профілі чорноземів типових тераси р. Стир з незначним зниженням у шарі 50–60 см. 
За показниками гумусового стану [9] оптична густина гумінових кислот цих ґрунтів 
висока (0,10–0,20) (див. табл. 2). 

Профільний розподіл значень ГК 0,001%
нм 465 см, 1Е  у чорноземах тераси Західного Бугу про-

гресивно-акумулятивний, з найвищими значеннями цього показника в шарі 30–90 см, 
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що корелює з нагромадженням фракції ГК-2 на цих глибинах. Коефіцієнти екстинції (Е) 
у профілі цих ґрунтів значно вищі, ніж у чорноземах тераси Стиру – 0,20–0,22 (дуже 
висока оптична густина) у шарі 0–90 см і 0,18–0,12 (висока) на глибині понад 100 см 
(див. табл. 2). 

Ще точніше оцінити оптичну густину ГК у профілі ґрунтів можна за допомогою 
коефіцієнта забарвлення (Е4:Е6), тобто відношення коефіцієнтів екстинції за довжин 
хвиль 465 і 665 нм, оскільки він не залежить від вмісту карбону. Значення цього 
показника найнижче в гумусовому горизонті (Н) чорноземів тераси Західного Бугу – 
3,3–3,4, що свідчить про найліпшу структурованість молекул гумінових кислот цих 
ґрунтів. Униз по профілю, глибше 100 см, значення Е4:Е6 збільшуються до 3,6–3,8, що  
є наслідком збільшення кількості аліфатичних структур у будові молекул ГК. У чорно-
земах тераси р. Стир коефіцієнт забарвлення є вищим – 3,6 у гумусовому горизонті  
та 4,1 у гуміфікованій породі. 

Як випливає з дослідження, основні площі чорноземів типових Волинської 
височини приурочені переважно до лесових терас Західного Бугу, Стиру і їхніх 
допливів. У ґрунтовому покриві утворюються мікрокомбінації вилуговування з дина-
мічною лінією залягання карбонатів. Ця особливість, поряд з характеристиками лесово-
ґрунтової товщі різновікових терас, визначає різну поведінку гумусу в чорноземах 
різновікових терасових місцевостей Волинської височини. 

За показниками гумусового стану аналізовані ґрунти належать до чорноземів 
типових вологої атлантичної фації. Вони мають високий і дуже високий ступінь гумі-
фікації органічної речовини, гуматний і фульватно-гуматний тип гумусу, високі й дуже 
високі показники оптичної густини гумінових кислот, домінування фракції гумінових 
кислот, зв’язаних з кальцієм, низький вміст фракції “вільних” гумінових кислот і гуміну. 

Проте між ними є суттєві, переважно еволюційно-вікові відмінності в показниках 
гумусового профілю. Чорноземи другої лесової тераси Стиру дуже близькі за власти-
востями до своїх вододільних аналогів, і не тільки за будовою лесово-ґрунтової товщі, 
а й за показниками гумусового стану. Вміст і запаси гумусу в горизонті Н низькі,  
з тенденцією до різкого зниження глибше 50 см, наслідком чого є формування регре-
сивно-акумулятивного типу гумусового профілю з фульватно-гуматним типом гумусу, 
що характерно для чорноземів типових і реградованих вододільних місцевостей. 

Гумусованість чорноземів першої тераси Західного Бугу майже аналогічна, за 
винятком того, що різке зменшення вмісту гумусу фіксоване глибше 100 см і є при-
чиною утворення прогресивно-акумулятивного типу гумусового профілю. Високі запа-
си гумусу в метровій товщі, різко гуматний тип гумусу, дуже висока оптична густина 
гумінових кислот і висока структурованість їхніх молекул споріднюють ці ґрунти  
з чорноземами типовими більш східних провінцій і фацій. 

Отже, гідрокарбонатно-кальцієвий режим чорноземів різновікових терас Волинсь-
кої височини, характер якого визначає тип гумусового профілю ґрунтів, не тільки ево-
люціонував протягом голоцену, він розвивається в принципово інших ландшафтно-
екологічних умовах. Чорноземи вододільних просторів і давніших терас (друга тераса 
Стиру) тривалий час формувалися в умовах гідрологічного режиму, близького до 
стабільного, що й відобразилося на показниках гумусового стану. Чорноземи першої 
лесової тераси Західного Бугу за гідрологічним режимом ближчі до лучно-чорноземних 
ґрунтів, формувались донедавна за умов нестабільного гідрологічного режиму з актив-
ним вилуговування. Як наслідок, їхній гумусовий профіль поєднує в собі риси чорно-
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земів і лучно-чорноземних ґрунтів. За показниками гумусового стану вони хоч і є мо-
лодшими від своїх аналогів на вододілах і другій терасі Стиру, проте чорноземи першої 
тераси Західного Бугу є повноцінними представниками цього типу ґрунтів. Час форму-
вання зрілого гумусового профілю чорноземів різновікових терас Волинської височини 
розділяє не одне тисячоліття. 
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Volyn Upland Haplic Chernozems are distributed mainly on the terrace landscapes of the Western 

Bug and the Styr and their tributaries (Chornohuzka, Luha, Lypa). Most of these soils are old 
ploughlands that have experienced various types of degradation. Haplic Chernozems are low-humus 
soils and they have low storages of humus substance in the 20 cm arable layer and middle storages of 
humus in 100 cm soil thickness. There is correlation of C humic acids to C fulvic acids within 1.2–3.3 in 
the humus profile. Among the various fractions of humic substances the 2nd fraction associated to 
Calcium dominates. A content of “free” humic acids (1rst fraction) is very low and the amount of humin 
is low. The optical density of humic acids ( НА0,001%

nm465 cm,1Е ) are high and very high. 
The organic matter of Volyn Upland Haplic Chernozems has some regional peculiarities. First,  

it caused by topographical conditions of its formation and evolution in the Holocene. Chernozems  
of the 1st terrace of the River Western Bug are extremely deep. They have progressive-accumulative 
type of humus distribution in profile, humate type of humus in upper 100 cm layer, a very high degree 
of organic matter humification and the same content of humic fraction associated to Calcium and low-
middle content of 3rd fraction associated to clay minerals. The molecules of humic acids in the humus 
horizon of Chernozems of the 1rst terrace are better structured that indicates the older age of humus in 
these soils.  

Chernozems of the 2nd terrace above the floodplain of the River Styr are middle-deep soils. They are 
characterised by the regressive-accumulative type of humus distribution in profile, humate-fulvate type 
of humus and very high degree of organic matter humification only in 25–50 cm layer. The content  
of fractions associated to Calcium and clay minerals is predominantly high. 

Key words: Haplic Chernozems, humus, humic acids, fulvic acids, optical density, humus condition. 
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Coal is the basis of energy production in Poland. Its production, however, has been steadily 

decreasing. Falling prices on world markets, which make their extraction in Poland, continues to pay off. 
You can not forget, however, that the country's energy security is based on this raw material all the time. 
Actions should be taken to limit the cost of extraction. It is necessary to start to use advanced technologies 
in coal combustion process and be aware of its other applications. With this in mind it is necessary not 
only to lead efforts to liquidate mines, but also to take corrective actions. Nowadays, coal mining is 
experiencing a setback. However, the resources that are in Poland do not allow you to abandon this energy 
source. In the coming years we can expect an increase in demand for coal. Polish power industry in the 
coming decades will be based, as at present, on carbon. In line with the Polish Energy Policy until 2050 
Poland should strive for energy independence and therefore the indigenous resources of coal and lignite 
will stabilize country's energy security. Consumption of coal will remain at current levels, due to 
improvements in the efficiency of new generation units. Therefore, the aim of the suggested actions should 
be providing both the security of energy and the rational use of available resources of coal. 

Key words: coal, energy, Polish mining. 
 
Coal besides lignite, natural gas and crude oil is the primary source of energy not only in 

Poland but also around the world. It is the most accessible fossil fuel on the international energy 
market. Coal is mined in 50 countries and identified resources are in 70 countries. Proven 
energy reserves of this resource are 5 times larger than oil and almost 2,5 times larger than the 
reserves of oil and natural gas combined [11, p. 19]. According to the conservative estimates 
by the International Energy Agency at the current rate of extraction of proved reserves, this raw 
material should be sufficient for at least 150 years. Moreover, forecasts indicate that the oil 
reserves will be exhausted in the next 40 years while natural gas over the next 65 years [12, p. 39]. 
China is a leading producer of this raw material in the world. However, the largest resources 
are found in the USA. Poland in the European Union is the largest manufacturer having 
extraction higher than in all other member states put together. 

Poland because of its considerable resources of coal based its just-carbon energy on coal, 
mainly on hard coal [7, p. 28]. Poland is a country which has one of the world’s highest shares 
of coal in electricity production. Coal provides 87 % of energy produced in Poland including 
most of the coal. Research shows this structure in the coming years will not change. To the 
European Union countries where the share of coal in power generation is very large we include: 
the Czech Republic – 51 %, Greece – 54 % and Germany – 41 % [13]. In addition, we must 
remember that coal accounts for about 30 % of global demand for primary energy. It is made 
_____________________ 
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into 41 % of the world’s electricity and is used for the preparation of 70 % of the world’s steel. 
High share of coal in electricity generation is a strong current and future dependence on this 
commodity because the changes in energy production are long-term, capital intensive and difficult 
to carry out in the whole economy. The existence of markets depending on the supply of coal is 
in turn a guarantee of at least several years to maintain demand for this raw material [1, p. 53]. 

World production of hard coal shows a steady growth. In the postwar period since 1946 till 
2009, it increased almost five fold [2, p. 9]. In 2013, the world production of coal increased by 
2,9 %, compared to 2012, and Poland found itself in the 11th place among coal producers [14]. 

Despite limited resources of other energy sources in the European Union, it is expected that 
coal will maintain its position. Production of electricity from coal is also relatively cheap. 
According to the Massachusetts Institute of Technology, coal is the cheapest source of 
electricity generation. 1 MWh costs in the case of coal 62 $, nuclear energy is the cost of 84 $, 
while in the case of renewable energy it is over 100 [15]. 

In terms of primary energy, the European Union ranks the third in the world after the USA and 
China. However, in recent years in the European Union has been reduced extraction of coal mining 
and natural gas, therefore the level of dependence on external energy supply increased. Confirmation 
of this fact is change in index level of dependence on imports of all energy resources: in 1999 – 
45,1 %, in 2012 – 53 %. In connection with the systematic decline in coal mining, the European 
Union countries with each successive step increase its import. It is shown in Table 1. 

Table 1 
Import of hard coal by countries of the European Union in the years 2009–2011 

 

Country 2009 2010 2011 
Germany 36,8 40,0 44,2 
Great Britain 38,1 25,9 31,7 
Italy 22,0 22,7 24,0 
France 16,2 19,3 15,3 
Spain 17,1 12,8 15,3 
Poland 10,0 10,0 15,1 
Netherlands 10,8 11,8 11,1 
Finland 6,0 5,9 7,0 
Denmark 4,4 4,1 6,1 
Belgium 4,1 3,5 4,0 
Austria 4,0 4,0 3,8 
Portugal 3,1 2,7 3,6 
Slovakia 3,2 3,5 3,4 
Bulgaria 3,5 2,9 3,3 
Sweden 2,4 3,0 2,7 
Czech Republic 1,7 1,9 2,4 
Ireland 2,3 2,2 1,9 
Hungary 1,4 1,8 1,5 
Romania 1,2 1,4 1,2 
Other countries 1,2 2,3 0,3 
Total imports to the EU 27 189,5  181,7  197,9 

 

Source:http://www.giph.com.pl/giph/index.php/wydawnictwa/archiwum-materialy/202-swiatowe-gornictwo-
wegla-kamiennego  

http://www.giph.com.pl/giph/index.php/wydawnictwa/archiwum-materialy/202-swiatowe-gornictwo-wegla-kamiennego
http://www.giph.com.pl/giph/index.php/wydawnictwa/archiwum-materialy/202-swiatowe-gornictwo-wegla-kamiennego
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The largest amount of coal is imported from Russia. The largest importers in the European 

Union are Germany and the UK. Poland also imports coal. Polish participation in coal 
production in the European Union amounts to 62 %. Poland, however, due to high costs of 
production of this raw material, limits coal production that makes the European Union countries 
increase import from other regions where coal can be bought cheaply. Outside our country the 
mainstream of mining can be found in among the countries of the European Union in the UK, 
Germany and the Czech Republic [10, p. 252]. Russia is one of the major European producers 
in the world. At present Russia is on the 7th position in the world. In 2014, in the framework of 
export to the European Union countries and to countries outside the European Union, Poland 
has sold more than 7 million tones of coal. It has sold mainly energy coal. Structure of export 
in 2014 to the markets of the European Union is shown in Table 2. 

Table 2 
The export of hard coal from Poland to the European Union counties in 2014 (in tones) 

 

Country Coal Total In this 
for energy purposes for cooking 

Austria 882 419 667 551 214 868 
Belgium 436 436 0 
Czech Republic 2 036 536 674 514 1 362 022 
Demark 364 754 364 754 0 
Finland 182 652 182 652 0 
Spain 13 365 13 365 0 
France 175 175 0 
Ireland 139 830 139 830 0 
Germany 2 256 947 2 256 947 0 
Romania 36 423 36 423 0 
Slovakia 450 403 175 169 275 234 
Slovenia 5 423 5 423 0 
Sweden 73 100 73 100 0 
Hungary 45 297 7 986 37 311 
Great Britain 144 526 144 526 0 
Italy 25 25 0 
TOTAL EXPORTS 6 687 278 4 797 843 1 889 435 

 
Source: Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w grudniu oraz w 2014 roku. 

Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2015, s. 10. 
 
In 2014, the largest recipient of Polish hard coal among the European Union countries was 

Germany. Outside the European Union we exported 1 083 835 tones (from this 979 246 tones 
of energy coal and 104 579 tones of coke coal). Among countries outside the European Union, 
the largest amount of coal from Poland bought Morocco and Ukraine. The role of the Polish 
hard coal in the European Union will depend on Polish producers. However, maintaining an 
adequate level of costs will allow on the competition on the common European Union market 
with imported coal by the countries of the European Union from other directions as well as to 
compete with other energy sources. This should prompt to take action that could increase the 
efficiency of Polish mining because of its rich natural resources of coal as an important element 
of the energy security of both the country and the entire European Union.  
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The Commission of the Council and the European Parliament suggest that coal will cover 

25 % of global demand for primary energy. Referring to estimates according to which the 
demand for energy will increase over the next twenty years over 60 %, an increase in the 
exploitation of this raw material should be similar [8, p. 3]. Therefore, it can be assumed the 
role of hard coal in the fuel and energy of Polish balance will be decisive in the nearest future, 
and in further term it will not lose so much of its meaning. This will depend on the European 
Union policy to reduce emissions of carbon dioxide and other gases through the realization of 
the so-called climate-energy package, which envisages the following objectives for the 
European Union by 2020:  

- reduce emissions of greenhouse gases by at least 20 %, 
- increase the share of energy from renewable sources in final energy consumption to 20 %, 
- increase energy efficiency by 20 % [1, p. 54].  
In Poland it is recognized, however, that considerable coal resources will serve as a vital 

stabilizer of national energy security, which is of particular importance to the Polish economy 
from dependence on gas imports (over 70 %) and crude oil (over 95 %). Energy policy will 
focus on the diversification of supply of raw materials and fuels, understood as diversification 
of technology rather than as a recent diversification of supply. The development of technology 
will be supported by enabling to obtain liquid and gaseous fuels from domestic raw materials. 
Due to the gradual depletion of coal and lignite in the currently producing fields it is planned 
to 2030, preparation and commencement of operation of new deposits. For this reason, it is 
necessary to secure access to strategic resources of coal, among other, by protecting areas where 
they occur before further infrastructural development not related to energy and the recognition 
of the concept of national spatial planning, local zoning plans and long-term development 
strategy [9, p. 9].  

Development of coal mining, however, depends on many factors among which are: 
- the availability of the resource base, 
- risks conditioning the safe extraction of coal, 
- technical and organizational state mines, 
- the social impact of mine operations,  
- the economic viability of mining production [3, p. 39].  
Basis for building energy strategy should provide access to energy sources and use of 

existing potential. State’s energy policy thus assumes the use of coal as the main fuel for the 
power sector in order to guarantee a degree of energy security of the country. Specific 
objectives in this area are: 

- ensuring the energy security of the country by satisfying the domestic demand for coal, 
guaranteeing stable supplies for customers and the required quality parameters,  

- the use of coal by using efficient and low-carbon technologies including coal gasification 
and processing into liquid or gaseous fuels,  

- use of modern technologies in the coal sector to increase the competitiveness, work safety, 
environmental protection, and to underpin the technological and scientific development, 

- maximum utilization of methane released during coal extraction in mines. 
To meet these aims the following activities will be taken: 
- introducing regulations taking into account objectives of the proposed energy policy and 

in particular incentive instruments to carry out the preparatory work and maintain appropriate 
extraction capacity, 

- development of modernized coal preparation technologies for energy use,  
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- the abolition of legal barriers in order to make available new deposits of coal and lignite,  
- identification of national strategic resources of coal and lignite and their inclusion in 

spatial planning,  
- securing access to coal reserves through implementation of projects in the range of 

industrial development of new proved reserves as a strategic public purpose investments of 
local significance, 

- intensification of geological research in order to increase the resource base of coal using 
modern techniques of exploration and reconnaissance, 

- completion of existing structural and organizational changes, where economically justified 
allowing the possibility of creating capital groups on the basis of coal and energy companies 
with the principals of social dialogue, 

- support for economic utilization of methane released during coal extraction in coal mines, 
- the introduction of technological solutions for the use of methane from the ventilation air 

discharged from coal mines,  
- raising funds for the development of mining through privatization of coal companies after 

consultation with the social sphere. The legitimacy of privatization, volume and time of debut 
will be analysed in terms of achieving the objectives of energy policy,  

- supporting research and development on technologies to use coal to produce liquid and 
gaseous fuels, reducing the environmental impact of processes of obtaining energy from coal 
and in terms of carbon fuel cells, 

- maintaining by the Minister of Economy of existing competence of the minister 
responsible for the Treasury in relation to mining companies [9, p. 10–11].  

Large reserves of coal give as already mentioned a sense of energy security but also the 
disadvantages are high costs resulting from its combustion. Coal mining rises a number of 
environmental challenges including soil erosion, dust, noise, water pollution and the impact on 
local biodiversity. The disadvantage is also a low efficiency of chemical energy into thermal 
energy as well as irreparable damage of raw material that in the future could be used for other 
purposes. Steps are taken to modernize coal mining and to minimize the negative effects. 
Therefore, we are looking for other solutions among other by improving efficiency in existing 
energy systems and the search for clean coal technologies. Clean coal technologies can concern 
the following interrelated sub-areas: 

- extraction of coal mining and its processing, 
- transport and its storage,  
- the use of coal, 
- recycling from the extraction and the use of coal. 
According to the World Coal Institute, reduction of emissions of CO2 during combustion 

can be made in the following way: 
- reduction to 5 % is possible by improving the quality of coal (enrichment processes), 
- reduction to 22 % can be achieved by improving the efficiency of existing power plants, 
- reduction to 25 % can be obtained by the use of new technologies in power plants,  
- reduction to 99 % it is expected with the use of zero emission technology where rising 

carbon dioxide is captured and stored [2, p. 38-39].  
In Poland the transition from a central planned economy to a market economy it was 

associated with numerous changes which effectively showed very low profitability of Polish 
mining. Since 1989, there were undertaken various recovery programs which resulted in 
reduction of employment in mining up to one hundred thousand persons in 2014, from over 
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415 thousand in 1989. Reforming meant closing further coal mines even those with significant 
reserves of coal. In recent years, the production of coal in Poland decreased by several million 
tones per year. Now the size of mining approached the level of production from the mid-20th 
century. Like coal mining throughout Europe has been dropped. In years 2000 – 2011, in the 
European Union the extraction of coal decreased by 20 %, in Poland by 14 % [6, p. 204]. It was 
aimed at improving economic efficiency in industry. These actions caused that the extraction 
of coal in Poland decreased to 70,5 million tones in 2014, from over 177 million tones in 1989. 
Main reasons for the decline of coal mining in Poland are following: 

- closing unprofitable mines, 
- the use of energy-efficient technologies and raw materials saving in different industries 

and exploitation different sources of energy, 
- more costly domestic coal in comparison with exports, 
- the cause of political and populist (significant increase in wages miners unresponsive to 

increase to their performance of works), 
- relatively low labour productivity miners,  
- environmental considerations (reduction carbon dioxide emissions) [11, p. 24].  
At present there are 48 coal deposits as reserves developed whose resources are 16,9 billion 

tones which represents 37,4 % of the balance sheet (balance resources are 451 billion tones). 
This represents a 70 % of deposits located in the countries of the European Union. Resources 
are located in two basins:  

- Upper Silesian Coal Basin which covers an area of about 5600 square kilometres thus 
constituting 79,1 % of proved reserves balance in Poland, 

- Lublin Coal Basin extending the area of 9100 square kilometres thus constituting 20,9 % 
of proved reserve balance of coal [7, p. 32]. 

As a result of many years of industry transformation and subordination by the Ministry of 
Economy remained several entities currently engaged in mining activity. Coal Company which 
is now Europe’s largest mining company. It was established in 2003. It takes the 14th place in 
the ranking of the largest Polish enterprises. It comprises of 15 coal mines. The second place 
in terms of size takes JSW (Polish coal mining company), which was established in 1993. It 
occupies the 19th place on the list of the biggest Polish companies. Its membership includes 
4 mines. Another entity is Katowice Coal Holding, which was established in 1993. At present 
it includes 4 mines and one belonging to the Capital Group Katowice.  

Apart from these entities extraction of hard coal in Poland is still led by: 
- South Coal Concern SA established in 2005. It includes two mines, 
- Lublin Coal Bogdanka SA, 
- Mining Plant Siltech limited liability company – the first private coal mine extracting coal 

since 2002, 
- EKO-PLUS limited liability company operating since 2001, 
- The mining company “Silesia”. 
The main elements that disturbed the process of reforming the structure of mining are the 

customers and the network of informal links between the main customers of the branch [4, p. 205]. 
It causes that the costs in mining continue to grow. The cost of production in 2014, rose by 
2,2 % in relation to 2013. Looking at the cost structure in operating coal mining its prominent 
role have salaries with social security and other benefits. They absorb almost 48,7 % of costs. 
Apart from the remuneration the largest proportion on production costs of coal have external 
services 17,6 % [5, p. 20]. Cheaper coal from other countries forces mines to rationalize costs. 
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Therefore, properly carried out restructuring has a huge impact on the effective functioning of 
this sector. Mining capabilities must be adjusted to market conditions. However, in the case of 
Poland restructuring of the industry that was related to the limited resources allocated to 
investments contributed to a significant reduction in coal extraction. It is important that such 
preparatory work should be conducted in such a way to make it possible for a flexible response 
to market demand. For the next few years, considerable investments have been planned in order 
to reduce the price of coal. However, the economic slowdown could cause the failure of these 
plans. The net financial result of coal mining for 2014, was negative and amounted 
1 342,7 million PLN. Compared to the same period in 2013, in which net profit for coal mining 
was also negative and amounted to -292,7 million PLN, there was deterioration of 
1 050,0 million PLN [5, p. 27]. Current goal of state policy in relation to the mining sector 
should be rational and effective management of deposits located on the territory of the Republic 
of Poland, in such a way that these resources could be used by next generations of Poles. In 
order to obtain the objectives of such a strategy it is predicted among other:  

- ensuring energy security for the country by satisfying the domestic demand for coal to 
produce liquid and gaseous fuels, 

- maintaining the competitiveness of Polish hard coal in the free market economy, 
- ensuring stable supply of hard coal of good quality to domestic and foreign customers,  
- the use of modern technologies in the coal sector to increase price competitiveness, work 

safety, environmental protection and to create a basis for the technological and scientific 
development in particular the region of Silesia and Lesser Poland [5, p. 1].  

Coal has an important role to play in meeting the demand for safe energy. Domestic coal 
resources enable economic development and can be transformed to protect against import 
dependency and price fluctuations of other sources of energy. Coal is in fact quite affordable 
source of energy. Coal prices are cheaper and more stable in the long term than the prices of 
oil and gas. Coal is likely to remain the cheapest fuel for electricity production in many 
developed countries over the next few decades.  

The functioning of Polish hard coal mining is not just an internal matter of our country. 
Polish mining became a part of the global economy. Poland has the sovereign right to decide 
about the fate of mining but as a member state should be guided by the European Union policy. 
Rate energy security understood as a ratio of energy produced from indigenous raw materials 
rather than energy from imported fuel in Poland it is definitely better than in the European 
Union. We should not give up our resources through increasingly bigger limiting production 
and closing consecutive mines. We must remember that beyond undisputed benefits flowing 
from coal as still the most effective, the cheapest source of energy supporting on coal as a 
primary source of energy, it is not only jobs in the energy sector but also in mining. It can be 
assumed with high probability that with the current technological advancement and the other 
energy resources coal will continue to be one of the main energy products in Poland in the 
coming years. 
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Вугілля є основою виробництва енергії в Польщі. Однак його виробництво неухильно 

скорочується. З урахуванням зниження цін на вугілля на світових ринках необхідно вжити заходів, 
які б забезпечили видобуток вугілля в Польщі на економічно вигідних умовах. Не можна забувати, 
що енергетична безпека Польщі досі залежить від цієї сировини. 

Потрібно вжити заходів щодо обмеження вартості видобутку вугілля, перейти на використання 
передових технологій у процесі його спалювання тощо, не тільки ліквідовувати шахти, а й 
приймати превентивні дії щодо виправлення негативного стану. Сьогодні видобуток вугілля 
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зменшується. Проте ресурси, які є в Польщі, не дають змоги відмовитися від цього джерела енергії. 
Найближчими роками можна очікувати збільшення попиту на вугілля. Польська енергетика в 
найближчі десятиліття працюватиме на вугіллі. Відповідно до енергетичної політики держави до 
2050 р. Польща повинна прагнути до енергетичної незалежності, тому власні ресурси вугілля та 
лігніту стабілізують енергетичну безпеку країни. Споживання вугілля буде на нинішньому рівні, 
що пов’язано з підвищенням ефективності його видобутку і переробки. Отже, метою 
запропонованих заходів має бути забезпечення енергетичної незалежності і раціонального 
використання наявних ресурсів вугілля. 

Ключові слова: вугілля, енергетика, гірничодобувна промисловість Польщі. 
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ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ:  
СТАН, ВЕКТОРИ Й АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В ХХІ СТОЛІТТІ 

 
Mихайло Рутинський 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, 79007, м. Львів, Україна 
 

Наведено критичний огляд сучасного стану розвитку та висвітлено останні досягнення 
провідних наукових шкіл географії туризму. Нині спектр напрямів студій з географії туризму 
охопив усі прояви і процеси розгортання у просторі сотень різновидів дозвіллєво-соціальної 
активності. Наприклад, зовсім нещодавно набули актуальності студії з геотуризму. Подальшої 
деталізації – із появою десятків нових статей і низки окремих книг – набувають такі екзотичні для 
українських географів напрями світової географії туризму, як географія винного туризму, 
географія SPA-туризму тощо. 

Серед національних європейських шкіл географії туризму українська школа представлена 
доволі обмеженим колом науковців та публікацій. Здебільшого науковці, які розробляють 
положення географії туризму, зосереджені в Києві. Вагомий доробок у формуванні національної 
школи географії туризму мають науковці, які представляють регіональні осередки географічної 
науки та освіти зі Львова, Ужгорода, Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя, Ніжина, 
Дніпропетровська й Одеси. 

Окреслено сучасний рівень розвитку географії туризму в Україні, сформульовано її об’єкт, 
предмет, зв’язки з іншими науками й актуальні напрями предметної диференціації. 

Ключові слова: географія туризму, об’єкт, предмет, вектори і тенденції розвитку. 
 
Туризм як суспільне явище впродовж ХІХ–ХХІ ст. зазнав масштабної еволюції і,  

за визнанням провідних учених світу [8, 46, 48, 51, 52, 57, 59, 63, 71, 74, 78, 80, 84 та ін.], 
за цей час перетворився з поодиноких подорожей окремих представників елітних верств 
соціуму в глобальну невід’ємну сферу життєдіяльності постіндустріальної цивілізації. 

Систематичне вивчення географічною наукою рекреації і туризму триває з першої 
половини ХХ ст. Завдяки цьому нині напрацьовано значну кількість оригінальних 
концепційних і теоретико-методологічних підходів та напрямів вивчення географічних 
аспектів організації дозвілля людини [див., наприклад, 11, 18, 21, 27, 28, 31, 39, 41, 46, 
48–54, 59, 63, 65, 67, 69–71, 74–84]. 

У природничій і суспільній географії сформовано власне об’єктно-предметне поле 
трактування мультидисциплінарних понять рекреація та туризм. З площини суспільної 
географії сфера туризму – це просторове середовище, у якому людина тимчасово 
перебуває з певними цілями, відмінними від її повсякденної оплачуваної 
життєдіяльності в місці її постійного перебування. Відповідно, сфера рекреації (точніше, 
рекреаційного туризму) – це набір просторових об’єктів, процесів та відношень, що 
забезпечують задоволення специфічних потреб людини, пов’язаних із тимчасовою 
зміною місця її постійної життєдіяльності. 

Саме географія, що оперує потужним методологічним арсеналом аналізу і синтезу 
просторових явищ і процесів з урахуванням закономірностей природної і суспільної 

_____________________ 
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Географія туризму: стан, вектори …                                                                                          319 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50 

 
організації геопростору, здатна забезпечити найґрунтовніше наукове тлумачення 
феномену туризму. Завдяки цьому в географічній науці сформувався окремий напрям 
наукових студій – географія туризму. 

У світовій географічній науці як окремий напрям географія туризму почала 
формуватися з першої половини ХХ ст., а після завершення Другої світової війни була 
введена в систему університетської освіти в більшості розвинених країн світу. (Огляд 
див. у праці “Turistična geografija” (Марібор, 1960) видатного словенського географа 
В. Брачіча [50]). Фундаментальний виклад її теоретичних засад та методичного 
інструментарію, розгляд об’єкта, предмета, цілей і завдань наведено в книгах 
П. Зачіняєвa й Н. Фальковича “География международного туризма” (Москва, 
1972) [12], М. Ананьєва “Экономика и география международного туризма” (Москва, 
1975) [1], М. Бичварова “География на туризма в социалистическите страни” (София, 
1975) [7], Г. Робінсона “A geography of tourism” (Лондон, 1976) [75] та Л. Мерло 
“Geografia turistica” (Рим, 1976) [70]. Згодом вийшли праці польських географів 
Я. Варжинської й А. Яцковського “Podstawy geografii turyzmu” (Варшава, 1978) [82], 
радянського географа Е. Котлярова “География туризма и отдыха. Формирование и 
развитие территориальных рекреационных комплексов” (Москва, 1978) [13] та ін. 

Упродовж останнього десятиріччя ХХ ст. представники низки провідних світових 
шкіл географії туризму (американської, британської, німецької, австралійської, 
східноазійських) опублікували понад сотню узагальнювальних праць, у яких 
репрезентовано весь спектр поглядів географів різних країн на географію туризму як 
наукову дисципліну, розкрито множину підходів щодо її теоретичних засад, 
дослідницької методології, усталено її ключові дефініції, напрацьовано та система-
тизовано фактологічний матеріал. Загалом же вийшло понад 1,5 тис. праць регіо-
нального та прикладного характеру. 

Значущою подією для міжнародної географічної спільноти була поява 1992 р. 
фундаментальної книги провідних учених-географів з Оксфорда – професорів Б. Боні-
фація і К. Купера “The geography of travel and tourism” [78]. Це одне з перших 
академічних видань з географії туризму, що ознайомлювало англомовних читачів  
з Україною та її географічно-туристичними особливостями в контексті розвитку гео-
графії міжнародного туризму на пострадянському просторі та в Східній Європі загалом. 
Сьогодні це одна з настільних книг для всіх молодих науковців, які опановують основи 
географії туризму. У 1995 р. проф. Р. Бертон опублікував засадничу для сучасного 
покоління дослідників монографію з географії подорожей [51]. 

Американською “відповіддю” на появу книги Б. Боніфація і К. Купера стала не менш 
фундаментальна за рівнем теоретичних викладок праця проф. М. Рафферті “A geography 
of world tourism” (Нью-Йорк, 1993) [69]. У ній чи не вперше на багатому фактологічному 
матеріалі досліджено проблематику глобалізації туризму, поглиблення міжрегіональної 
диспропорції туристичного освоєння світу, висвітлено актуальні тренди географії 
міжнародних туристичних потоків та окреслено засади туристичної геоглобалістики. 

Наприкінці ХХ ст. вийшли ще фундаментальніші збірна монографія “Tourism 
Geography” свiточів американської географії, а також “Tourism Today: A geographical 
analysis” британського вченого Д. Пірса, у яких підведено підсумки досягнень 
американсько-європейсько-азійської географії туризму у ХІХ–ХХ ст. та сформульовано 
перспективні “точки зростання” науки в ХХІ ст. [74, 80]. Сюди ж належить й одна  
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з найцитованіших німецькомовних праць того часу “Geographie der Erholung und des 
Tourismus” [49]. 

У 90-ті роки ХІХ ст. актуальним методичним підходом і модельним об’єктом 
географічно-туристичних досліджень були туристичні дестинації. Література з цієї 
проблематики за той період налічує понад півтисячі праць. Працями, у яких 
узагальнено дослідницький потенціал цього методичного підходу до наукового 
опису туристичних реалій у певних геопросторових координатах, стали класичні 
сьогодні книги провідних американських (“Destinations. Cultural Landscapes of 
Tourism” та ін.) і британських (“Worldwide destinations: the geography of travel and 
tourism” та ін.) географів [55, 87]. З розвитком інших постнекласичних підходів у 
ХХІ ст. дослідницьку модель аналізу дестинацій витіснили сучасніші гнучкіші 
моделі геосоціокультурної динаміки, геотуристичної мозаїчності, міжнародних 
міграційно-туристичних коридорів, сталого розвитку локальних і субрегіональних 
географічних одиниць тощо. (Хоча в Україні класичні напрацювання англомовних 
шкіл з напряму “географія дестинацій подорожей” досі актуалізують окремі 
дослідники). 

Упродовж останніх двадцяти років географія туризму раз по раз збагачується 
фундаментальними виданнями та перевиданнями монографій і навчальних 
посібників з дисципліни, підготованих очільниками провідних світових наукових 
шкіл. 

Світове визнання отримали книги та теоретичні статті з географії туризму професорів 
С. Вільямса й А. Лью [71, 83, 84]. У них сформульовано усталені дефініції основних 
термінів та понять географії туризму, розкрито множину актуальних векторів модерних 
студій з географії туризму, систематизовано теоретико-методологічний інструментарій, 
яким оперує сучасна географія для опису й наукової інтерпретації множини явищ  
та процесів дозвіллєвої життєдіяльності цивілізації як у глобальному масштабі, так  
і в регіональних та локальних просторових вимірах (див. рис. 1, 2). 

Щодо регіональних студій з географії туризму, досі найрейтинговішим (за 
кількістю посилань) зразком плюралізму та синтезу дослідницьких підходів  
у формуванні цілісної науково-географічної інтерпретації феномена туризму  
є колективна монографія “World geography of travel and tourism: a regional approach”, 
видана в 2008 р. в Оксфорді [86]. 

Заслужене визнання світової географічної спільноти здобула фундаментальна праця 
“The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space” (1999–2014) 
професорів К. М. Холла і С. Дж. Паґа [63]. У ній детально розкрито теоретичні моделі  
й принципи науково-географічного опису розгортання глобальної індустрії туризму  
в сучасному світі, висвітлено загальні й регіональні тенденції, наведено найрепрезента-
тивніші приклади взаємодії в дослідницьких системах людина–дозвілля–природне 
середовище, туристична індустрія–туристичний ареал, туристичний рух у просторово-
часових координатах тощо. 

Уваги варті нові видання фундаментальної праці “Geography of travel & tourism” аме-
риканських учених Л. Е. Ґудмана й Р. Г. Джексона [59]. Інноваційність підходів та 
суджень, ґрунтовне, оперте на цифри, висвітлення географічно-туристичної картини 
світу у ХХІ ст., прогностична оцінка трендів, шансів і загроз подальшого туристичного 
освоєння планети – ось лише деякі відмінні риси, що зумовили широке визнання цієї 
книги географічною спільнотою. 
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Європейські школи географії туризму достатньо детально репрезентовані в сучасній 

колективній монографії “Geographies of tourism: European research perspectives” [58].  
У ній уваги варті такі ґрунтовні світоглядні студії, як “Introduction: building bridges in 
European geographies of tourism” (автори Julie Wilson, Salvador Anton Clavé, розкрито 
особливості й дороговкази сучасної співпраці національних європейських шкіл географії 
туризму), “Development(s) in the geographies of tourism : knowledge(s), actions and 
cultures” (автор C. Michael Hall, розкрито плюралізм підходів до висвітлення географії 
туризму в мультикультурному середовищі), “From the geography of tourism to  
a geographical approach to tourism in France” (автори Carine Fournier, Rémy Knafou, 
розкрито традиції, доробок та сучасний стан французької географії туризму), “German 
perspectives on tourism geography” (автори Nicolai Scherle, Hans Hopfinger, розкрито 
традиції, доробок та сучасний стан німецької географії туризму), “Tourism geography  
in the low countries : Quo Vadis?” (авторка Myriam Jansen-Verbeke) тощо [58]. 

Фактологічно-аналітичний характер має інша сучасна колективна монографія 
європейських географів “Geography of tourism of Central and Eastern Europe countries” 
(2012), де наведено комплексну географічну характеристику загального стану й 
регіональних особливостей розвитку туризму в суміжних державах Центральної та 
Східної Європи, у тім числі в Україні [68]. 

Щодо європейських постсоціалістичних держав, то сьогодні найвагоміші досягнення 
в царині розбудови національних наукових шкіл географії туризму мають Польща та 
Болгарія. Польські вчені Я. Варжинська й А. Яцковський ще в 70-ті роки ХХ ст. розпо-
чали роботу над розробкою теоретичних та методологічних положень географії ту-
ризму [82]. На сучасному етапі розвитку польську школу географії туризму репрезенту-
ють понад півсотні іменитих учених – авторів одноосібних і колективних монографій, 
дисертаційних досліджень та навчальних книг з різноманітних аспектів та вузькодис-
циплінарних напрямів географії туризму. З огляду на лімітований обсяг публікації, ви-
окремимо лише деякі з них, а саме: “Geografia turystyczna” (1999, автор В. Капровсь-
кий) [64], “Geografia turyzmu” (2001, автор А. Ковальчик) [65], “Podstawy geografii 
turystycznej” (2009, автори В. Кабай і Ж. Кручек) [53], “Geografia turystyczna świata. 
Nowe trendy. Rediony turystyczne” (2010, автори М. Йондрусік, Я. Маковський, 
Ф. Пліт [62] тощо. Серед болгарськомовних книг з географії туризму останніх років 
виділимо праці В. Кристева “Основи на туристическото странознание” та “Геогра-
фия на туризма” [15, 16]. 

Лідером за кількістю праць з географії туризму, опублікованих останніми роками, у 
Європі є національна італійська школа географії туризму. Її представники авторитетно 
опираються на понад тисячолітню традицію італійської географії, доробок видатних уче-
них античності та ренесансу. Нині широко відомими науковому загалу є книги таких 
сучасних італійських географів, як Ж.-М. Девальє, Е. Фламент “Geografia del turismo e 
delle attivita ricreative” (Болонья, 1996) [56], П. Іннокенті “Geografia del turismo” (Рим, 
2002) [61], Л. Багнолі “Manuale di Geografia del turismo. Dol Grand Tour ai sistemi turistici” 
(Турін, 2006) [47], Ф. Бенкардіно, М. Презіосо “Geografia del turismo” (Мілан, 2007) [48], 
М. Касарі “Turismo e geografia. Elementi per un approccio sistemico sostenibile” (Мілан, 
2008) [54], Ж.-П. Лозато-Джіотарт “Geografia del turismo. Dallo spazio consumato allo 
spazio gestito” (Мілан, 2008) [67] та ін. 
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Рис. 1. Найцитованіші світовою географічною спільнотою книги з географії туризму 
Fig. 1. The most cited books on geography of tourism by the international geographic community 
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Рис. 2. Найцитованіші наукові, навчальні та довідкові книги з географії туризму останніх років 

Fig. 2. The most cited scientific, educational and reference books on the geography of tourism  
of recent years 
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Традиційно відособлене (а непоодиноко й самоізоляційне, бо видатні західні колеги-

науковці в низці російських книг чомусь рідко згадувані) місце посідає національна ро-
сійська школа географії туризму. Вона опирається на вагомий доробок плеяди вітчизня-
них географів попередніх епох (радянської, імперської). За кількістю публікацій з гео-
графії туризму впродовж останнього десятиріччя російські географи позаконкурентно 
лідирують у світі, а от за якістю, тобто міжнародним визнанням і резонансністю цих 
публікацій, яку вимірюють кількістю посилань в англо- й іншомовних студіях з географії 
туризму, суттєво поступаються провідним географам і науковим школам низки інших 
держав світу. З огляду на лімітований обсяг публікації, виокремимо лише деякі найвідо-
міші російські праці останнього десятиріччя, а саме: “География туризма” (2002, автори 
А. Глушко, А. Сазикін) [9], “Рекреационная география” (2005, автори А. Кусков, В. Го-
лубєва, Т. Одінцова) [19], “Территориальные туристско-рекреационные системы” (2008, 
автор Л. Мажар) [29], “Туристское ресурсоведение” (2008, автор А. Кусков) [20], “Гео-
графия туризма” (2010, автори М. Асташкіна, О. Козирєва, А. Кусков, А. Санінська) [2], 
“Туристские регионы мира. География культурного наследия” (2011, автор А. Мана-
ков) [30] тощо. 

Вагомість теоретичних напрацювань видатних російських географів сьогодення 
значно впливає на особливості становлення національних шкіл географії туризму  
у Білорусі, Україні, Молдові, Азербайджані, пострадянських державах Азії. Скажімо, 
далеко за межами Казахстану нині відомі російськомовні праці алматинського 
географа С. Єрдавлетова [11 та ін.], за межами Білорусі – російськомовні книги 
Д. Бессараба [6 та ін.]. 

Азійські школи географії туризму за кількістю та ґрунтовністю публікацій упродовж 
двох останніх десятиліть наздогнали й нині дедалі помітніше випереджають колег з Аме-
рики та Європи. Географія туризму в цьому макрорегіоні є базовою університетською 
дисципліною в усіх провідних університетах. Статус найрейтинговішого академічного 
посібника з географії туризму в регіоні на початку ХХІ ст. мала книга Субхаш Чандра 
Шарма “Geography of tourism” (Нью Делі, 2002) [76]. У ній узагальнено основні вчення, 
концепції та дослідницькі моделі провідних наукових шкіл географії туризму, наведено 
різнорідний картографічний і статистичний матеріал, значну увагу приділено регіональ-
ним проблемам географії туризму. Не меншою за широтою охоплення матеріалу є книга 
“Turism coğrafiasi. Özellikler ve Bölgeler” (Географія туризму. Тенденції та регіони; Стам-
бул, 2007) відомого турецького географа Н. Озґюджа [73]. 

Нині спектр напрямів студій з географії туризму охопив усі прояви і процеси роз-
гортання в просторі сотень різновидів дозвіллєво-соціальної активності. Наприклад, 
зовсім нещодавно набули актуальності студії з геотуризму [72]. Подальшої деталізації – 
із появою десятків нових статей і низки окремих книг – набувають, скажімо, такі екзо-
тичні для українських географів напрями світової географії туризму, як географія вин-
ного туризму [85] або географія туризму спільнот із нетрадиційною сексуальною орієн-
тацією [60] тощо. 

Найпрестижнішими, найбільш цитованими світовою географічною спільнотою 
останніми роками стали академічні тематичні збірники наукових праць з географії 
туризму видавничого дому “The Routledge”. Зазвичай, у них прийнято висвітлювати 
найактуальніші та найдискусійніші положення сучасної постнекласичної географії 
туризму. Чого варті, наприклад, такі оригінальні праці світочів географії, як “From  
the Geography of Tourism to Geographies of Tourism” (автори C. Michael Hall, Stephen 
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J. Page), “Tourism Geographies or Geographies of Tourism: Where the Bloody Hell are we?” 
(автор Richard W. Butler), “Tourism Geographies and Post-Structuralism” (автор Tim 
Gale) [79]. 

З-поміж найрезонансніших останніх публікацій окремо виділимо один з кращих на 
сьогодні навчальних посібників з дисципліни – “An introduction to the geography  
of tourism” (2013) – американського вченого В. Нельсона [46]. Його вирізняє постне-
класичний підхід до викладу й інтерпретації класичних концепцій географії туризму, 
плюралізм методологічно-міждисциплінарних підходів до висвітлення просторових 
явищ і процесів соціотуристичної динаміки, аргументоване прогнозування низки сучас-
них географічно-туристичних трендів, що формуватимуть майбутнє географії глобаль-
ного туризму. 

Серед національних європейських шкіл географії туризму українська школа пред-
ставлена доволі обмеженим колом науковців та публікацій. Здебільшого, положення гео-
графії туризму розробляють науковці Києва. Найрейтинговішим за кількістю праць і по-
силань на них та за ґрунтовністю висвітлення ключових проблем теорії, методології та 
прикладних студій географії туризму України є проф. О. Любіцева. Одноосібно й у спів-
авторстві вона лише останніми роками опублікувала низку засадничо-концепційних 
праць з географії туризму, у т. ч. “Географія туризму: зміна парадигм” [21], “Напрямки 
розвитку географії туризму” [24], “Нові напрямки розвитку географії туризму” [25], 
“Географія туризму: складова географії і туризмології” [23], “Географія туризму: ще раз 
про предмет дослідження” [22], “Розвиток та трансформація предметної сутності гео-
графічних досліджень туризму” [28], “Концептуальні засади географії рекреації і ту-
ризму” [27]. “Географія туризму” [26] та ін. 

Важливу роль у формуванні національної української школи географії туризму 
відіграють науковці, які представляють регіональні осередки географічної науки  
й освіти. Значний (проте, на жаль, мало згадуваний і цитований поза межами України) 
доробок у царині географії туризму сьогодні мають науковці зі Львова, Ужгорода, 
Чернівців, Івано-Франківська, Тернополя, Ніжина, Дніпропетровська та Одеси [4, 5, 14, 
17, 18, 35, 36, 38–40, 42, 44, 45, 68 та ін.]. 

Cучасна індустрія туризму – це глобальний, просторово континуальний соціально-
економічний феномен світової цивілізації [52, s. 3]. Сферою (об’єктом) вивчення геогра-
фії є геопросторова організація цього глобального феномена. 

Багатовимірність об’єкта дослідження географії туризму зумовлює мультиплікатив-
ну сутність цього наукового напряму. Сучасна географія туризму на ґрунті теорії при-
родничої й суспільної географії динамічно розвивається на стику з геополітикою, 
економікою, екологією, соціологією та філософією туризму. 

Завдяки гнучкому теоретико-методологічному арсеналу досліджень феномена ту-
ризму саме географія туризму нині найбільш плідно “адсорбує” міждисциплінарні гео-
політичні, економічні та соціологічні теорії й концепції туризму [11, 18, 21, 27, 28, 31, 
37, 39, 41, 46, 48–54, 59, 63, 65, 67, 69–71, 74–84]. З огляду на це маємо всі підстави 
констатувати, що сучасна географія туризму навіть вийшла поза межі методології кла-
сичної географічної науки. Критичний огляд низки праць з теорії туризму свідчить, що 
посткласична географія туризму, інтегрувавши як підсистему класично-географічний 
доробок рекреаційної географії, зараз формує теоретико-методологічне “ядро” науки 
про туризм (туризмології, туризмознавства, туристики). 
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Постнекласична географія туризму об’єднує низку окремих напрямів географічної 

науки та вузькопредметних географічних дисциплін, що вивчають ті чи інші аспекти 
сфери людського дозвілля. Ми намагалися структурувати множину цих дисциплінарних 
напрямів географії туризму в єдину ієрархічну систему географічної науки й окреслити 
їхні інтеграційні теоретико-методологічні зв’язки з суміжними науками, об’єктом ви-
вчення яких також є феномен туризму. Місце географії туризму в системі географічної 
науки та її структурні напрями схематично відображено на рис. 3. 

Теоретичним ядром постнекласичної географії туризму є рекреаційна географія – 
наука про сферу задоволення соціально-дозвіллєвих потреб людини. У сучасних соціо-
логічних класифікаціях потреб людини постіндустріальної доби рекреаційним потребам 
відводять місце одразу після фізіологічних потреб та потреби економічно-особистісного 
самоствердження індивідуума в соціумі [10, 19, 34, 52, 56, 63, 71, 74, 80, 84]. Тобто по-
треба у відпочинку й розвагах нині є в числі трьох первинних “базових” потреб пост-
індустріального суспільства. Утім симбіоз наріжних життєвих потреб – хліба і видо-
вищ – був притаманний суспільству ще в добу апогею розвитку й соціальної 
стратифікації рабовласницького ладу. 

Як бачимо, сучасний природничо-географічний (геоекологічний) напрям рекреацій-
ної географії зосереджує увагу на об’єктно-предметній проблематиці сталого рекреа-
ційного природокористування [3–5, 19, 42, 56, 58, 63]. 

Натомість суспільно-географічний напрям географії туризму акцентує увагу на ви-
вченні ресурсної, субгалузево-функціональної та суспільно-геопросторової організації 
сфери курортно-рекреаційного туризму [1, 8, 12–14, 17, 28, 43, 77]. Щодо студій з еко-
номічної та соціальної географії туризму, то досі найрейтинговішим (за кількістю поси-
лань) зразком синтезу дослідницьких підходів у формуванні цілісної суспільно-геогра-
фічної інтерпретації феномена туризму є колективна монографія “The economic 
geography of the tourist industry: a supply-side analysis”, видана 1998 р. [77]. Зокрема, бурх-
ливу полеміку в географічній періодичній літературі отримали такі розділи цієї книги, 
як “Introduction: exploring the economic geography and tourism nexus” (автори Dimitri 
Ioannides, Keith G. Debbage) та “The tourist industry and economic geography: missed 
opportunities” (автори Keith G. Debbage, Peter Daniels). 

Паралельно з комплексними туристично-географічними дослідженнями розвива-
ється низка спеціалізованих географічних дисциплін: рекреаційна кліматологія, поведін-
кова географія, медична географія, туристична картографія, географія світової спад-
щини, курортна геоурбаністика тощо [81, 84]. 

У єдиному теоретико-методологічному руслі постнекласичної географії туризму 
формуються самостійні дисциплінарні напрями вивчення географії окремих видів ту-
ризму. Напрацьовано чимало теоретичних положень, видано узагальнюючих універси-
тетських навчальних посібників з географії ділового туризму (ділової активності), гео-
графії релігійного туризму й паломництва, географії екологічного туризму, географії ін-
дустрії анімації і розваг тощо. 

Локальний та районний рівні географічних досліджень туризму репрезентовані 
потужним науковим напрямом туристичне краєзнавство [36, 66]. Цей напрям форму-
ється на ґрунті суспільної географії внаслідок міждисциплінарного синтезу географіч-
ного краєзнавства з історичним краєзнавством та економічною реґіоналістикою. Не вда-
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ючись у складні поняттєво-термінологічні визначення, зазначимо, що загальним об’єк-
том дослідження туристичного краєзнавства є рідний край через призму його туристич-
ної самобутності [36, с. 42]. 

Державний і наддержавний (макрореґіональний) рівні географічних досліджень ту-
ризму репрезентовані ще більш теоретично й методологічно розвинутим науковим на-
прямом туристичне країнознавство. Згідно з теоретичними викладками А. Александро-
вої, В. Бабарицької, Я. Варжицької, Ю. Дмітрієвського, А. Ковальчика, В. Курека, 
О. Любіцевої, А. Манакова, М. Мироненка, А. Романова, Е. Сапожнікової, Б. Яценка, 
А. Яцковського та інших географів, цей напрям уже давно вийшов за межі концепційно-
методологічного ядра класичної географічної науки й нині є органічним міждисциплі-
нарним симбіозом географічного й економічного країнознавства та соціології міжна-
родного туризму [6, 16, 30, 32, 39, 41, 45, 57, 62, 69, 86, 87 та чимало інших]. У методо-
логічному руслі посткласичного туристичного країнознавства сьогодні динамічно роз-
виваються географія рекреаційно-туристичних регіонів і центрів світу; географія нових 
“полюсів зростання” й ареалів ресурсно-рекреаційного освоєння планети; бігейвіо-
ристська географія етнонаціональних моделей рекреаційно-туристичної поведінки, 
рекреаційного споживання й освоєння геопростору тощо. 

Глобальні виклики засадам сталого розвитку людства породили принципово новий 
напрям постнекласичної географії туризму – туристичну геоглобалістику [83, 86]. 

Геоглобалістика останнім десятиріччям набуває щораз більшої ваги в сучасних нау-
кових дослідженнях й науковим загалом одностайно визнана найпродуктивнішим “по-
люсом зростання” сучасної географічної науки (див., наприклад, [86]) та її коеволюції на 
концептуальному рівні з філософською, соціологічною, економічною, екологічною та 
технологічними науками в рамках загальнонаукової парадигми “сталого розвитку” 
людської цивілізації. 

Туристична геоглобалістика як новітній напрям постнекласичної географії туризму  
є однією з площин наукового вивчення процесів глобалізації. А власне в індустрії міжна-
родного туризму глобалізаційні процеси нині виявляються чи не найвиразніше порів-
няно з іншими аспектами життєдіяльності людства. “Крилатим” став вираз, що завдяки 
розвитку міжнародного туризму “світ стає дедалі “меншим” [52, s. 4]. 

У концепційно-методологічному руслі туристичної геоглобалістики нині відбува-
ється об’єктно-предметне становлення низки новітніх географічних дисциплін. Зокрема, 
услід за Р. Бертоном [51], ми схильні констатувати “відбрунькування” й появу в струк-
турі постнекласичної географії туризму таких інноваційних дисциплін, як географія ту-
ристично-культурної конвергенції цивілізацій, географія міжнародних туристичних по-
токів (у окремих англомовних працях – “міграцій”), географія глобальних туристичних 
комунікацій, географія транснаціонального сектору світової індустрії туризму тощо. 

Отже, посткласична географія туризму сформувалася на концепційно-теоретичних 
засадах класичної суспільної (а в її складі, зокрема, рекреаційної) географії, однак уже 
суттєво вийшла за межі її дослідницького потенціалу й нині розвивається в руслі 
концепційно-методологічної коеволюції з економікою, соціологією, геополітикою та фі-
лософією туризму. У структурі її базових напрямів нині найдинамічнішого розвитку на-
були географія подорожей, економічна географія туризму, туристичне країнознавство та 
туристична геоглобалістика. Сукупно з традиційними рекреаційною географією й турис-
тичним краєзнавством вони формують інноваційну парадигму географічного пізнання 
феномена туризму. 
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Geography operates a powerful arsenal of methodological analysis and synthesis of spatial 

phenomena and processes based on established natural and social organization geospace, so is able to 
provide the most thorough scientific interpretation of the phenomenon of tourism. A separate direction of 
the scientific studies – geography of tourism was formed in geographical science. A systematic study of 
geographical science recreation and tourism is the first half of the twentieth century. During this time a 
significant number of original conceptual and theoretical and methodological approaches and areas of 
study of the geographical aspects of leisure person were drafted. 

The critical review of the current state of tourism geography, the latest achievements of the leading scientific 
schools of tourism geography are highlighted. Now the spectrum of studies on the tourism geography covers all 
manifestations and processes of deployment of hundreds of varieties of leisure and social activity in space. For 
example, the studios of tourism geography have recently gained ground. Such directions of the world geography 
as the “wine tourism geography”, “geography of SPA-tourism” and so on, that are exotic for the geographers of 
Ukraine, gain the further specification with appearing dozens of new articles and a number of individual books. 

Ukrainian school presented a rather limited number of scientists and publications among the national 
European schools of the tourism geography. Main bunch of scientists, who develop provisions of the tourism 
geography, is concentrated in Kyiv. Scientists, representing regional geographic centres of science and 
education, make a great contribution to the formation of Ukrainian national school of the tourism geography. 
Considerable (but, unfortunately, mentioned and quoted outside Ukraine) achievements in the field of the 
tourism geography today were made by scientists from Lviv, Uzhgorod, Chernivtsi, Ivano-Frankivsk, 
Ternopil, Nizhyn, Dnipropetrovsk and Odesa. The current level of tourism geography in Ukraine is outlined; 
its object, subject, links with other relevant sciences and actual areas of subject differentiation are formulated. 

Key words: tourism geography, object, subject, vectors and trends of development. 
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Upon learning available foreign and domestic scientific publications in the field of sentimental 

tourism, the authors noted the lack of unity in judgments international researchers. Taking into account 

the whole of present experience to the problem research nostalgic travels was formed its own concept of 

the concept of “sentimental tourism”, and similar to the classifications of tourism published by 

P. Putsenteylo and internal classification of the sentimental tourism Dale Russell; developed the internal 

classification of sentimental tourism by applying it in a diversity of views of Western scholars on 

sentimental tours and added to several new own terms. The article are characterized the features of 

sentimental tourism as a separate type of tourism, propose classification sentimental tourism, international 

cooperation and strengthening of interstate relations. For the territory of Ukraine most significant resource 

for the successful introduction and implementation of sentimental tourist tours is the high number of 

Ukrainian diaspora, which, according to various estimates, is the fourth number in the world. This fact 

indicates the presence of an extremely broad segment of the consumer market, which is and will be 

interested in the implementation of sentimental journeys to their own homeland or country of origin of 

their ancestors in the long run. Among other types of tourism, which attracting European tourists in our 

country, sentimental tourism at the level of the rural green tourism, requires the least investment for proper 

customer interest due to the nature of their motivational processes. In this regard, it is appropriate to 

initiate the review of priority development of this type of tourism, as it is able, at relatively low costs, to 

increased tourism revenues of the international character and to strengthen of relations with the European 

Community. 

Key words: sentimental (nostalgic) tourism; sentimental and territorial tourism, sentimental event 

tourism, visiting relatives and friends, sentimental domestic tourism, sentimental international tourism, 

sentimental ethnic tourism, sentimental and cognitive tourism. 

 

Sentimental tourism is an unexplored sector of the tourist activities and needs deeper study 

and classification and occupies an important place in the international tourist exchange, is a 

means of becoming friendly diplomatic relations between States and contributes to the 

preservation of ethnic identity in the face of globalization. Even his own definition of 

sentimental tourism is ambiguous, numerous scientific and popular sources mistakenly identify 

it with ethnic tourism, based on the similarity of motivation trips, which, at the same time for 

both types of tourism is fundamentally different. 

The aim of this paper was to define the essence of the concept “sentimental tourism” and 

the implementation of the basic concepts of classification by type. 

For the first time the concept of “sentimental journey” was used and popularized in the 

eponymous novel by Laurence Sterne, published in 1768, where he states that it is sentimental 

journey truly correspond to the concept of intimate, personal type of travel related to their own 

spiritual needs [9]. The study concept of the sentimental (nostalgic) tourism and its justification 

as a separate type of tourism started practicing at the turn of the twentieth and twenty-first 

centuries. Due to the novelty and lack of lighting in the scientific literature, this concept is still 
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no clear definition and even formulation; common is a whole system of the synonymous 

definitions that describe one and the same phenomenon, but in its various aspects. The most 

common concepts are used in the determination of travel which are based on feelings due to a 

particular territory and nostalgia is sentimental, nostalgic, diaspora and ancestral tourism. For 

the first time as a separate type of tourist activity sentimental tourism is mentioned in the article 

American scientists Brown Horshmana and McLaren, 2000; who formulated the concept of 

ancestral tourism and define it as a journey to obtain of the tourist deeper knowledge about 

their roots [1]. One of the first scientists who were involved in the definition and justification 

of the term “sentimental tourism” is Dale Russell. He sees tourism as a subspecies cognitive 

tourism, and brings the following definition of nostalgia tourism is a travel type, whose main 

objective is to meet the tourist demand for reunification with its own historical roots. In his 

article “Nostalgic tourism” (2008) J. Russell holds sentimental initial classification of tourism, 

highlighting a nostalgic tourism aimed at creating your own family tree and familiarization with 

the terrain on which have lived ancestors of the specific tourist and highlighting a nostalgic 

tourism which aims at knowledge purely history and heritage of his people in foreign 

country [7]. Dolphin Beshtel has engaged an interesting and original research of the 

interpretation sentimental tourism. His research is centred on the tragic events of the twentieth 

century, associated with the forced migration of peoples across the European continent due to 

the spread of world wars and totalitarian regimes. D. Beshtel in his book classifies the 

sentimental tourism, formulates and interprets it a subspecies and gives it name “nostalgic and 

memorial”. It results in the following definition of the concept: Memorial and nostalgic tourism 

is returning exiles to a loss of their own childhood, and the return of victims which survived 

persecution at the crash site and violence committed as a result of the totalitarian regimes of 

the twentieth century. As a synonym nostalgic and memorial tourism D. Beshtel uses the term 

“black tourism” and the sentimental tourists engaged in this type of tourist activity, calls 

“tourists of the memories”. She argues that if nostalgically and tourist activity aimed at visiting 

places which have a positive staining in the memory of tourists that the nostalgic and memorial 

activity contrary aims to reproduce the traumatic events that have plagued travelers and from 

which he is trying to get rid of through face to face with his own fear. 1989 AD Beshtel 

perceived as the beginning of this type of tourist activity due to the fact that this year the 

infamous Berlin Wall fell [3]. The study, which is intertwined with sentimental tourism activity, 

engaged Sridar Ramachandran (Malaysia). In his work “Visiting friends and relatives (VFR): 

conceptual framework Market” (2006), Professor Ramachandran trying to solve such problems 

as: identify potential of the market VFR-tourism; outline the possibility of tourists traveling 

with entertainment aim to be VFR-tourists; justify motivation VFR-tourism and its relationship 

with genealogy factor. That last task acquires values in terms of consideration visiting relatives 

and friends as a kind of sentimental tourism. According to S. Ramchandrana position, 

VFR-tourism is often understood only in terms of process visiting and never done the process 

of conceptualization of different socio-economic and socio-psychological motives that would 

help to better understand the essence of visiting relatives and friends as a tourist subspecies. 

The researcher believes that the motivation for this type of travels may be as follows: visiting 

relatives and friends as a primary objective and visiting relatives and friends as an additional 

factor in the implementation of other types of tourism (business, leisure tourism, etc.). 

According to the first of the motivational system S. Ramchandran provides the following types 

of the VFR-tourism: visiting relatives; visiting friends; visiting relatives and friends; 

visiting the homeland of their ancestors. The author notes that the latter type often called 
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“ethnic tourism”, “diaspora tourism” or “tourism inheritance homecoming”. All of the above 

definition is widely used as synonyms sentimental tourism. In other words, S. Ramchandran 

identifies sentimental tourism as a subspecies VFR-tourism, whose main objective is to 

familiarize with the culture of their own people or search a family tree [8]. US scientists 

Nyuland Kathleen and Taylor Karylayna identified the sentimental tourism with diaspora 

tourism (hereditary) and define it as tours of the Diaspora to the country of origin in order to 

maintain active communication with it. In her book “Ancestral tourism and nostalgic exchange: 

a niche of the Diaspora in the landscape development” they distinguish 4 main subtypes of the 

diaspora tourism: medical and health; business; hereditary (ethnic); religious. The above 

kinds of tourism are intended to attract migrants to visiting the country of origin with a dual 

purpose: satisfying sentimental and nostalgic needs and rest, according to available to tourist 

needs. It should be noted that authors’ great attention paid to the state policy in attracting the 

diaspora country of origin abroad to visit their homeland and invest in it. K. Nyuland and 

K. Taylor are positioning the countries with numerous Diasporas as developing countries and 

are in dire need of investments, which is highly likely to be easier to get from abroad settled 

migrants and their descendants that have a nostalgic link with the country of origin [5]. 

According to the definition S. Kuzyk, who also distinguishes this type of tourism from 

other, sentimental tourism – a type of trip or vacation, during which human feelings and 

emotions, nostalgia is the dominant motives of the trip. The basis of the mentioned sentiment 

charged desire to visit the places, which with relates the history of his people, the life of 

ancestors or personal stay. In his book “Geography of Tourism” (2011) S. Kuzyk separates 

sentimental and ethnic tourism. By leading example professor V. Kyfyaka in relation to the 

definition of ethnic tourism is a trip for the purpose of visits from family and friends and is 

associated with visits and departure to remote regions of the country or other countries. S.P 

Kuzyk said that “there are elements of sentiment, but in the foreground – a date with friends 

and family or visit their places of residence, but sentimental tourism covers a much broader 

horizons, which are the basis of human feelings, emotions, nostalgia” [12, 10]. It should be 

noted that in the western scientific literature the ethnic tourism interpreted differently, but also 

often used this term synonymous with sentimental tourism. Generally common definition of 

ethnic tourism sounds like a tour, the main motive of which is close contact with authentic 

cultures, whose cultural diversity is different from existing in the country of origin of tourists. 

According to the S. Murawski, most existing studies of ethnic tourism in Europe and America 

focuses on defining ethnic tourism as to travels to exotic and often isolated ethnic groups [14]. 

The difference in the definitions of ethnic tourism in the post-Soviet and European space is 

quite substantial. 

After analysing numerous works in the field of the sentimental tourism, can be work out 

table of the definitions and formulate their own interpretation of this concept and, based on the 

investigated classifications, developed the concept of internal division nostalgic tourism 

(table 1). 

So based on the above definitions, we formulated the concept of the concept of “sentimental 

tourism” and its interpretation, sentimental tourism is a kind of tourism, which serve as 

motivation for the feelings and emotions associated with the desire of tourists to visit relatives 

and friends, their own homeland, territories connected with the history of his ancestors, the 

people that have a national monument of historical and cultural heritage, as well as those areas 

that are directly related to his residence on the territory of a state on a regular basis and within 

the temporary stay. 
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If for ethnic tourism dominant motive is to introduce the culture of certain ethnic groups, 

while belonging to the said tourist ethnicity is optional, but by some definitions do not require 

familiarity of the traveler, than for sentimental tourism an important driving force in the 

implementation of the trip is the desire to feel a kinship with its own history and the history of 

their ancestors, or even the nation as a whole. Synonymous of the sentimental tourism is a 

nostalgic tourism that indicates a sense of nostalgia as the determining factor in the 

implementation of the trip. The concept of nostalgia (painful homesickness), illustrating the 

depth of motivational processes in the implementation of sentimental journeys and 

distinguishes this kind of tourism among others. For a meaningful separation of sentimental 

tourism among other types of tourism activities it is necessary hold the internal classification 

of this type of tourism, which will determine all the complexity sentimental tourism industry, 

as well as simplify and specify key concepts. 

Table 1 

Published definitions of “sentimental tourism” 

 

№ Author Country Definition  Year 

1 D. Russell New Zealand 
Type of trip, whose main objective is 

to meet the needs of tourists to the 

reunion with its own historical roots; 
- 2008 

2 D. Beshtel France 

The return of migrants to their own 

place of residence or stay at homeland 

to restore the memories of both 

positive and negative nature; 
+ 2013 

3 S. Ramachandran Malaysia 

Subspecies VFR-tourism, whose 

main objective is to introduce the 

cultural heritage of their own people 

search or a family tree of the family; 

- 2006 

4 
K. Nyuland and 

K. Teylor 
USA 

Tour of the Diaspora to the country of 

origin in order to maintain active 

communication with it; 
+ 2010 

5 Kuzyk S.P. Ukraine 

Kind of trip or vacation, during 

which human feelings and emotions, 

nostalgia is the dominant motifs trip. 

At the core of said sentiment 

entrusted desire to visit the place, 

which relates the history of his 

people, the ancestors of life or 

personal stay. 

+ 2011 

6 
Brown Horshman, 

McLaren 
USA 

Journey with the aim getting tourists 

deeper knowledge about their roots. + 2000 

 

Based on the classification of tourism, P. Putsenteylo proposed in its handbook “Economics 

and organization of tourist and hotel business” (2007) [18] and the aforementioned 

classifications of the nostalgic tourism Western scholars, we developed the initial classification 



Concept of sentimental tourism and its classification                                                                           341 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50 

 

of varieties of the sentimental tourism, which categorizes tourism this type: Geographical 

principle, direction of travel flow, organizational form, the emotional coloration of travel and 

by kind of moving sentiment. 

By the geographical principle, which is the first in any division of tourism, sentimental 

tourism can be divided into: domestic; international: inbound and outbound tourism. Domestic 

sentimental tourism is a migration flows of people within the country of permanent residence 

to meet the needs of nostalgic nature, such as exploring place of residence of their ancestors, 

or to the knowledge of culture, life and customs of its people. This type of sentimental tourism 

is often used in green agriculture tourism and ethnic tourism as a means of attractions and 

additional services. Also, this kind of tourism is possible within trips to visit relatives and 

friends; or places with which a tourist relates fond memories. Domestic sentimental tourism is 

easier for organize and conduct versus international, making its development and bringing in 

the proper state of the starting point in the development of sentimental tourism as a particular 

type of tourism. International sentimental tourism is a travel of persons traveling outside the 

country of residence to meet the needs of nostalgic character, that is, return to homeland, place 

of residence of their ancestors and relatives, acquaintance with the culture of its people, 

represented in the monuments of historical and cultural heritage in foreign country. 

Development of international sentimental tourism is a priority due to the inter-ethnic character 

of these trips, which activates the exchange of tourists between the countries. Since in Ukraine 

is available numerous multinational resources of international importance, it has the potential 

to transforming the Eastern European centre of the sentimental tourism. In addition, 

international sentimental tourism is an important means to increase the flow of foreign currency 

country. International outbound tourism can be categorized by the direction of flow of tourists 

on inbound and outbound tourism. Inbound tourism designed for persons services which not 

living in recipient country on a permanent basis, namely foreigners wishing to get acquainted 

with the cultural heritage of his people in Ukraine, or the people who lived in this state in the 

past, but had to leave her. International outbound tourism, respectively, focused on Ukrainian 

seeking to meet of nostalgic the needs abroad. 

By the organizational form sentimental tourism, like any other kind of tourist activities are 

divided into: organized and amateur tourism. By providing benefits certain organizational form 

of the sentimental tourism, is the logical choice patterns associated with the peculiarities of 

each individual customer. So, to direct migrants who want to return to their places of residence, 

apparently rationally will to organize a trip namely to do an amateur tourism because the main 

motive of the trip will visit some places associated with the life of the individual. This is a 

purely individual need and its satisfaction does not depend on the content of the tour or from 

additional services offered, etc. As for the descendants of immigrants, as well as to persons 

who aim to get acquainted with the culture of their ancestors and to examine the national 

historical and cultural attractions, appropriate to use the services of organized tourism. 

Formation of the sentimental tourism product in the first place should be turned to tourists who 

are not directly involved in migration, due to their need for professional support in a foreign 

country, as well as increased interest by sightseeing and excursion services during tour.  

By the emotional colouring sentimental journeys can be categorized into: sentimental 

memorial (kind of sentimental tourism, whose main objective is to return tourist to the places 

that evoke unpleasant memories for the purpose of overcoming his own fears and emotional 

suffering); sentimental and nostalgic (a kind of sentimental journeys, during which the main 

goal for tourist is playback of the happy memories of childhood, youth, etc.). 
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According to kind of the moving sentiment the nostalgic tourism can be divided into: 

territorial sentimental; visiting friends and relatives (VFR); sentimental and event. Sentimental 

and territorial tourism is a kind of tour, whose mission is visiting their own historical homeland 

or historical homeland of their ancestors to quench your sense of longing for home, 

familiarization with the cultural heritage of his people or search their own roots. Sentimental 

and territorial tourism can be divided into: sentimental-ethnic; sentimental and cognitive. 

Sentimental ethnic tourism is a kind of sentimental tourism, which performed to tourists to 

return to his homeland to meet the needs of nostalgic character directly, such as dive into the 

atmosphere of their own childhood, youth, or any other period in life which is associated with 

permanent residence in a particular area. It is this kind of moving sentiment responsible the 

needs of direct migrants that prefer amateur travels through its clearly defined needs. 

Sentimental and cognitive tourism is a kind of the sentimental tourism, the purpose is to return 

tourists to the homeland of his ancestors, exploring its historical and cultural attractions, the 

territory of residence of their own people abroad and left by his cultural heritage. Moving 

sentiment here is a desire to gain knowledge about the history of their people and relatives or 

find specific residence of the ancestors. For this type of tourism is its high value content and 

service. The development of this type of tourism will increase sentimental organized 

international tours, which is a favourable factor for economic growth and diplomatic rating of 

the state. 

Interesting results of a study conducted by Norwegian scientists in the framework of the 

“legacy tourism” in 2005–2009, who, by questioning 1,000 respondents sought to identify the 

main factors that awaken the interest of the respondents in the sentimental journeys. Most of 

the respondents who are already engaged to the sentimental journey, answering questions about 

the main goal they pursued at the implementation of this journey, said a desire to find a specific 

place of origin of their ancestors; try to find living relatives. [6] It should be noted that the 

sentimental and territorial tourism although it focuses primarily on its own immigrants and their 

descendants as the main segment of the consumer market, but is an important part of this type 

of tourist activity as organizing tours for foreign visitors, whose cultural heritage is presented 

within state borders as a result of complex historical processes of distribution in the territory. 

It is this segment of sentimental territorial largest consumer market requires a quality tour and 

information services through cognitive nature of the nostalgic own needs. 

VFR (visiting friends and relatives) – it is type of sentimental tourism, which aims to visit 

relatives and friends, family events (festivals, weddings, funerals). The basis of this type of 

tourism is a sense of longing for loved ones, and certain sentimental obligations in visitors, 

such as the presence at weddings, funerals, important family anniversaries and more. VFR can 

be as domestic tourism and international tourism. Interesting is the fact that tourists traveling 

via VFR-visa (in Ukraine – P-2 (VU)) are not considered as a tourist of the country of origin, 

which greatly complicates the accounting international tourist arrivals of the sentimental 

character. This tourism, unlike other kinds of the sentimental tourist activity, amplified not only 

among the elderly but also among the middle age category. The features VFR-tourism is its 

pronounced seasonality that is associated with the desire to visit family during the holidays and 

vacations. In addition, researcher S. Ramchandran of this type of tourism notes that the traveler 

is not always able to choose the time of the journey due to the reliance on the date particular 

family celebrations (like weddings) and also due to lack of budget, which makes consumers 

travel to visit family or friends in “dead” season. Another important feature of the VFR-tourism 

is the fact that a significant number of travelers did not use the services of accommodation and 
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find lodging with relatives or friends. This factor prevents the statistical recording of arrivals 

and the process of pouring money into a local business [8, 16]. Visiting relatives and friends is 

a very large segment of Ukrainian sentimental tourism, which has a purely amateur character, 

although, of course, does not exclude the organized tours depending on the features of the trip. 

The huge quantitative volume of consumers of this type of tourism in Ukraine is evident 

through migration process that takes place in the history of the Ukrainian people and continues 

happen now. In early 1990 from Ukraine moved out about 7.8 million countrymen due to the 

difficult economic situation of the state during the fourth wave of migration. By most estimates, 

this number had returned on the homeland only 20 %, the rest (6,000,000) remain abroad. This, 

in turn, indicates the presence of a significant quantity of Ukrainian that traveling home to meet 

the needs of visiting their relatives [13, 16, 19]. The need for VFR-tourism is increasing over 

time, as well as the marginal utility services of the sentimental tourist activities. Noteworthy is 

the fact that at long stay the workers in a foreign country, transportation of the family there, or 

“throwing roots” in the host country transforms their needs for amateur visiting relatives in 

need of sentimental and territorial tourism of the family character. That is, we can talk about 

turning tourist needs over time, while maintaining the moving sentiment. Thus, if the immigrant 

creates a family in the host country, then it will be interesting not only to return home for 

visiting relatives and friends, but also show the beauty and culture of the country of origin of 

their husband or wife and children, for which the travel will have cognitive character. 

Norwegian scientists in their research determine motivation of the sentimental tourism concept 

of “acquired nostalgia”, which is in the presence of descendants of immigrants desire to reunite 

with the country of origin, suggests their future needs in the implementation of sentimental and 

cognitive activity when acquiring them of psychological maturity [6]. And if the family 

sentimental and educational tourism can still be an amateur character, the descendants of 

immigrants with high probability will enjoy by organized sentimental tourist services. Under 

this assumption, the scheme of the consumption sentimental tourism product will be as 

follows (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Changing needs of immigrants in the types of sentimental tourism over time 
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According to the State Statistics Service of Ukraine, the number of people who emigrated 

from Ukraine increased by 157 % compared with data from 2012 and is 18.7 thousand 

people [15]. After analysing official statistics, the diagram of emigration of Ukrainian citizens 

was created, illustrating the dynamics of immigration processes in the country for the last 6 

years (fig. 2). 

 

Fig. 2. Dynamics of migration of Ukrainian citizens 

 

As seen in the fig. 2, to 2010 the number of emigrants decreased, in 2010 it stabilized for 

three years and in 2013 grew up. Due to economic instability in Ukraine should expect a sharp 

increase in the number of immigrants. Based on official data examined for 6 years, 

17.4 thousand people leave Ukraine yearly. Expert data 2007 from seven EU countries show 

that 70 % of immigrants want to come back to Ukraine. But come back to 20 % [19]. After 

some simple calculations, we get about 14.000 Ukrainian who annually leave the country of 

origin and not returned. The figure is disappointing in terms of demographics and preservation 

of Ukrainian national identity, but in terms of sentimental tourism in Ukraine VFR-potential 

tourists increased by 14.000 yearly. If you consider that the average number of immigrants of 

reproductive age is about 70 % of the total number and keep in mind the mistake in the amount 

of half of the 20 % of those returning home, we get an average of 8.820 Ukrainian which moved 

out Ukraine and have the ability to start a family in the host country annually. Taking into 

account the demographic crisis of post-industrial countries, which usually give birth to one 

baby, we get 8.8 thousand annually. Descendants who, according to research motivation of the 

nostalgic travels by the Norwegian scientists will be interested in sentimental and territorial 

visiting the country of origin of one of their parents, and accordingly own. And that without 

immigrants, transport their families abroad. It should also be noted that in recent years has 

increased the tendency to travel abroad especially young people, and even predict future 

changes is difficult, however, reasonable to assume that this trend will continue and grow in 

the future. The balance of external migration of the population of Ukraine is presented 

on fig. 3–5. 

Sentimental and event tourism is a kind of sentimental tourism based motivational levers of 

which is the desire to brush up on memory the last moments that are not related to the nationality 

of travelers. At the sentimental and event tourism, unlike sentimental territorial tourism, tourist 

motivated not need to reunification and knowledge of the country of origin, and the desire to 

feel again and feel the atmosphere for meaningful events that have taken place in his life and 

have personal character. Subspecies of the sentimental and event tourism we identified 

sentimental and ceremonial tourism, based on a participation of tourists in mass popular actions 

dedicated to certain events that are directly related to visitors and conducted in the form of 
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festivals, conferences. Often such actions are charitable in nature and designed to service 

veterans of war. 

 

 
Fig. 3. The balance of external migration of the population of Ukraine, thousand people 

 

  
 

Fig. 4. Ukrainian immigrants  

who annually travel abroad 

 

Fig. 5. The structure of migrants  

who remain abroad 

 

Professor Adrian Fornhem with online travel resource Expedia.co.uk (booking service), 

recognize the sentimental tourism as a new trend in the European market and claim that about 

90 % of British travelers are using their vacation to re-visit a particular country or city with 

sentimental reasons. In 2007 they had a sample survey of 500 respondents to determine their 

main motivation to exercise sentimental journeys. Results of the study are presented in table 2. 

Table 2 

Top 6 reasons to implement of the sentimental journeys by British tourists 

 

Motive 
Percent  

of answers 

1. Unforgettable vacation in childhood 27.7 % 

2. Resided in destinations during adolescence or study 21.5 % 

3. Places of the honeymoon 5.8 % 

4. Places of romantic events 5.5 % 

5. Places of creative holiday (sabbatical year) 4.4 % 

6. Place engagement or wedding 4.4 % 

 



346                                                                                                                                          L. Savranchuk 

ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50 

 

As seen from the data, the largest percentages of respondents wish to restore the memory 

of happy memories of childhood and student years that had lengthy character. Less same share 

occupied sentiments regarding specific single segments such as a wedding or honeymoon. 

Among the most visited destinations of the sentimental tourism Britons identified their country, 

and the most popular places are the traditional seaside resorts, Blackpool and Brighton. This 

choice was particularly popular among those respondents who wanted to relive typically British 

childhood. Next on the list were Madrid, Barcelona, Rome and Florence [9]. It should be noted 

that the survey was conducted among Britons just because more important to understand the 

inner sentimental tourism. Due to its own territorial isolation of the continent, the United 

Kingdom is not felt such a strong impact of migration in the last century, such continental 

Europe, so the demand for different kinds of sentimental tourism differ from the same 

Norwegian research 2005–2009 years.  

Overall, analysed studies classification of the sentimental tourism as a particular type of 

tourism is as follows (fig. 6). 

 

Fig. 6. Classification of the sentimental tourism 

 

Sentimental tourism is a complex concept that is largely intertwined with cognitive, ethnic 

and rural green tourism, which somewhat complicates its isolation as an independent type of 

tourist activity. However, there are obvious differences and features of this type of tourism that 

go with the specificity of his motivational processes, versatility carried out on the basis of these 

processes trips, which we tried to follow in the current works of the world's scientists. In our 

own classification we tried systematize, summarize and illustrate and show features facilities 

such trips, which include not only the cultural heritage, but also person and memories. The last 

two objects of tourist activity have a purely nostalgic tourism, which again speaks about the 

feasibility of isolation and study it as a separate type of tourism. With deeper study of statistics 

of international arrivals to the territory of Ukraine, further development of the sentimental tours 

and their promotion in the international market situation sentimental tourism in Ukraine will 

be more stable, and the possibility of its becoming a separate branch of tourism activity on the 

Ukrainian market will increase. 
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ПРО ПОНЯТТЯ СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО ТУРИЗМУ  

ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЮ 

 

Лариса Савранчук 

 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

вул. М. Коцюбинського, 2, 58012, м. Чернівці, Україна 

 

Опрацювавши наявні зарубіжні та вітчизняні наукові публікації у галузі сентиментального 

туризму, констатовано відсутність єдності в судженнях світових дослідників. Взявши до уваги 

весь представлений досвід у проблемі дослідження ностальгійних подорожей, сформовано власну 

концепцію поняття “сентиментальний туризм” та, за аналогією з класифікаціями туризму, 

опублікованих П. Пуцентейлом, та внутрішньою класифікацією сентиментального туризму 

Д. Рассела, розроблено внутрішню класифікацію сентиментального туризму, застосувавши в ній 

розмаїття поглядів західних вчених на сентиментальні подорожі та додавши кілька власних нових 

термінів. У статті схарактеризовано особливості сентиментального туризму як самостійного виду 

туристичної діяльності, запропоновано класифікацію сентиментального туризму, міжнародної 

взаємодії та укріплення міждержавних стосунків. 

Для території України найзначимішим ресурсом для успішного впровадження та реалізації 

сентиментально-туристичних турів є висока чисельність української діаспори, яка, за різними 

оцінками, є четвертою за кількістю у світі. Цей факт говорить про наявність надзвичайно широкого 

сегменту споживчого ринку, який є і буде зацікавленим у здійсненні сентиментальних подорожей 

на власну Батьківщину чи країну походження предків у довготривалій перспективі. Серед інших 

видів туристичної діяльності, що приваблюють європейських туристів на території нашої країни, 

сентиментальний туризм, на рівні із сільським – зеленим, потребує найменших капіталовкладень 

для належного зацікавлення клієнта через природу своїх мотиваційних процесів. У зв’язку з цим 

доцільним є розгляд ініціювання першочергового розвитку саме цього виду туристичної діяль-

ності, адже він здатен за порівняно невисоких витрат збільшити кількість туристичних доходів 

міжнародного характеру та зміцнити відносини із країнами Європейської співдружності. 

Ключові слова: сентиментальний (ностальгійний) туризм; сентиментально-територіальний 

туризм; сентиментально-подієвий туризм; відвідування родичів та друзів; сентиментально-

внутрішній туризм; сентиментально-міжнародний туризм; сентиментально-етнічний туризм; 

сентиментально-пізнавальний туризм. 
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УТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У КОНТЕКСТІ 
ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ПОСЕЛЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.) 

 
Оксана Склярська 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка,  

вул. П. Дорошенка, 41, 79007, м. Львів, Україна, 
е-mail: Sklyarska@bigmir.net 

 
Проаналізовано пропозиції реформування адміністративно-територіального устрою в Україні 

в контексті впливу на розвиток поселенської мережі, зміну статусу, функцій та людності поселень. 
Вивчено сучасні проблеми розселення в Львівській обл., зазначено периферійні поселення та 
смуги, сформовані внаслідок значної віддаленості від адміністративних центрів і транспортних 
шляхів. На підставі аналізу методики формування спроможних територіальних громад виявлено, 
що в ній не враховано природно-географічних відмінностей сільського розселення, історичних 
особливостей формування мережі міст, важливості збереження людності і функцій окремих селищ 
та великих сіл. Виконано суспільно-географічний аналіз пропонованого перспективного плану 
територіальних громад. Зазначено, що укрупнення відбуватиметься довкола райцентрів, інших 
міських поселень, рідше – довкола великих сіл. Унаслідок утворення лише трьох або чотирьох 
громад в окремих районах є небезпеки занепаду віддалених малих сіл. Наголошено, що лише 
24 села, які стануть центрами громад, мають перспективи подальшого збереження свого 
функціонального значення в системі розселення. Функції з обслуговування та роль у системі 
розселення втрачатимуть селища, які не стануть центрами громад, а будуть приєднані до міських. 
Фінансова спроможність та інфраструктурна забезпеченість територіальної громади залежатиме 
від вигідного розташування та соціально-економічного і демографічного потенціалу центрів 
громад. На прикладі новостворених 26 громад Львівської обл. виявлено значні диспропорції  
в розмірах, людності, а також помітні проблеми функціонування нової ланки адміністративно-
територіального устрою. 

Ключові слова: децентралізація, територіальна громада, розселення, адміністративно-
територіальна система. 

 
Об’єктивною ознакою політичної організації багатьох держав світу на початку 

ХХІ ст. стає зменшення централізації державного управління і, відповідно, інтенсивна 
реалізація групових інтересів (суспільно-економічних, етнічних, культурних тощо) 
делегуванням влади у регіони та поселення. Очевидно, ці тенденції не могли оминути 
Україну, де впродовж останніх десятиліть пропонують і вже реалізовують проекти 
реформування адміністративно-територіального устрою в напрямі децентралізації, 
збільшення повноважень місцевих органів влади, а також укрупнення територіальних 
одиниць. Розглянемо місце суспільної географії в дослідженні адміністративно-
територіальних систем (АТС) і важливість пропозиції географів щодо реформування 
адміністративно-територіального устрою (АТУ). 

Формування адміністративно-територіальних систем не лише є наслідком 
суб’єктивних владних рішень “згори”, а й значною мірою відбувається об’єктивно під 
впливом географічних чинників, що й зумовлює важливість та першочерговість саме 

_____________________ 
© Склярська О., 2016 



350                                                                                                                                           О. Склярська 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50 

 
суспільно-географічного аналізу цих процесів. Зрештою, ефективним державне 
управління буде саме тоді, коли у формуванні системи АТУ враховуватимуть 
комплексну взаємодію всіх компонентів середовища життєдіяльності (природно-
географічних, соціально-економічних, мовно-культурних, розселенських, етнічних 
особливостей), запити населення “знизу”, про що і йдеться у працях географів. На цьому 
аспекті наголошував Е. Алаєв: “…чим більше конфігуратором системи управління  
є об’єктивні економіко-географічні зв’язки, тим більше існує можливостей для 
прийняття оптимальних чи раціональних рішень” [1, с. 162]. 

Питання еволюції та реформування АТУ здебільшого висвітлені у працях політологів 
і державознавців. Теоретичну основу географічного дослідження цієї тематики 
становлять передусім наукові праці М. Барановського, М. Дністрянського, А. Доценка, 
О. Заставецької, Л. Заставецької, М. Пістуна, О. Шаблія, Л. Шевчук та ін. Зокрема,  
у працях М. Дністрянського детально проаналізовано параметри сучасного 
адміністративного устрою України та наведено пропозиції його реформування [6]. 
Зв’язок особливостей розселення та адміністративно-територіальних змін розкрито  
в публікаціях А. Доценка [7]. Суспільно-географічну оцінку сучасного АТУ України 
виконав О. Шаблій [14]. Наукові пропозиції щодо доцільності тих чи інших змін АТУ, 
особливо на низовому рівні, містять праці О. Заставецької [9]. Критичний аналіз 
параметрів новостворених громад областей Українського Полісся наведено  
в публікаціях М. Барановського [3]. 

Суспільно-географічні дослідження можливих негативних наслідків об’єднання 
територіальних громад для майбутнього розвитку поселень регіону є важливими  
і своєчасними. Тому ми виконували такі завдання: 

- проаналізувати сучасну мережу поселень, а також проблеми розселення  
у Львівській обл., які мають важливе значення в контексті реалізації реформи; 

- розглянути пропоновані перспективні плани утворення територіальних громад  
у Львівській обл. та виконати суспільно-географічний аналіз доцільності чи 
недоцільності укрупнення на конкретних прикладах; 

- детально вивчити методику формування спроможних територіальних громад та 
відповідність пропонованих планів критеріям цієї методики; 

- проаналізувати параметри територіальних громад, утворених у Львівській обл. 
упродовж 2016 р., зазначивши можливі суспільно-географічні наслідки об’єднання для 
розвитку сільських та міських поселень. 

Львівська обл. складається з 20 районів, 44 міст, 34 селищ та 1 850 сіл. До реалізації 
адміністративно-територіальної реформи станом на 1 січня 2015 р. в межах області 
налічувалось 633 сільради. Для міського розселення області характерне значне 
переважання малих поселень, частина з яких навіть не відповідає офіційному статусу 
міста, тоді як середніх за людністю міст (50–100 тис. жителів) є лише три – Дрогобич, 
Червоноград та Стрий. На Львівщині розміщені два з п’яти найменших міст Украї-
ни (менше 3 тис. осіб), а саме – Угнів (1 002 осіб) та Белз (2 352 особи). Загалом  
у містах проживає 60,7 % населення області і, незважаючи на низьку середню людність, 
щільність міських поселень є однією з найвищих в Україні. Порівняно з іншими 
областями Західного регіону, Львівщина має невисокому частку сільського населення – 
лише 39,3 %. Найбільше занепокоєння викликає зниження середньої людності сіл, 
зважаючи на те, що частка малих сіл (до 500 осіб) уже становить 58 % від усієї кількості 
сільських поселень. Найстрімкіші процеси депопуляції у сільській місцевості 
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Жидачівського та Перемишлянського р-нів, де в 2015 р. зафіксовано природне 
скорочення на рівні -9,7 ‰ та -11 ‰ за середнього обласного показника -3,4 ‰ [13]. 
Середня людність села в області – від 346 осіб у Буському до 952 осіб  
у Пустомитівському р-ні. В області налічується 20 сіл з населенням понад 3 тис. осіб,  
з них найбільші є прильвівськими – Зимна Вода, Сокільники, Солонка, Давидів, 
Оброшине. Частка великих сіл є значною також у Дрогобицькому (35 %), 
Стрийському (33 %), Миколаївському районах, тоді як у східних і північно-східних – 
Буському, Бродівському Перемишлянському, Золочівському – менше 10 % [11]. 

Важливим показником сільського розселення, який поряд з середньою людністю має 
пріоритетне значення в контексті реалізації адміністративно-територіальної реформи, – 
це відстань між поселеннями та віддаленість від районного центру. Наприклад, середня 
відстань між селами в області становить 3,6 км і є максимальною в гірських районах – 
5,3 км у Сколівському і 4,3 км у Турківському. На понад 4 км розташоване одне село від 
іншого у Радехівському, Жидачівському і Сокальському р-нах [11]. Через витягнутість 
території окремих районів та ексцентричне розташування їхніх райцентрів значна 
кількість сіл області віддалена від міст районного значення на понад 35 км, особливо це 
характерно для гірських районів, а також Жидачівського, Жовківського. 

Найгірше розташування щодо залізничних шляхів має Перемишлянський р-н, адже 
Перемишляни та абсолютна більшість сіл району є за 30 км і більше від найближчої 
залізничної станції (Великі Глібовичі). У переліку найбільш віддалених від залізниці 
міських поселень (понад 20 км) – Угнів, Краковець, Журавно, Лопатин, Меденичі, 
Немирів, Підкамінь та Поморяни. 

 Значна кількість поселень Бродівського, Сколівського, Старосамбірського і Тур-
ківського районів розташована на відстані понад 100 км від Львова. Водночас віддалені 
периферійні міста та селища мають величезне значення для обслуговування сільської 
округи. Наприклад, за розрахунками Н. Дністрянської [5, с. 148–149], такі міста і сели-
ща, як Судова Вишня, Глиняни, Бібрка, Ходорів, Бориня, Журавно, Підкамінь, є най-
ближче розташованим міським поселенням для понад 20 сіл, хоча і їхній 
інфраструктурний потенціал недостатній для якісного виконання функцій з обслугову-
вання. Демографічний розвиток та соціально-економічне піднесення таких міст і селищ 
за нових умов можливе внаслідок надання їм статусу центрів громад. 

На сучасному етапі в процесі реалізації адміністративно-територіальної реформи та 
першочергового її механізму – об’єднання сільрад у територіальні громади (ОТГ) – на 
Львівщині за неодноразовими змінами до Перспективного плану запропоновано 
від 85 до 95 таких ОТГ. Загальним інструментарієм об’єднання є Закон “Про добро-
вільне об’єднання територіальних громад” [8], а основні принципи та характеристику 
цього процесу закладено в Законі України “Про засади державної регіональної 
політики”. Автори та прихильники реформи називають її беззаперечні позитивні 
наслідки, серед яких: створення економічно та фінансово спроможних громад; 
формування нових еліт на місцях; усталення горизонтальних відносин між державними 
органами, місцевим самоврядуванням, приватним сектором; отримання ширших 
управлінських можливостей та ресурсної бази. Унаслідок об’єднання громади 
отримають більше функцій, оскільки утримуватимуть дошкільну освіту і загальну 
середню освіту, а їхній бюджет перейде на прямі відносини з державним бюджетом. 
Однак зазначимо, що всі наведені позитивні наслідки є винятково адміністративними, а 
про зміну міжпоселенських зв’язків, поглиблення периферійності, територіальних 
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диспропорцій між міськими та сільськими громадами, між малими селами та центрами 
громад ніхто  
з авторів законопроектів не зазначає. Водночас фахові географи неодноразово наводили 
можливі негативні наслідки об’єднання на низовому рівні адміністративно-терито-
ріального устрою, тобто на рівні сільських і селищних рад. Зокрема, про значні вади 
укрупнення сільрад зазначають О. Заставецька й Т. Заставецький [9, с. 10–13]. На їхню 
думку, позбавлення статусу центрів сільських рад у процесі створення територіальних 
громад призведе до занепаду периферійних сіл. Центральні поселення ще певною мірою 
зберігатимуть людність або й поповнюватимуть її з вихідців із інших сіл. А решта 
сільських поселень поступово занепадатиме, як це було у період ліквідації так званих 
неперспективних сіл (70-ті роки ХХ ст.). На переконання вчених, погіршиться і транс-
портна доступність людей до центру громади, де будуть сконцентровані головні 
управлінські установи, освітні, медичні та культурні заклади. 

У яких масштабах відбудеться пропоноване “укрупнення”?! Методика формування 
спроможних територіальних громад, визначена авторами реформи, містить критерії 
щодо розмірів, людності, зон доступності нових адміністративних центрів, а також 
наявності закладів соціально-освітньої та побутової інфраструктури [12]. За цією мето-
дикою зони доступності потенційних центрів громад визначені на відстані не більше 
20 км дорогами з твердим покриттям. Відстань може бути збільшена до 25 км у винят-
кових випадках. Відповідно до розрахункових нормативів, новостворені сільські гро-
мади в Україні мають налічувати близько 8,5 тис. осіб, селищні – 15,6, міські – 
33,7 тис. осіб. Щодо сільських громад, то, з огляду на абсолютне переважання малих сіл 
у Львівській обл., такі громади мають об’єднати по 12–15 сіл, що у випадку віддаленості 
та периферійного положення є негативним для збереження їхньої людності  
і транспортної доступності населення до нових центрів. Загалом, визначаючи у методиці 
єдині критерії кількості населення громад, її розробники не враховують природно-
географічних відмінностей сільського розселення, історичних особливостей формуван-
ня мережі міст за регіонами України і навіть у межах однієї області. Наприклад,  
у північно-східних районах Львівщини переважно дрібні села, а отже, щоб “назбирати” 
7–8 тис. осіб, в одну громаду треба об’єднати більше десятка сіл, тоді як в передгірських 
районах зі значною часткою великих і середніх сіл таких поселень може бути шість–сім 
тієї ж площі. Тому, скажімо, у Самбірському р-ні можливе створення десяти громад за 
Перспективним планом, а в Буському – лише три [4]. Рекомендаційний характер мають 
також розміри територіальних громад – 300–500 км2, а це третина найбільшого та 
половина найменшого за площею адміністративного району Львівщини, відповідно,  
у кожному районі, згідно з нормативами, рекомендовано по дві–чотири громади. 
Методика передбачає також утворення громад об’єднанням поселень різних районів, 
однак для цього потрібно змінювати їхні межі. 

За змінами до Перспективного плану об’єднання громад від 2016 р., відповідно до 
методики, у Львівській обл. планують утворити 85 ОТГ, з них 40 – міських (громади 
формуватимуть усі міста області, за винятком Дублян, Соснівки, Стебника та Угнева), 
21 селищна та 24 сільські громади. Майже 80 % усіх громад будуть сформовані 
об’єднанням п’яти і більше органів місцевого самоврядування, а кількість населення 
майже 90 % ОТГ становитиме понад 5 тис. осіб, половина з них матиме населення понад 
20 тис. жителів [2, с. 3]. Уже з цих параметрів нового устрою зрозуміло, що укрупнення 
відбуватиметься довкола райцентрів, інших міських поселень, рідше – довкола великого 
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села, тому 609 сіл із сільрадами втратять її, а для 24 ця сільрада трансформується  
в адміністративний центр новоствореної громади. Відтак, лише ці 24 села мають 
перспективи подальшого збереження свого функціонального значення, тоді як інші села 
втратять його в системі міжпоселенських зв’язків, а в майбутньому і людність. Певні 
функції з обслуговування та роль у системі розселення втрачатимуть селища, які не 
стануть центрами громад, а будуть приєднані до міських. Однак чотири з них – Гніз-
дичів, Дубляни, Нижанковичі та Нові Стрілища – вже виявили ініціативу та створили 
громади, об’єднавшись із довколишніми селами. Така самоорганізація вносить коректи-
ви в затверджений Перспективний план, однак є дуже важливою для стримування нега-
тивних демографічних і економічних процесів у зазначених селищах. Отже, центрами 
громад не стануть такі селища: Брюховичі і Рудно (Львівська громада), Запитів (Ново-
яричівська громада), Шкло, Розділ (Миколаївська громада), Жвирка (Сокальська 
громада), Стара Сіль (Старосамбірська громада), Гірник (Сілецька громада). Щодо 
останнього, то Гірник поряд із містом Соснівкою (11,5 тис. осіб) об’єднані в громаду  
з центром у селі Сілець (3,8 тис. осіб), що є парадоксальним прикладом домінування 
принципу рівновіддаленого розміщення центру, а не його соціально-економічного та 
демографічного потенціалу. 

Існують значні міжрайонні відмінності у проектній кількості громад: наприклад,  
у Радехівському р-ні пропонують тільки дві громади, у Буському, Бродівському, Горо-
доцькому – по три ОТГ, у Дрогобицькому – сім, а в Самбірському – дванадцять ОТГ.  
У Стрийському та Самбірському районах центрами шести громад стануть великі села,  
а їхні площі та людність будуть одними з найменших в області, що можна вважати 
позитивним у контексті збереження міжпоселенського значення та людності сіл перед-
гірських районів. Однак такі громади матимуть проблеми щодо вирішення важливих 
питань благоустрою і соціально-економічного розвитку, адже в багатьох з таких сільсь-
ких невеликих громад немає лікарень (лише фельдшерсько-акушерські пункти), важли-
вих підприємств, які б відрахуваннями у місцевий бюджет сприяли достатній фінансовій 
спроможності. Водночас у випадку створення лише трьох–чотирьох великих ОТГ на 
території району є значні небезпеки занепаду віддалених малих сіл, розташованих на 
відстані понад 20 км від центру громади. Такі віддалені зони не мають беззаперечного 
центру потенційної громади в межах своєї зони доступності і їх заплановано зачислити 
до великих проектних громад, попри віддаленість на понад 25–30 км. Це, зокрема, села 
Ясенів, Дуб’є та інші в Бродівському р-ні, Дунаївці з околицями на Перемишлянщині, 
Лімна, Лопушанка, Ясениця, також Верхня Висоцька, Гусне у Турківському р-ні. Не-
можливість утворити спроможну громаду через нестачу ресурсів, віддаленість, погане 
сполучення, а також ліквідація сільських рад у периферійних селах, безумовно, нега-
тивно позначиться на їхньому розвитку. Не стане центром громад, відповідно до Пер-
спективного плану-2016, село Стоянів Радехівського р-ну, тоді як село Павлів (віддалене 
від стратегічних шляхів) стане центром ОТГ. З огляду на вигідне транспортне 
положення, значення для обслуговування віддаленої округи Стоянів у випадку надання 
йому адміністративних функцій могло б поповнити категорію селищ. Селище Запитів 
включено до Новояричівської громади, хоча саме до Запитова зручніше добиратися 
жителям сіл утвореної ОТГ. 

На початок 2017 р. у Львівській обл. вже створено 26 об’єднаних територіальних гро-
мад (див. таблицю), які мають визначені межі, інфраструктурні та єдині фінансові 
ресурси. 
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Об’єднані територіальні громади, утворені у Львівській обл. у 2015–2016 рр. 

United local communities formed in Lviv region in 2015–2016 biennium 
 

Адміністра-
тивний  
район 

Громада Площа, 
км2 

Кількість 
населення, 
тис. осіб 

Кількість 
поселень 

Кількість 
ЗОШ  

І–ІІІ ст./ 
лікарень 

Максимальна 
відстань  

до центру 
громади, км 

Бродівський Заболотцівська 106 2,7 10 1/1 9,3 
(с. Мамчурі) 

Городоцький Великолюбінська 37,8 13,7 21 4/1 25 
(с. Яремків) 

Жидачівський 

Ходорівська 331 26,0 42 11/1 26 
(с. Вибранівка) 

Гніздичівська 57,6 6,8 6 2/0 5 
(с. Ганнівці) 

Новостріли-
щинська 72 2,7 11 1/0 12 

(с. Закривець) 

Кам’янка-
Бузький 

Добротвірська 199 12,0 20 2/1 17 
(с. Полонична) 

Жовтанецька 131,0 9,0 12 2/0 12 
(с. Якимів) 

Миколаївський Тростянецька 190 7,9 17 4/0 15 
(с. Тернопілля) 

Мостиський 

Шегинівська 147,2 5,2 14 1/0 15 (с. Циків) 
Судово-

вишнянська 192 11,0 10 2 /1 16 (c. Берці) 

Мостиська 387 33,3 28 8/1 19 (c. Рожаки) 
Перемиш-
лянський Бібрська 334,5 14,9 30 4/1 18 (с. Мивсева) 

Пустоми-
тівський Давидівська 78,5 13,3 12 3/0 (c. Чишки) 

Самбірський 

Новокалинівська 109 7,4 8 2/0 19 (с. Велика 
Хвороща) 

Дублянська 66,4 3,1 7 1/1 16 (с. Мала 
Хвороща) 

Бісковицька 55 6,2 8 3/1 9 (c. Лановичі) 

Бабинська 77 4,3 10 2/0 13,5 
(с. Корничі) 

Вільшаницька 79 3,1 9 2/0 15 (с. Скриня) 

Воле-Баранецька 69,4 5,3 15 2/1 10 
(c. Берестяни) 

Луківська 55 3,9 7 1/0 7 
(с. Купновичі) 

Чукв’янська 77 3,5 7 2/0 11 (с. Звір) 

Старо-
самбірський 

Міженецька 9 2,2 6 1/0 20 
(с. Дроздовичі) 

Новоміська 18,4 2,5 14 1/0 13,2 (с. Дешичі) 
Нижанковицька  3,5 3 1/1 7 (с. Библо) 

Стрийський 
Дашавська 76 3,5 7 2/0 11 (с. Звір) 

Грабовецька 70 3,8 6 1/0 8,5 
(с. Монастирець) 
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Водночас уже на першому етапі реалізації Перспективного плану децентралізації  

в області помітні значні територіальні диспропорції і потенційні негативні наслідки. 
Найменшу площу з утворених громад має Міженецька громада (9 км2) Старосам-
бірського р-ну, яка у 34 рази менша від найбільшої – Ходорівської громади Жидачівсь-
кого р-ну (331 км2) [4]. Міженецька громада об’єднує лише 2 200 жителів (у 4 рази 
менше, ніж у нормативах методики формування спроможних громад) шести сіл, а най-
віддаленішим від центру громади є село Дроздовичі (20 км). Найбільша за площею  
у Львівській обл. та в Україні Ходорівська територіальна громада (331 км2) об’єднала 
понад 26 тис. жителів 42 сіл, 30 з яких є малими (до 500 жителів) і решту 12 – центри 
сільрад. Найбільш віддаленим селом від Ходорова є Вибранівка (26 км). Безумовно, такі 
зміни сприятимуть зростанню функцій та значення м. Ходорова, однак усі 12 сіл, де були 
сільські ради, втратять свої функціональні можливості щодо адміністративного 
обслуговування прилеглих сіл, а відстань від малих поселень до центрів надання пер-
винних адміністративних, медичних, освітніх послуг зросте. Серед утворених 26 громад 
у чотирьох кількість жителів менша, ніж 3 тис. Виокремлення таких громад викликає 
великий сумнів, адже вони не спроможні з такою кількістю населення забезпечити 
фінансову автономію, функціонування дошкільних установ і загальноосвітніх шкіл. 
Залежність самодостатності громади від демографічного та соціально-економічного 
потенціалу її центру доводить і М. Барановський на прикладі реформування 
адміністративно-територіального устрою поліських областей [3, с. 17]. 

Ще досі не вирішене питання щодо кількості і меж ОТГ Пустомитівського р-ну, адже 
прильвівські села важко “відірвати” від головного центру тяжіння – Львова. Давидівська 
громада утворена однією з перших у районі й охоплює села (Пасіки-Зубрицькі, 
Кротошин, Чишки та ін.), які обслуговує Львів, а не Давидів. Також передбачене 
створення Мурованської, Підберізецької, Солонківської та окремої Пустомитівської 
громад. Загалом визначення меж і складу громад на території, де розташоване місто 
обласного значення, є доволі проблемним. Більшість сіл, розташованих поряд  
з Дрогобичем, Самбором, Стриєм та іншими містами, не об’єднані з ними в одну гро-
маду, попри те, що саме ці міста є головними центрами їхнього обслуговування та праці. 
За таких умов центр громади, що за 10–15 км, для більшості сіл буде тільки формальним, 
адже жителі і надалі звертатимуться за послугами до великого міста. 

Отже, необхідність адміністративно-територіальних змін в Україні є очевидною  
з огляду на важливість децентралізації та самоуправління для соціально-економічного 
розвитку поселень. Однак на етапі утворення об’єднаних територіальних громад помітні 
значні проблеми та небезпеки в контексті трансформації поселенської мережі та зміни 
статусу і функцій окремих поселень. Запропонована методика адміністративно-
територіального реформування містить чіткі кількісні параметри громад, однак не вра-
ховує багатьох суспільно-географічних чинників, а також важливості збереження ста-
тусу адміністративного центру для деяких малих міських поселень чи великих сіл. 
Суспільно-географічний аналіз пропонованих схем реформування для Львівщини за-
свідчив, що є значні диспропорції в розмірах та людності громад, багато сіл залишаються 
поза зонами доступності центрів громад. Відтак населення “знизу” вносить свої 
корективи у затверджений Перспективний план, утворюючи свої об’єднані громади. 
Такі ініціативи позитивні з позицій збереження міжпоселенських зв’язків та потенціалу 
поселень, однак ці громади не будуть самодостатніми. Фінансова спроможність та 
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інфраструктурна забезпеченість територіальної громади значно залежатиме від вигід-
ного розташування та соціально-економічного і демографічного потенціалу центрів 
громад. Тому утворення дрібних сільських громад, що наразі реалізовують в області 
швидше (утворено 14 із 24 перспективних сільських громад), ніж об’єднання довкола 
міст, не можна вважати позитивним аспектом реформи. Загалом позитивні результати 
адміністративно-територіальної реформи неможливі без вирішення проблеми транс-
портного сполучення між поселеннями, стану доріг, розширення мережі соціальних 
закладів і установ із надання адміністративних послуг, виробничих фондів. 

Затвердження Перспективного плану та утворення 26 громад в області є лише пер-
шим етапом реалізації адміністративно-територіальної реформи. Процес об’єднання та 
погодження нових меж і складу проектних громад триватиме. Подальші дослідження 
цієї проблематики передбачатимуть детальний аналіз формування і функціонування 
нової ланки адміністративно-територіального устрою в контексті впливу на розвиток 
поселень, зміну їхнього статусу та людності. 
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The article analyses the reform proposals of administrative and territorial structure of Ukraine in  
the context of the impact on the development of settlement network, change status, functions and 
population settlements. The current problems of the settlement in Lviv region are studied, peripheral 
settlements and bands, formed as a result of its remoteness from administrative centres and transportation 
routes are stated. The analysis methods of forming local communities revealed that it does not take into 
account natural and geographical differences of rural location, historical features of creating a network of 
cities, population size and importance of preserving the functions of individual towns and large villages. 
Socio-geographical analysis of the proposed long-term plan of local communities is made. It is indicated 
that the consolidation will take place around regional centres and other urban areas, at least – around the 
large villages. As a result of the formation of only three or four communities in some areas there is  
a danger of degrade of remote small villages. It is reported that only 24 villages that will become the 
centres of community, have the prospect of further preserving their functional significance in  
the settlement system. Villages, that will not become the centres of community, but will be attached to 
the city, will lose the functions in servicing and the role in the resettlement. Financial capacity and 
infrastructure provision of the territorial community will depend on location and favourable socio-
economic and demographic potential of the community centres. Through the example of the new 
established 26 communities of Lviv region, large disparities in size, population, and appreciable problems 
of a new level administrative-territorial structure were revealed. 

Key words: decentralization, local community, resettlement, administrative-territorial system. 
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У гірському масиві Чорногора зосереджено близько 80 лавинних геокомплексів, які належать 

до різних категорій відповідно до лавинної активності. Одне із завдань – вивчення природних умов 
формування лавин, оскільки процеси сковзання снігових мас впливають на особливості навко-
лишнього середовища та людську діяльність. 

Розглянуто умови формування сніголавинних процесів у межах ландшафтних комплексів Чор-
ногірського масиву в Українських Карпатах залежно від групи чинників: ландшафтної структури, 
метеорологічних величин і явищ та ін. Особливу увагу приділено вивченню морфологічної струк-
тури снігу і стратифікаційної структури снігового покриву як основного чинника сходження ла-
вин. Проаналізовано ландшафтну структуру та рельєф територій з лавинною активністю. Усі ге-
нетичні типи лавин, зафіксовані в масиві Чорногора, приурочені до крутих і дуже крутих схилів 
давньольодовикових форм рельєфу (крутість схилів – 15–45° (Міллер, 1996)). 

Проаналізовано лавинну активність у межах території дослідження сніголавинної станції По-
жижевська і наведено коротку характеристику лавинних підперіодів за час дослідження. Вивчено 
динаміку потужності і структури снігового покриву, температурний режим повітря і снігу протя-
гом досліджуваного періоду. 

Зазначено основні показники метеорологічних явищ, типових для днів з зафіксованою лавин-
ною активністю. Аналіз показників метеорологічних величин і явищ виконано на підставі власних 
досліджень та опрацьованої інформації технічних звітів сніголавинної станції Пожижевська. 

За результатами досліджень визначено природні умови сходження снігових лавин різного ге-
незису: полігенетичних (спричинених снігопадами і хуртовинами) та епігенетичних (спричинених 
процесами сніготанення – інсоляцією та адвекцією). Для кожного з генетичних типів лавин запро-
поновано типовий профіль снігового покриву, характерний для процесу сковзання лавин. Харак-
теристики снігових профілів наведені у вигляді ілюстрацій. 

Ключові слова: лавина, Українські Карпати, сніговий покрив, метеорологічні явища. 
 
Лавинні процеси в Українських Карпатах, як і в межах інших гірських систем, фор-

муються за різних унікальних погодних умов, які передують сковзанню снігових мас, та 
ландшафтних особливостей території. Відповідно, цей морфодинамічний процес впли-
ває на природні умови території через зміну рослинного покриву [9], особливостей гео-
фізичних та геохімічних процесів у ґрунтовому покриві, що призводить до трансформа-
ції природних геокомплексів. Окрім того, сходження лавин та протікання процесів 
трансформації і перекристалізації снігового покриву випливають на антропогенну діяль-
ність у межах гірських територій. 

З огляду на вплив лавинних процесів на природне середовище та діяльність людини 
одним із завдань є вивчення умов формування лавин залежно від ландшафтної 
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© Тиханович Є., Біланюк В., 2016 

mailto:genuk.tykh@gmail.com


360                                                                                                                        Є. Тиханович, В. Біланюк 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50 

 
структури, мікрокліматичних умов і стратифікації снігового покриву, що в комплексі 
формують сковзання снігового покриву. 

Поширенню та умовам розвитку і проходження лавинних процесів в Українських 
Карпатах присвячено праці таких вітчизняних учених як, П. Третяк, серед яких виділимо 
“Лавинная опасность Восточных Карпат” (1980) і “Лавинные природно-территориаль-
ные комплексы Украинских Карпат” (1977) та В. Грищенко, публікації якого за змістом 
відображають лавинний режим і методи прогнозування лавинної небезпеки [2, 3]. 

У 2013 р. довідник зі снігового покриву на досліджувану нами територію видали пра-
цівники Українського гідрометцентру. 

Серед радянських учених, які займалися проблематикою формування та прохо-
дження сніголавинних процесів у межах території Українських Карпат, назвемо Г. Ту-
шинського (“Лавины. Возникновение и защита од них”, 1949) та Є. Трошкіну (“Факторы 
лавинообразования”, 1988). 

Об’єктом нашого дослідження є снігові лавини, сходження яких зафіксовано остан-
німи роками в межах Брескульського кара гірського масиву Чорногора; предметом, від-
повідно, – метеорологічні умови лавинних періодів і підперіодів та сформована під їхнім 
впливом структура снігового покриву, властивості яких характерні для процесів сков-
зання снігових мас. 

Метою проведення сніголавинного дослідження є вивчення природних умов форму-
вання і проходження лавинної ситуації до моменту сходження лавин у межах північно-
східного макросхилу ландшафту Чорногора. У ході дослідження потрібно вирішити такі 
завдання: 

− дослідити вплив ландшафтної структури території на проходження сніголавинних 
процесів і визначити домінуючі геокомплекси, у межах яких простежуються сходження 
лавин; 

− проаналізувати основні показники метеорологічних величин і явищ за кількаден-
ний період до сходження і в час сходження лавин, визначити їхній вплив на стабільність 
снігового покриву; 

− дослідити основні фізичні параметри снігового покриву та вивчити особливості 
структури снігу і снігового покриву загалом, яка характерна для сходження лавин за-
лежно від їхнього генезису. 

Для аналізу умов формування лавин у межах північно-східного орокліматичного сектора 
ландшафту Чорногора, у якому виявлено понад 60 лавинних геокомплексів (див. рис. 1), ми 
обрали лавинний період 2011–2012 рр., коли зафіксовано п’ять лавинних підперіодів, 
шість днів з проявами лавинної активності та сходження 15 лавин [7]. 

Лавинні підперіоди 2011–2012 рр. репрезентативні для досліджуваного регіону. Для 
першого (4–5 лютого 2012 р.) і другого (16–17 лютого 2012 р.) характерними є лавини з 
однаковим генезисом. Ці підперіоди виділені через сильні снігопади, які тривали 28 та 
21 годину, відповідно, що спричинило значний приріст потужності снігового покриву на 
22 та 18 см. За ці підперіоди зійшло чотири сухі лавини з свіжовипалого снігу (див. таб-
лицю). Максимальна інтенсивність опадів у середньому становила 1,6–1,7 мм/год. 

Наступний лавинонебезпечний підперіод простежено з 17 по 20 березня 2012 р. При-
чиною прогнозування лавинної активності була відлига тривалістю 88 годин за макси-
мальної інтенсивності відлиги 0,3 °С/год. Під час відлиги зафіксовано сходження адвен-
тивної лавини з північно-східного схилу відрога г. Брескул [7]. 
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Генезис лавин Чорногірського масиву (2011–2012) [7] 

 

Тип Місяці Усього  
за період XII I II III IV 

Сухі       
свіжовипавшого снігу   4  1 5 

хуртовинного снігу       
Мокрі       

інсоляційні (радіаційні)       
адвекційні    1 9 10 

Усього   4 1 10 15 
 
Четвертий лавинонебезпечний підперіод тривав 7–8 квітня 2012 р., можливість 

сходження лавин підвищилась через снігопад тривалістю 27 год. Під час снігопаду ви-
пало 19,8 мм опадів. Максимальна зафіксована інтенсивність опадів – 2,8 мм/год., приріст 
снігу після снігопаду – 15 см. Відповідно, попередня відлига, до якої прив’язаний третій ла-
винний підперіод, у сукупності з потужним снігопадом створила сприятливі умови для схо-
дження сухих лавин. 

Останній підперіод у межах лавинного періоду 2011–2012 рр. – з 19 по 23 квітня 
2012 р. Він спричинений відлигою, яка, за даними СЛС Пожижевська, тривала 99 год. 
Максимальна інтенсивність відлиги становила 0,9 °С/год. За період цієї відлиги 
зафіксовано сходження дев’яти адвективних лавин (дві зі схилів г. Брескул та сім зі 
схилів г. Пожижевська) [7]. 

Сингенетичні лавини. До цього типу належать лавини, які сформувалися внаслідок 
збільшення зовнішнього навантаження, головно через приріст снігу після снігопадів та 
хуртовин [1]. 

У ході вивчення лавинних процесів за досліджуваний період ми не виявили лавин, 
спровокованих хуртовинами, тому аналіз умов протікання лавинної ситуації зосере-
джено на лавинах, причиною яких стали снігопади. Під час дослідження передумов 
сходження сингенетичних лавин визначено основні характеристики рельєфу, 
рослинності та метеорологічні особливості, за яких вони формуються. Сковзання 
снігових мас приурочені до місцевості ерозійного давньольодовикового 
субальпійського високогір’я [6, 11]. Більшість лавин, спровокованих снігопадами, які 
фіксують у межах території дослідження СЛС Пожижевська, локалізовані у складних 
урочищах стінок карів. Зони снігонагромадження і транзиту – це дуже круті (30–45°) 
та круті (15–30°) “ребристі” схили верхніх частин тильних стінок карів різної 
експозиції у твердому фліші з гірсько-лучно-буроземними камя’нистими ґрунтами в 
комплексі з виходами скельних порід [4, 5]. Рослинний покрив представлений 
розрідженим субальпійським криволіссям (Pinus mugo, Juniperus sibirica) та 
фрагментарним трав’яним покривом (Deschampsieta caespitosae, Nardus stricta) [11]. 
Для значної площі цих природних комплексів характерні обвально-осипні процеси. 
Зони акумуляції снігових мас переважно розміщені в цих же ландшафтних урочищах, 
проте інколи захоплюють території крутих (15–30°) та спадистих (9–12°) [5] схилів 
нижніх частин бічних стінок карів з гірсько-лучно-буроземними кам’янистими (іноді 
фрагментарними, сильнокам’янистими) ґрунтами під чагарниково-трав’яним по-
кривом [8]. 



Умови сходження лавин в масиві Чорногора …                                                                              363 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50 

 
Метеорологічні характеристики передумов формування лавинної ситуації для цієї 

групи лавин досить різноманітні, що пояснюють можливістю їх сходження впродовж 
цілого лавинного періоду [10]. Наприклад, для зимових місяців середні температури 
повітря, під час яких фіксують лавинопрояви, становить від -4,5 до -8,0 °С, а для 
весняних – від -1 до +2 °С з відносною вологістю повітря в усіх випадках понад 75 %. 
Переважні вітри лавинних територій є характерними для Карпатського регіону і мають 
південно-західні та південні напрями. У переддень та в день сходження швидкість вітру 
коливається в межах 1 – 3 м/с з максимальними поривами 7–8 м/с. Інколи простежується 
безвітряна погода. Зафіксовані показники загальної і нижньої хмарності становлять 
10/8–10/10. 

Під час сходження лавин, спровокованих снігопадами, визначальною метеорологіч-
ною величиною є кількість опадів і пов’язані з нею характеристики інтенсивності опадів 
та інтенсивності приросту снігового покриву. Для зимових місяців досліджуваного 
лавинного періоду сходженню лавин передує снігопад тривалістю 22–24 год з від-
повідними показниками середньої інтенсивності опадів 0,7–0,8 мм/год і максимальної – 
1,5–1,9 мм/год. У цьому разі максимальна інтенсивність приросту снігового покриву ко-
ливається в межах 1,3–2,4 см/год. У весняні місяці спостерігають змінену тенденцію 
співвідношення показників інтенсивності кількості опадів і приросту снігу. Для син-
генетичних лавин снігопадів, які зафіксовані в березні–квітні, характерними, на відміну 
від зимових лавин, є значно вищі середня і максимальна інтенсивності кількості опадів 
з показниками 1,0–1,2 та 2,4–2,6 мм/год, відповідно. Водночас значно зменшується мак-
симальна інтенсивність приросту снігового покриву – 0,8–1,0 см/год. Це пояснюють 
морфологією самого снігу, який є щільнішим і насиченішим вологою. Відповідно, одна-
ковий об’єм “зимового” і “весняного” снігу відрізнятиметься за масою і зволоженістю. 
Тому, для сходження відповідного типу лавин навесні потрібна менша потужність сві-
жовипалого снігу. 

Структура снігового покриву лавин, які спровоковані снігопадами, так само відріз-
няється залежно від часу сходження. На підставі проведеного аналізу снігового покриву 
під час сходження лавин цього типу ми запропонували узагальнені профілі для різних 
лавинних режимів сходження. Типовий сніговий профіль товщі для зимових сков-
зань (див. рис. 2) представлений сімома–вісьмома морфологічними типами снігу, які 
формують чотири–шість шарів у межах снігової товщі з різою структурою, щільністю та 
іншими характеристиками. Нижній шар – це багатогранні кристали переважно 
гексагональної форми (FCsf). Він має незначну твердість та щільність в середньому  
0,4–0,5 г/см3. Усередині снігового покриву трапляються два типи снігу – великі (RGlr) і 
малі (RGsr) круглі зерна, які переважно розмежовані дуже твердою льодяною кір-
кою (IFil). Щільність цих шарів коливається в межах 0,1–0,5 г/см3. Верхню частину 
профілю займає свіжовипалий сніг різних морфологічних типів – м’який, щільність не 
перевищує 0,15 г/см3. Інколи під свіжовипалим залягає незначний прошарок 
хуртовинного снігу (RGwp) [8]. 

Для весняних місяців профіль снігового покриву в разі сходження сингенетичних ла-
вин снігопадів охоплює два–три шари, кожен з яких відповідає певному морфологічному 
типу снігу (див. рис. 3). Нижній шар вирізняється незначною твердістю і сформований 
слабко зв’язаними між собою різними видами багатогранних кристалів (FCso, FCsf). 
Середній шар снігової товщі має морфологічний тип снігу в вигляді круглих зерен 
різного діаметра з переважанням зернин розміром понад 2,0–2,5 мм (RGlr). Верхній шар 
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сформований свіжим снігом (PPsd) і відділений від інших шарів льодяними формаціями 
різного походження (IFil, ILrc та ін.). 

 

  
Рис. 2. Типова структура снігового 

профілю для лавин снігопадів  
(зимовий режим сходження) 

Рис. 3. Типова структура снігового 
профілю для лавин снігопадів  
(весняний режим сходження) 

Fig. 2. Snow profile typical structure  
for paragenetic snowfall avalanche 

 (winter slide regime) 

Fig. 3. Snow profile typical structure  
for paragenetic snowfall avalanche  

(spring slide regime) 
 

Епігенетичні лавини (лавини сніготанення) формуються за умови зменшення 
внутрішніх сил щеплення між різноструктурними сніговими шарами. Вплив снігота-
нення на сходження лавин виявляється через зволоження снігу до того критичного мо-
менту, коли сніг переходить через межу здатності до водоутримання і стає перенасиче-
ний вологою [1]. У дослідженнях, які проводять на СЛС, замість поняття лавини сніго-
танення використовують такі терміни, як інсоляційні (у випадку дослідження лавинної 
активності процес інсоляції розглядають, як процес інтенсивного впливу прямої 
сонячної радіації на сніговий покрив) та адвекційні (адвекція – загальний фізичний про-
цес – у випадку дослідження лавин розуміють як зміну холодної повітряної маси на 
теплу, настання відлиги) лавини, які належать до групи мокрих лавин. 

На території дослідження здебільшого цей генетичний тип лавин приурочений до 
місцевості ерозійного давньольодовикового субальпійського високогір’я [4, 5, 8]. У ме-
жах цієї місцевості найбільш лавинонебезпечними є урочища дуже крутих “ребристих” 
схилів верхніх частин тильних стінок карів південно-східної експозиції у твердому фліші 
з гірсько-лучно-буроземними кам’янистими ґрунтами в комплексі з виходами скельних 
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порід та дуже круті розчленовані схили верхніх частин тильних стінок карів північної та 
північно-східної експозицій з гірсько-лучно-буроземними щебенистими ґрунтами під 
чагарниково-трав’яним покривом. Рослинні асоціації сформовані такими представниками, 
як ялівець сибірський (Juniperus sibirica), рододендрон східнокарпатський (Rhodoreta 
kotschyi), чорниця (Vaccinium myrtilus), щучник дернистий (Deschampsieta caespitosae), 
ситник трироздільний (Juncus trifidus), куничник очеретяний (Calamagrostideta 
arundinaceae) та ін. Часто лавинні процеси відбуваються в межах крутих схилів бічних 
стінок карів [5] північно-східних та південно-східних експозицій у м’яких породах  
з гірсько-буроземними ґрунтами під чагарниково-трав’яним покривом [6, 11]. 

Показники метеорологічних величин, характерні для лавин сніготанення, залежать від 
лавинного режиму. Епігенетична лавинна активність з’являється за температури повітря 
+2,5–+2,8 °С та середньої відносної вологості повітря 55–60 %. Переважання вітрів 
одного й того ж напряму не виявлено. Швидкість вітру коливається в межах 5–7 м/с, 
рідше є безвітряна погода. 

Середня тривалість відлиг – 75–90 год. Залежно від часу активізації лавинних процесів 
максимальна інтенсивність відлиг змінюється від 0,3 °С/год для зимових місяців та першої 
декади березня до 0,9 °С/год для березня та квітня. Відповідно, для епігенетичних 
лавинопроявів зимового періоду, якому властиві більша потужність снігового покриву  
і менші сили зчеплення між стратифікаційними шарами, тривалість періоду від початку 
відлиги до сходження першої лавини в 2012 р. становила 4 год, а сума позитивних 
температур повітря – 11–12 °С [7]. 

Для весняних лавин сніготанення за 
більшої щільності снігу та значно вищої 
сили зчеплення між шарами тривалість 
необхідного впливу відлиги для сходження 
лавин зростає до 20–25 год, унаслідок чого 
збільшується і сума позитивних температур 
повітря до 27–28 °С [7]. У цьому разі 
фіксують значну кількість сходжень малих 
лавин і снігових зсувів. 

Структура снігового покриву для 
епігенетичних лавин залежить від процесів 
перекристалізації снігового покриву протя-
гом усього лавинного періоду. На підставі 
аналізу ми визначили основні характерис-
тики стратифікаційних горизонтів снігової 
товщі, за яких відбувається сковзання сні-
гових мас. Типовий профіль снігового по-
криву (рис. 4) представлений трьома–
чотирма стратифікаційними шарами різно-
структурного снігу. Нижні шари формують 
багатогранні кристали переважно гексаго-
нальної форми (FCso, FCsf). Шари, сфор-
мовані цим типом снігу, мають невелику 
твердість і щільність у межах 0,4–0,45 г/см3. 
Верхні шари утворені снігом, що за 

Рис. 4. Типова структура снігового 
профілю для лавин сніготанення 

Fig. 4. Snow profile typical structure  
for melt-snow avalanche 
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структурою відповідає великим і малим округлим зернам (RGlr, RGsr) діаметром  
0,5–2,5 мм. Відповідно до аналізованих характеристик цих стратифікаційних шарів 
зазначимо, щільність снігу хоча й зменшується до 0,35–0,4 г/см3, проте зростає його твер-
дість, яка може коливатися навіть у межах одного стратифікаційного горизонту. Отже, 
зменшується стабільність снігового покриву. Інколи в сніговій товщі трапляються 
льодяні прошарки різного генезису (IFil, IFrc). Температурна диференціація в межах 
снігового профілю не так чітко виражена, як у разі сходження сингенетичних лавин, що 
зумовлено іншим лавинним режимом і його погодними особливостями. 

Отже, сходження лавин в Українських Карпатах залежить від комплексу чинників, 
які доповнюють один одного. Особливо чітко це виявляється в ході вивчення умов схо-
дження лавин, різних за генезисом. На досліджуваній території лавинні процеси при-
урочені, головно, до давньольодовикових форм рельєфу з крутістю схилів 15–45°, зайня-
тих лучною рослинністю та розрідженим субальпійським криволіссям. Метеорологічні 
умови визначені температурними показниками в проміжку від -8 до -2 °С для сингене-
тичних лавин та від -1 до+2 °С для епігенетичних. Загалом сніговий покрив представле-
ний у середньому чотирма–сімома стратифікаційними шарами, які сформовані снігом 
різної структури, переважають серед них округлі зерна (RGsr, RGlr) і багатогранні, пе-
реважно гексагональні, кристали (FCsf). Загалом самі ж лавинні процеси чітко розділя-
ють сніголавинний режим в Українських Карпатах на зимовий і зимово-весняний за умо-
вами проходження лавинної ситуації та генезисом лавинопроявів. 
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There are about eighty avalanche geocomplexes, which belong to different classes according to 

avalanche activity, in the mountain massif Chornohora. One of the main tasks is an investigation of natural 
conditions of avalanche formation because of snow mass slide process influence on the environment and 
human activities. 

Snow-avalanche formation conditions within landscape complexes of Chornohora mountain massif 
in Ukrainian Carpathians, depending on group of factors (landscape structure, meteorological quantity 
and phenomenon and other), are considered. Special attention is paid to study the morphological structure 
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of snow and stratification structure of snow cover as the main avalanche slide factors. The landscape 
structure and relief of territory with avalanche activity are analyzed. All avalanche genetic types, which 
are identified in the Chornohora mountain massif, are located on the steep and very steep slope on old-
glacial relief forms (slope steepness – 15–45° (Miller, 1966)). 

Avalanche activity within research territory limits of the Pozhyzhevska snow-avalanche station was 
analyzed and short characteristic of avalanche subperiod during research time was presented.  
The dynamics of snow depth and snow cower structure, temperature regime of air and snow during 
research period was investigated. 

The main indexes of meteorological phenomena, which are typical for the days when avalanche 
activity was identified, were determined. Analysis of meteorological quantity and phenomenon indexes 
is realized on the base of own research information and technical report of Pozhyzhevska snow-avalanche 
station. 

Based on the results of the investigation natural conditions of snow avalanche slide of all genetic types 
(polygenetic (inducted by snowfall and blizzard) and epigenetic (inducted by the melt of snow – insolation 
and advection process)) were determined. The typical profile of snow cover, which is characterized by 
avalanche sliding process, is proposed for every genetic type of avalanche. The characteristics of snow 
profiles are presented in figures. 

Key words: avalanche, Ukrainian Carpathians, snow cover, meteorological phenomena. 



ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50. С. 369–385. 
Visnyk of the Lviv University. Series Geography. 2016. Issue 50. P. 369–385. 

 
УДК 911.9 
 

ЛАНДШАФТНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА РІЗНОМАНІТТЯ ЛАНДШАФТНОЇ 
СТРУКТУРИ МІШАНОЛІСОВИХ КОМПЛЕКСІВ ТЕРИТОРІЇ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ 

УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕСТОВОЇ ДІЛЯНКИ ДОСЛІДЖЕННЯ) 
 

Вікторія Удовиченко 
 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
просп. Глушкова, 2А, МСП-680, м. Київ, Україна, 

e-mail: reussite303@gmail.com 
 

Стисло окреслено зміст поняття “ландшафтне різноманіття” та ініціальних щодо нього термі-
нів. Означено математичні залежності, відповідно до яких визначено ландшафтне різноманіття. 
Метризацію ландшафтного різноманіття виконано на прикладі ділянки дослідження, закладеної  
у північній частині Новгород-Сіверського Полісся з використанням запропонованого алгоритму, 
а також сукупності методичних підходів і принципів, спрямованих на виявлення його специфічних 
рис, та групи параметрів структурного блоку. Риси ландшафтного різноманіття ділянки дослі-
дження відображено за допомогою таких його показників: таксономічне і типологічне, хорологіч-
не і топологічне, індивідуальне топологічне різноманіття, інтегральний рівень складності струк-
тури, таксономічна презентивність, таксономічна дисперсність й ентропія; специфіки їхнього  
розвитку. Результати аналізу візуалізовано у вигляді картографічної моделі та графічним моделю-
ванням. Увагу акцентовано також на можливостях наступного використання отриманих результа-
тів для обґрунтування заходів з ландшафтного планування територій. 

Ключові слова: ландшафтне різноманіття, ландшафтна структура, мішанолісовий комплекс, 
математична залежність, параметр. 

 
Увага до вивчення ландшафтної структури території та збереження ландшафтного 

різноманіття (ЛР), необхідності його вивчення й уточнення показників, а також спряму-
вання досліджень сучасних ландшафтів за цим аспектом були ініційовані рішеннями 
двох європейських конференцій з питань збереження навколишнього середовища [8, 31]. 
З іншого боку, євроінтеграційні ініціативи України щодо міжнародного екологічного 
простору зумовили посилення практичного інтересу до питань збереження ландшафт-
ного та біотичного різноманіття, формування безпечного простору буття людини [4]. 

Ландшафтне різноманіття відображає всю реальну на земній поверхні множинність 
ландшафтних комплексів, хоча ця категорія доволі суб’єктивна. ЛР тієї чи іншої ділянки 
земної поверхні регіонально щоразу особливе [15], вирізняється елементами якісно- 
кількісного складу й рисами їхніх просторових поєднань, що створює неоднакові вихідні 
умови для заселення, проживання, ведення господарської діяльності, соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку населення. Проте від того, як ландшафтознавець 
сприймає та розуміє різноманіття ландшафту і різноманіття ландшафтної структури  
території, як бачить означену проблему, залежатиме і різноманітність ландшафту в її фі-
зичному/реальному вимірі. 

Диференціація ландшафтів генетико-морфологічної структури території, як одного  
з типів ландшафтних територіальних структур, – це просторове вираження ландшафт-

_____________________ 
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ного різноманіття, дослідження якого загалом є доволі новим напрямом ландшафтознав-
ства та перспективним щодо розробки і картографічного моделювання ландшафтно-пла-
нувальних планів, проектів, схем, оскільки його врахування є визначальним щодо фоно-
вого чи одиничного, типового чи унікального впровадження відповідних заходів. 

Концептуальні засади розуміння, визначення, вивчення та метризації ландшафтного 
різноманіття застосуванням різних методичних підходів та принципів з використанням 
різних програмних продуктів добре розроблені й опрацьовані зарубіжними [32–34] та ук-
раїнськими [5, 10–12, 14, 15, 18, 19, 24, 26, 30] вченими. Проте нагромадження спеціалі-
зованих, хоча і розрізнених, відомостей про ландшафтне різноманіття території Лівобе-
режної України відбувалося поступово та вкрай нерівномірно. Наприклад, безпосеред-
ньо ЛР регіону [1, 9, 20–22] та окремих його ділянок [2, 3, 6, 7, 25, 27, 29] відображено 
переважно на дрібно- та середньомасштабних картах. Водночас власне вивчення, метри-
зація та паспортизація ландшафтного різноманіття означеного регіону практично не ре-
алізовані, за винятком нечисленних публікацій [27]. 

З огляду на це наша мета – визначити специфічні риси та виконати метризацію ланд-
шафтного різноманіття й різноманіття ландшафтної структури мішанолісових комплек-
сів території Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) для  
потреб розробки і запровадження системи ландшафтно-планувальних заходів у регіоні. 

Метризацію ландшафтного різноманіття й різноманіття ландшафтної структури та 
їхніх специфічних рис мішанолісових комплексів території Лівобережної України про-
ведено на прикладі тестової ділянки дослідження, яка охоплює північні райони фізико-
географічної області Новгород-Сіверського Полісся [22] та Середньодеснянсько-Ниж-
ньошосткинського фізико-географічного району північної частини Сумської адміністра-
тивної області (рис. 1). 

Рис. 1. Тестовий полігон на карті України 
Fig. 1. The tested area on the Ukraine map 
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Власне метризацію виконано за запропонованою групою параметрів структурного 

блоку, оскільки презентивність геокомплексів разом з їхнім таксономічним різноманіт-
тям відображає особливості історичного розвитку ландшафтів регіону та напрями дії на 
них основних ландшафтотвірних чинників. 

Основою для розрахунків послугувала авторська ландшафтна карта тестової ділянки 
дослідження та її векторна модель, створена у масштабі 1:200 000 на основі збирання, 
верифікації й аналізування даних про структуру актуальних ландшафтів за вихідною  
інформацією з фондових матеріалів, результатами власних польових досліджень та  
узагальнень. Розрахунки метричних показників ландшафтних комплексів території  
дослідження виконували з використанням ГІС-пакета MapInfo Professional 10.0.1 та  
Microsoft Office Excel 2007. База даних охоплювала інформацію про ландшафтні  
комплекси рангу урочищ і складних урочищ, які були операційними одиницями реаліза-
ції цього дослідження. Застосування означених у статті методичних прийомів дало змогу 
виявити внутрішньорегіональні й топічні відмінності ландшафтного різноманіття та  
різноманіття ландшафтної структури території дослідження на прикладі тестової  
ділянки розвитку мішанолісових комплексів. 

Ландшафтне різноманіття у різних працях визначено відповідно до концепції ланд-
шафтного різноманіття як системи поглядів на геокомплекси планети в контексті зако-
номірно утвореного ними різноманіття [15, с. 22], різних підходів до його трактування, 
які зумовили розвиток численних методик його вивчення й аналізу. 

Різноманіття – це наслідок прояву загального закону переходу кількісних змін  
у якісні, нескінченного процесу саморозвитку матерії; кількісне вираження багатома-
ніття світу, якісно відмінних станів і структурних рівнів матерії, на кожному з яких ви-
являються специфічні властивості та форми руху речовини, енергії й інформації [15, 28]. 
Залежно від змісту та кількості критеріїв й ознак, за якими відрізняються елементи між 
собою, ступінь різноманіття може змінюватися в широкому діапазоні значень: від най-
нижчого, який є проявом одноманіття, до максимально можливого в бік нескінченності [15]. 

Природне різноманіття/георізноманіття (geodiversity) є природною закономірні-
стю високого рангу, однією з форм існування множинних реалій природи [24]; сукуп-
ність типів відмінностей об’єктів світу (універсуму) будь-якого простору (території,  
акваторії, планети) на підставі обраної міри [5, 30]. 

Ландшафти, як одна з форм існування матерії, що має всі притаманні їй ознаки, разом 
з ґрунтами, гірськими породами, формами рельєфу, типами клімату, гідрологічними 
об’єктами та біотою утворюють певний рівень (вияв) земного природного різноманіття. 
У цьому сенсі ландшафтне різноманіття відзначається інтегративністю змісту, адже за-
кономірно поєднує властивості множинності складових геокомпонентів, а за основу кон-
цепції ландшафтного різноманіття взято розуміння ландшафту як просторової гетеро-
генної поліструктурної цілісності. 

Поняття “ландшафтне різноманіття” (landscape diversity) вперше введено у науковий 
обіг під час роботи ІІІ Конференції міністрів “Довкілля для Європи”, що відбулася в Со-
фії [10, 13, 26], та задокументовано у “Загальноєвропейській стратегії у галузі біологіч-
ного та ландшафтного різноманіття” (м. Софія, 1995 р.) [16], розробленій з ініціативи 
Ради Європи [23], а також визнано як основу збереження біологічного різноманіття [17]. 

Розуміння та визначення поняття “ландшафтне різноманіття”, відповідно до різних 
поглядів на зміст ключового, ємного за сутністю, поняття “ландшафт” [12, 18, 19], можна 
трактувати за кількома підходами: традиційно-ландшафтознавчим (класичним) [11, 12], 
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антропічним [12, 35], біоцентричним [11, 12, 15 та ін.] та гуманістичним [11, 12, 31 та ін.]. 
На підставі означених аспектів ЛР можна назвати основні його форми/зрізи: просторово-
структурний, зокрема генетико-морфологічний, парадинамічний, парагенетичний та  
басейновий [4], ландшафтно-антропічний (просторово-функціональний), ландшафтно-
біоцентричний та ландшафтно-гуманістичний [12]. 

Нині найчастіше в наукових працях [15 та ін.] застосовують визначення поняття 
“ландшафтне різноманіття”, запропоновані В. Гриневецьким [10], В. Пащенком [24], 
А. Домаранським [14, 15] та ін. 

З огляду на зміст запропонованих різними дослідниками визначень поняття ланд-
шафтного різноманіття й аспектів, за якими його розглядають, далі в праці під ЛР розу-
мітимемо множинність (кількісного та якісного змісту) створених природою цілісних 
дискретно-континуальних структур ландшафтів, специфічне (з унікальною комбінацією 
елементів) сформоване просторово-часове поєднання певної кількості геокомплексів  
території системного змісту регіонального та локального масштабних рівнів; особливий 
вияв загального земного природного різноманіття, інтегративний за суттю, який набуває 
виразу як функція числа відмінних між собою структур ландшафтів та їхніх поєднань. 

Для потреб вивчення, характеристики й метризації ландшафтного різноманіття,  
специфіки поширення та просторового розподілу ландшафтних комплексів з метою  
розробки, обґрунтування і впровадження ландшафтного планування запроваджено низку 
аспектів й відповідних їм ініціальних показників та математичних залежностей  
структурного аспекту, застосування яких дало змогу визначити ландшафтне різнома-
ніття та різноманіття ландшафтної генетико-морфологічної структури дослідного полі-
гона (табл. 1) й сформувати цілісне уявлення про складність та багатоманіття ландшаф-
тів регіону дослідження, ступінь такого багатоманіття/різноманіття, специфіку горизон-
тальної територіальної (просторової) структури та її конфігурації. 

Таблиця 1 
Метричні показники ландшафтного різноманіття мішанолісових комплексів  
території Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) 

The metrization parameters of landscape diversity of mixed-forest complexes  
of the Left-Bank the Dnipro river of Ukraine (on the example of the tested research area) 

 
Параметр оцінювання та джерело, у якому є його пояснення Розраховані  

значення параметра 
оцінювання назва індекс 

Таксономічне різноманіття [15] TaxD 214 
Топологічне різноманіття/мозаїчність [15] TopD 633 
Типологічне ландшафтне різноманіття [12, 15] TD 0,12 
Хорологічне різноманіття (1) [12, 33] CD1 0,368 
Хорологічне різноманіття (2) [12, 33] CD2 2,716 
Інтегральна складність (DI) 135 462 
Таксономічна дисперсність [15] Distax 331,419 
Таксономічна ентропія [15] Е tax 1,65 
Максимальна таксономічна ентропія [15] Еmax tax 2,585 
Максимальна топологічна ентропія [15] Еmax top 9,306 

 
Саме запропонований та використаний набір параметрів метризації структурного ЛР 

є найбільш доцільним з огляду на те, що частина з них ґрунтується на використанні під 
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час обчислення цифрових значень загальної площі досліджуваної території та кількості 
видів геокомплексів або їхніх контурів у її складі, інша – дає змогу оперувати показни-
ками співвідношення площ територій, що підлягають дослідженню, та площовими спів-
відношеннями геокомплексів. Разом вони створюють широкі можливості для об’єктив-
ного відображення співвідношень елементів ландшафтних систем у просторовому  
аспекті й визначення рівня їхньої просторової варіабельності, основних характеристик 
територіальної гетерогенності ландшафтів, стану геокомплексів обраного для моделю-
вання регіону. 

Наприклад, таксономічне різноманіття ландшафтів тестової ділянки поширення  
мішанолісових комплексів території Лівобережної України становить 214 (див. табл. 1) 
та визначене за такою залежністю: 

TaxD = � gj(g1 + g2 + g3 + ⋯+ gn)
n

i=1

, 

де TaxD – таксономічне різноманіття; gj – сумарна кількість таксономічних одиниць гео-
комплексів (g) конкретного рангу (від g1 до gn) в межах окремої ділянки поверхні в пев-
ний момент часу. 

Добре узгоджуються з показниками таксономічного різноманіття отримані в ході  
розрахунків значення типологічного ландшафтного різноманіття тестової ділянки, для 
якої воно становить 0,12 і визначене за такою математичною залежністю: 

TD =  
m

Sзаг
, 

де TD  – типологічне ландшафтне різноманіття; m – сумарна кількість “видів”  
ландшафтних комплексів (типів місцевості, урочищ/складних урочищ); Sзаг – загальна 
площа ділянки/всіх геосистем, які досліджують. 

Показник хорологічного різноманіття (1), який відображає множинність (сумарну 
кількість контурів/ареалів) індивідуальних геокомплексів [33] з розрахунку на одиницю 
площі, становить 0,368, що свідчить про порівняно незначну ландшафтну мозаїчність 
території. Цей показник визначено за такою залежністю: 

CD1 =  
ai

Sзаг
, 

де CD1 – хорологічне різноманіття (1); аi – сумарна кількість індивідуальних ареалів (а) 
геокомплексів (g) у межах окремої ділянки поверхні в певний момент часу;  
Sзаг – загальна площа ділянки/всіх геосистем, які досліджують. 

З огляду на загальну площу дослідного полігона поширення мішанолісових  
комплексів та загальну кількість ландшафтних контурів у його межах визначено також 
показник хорологічного різноманіття (2) й значення середніх площ одного ландшафт-
ного контуру, яке становить 2,716 км2. Цей параметр обчислювали за такою математич-
ною залежністю: 

CD2 =  
Sзаг
ai

, 

де CD2 – хорологічне різноманіття (2); Sзаг – загальна площа ділянки/всіх геосистем, які 
досліджують; аi – сумарна кількість індивідуальних ареалів (а) геокомплексів (g) у межах 
окремої ділянки поверхні в певний момент часу. 

Індивідуальне топологічне різноманіття зонального типу ландшафтів на прикладі 
ділянки дослідження мішанолісових комплексів території Лівобережної України визна-
чено за залежністю: 
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ІTopD = � ai 

n

i=1

(a1 + a2 + a3 + ⋯  + an), 

де ІTopD – індивідуальне топологічне різноманіття; аi – сумарна кількість індивідуаль-
них ареалів (а) геокомплексів (g) у межах окремої ділянки поверхні в певний момент 
часу. 

За отриманими результатами обчислення показника ІTopD побудовано картографічну 
модель (рис. 2). Відповідно до отриманих даних та за картограмою можна стверджувати, 
що кількісно у формі ареалів поширення найчисленнішими є урочища рівнин надзаплав-
них терас мішанолісових комплексів, показник індивідуального топологічного різнома-
ніття яких становить 251 (табл. 2). Високі значення цього параметра в складі дослідного 
полігону мають урочища алювіальних рівнин заплав (158). Найменші ж фонові значення 
індивідуального топологічного різноманіття властиві урочищам яружно-балкової ме-
режі та давньопрохідних долин стоку (1 та 0), що зумовлено незначним ступенем їхнього 
розвитку та відсутністю в межах дослідного полігона. 

 

 
 

Рис. 2. Індивідуальне топологічне різноманіття мішанолісових ландшафтів території Лівобе-
режної України (фрагмент). Його значення (ІTopD): 1 – 9,1–16,0; 2 – 5,1–9,0; 3 – 3,1–5,0;  
4 – 1,0–3,0 
Fig. 2. The individual topological diversity of mixed-forest landscapes of the Left-Bank the Dnipro 
river of Ukraine territory (fragment). Its parameters (ІTopD): 1 – 9,1–16,0; 2 – 5,1–9,0; 3 – 3,1–5,0; 
4 – 1,0–3,0 
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Таблиця 2 

Фонові метричні показники ландшафтного різноманіття тестової ділянки дослідження  
мішанолісових комплексів 

The background metrization parameters of landscape diversity of mixed-forest complexes  
of the tested area 

 

Роди  
ландшафтних  

урочищ 

Параметри оцінювання 
Таксономіч-
на презентив-

ність 
 
 

Ptax 

Середня  
топологічна 
презентив-

ність 
 

MPtop 

Середня ін-
дивідуальна 
топологічна 
презентив-

ність 
МІPtop 

Індивідуаль-
не тополо-
гічне різно-

маніття 
 

ІTopD 

Індивідуаль-
на таксоно-
мічна дис-
персність 

 
ІDistax 

Урочища лесових  
вододільних рівнин 29,56 0,230 2,08 128 9,37 

Урочища привододільних 
схилів 3,32 0,110 3,33 47 7,78 

Урочища яружно- 
балкової мережі 0,13 0,133 100 1 0 

Урочища давньопрохід-
них долин стоку 0,0 0 0 0 0 

Урочища безстічних  
западин та знижень 0,28 0,019 6,67 48 23,65 

Урочища рівнин 
 надзаплавних терас 49,87 1,719 1,69 251 10,32 

Урочища алювіальних  
рівнин заплав 16,30 0,267 1,64 158 5,25 

 

Пр имітк а :   – найвище значення параметра у складі ділянки дослідження 
 

  – найнижче значення параметра у складі ділянки дослідження 
 
З іншого боку, аналіз кількісного співвідношення ареалів урочищ у складі тестової 

ділянки за показником їхнього індивідуального топологічного різноманіття дав змогу 
об’єднати їх у чотири групи: 

1) найменшої кількості ареалів урочищ одного виду, для яких ITopD=[1,0–3,0]; 
2) із кількістю урочищ одного виду менше середніх значень, для яких ITopD=[3,1–5,0]; 
3) із кількістю урочищ одного виду понад середнє значення (ITopD=[5,1–9,0]); 
4) із найбільшою для дослідної ділянки кількістю урочищ одного виду (ITopD=[9,1–16,0]). 
Специфіка кількісного та просторового розподілу урочищ за відповідними групами 

дала підстави з’ясувати, що всього у складі тестової ділянки поширення мішанолісових 
ландшафтних комплексів група урочищ з найменшими значеннями показника індивіду-
ального топологічного різноманіття становить 30 % від її загальної площі та представ-
лена 172 контурами. Група урочищ із середніми показниками значення ITopD (кількістю 
нижче та вище середніх значень разом) становить 42 % від загальної площі ділянки дос-
лідження та представлена 240 контурами. На групу урочищ, що має найвищі показники 
індивідуального топологічного різноманіття, припадає 28 % площ, вона представлена 
162 контурами. 

Доцільним для потреби перевірки ефективності розрахунків означених вище показ-
ників за змістом було визначення показника інтегральної складності як одного  
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з найбільш репрезентивних, “стислих” комбінацій вихідних параметрів ландшафтного 
різноманіття загалом за такою залежністю: 

DI =  ai aj, 
де DI – інтегральна складність; аi – сумарна кількість індивідуальних ареалів (а) геоком-
плексів (g) у межах окремої ділянки поверхні в певний момент часу; аj – сумарна кіль-
кість видів геокомплексів найнижчого таксономічного рангу в межах окремої ділянки 
поверхні в певний момент часу. 

Значення DI для мішанолісових комплексів тестової ділянки дослідження становить 
135 462. 

Найбільше представленими у ландшафтній структурі дослідного полігона (за показ-
никами займаних площ) є надзаплавно-терасові урочища, для яких значення показника 
таксономічної презентивності становить 49,86 (див. табл. 2; рис. 3). 

 
Рис. 3. Таксономічна презентивність ландшафтних комплексів (рівня родів урочищ) тестової 
ділянки дослідження мішанолісових комплексів. Роди урочищ: 1 – вододільних рівнин;  
2 – схилів; 3 – яружно-балкової мережі; 4 – прохідних долин стоку; 5 – безстічних западин та 
знижень; 6 – надзаплавних терас; 7 – річкових заплав 
Fig. 3. The taxonomic presentation of landscape complexes (at the level of facet combination types) 
of the tested area the mixed-forest landscapes exploration 

 
Значним (16,30) для тестової ділянки є показник таксономічної презентивності уро-

чищ алювіальних рівнин заплав. Рід урочищ привододільних схилів має значення  
показника таксономічної презентивності 3,32, що є низьким. Та найменші значення 
цього показника ЛР має рід урочищ яружно-балкової мережі (0,13), безстічних западин 
і знижень (0,28) та давньопрохідних долин стоку (0,0). Давньопрохідні долини стоку  
в складі ділянки дослідження мішанолісових комплексів взагалі не представлені.  
Показник таксономічної презентивності обчислювали за залежністю 

Ptax  =  
Sj

Sзаг
 ∙ 100, 

0,1

1

10

100

         1          2          3          4          5          6          7         

P t
ax
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де  Ptax – таксономічна презентивність; Sj – площа певної таксономічної одиниці  
геокомплексів (g) (рангу фацій, урочищ, типу місцевості) у певний момент;  
Sзаг – загальна площа ділянки/всіх геосистем, які досліджують; 100 – формалізована сума 
ймовірностей елементів територіального поділу відповідно до 100 % показника загаль-
ної площі ділянки, що досліджують. 

Таксономічна дисперсність мішанолісових комплексів тестової ділянки дослідження 
визначена за залежністю 

Distax =  
(Ptaxg1 − Ptaxсер)2 +  … + (Ptaxg𝑛𝑛 − Ptaxсер)2 

TaxD
, 

де Distax  – таксономічна дисперсність; Ptaxgn – показник таксономічної презентивності 
певної таксономічної одиниці геокомплексів (gn); Ptaxсер – середнє арифметичне значення 
показників таксономічної презентивності; TaxD – таксономічне різноманіття геоком-
плексів; вона становить 331,419. Отримані значення параметра свідчать про те, що різ-
ниця в розмірах мішанолісових геокомплексів між собою доволі значна, та про високий 
ступінь відмінностей між мінімальними та максимальними значеннями розмірів міша-
нолісових ландшафтних таксономічних одиниць і високу міру просторового роздріб-
нення контурів ландшафтної структури. 

Індивідуальна таксономічна дисперсність, визначена в розрізі родів урочищ дослід-
ної ділянки поширення мішанолісових ландшафтних комплексів, розрахована за залеж-
ністю 

ІDistax =  
(ІPtaxg1 − PІtaxсер)2 + … + (ІPtaxg𝑛𝑛 − PІtaxсер)2 

TaxDj
, 

де ІDistax  – індивідуальна таксономічна дисперсність; ІPtaxgn – показник таксономічної 
презентивності певного виду геокомплексів (gn); PІtaxсер – середнє арифметичне значення 
показників таксономічної презентивності певного виду геокомплексів; TaxDj – таксоно-
мічне різноманіття геокомплексів певної таксономічної одиниці. 

Отримані значення ІDistax  засвідчують, що у складі дослідного полігона ступені від-
хилення від середніх значень розмірів ареалів геокомплексів загалом невисокі та коли-
ваються від 5,25 для урочищ алювіальних рівнин заплав, у складі яких розміри контурів 
схожі між собою, до 23,65 для урочищ безстічних западин і знижень, розміри яких  
у межах дослідного полігона значно варіюють. 

Значення показника таксономічної ентропії (параметра вимірювання просторової 
варіативності), які становлять для мішанолісових комплексів 1,65 біт, прямо свідчать 
про міру невпорядкованості та ймовірнісний ступінь просторового розчленування ланд-
шафтної системи території дослідження, а також міру врівноваження розмірів її компо-
нентів. Його визначали як 

Etax =  � Ptax g𝑛𝑛 log2
1

Ptax g𝑛𝑛

n

i=1

, 

де Etax  – таксономічна ентропія; Ptaxgn – показник таксономічної презентивності певної 
таксономічної одиниці геокомплексів (gn). 

Для з’ясування того, наскільки значними виявилися отримані показники таксономіч-
ної ентропії, доречним було обчислити її максимально можливе значення за умови роз-
витку відповідної кількості одиниць територіального розчленування за залежністю 

Emax tax =  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2 gj, 
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де Emax tax  – максимальна таксономічна ентропія; gj – сумарна кількість таксономічних 
одиниць геокомплексів (g) певного рангу (від g1 до gn) в межах окремої ділянки поверхні 
в певний момент. 

Наприклад, його значення для тестової ділянки дослідження становить 2,585 біт.  
Загалом зазначимо, що вищим значення показника максимальної таксономічної ентропії 
зазвичай виявляється для ділянок з більшою кількістю одиниць територіального розчле-
нування та більш урівноваженими значеннями показників займаних ними площ. Цьому 
ж правилу підлягає і характер розподілу отриманих значень параметра максимальної то-
пологічної ентропії, яке для тестової ділянки становить 9,306 біт. Це – значення ентро-
пійного показника, за якого всі складові ландшафтної територіальної структури мати-
муть однакові площі, а саму структуру можна інтерпретувати як максимально різнома-
нітну. Максимальну топологічну ентропія розраховано за залежністю 

Emax top =  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2 ai, 
де Emax top  – максимальна топологічна ентропія; аi – сумарна кількість індивідуальних 
ареалів (а) геокомплексів (g) у межах окремої ділянки поверхні в певний момент. 

Зіставлення отриманих значень показників таксономічної ентропії з її максимально 
можливими значеннями для дослідної ділянки поширення мішанолісових комплексів  
засвідчує, що фактична міра просторової варіативності їхнього ЛР на 36,17 % менша від 
максимально можливої за умови розвитку такої ж кількості одиниць територіального  
розчленування. 

Для потреб узагальнення отриманих результатів метризації ландшафтного різнома-
ніття тестової ділянки дослідження мішанолісових ландшафтних комплексів території 
Лівобережної України, окрім усього іншого, за кількісними показниками інтегративних 
метричних параметрів визначено тип таксономічної ландшафтної диференціації земної 
поверхні. Наприклад, тестову ділянку можна схарактеризувати як нерівномірну монодо-
мінантну щодо типу її таксономічної ландшафтної диференціації, оскільки на надза-
плавно-терасовий тип місцевості припадає 49,87 % від загальної площі, тоді як інші 
типи мають нерівномірні значення показників займаних площ, які становлять значно 
менше від 50 %. 

Як бачимо з наведеного, ступінь різноманіття ландшафтів тестового полігона за по-
казником таксономічного різноманіття доволі високий, що є проявом їхнього багатома-
ніття, яке відображає вплив численних чинників ландшафтотворення на формування 
геокомплексів та ландшафтної структури загалом під час історії їхнього становлення. 
Визначення показника хорологічного різноманіття (2) дало змогу обчислити значення 
середніх площ одного ландшафтного контуру – важливого з позиції розробки та впрова-
дження системи заходів з планування території. 

Визначення та оперування отриманими значеннями показника індивідуального топо-
логічного різноманіття зонального типу ландшафтів дає планувальнику важливу інфор-
мацію про те, які геокомплекси кількісно, у формі ареалів поширення, виявляються най-
більш численними та, відповідно, які створюватимуть так званий ландшафтний фон  
(у цьому випадку урочища рівнин надзаплавних терас), що визначатиме панівні форми 
господарювання й системи природокористування в регіоні. З іншого боку, найнижчі зна-
чення параметра привертають увагу планувальника в тому розумінні, що хоча вони  
є найменш численними/“унікальними”, систему ландшафтно-планувальних заходів для 
такої групи ландшафтів необхідно розробити окремо та з високим ступенем деталізації, 
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адже зазвичай такі геокомплекси за умов недосконалої системи планування використо-
вують без урахування їхніх специфічних рис, що знижує екологічну стійкість та надій-
ність території. 

Іншим не менш важливим під час розробки ландшафтно-планувальних заходів  
показником є таксономічна презентивність, значення якої дають змогу відобразити най-
більш та найменш представлені в ландшафтній структурі дослідного полігона геоком-
плекси за показниками займаних площ, та, відповідно, зосередити увагу планувальника 
на найбільш поширених і тих комплексах, які мають незначні площі, проте потребують 
окремої уваги під час розробки планувальних заходів. 

Отже, зважаючи на сутність запропонованих показників, дослідження специфіки 
ландшафтного різноманіття полігона дослідження дало змогу завдяки застосуванню  
багаторівневого (загальний, таксономічний, топологічний та індивідуальний) підходу до 
обчислення параметрів, з’ясувати: 
 специфіку просторової диференціації ландшафтних комплексів та систем,  

зумовлену відповідними ландшафтоформувальними чинниками і процесами, особливо-
стями їхнього перебігу; 
 типові та домінантні (що займають найбільші площі), а також унікальні й неспе-

цифічні (що мають одиничне поширення та найменші займані площі) ландшафти зага-
лом у межах території дослідження й за окремими її секторами та зонами відповідно до 
складності структури й визначених завдань дослідження; 
 складність та мозаїчність ландшафтної структури, типові просторові поєднання 

ландшафтних комплексів; 
 “видове” різноманіття ландшафтної структури території, яке зумовлює варіати-

вність запровадження ландшафтно-планувальних заходів та прийомів; 
 ступінь гетерогенності/гомогенності ландшафтної структури та складових  

її комплексів. 
З іншого боку, використаний дослідний полігон території Лівобережної України для 

потреб вивчення та визначення ландшафтного різноманіття довів правомірність його  
обрання як тестового, адже відображає специфічні риси означеного типу ландшафтів. Це 
зумовлено ландшафтною пограничністю його розташування та, як наслідок, значним  
різноманіттям геокомплексів, де на південній межі мішанолісових ландшафтів сформу-
валися, можливо, чи не найсприятливіші з ландшафтознавчого погляду умови для суспі-
льно-господарського розвитку, які забезпечують ефективну реалізацію землеробства,  
є джерелом корисної деревної сировини тощо, формуючи широкий спектр передумов та 
можливих способів господарювання. 
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THE LANDSCAPE DIVERSITY AND DIVERSITY  
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The purpose of this article is directed to the characterization of the key features and results of the 

landscape diversity and diversity of the landscape genetic-morphological structure metrization within the 
mixed-forest complexes of the Dnipro River left bank territory of Ukraine on the example of the tested 
research area for the needs of future landscape-planning tools elaboration and implementation in the re-
gion. The definition of “landscape diversity” and its initial concept are briefly depictured in this article. 
For the reason of solving the key goal, much emphasis has been placed on the mathematical notations 
according to which the landscape diversity was established. The metrization of the landscape diversity 
was done on the example of the tested area situated in the north part of Novgorod-Siversk physiographic 
region by using the proposed algorithm, and a group of methodical approaches and principles that helped 
to distinguish the specific features, and by using the group of structural block parameters. Much of the 
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efforts have been tailored to specify the landscape diversity of the tested area by using such parameters 
as taxonomic and typological, horologic and topologic, individual topologic diversity, integral level of 
structure complicacy, taxonomic presentation, taxonomic dispersion, and entropy; their development 
specificity. The results of analysis are visualized in a form of mapping model and graphical models. Also, 
an emphasis is placed on the opportunity of using obtained results for the landscape planning tools vali-
dation. 

Key words: landscape diversity, landscape structure, mixed-forest complex, mathematical notation, 
parameter. 
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During the investigation of soil structure of Mykoliv-Horodok Opillia we used the methods of 
detection (natural-cartometric, relief sculpture, quality-genetic) and interpretation (statistical cartometric, 
functional and analytical) of the soil structure. To characterize elementary soil areas of the key area the 
natural-cartometric method was used, it makes it possible to determine the parameters of the soil structure 
and obtain quantitative indicators for the key elementary soil areas (ESA) parameters, which are 
elementary soil areas composition and area ratio, complexity, fractionality, breakdown, heterogeneity and 
contrast range.  

The article presents results of a study of qualitative and quantitative characteristics of elementary soil 
areas of the Mykolaiv-Horodok Opillia. The degree of variability of ESA areas was identified and 
analysed with coefficient of the differentiation of the soil outlines and methods of variation statistics. 
Form, degree of tortuosity and elongation of area limits using the coefficient of the dismemberment were 
studied. The character of outlines of elementary soil areas within the area of research was investigated. 
The basic features of ESA borders depending on various environmental factors are identified. Certain 
laws of changing of the basic parameters of elementary soil areas, which form the soil structure of 
Mykolaiv-Horodok Opillia were traced. 

Key words: elementary soil area, structure of the soil cover, coefficient of variability of soil outlines, 
coefficient of the differentiation of the soil outlines, coefficient of the dismemberment of the soil 
boundaries. 

 
Like any complex system, soil is made up of smaller parts. These initial, primary, smallest 

units are elementary soil areas (hereinafter ESA). According to V. Friedland, each ESA can be 
characterized by the following features: geometry (or shape), content (i.e., the ratio of soil or 
soils that make it up to a certain classification unit), conditions under which ESA was formed 
and its place in the smallest integrated heterogeneous soil units, which are soil combinations, 
typical of it only [9]. 

In order to investigate the soil structure of certain territory, we need to analyse and organize 
all of its components, from the smallest ones, that is, ESA. And, as mentioned above, ESA is 
characterized by a number of traits that differ not only objectively, by definition, but also by 
the specifics of interpretation and analysis. 

The concept of the soil structure was formed in the early 70s of the 20th century by 
V. Friedland, who was the first one to write a monograph devoted entirely soil combinations 
and give a definition of soil structure as the areas of certain soils manifoldly and rhythmically 
repeated in space that create a well-established structure and pattern of soil, and stable 
mechanisms of geochemical and geographical links between soils that are in this structure. 
Also, system approach (which had just become popular due to the introduction of mathematical 
research methods to the science) allowed V. Friedland to give definition of the soil structure 

_____________________ 
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smallest unit, i.e. elementary soil area: soils belonging to any classification unit of the lowest 
ranking which occupy the space from all other sides limited by other elementary soils or non-
soil formations [9]. Friedland’s work was continued and supplemented by his disciple – 
Y. Hodelman. Unlike V. Friedland, who used the SS term to refer to soil cover of any area only, 
Y. Hodelman believes that eventually there is another use of the word - to denote specific types 
of structures as taxonomic concept that involves regular alternation of a certain number of 
elementary units of soil characterized by common origin and development, certain geometric 
parameters and forming confined space areas. Each area is offered to be referred to as 
elementary structural soil area [9]. 

Various aspects of the soil mapping reflecting the structure of soil are considered in a large 
number of works. These are works by V. Friedland [8, 9], Y. Hodelman [2], N. Strohanova [7], 
L. Prasolov. [4], O. Haskevych [1], V. Radzii [5, 6], S. Pozniak, Ye. Krasieha, M. Kit [3] and 
many others. The scientists have analysed the impact of soil differentiation factors on the 
formation of the types of SS, investigated various methods of ESA identification and 
classification, soil combinations, submitted comments on the methods and ways of soil maps 
generalization, etc. 

To study the genetic and geometric structure of the study area, materials of large-scale soil 
surveys in the scale of 1:10,000 by Lviv branch of “Ukrzemproekt” in 1995, as well as medium 
and large-scale topographic maps were used. ESA was assumed to be the smallest area of soil, 
which in this scale can be marked on the map as a separate contour (lowest classification unit – 
type, kind). In studying the soil structure of Mykolaiv-Horodok Upland, we used methods for 
the identification (natural-cartometric, relief sculpture, quality-genetic) and interpretation 
(statistical cartometric, functional and analytical) of the soil structure. In particular, in 2014–
2015, natural-cartometric work on field clarification of the boundaries of some soil contours, 
primarily of eroded characteristics of background soil of the research area, was conducted. 

To characterize ESA of the key area natural-cartometric method was used, it makes it 
possible to determine the parameters of the soil structure and obtain quantitative indicators for 
the key ESA parameters, which are ESA composition and area ratio, complexity, fractionality, 
breakdown, heterogeneity and contrast ratio. 

There are several dominant soils types in the area of investigation such as sod-podzolic, light-
grey forests, grey forests, dark-grey podzolized and chernozems podzolized. The biggest amount 
of ESA belongs to subtypes of type dark-grey podzolized soils in the Solonka study area. 

The sod-podzolic soils covered south-west part of the study area, there are 11 ESA, 
representing 3.58 % of the total area of the Solonka study area. The ESA of sod-podzolic soils 
is differentiated by granulometric parcels size. Seven of ESA were formed by sandy glacial 
sediments, and the rest 4 are subsandy. In addition, areas of sod-podzolic soils are 
differentiated, on the highest level of classification, by sod-light podzolic and sod-mean 
podzolic. On the lowest level of classification sod-podzolic soils has been divided by various 
eroded degrees. 

Subtype of light-gray forest soils is represented by 6 ESA, which are located in the southern 
part and occupy a relatively small area – 251.61 hectares or 3.97 % of the total study area. 
These areas are represented by eroded and modal soils on the lowest level of taxonomy. The 
light-gray forest soils are not differentiated by granulometric size, they are slightly coarse silty 
clayey. It should be noted that 2/3 of this soils was formed on limestone and it can be reachable 
on the depth of 1.0–1.5 m. 
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The morphometric properties of ESA within Solonka study area 

 

Soil 
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2F Sod-mean podzolic gleyish sandy soils 
on fluvioglacial sediments 4 86,60 1,37 45,03 2,65 21,70 0,75 1,34 1,05 1,66 

3F 
Sod-mean podzolic gleyish weakly 
washed sandy soils on fluvioglacial 
sediments 

3 39,61 0,62 21,49 6,16 13,20 0,42 1,45 1,27 1,69 

4F 
Sod-mean podzolic gleyish meanly 
washed subsandy soils on fluvioglacial 
sediments 

2 16,86 0,27 9,12 7,74 8,43 0,08 1,55 1,39 1,70 

6 Dark-grey podzolized gleyish subsandy 
soils on sandy subclays 2 62,08 0,98 40,89 21,19 31,04 0,32 1,50 1,37 1,63 

7 Dark-grey podzolized gleyish meanly 
washed subsandy soils on sandy subclays 2 10,88 0,17 7,00 3,88 5,44 0,29 1,75 1,63 1,87 

8L/ek 

Light-grey forests gleyish slightly 
coarse silty clayey soils on loess-like 
subclay, that streched by limestones 
from 1.0–1.5 meters deep 

3 155,41 2,45 129,68 6,61 51,80 1,00 1,49 1,25 1,76 

10L/ek 

Grey forests gleyish sandy-slighly 
clayey soils on loess-like subclay, that 
streched by limestones from 1.0–1.5 
meters deep 

2 142,87 2,25 135,66 7,21 71,44 0,90 2,05 1,26 2,85 

11L/ek 

Grey forests gleyish weakly washed 
sandy-slighly clayey soils on loess-like 
subclay, that stretched by limestones 
from 1.0–1.5 meters deep 

2 156,07 2,46 137,36 18,71 78,04 0,76 1,79 1,69 1,88 

12L/ek 

Grey forests gleyish, meanly washed 
with heavily washed 30 %, slightly 
coarse silty clayey soils on loess-like 
subclay, that streched by limestones 
from 1.0–1.5 meters deep 

6 193,90 3,06 85,04 4,63 32,32 0,65 1,84 1,22 3,59 

14L/ek 

Dark-grey podzolized gleyish weakly 
washed slightly coarse silty clayey soils 
on loess-like subclay, that stretched by 
limestones from 1.0–1.5 meters deep 

4 241,88 3,81 147,71 2,01 60,47 0,89 1,79 1,17 2,20 

15L/ek 

Dark-grey podzolized gleyish meanly 
washed with heavily washed 30 %, 
slightly coarse silty clayey soils on 
loess-like subclay, that stretched by 
limestones from 1.0–1.5 meters deep 

3 229,26 3,62 151,05 8,96 76,42 0,65 1,96 1,11 3,52 

16L Light-grey forests gleyed slightly coarse 
silty clayey soils on loess-like subclay 2 67,78 1,07 45,95 21,83 33,89 0,36 1,69 1,51 1,87 

17L Grey forests gleyish slightly coarse silty 
clayey soils on loess-like subclay 5 116,67 1,84 66,82 1,75 23,33 0,75 1,54 1,03 2,40 

18L 
Grey forests gleyish weakly washed 
slightly coarse silty clayey soils on 
loess-like subclay 

3 82,42 1,30 69,04 5,76 27,47 1,01 1,52 1,44 1,64 

            

1 CDSO – The coefficient of the differentiation of the soil outlines. 
2 CD – The coefficient of the dismemberment. 
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Continuation of the table 

20L 
Grey forests gleyish meanly washed with 
heavily washed 50 %, slightly coarse 
silty clayey soils on loess-like subclay 

3 45,57 0,72 34,73 3,65 15,19 0,86 2,68 1,88 3,13 

21L 
Grey forests heavily gleyish slightly 
coarse silty clayey soils on loess-like 
subclay 

5 151,36 2,39 47,25 15,23 30,27 0,29 1,55 1,26 1,81 

22L Grey forests gleyed slightly coarse silty 
clayey soils on loess-like subclay 7 704,55 11,11 248,95 8,21 100,65 0,83 2,13 1,37 2,95 

23L 
Grey forests gleyed weakly washed 
slightly coarse silty clayey soils on 
loess-like subclay 

5 132,32 2,09 47,19 12,06 26,46 0,39 2,25 1,58 3,18 

25L 
Dark-grey podzolized gleyish slightly 
coarse silty clayey soils on loess-like 
subclay 

19 627,56 9,90 152,39 0,08 33,03 0,78 1,54 1,04 2,56 

26L 
Dark-grey podzolized gleyish weakly 
washed slightly coarse silty clayey soils 
on loess-like subclay 

12 405,36 6,39 108,99 8,42 33,78 0,57 2,23 1,24 3,02 

27L 
Dark-grey podzolized gleyish meanly 
washed slightly coarse silty clayey soils 
on loess-like subclay 

4 47,32 0,75 21,90 5,30 11,83 0,48 1,84 1,15 2,69 

28L 

Dark-grey podzolized gleyish, meanly 
washed with weakly washed 30 %, 
slightly coarse silty clayey soils on 
loess-like subclay 

6 184,16 2,90 59,78 1,44 30,69 0,67 2,16 1,25 3,31 

29L 
Chernozems podzolized gleyish slightly 
coarse silty clayey soils on loess-like 
subclay 

12 716,74 11,30 177,90 8,46 59,73 0,70 1,77 1,20 2,28 

30L 
Chernozems podzolized gleyish weakly 
washed slightly coarse silty clayey soils 
on loess-like subclay 

14 411,25 6,49 80,83 2,60 29,38 0,94 2,08 1,13 3,68 

31L 
Chernozems podzolized gleyish meanly 
washed slightly coarse subclayey on 
loess-like subclay 

7 79,22 1,25 41,07 1,81 11,32 0,86 2,18 1,33 3,88 

32L 
Chernozems podzolized gleyish heavily 
washed slightly coarse mean clayey on 
loess-like subclay 

3 32,36 0,51 23,62 2,02 10,79 0,79 1,68 1,15 2,30 

33L 
Chernozems podzolized washed in, 
slightly coarse silty clayey soils on 
loess-like subclay 

7 35,56 0,56 12,39 0,91 5,08 0,51 2,11 1,23 3,11 

34al-d 
Meadows gleyed washed in, slightly 
coarse silty clayey soils on alluvium-
deluvium sediments 

12 133,58 2,11 23,71 2,50 11,13 0,41 2,78 1,30 4,07 

35al-d 
Meadows calcareous slightly coarse 
silty clayey soils on alluvium-deluvium 
sediments 

4 50,83 0,80 24,78 6,05 12,71 0,49 2,27 1,70 2,94 

36al-d 
Meadows calcareous stratified slightly 
coarse silty clayey soils on alluvium-
deluvium sediments 

4 58,55 0,92 24,74 6,65 14,64 0,50 2,24 1,51 2,94 

37al-d 
Meadow-boggy washed in, coarse silty 
clayey soils on alluvium-deluvium 
sediments 

13 145,44 2,29 36,93 1,00 11,19 0,73 2,48 1,03 4,06 

39–40 
T/al-d 

Peats bog lawland, mediumdepth, 
shallowly and deeply hidden, medium 
decomposed, sedge on alluvium-
deluvium sediments 

5 54,84 0,39 16,69 0,08 11,47 0,34 2,22 1,07 2,87 

41 Bog-mud soils of karst sinks  35 14,69 0,23 1,19 0,12 0,42 0,46 1,11 1,04 1,78 
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Almost the third part of study (29.81 %) are is covered gray forest soils where 41 ESA is 

selected. According to granulometric size, the 15.8 % of soils are sandy-loamy, 84.2 % – silty-
loamy. These areas are represented by eroded and modal soils on the lowest level of taxonomy. 
Also, there are 22 ESA of slightly gleyish and 5 ESA of gleyish and 14 ESA of hard gleyish 
soils caused by different annual moisture volume and geomorphological component. It should 
be noted that 10 of 41 ESA were formed on limestone. 

As noted above, the most widespread soils within the study area are dark-gray podzolized 
soils. There are 53 ESA or 31.1 % of the study area. The ESA are differentiated by 
granulometric content, eg only 3.7 % belongs to sandy soils, and the rest 96.3 % – to silty-loam 
soils. More than half (56.72 %) of this soils are eroded and 8 ESA underlayed by limestone. 

There are 43 ESA (20.11 %) of chernozems podzolized in the study area. The biggest 
part (97.46 % area) are characterized by silty-loam granulometric size, and only eroded units 
are more silty. All ESA of chernozems podzolized were formed on the loam loess. 

Except zonal types of soils there are azonal as well. In particular, the areas of meadows 
gleyed, meadows calcareous, meadow-boggy, bog-mud and peat soils were identified. They 
occupy 9.46 % of the study area in total. 

The ESA of meadows gleyed, meadows calcareous and meadow-boggy soils distributed 
within the gullies and ravines of the study area. According to granulometric size the 45.81 % 
of them heavy silty-loam and 54.29 – silty-loam. All ESA formed on alluvial-delluvial 
sediments. 

There are 5 ESA of peatlands occupied only 0.86 % of the Solonka study area. They are 
sedge type according to the floristic composition. 

Analysing the structure of the soil cover of the Solonka study area we identified 249 ESA. 
Our next objectives were to analyse morphological and cartographic parameters of these ESA. 

Starting from Sod-podzolic soils we identified several sybtypes of this soils such as 4 areas 
of sod-mean podzolic gleyish meanly washed subsandy soils, 3 areas of sod-mean podzolic 
gleyish weakly washed sandy soils, 2 areas sod-mean podzolic gleyish meanly washed 
subsandy soils, one area of sod-light podzolic subsandy soil and 1 area sod-mean podzolic 
gleyed. All these types formed on fluvioglacial sediments. 

The differences in sod-podzolic ESA varied in range from 2.65 to 45.03 hectares,  
the average area is 21.7 hectares. The degree of ESA areas variability we evaluated using  
the coefficient of the differentiation of the soil outlines (CDSO) and methods of variation 
statistics (coefficient of variability – V). The area of sod-podzolic sandy ESA characterized by 
considerable variability (CDSO = 0.75; V = 91.21 %). Shape, degree of tortuosity and 
elongation limits was estimated using the coefficient of the dismemberment (CD). The degree 
of dismemberment of analysed ESA belonging to undivided (CD = 1.34). Areas of sod-mean 
podzolic gleyish weakly washed sandy soils ESA are less differentiated (Smin = 6.16 hectares; 
Smax = 13.2 hectares, CDSO = 0.42), the average rate of dismemberment coefficient is 1.45, 
the variation of dismemberment coefficient is quite significant – 58.64 %. The ESA of sod-
mean podzolic gleyish meanly washed subsandy soils is slightly differentiated (7.74 and 
8.43 ha) and CDSO is 0.08. The degree of its dismemberment – undifferentiated, CD = 1.55. 
The morphological form of most sod-podzolic ESA is extended. 

Light-grey forests gleyish slightly coarse silty clayey soils on loess-like subclay, that 
stretched by limestones from 1.0–1.5 meters deep characterized by considerable variability 
sizes from 6.61 to 51.8 hectares (V = 130.86 %). The degree of differentiation of soil outlines 
is 1.00, which indicates a significant deviation from considered average of areas. The ESA 
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contours are undifferentiated (CD = 1.49), the average variability index is 16.96 %. Light-grey 
forests gleyed slightly coarse silty clayey soils on loess-like subclay have a very little variability 
in size (Smin = 21.83 hectares; Smax = 33.89 hectares; CDSO = 0.36), and the low 
dismemberment coefficient (CD = 1.69) and its low variability (15 %) as well. 

As mentioned above, areas of gray forest soils within the study area occupy a large area. 
They are differentiated by the erosion degree and granulometric size. In addition, they are 
characterized by considerable variability ranges of contour sizes – from 1.75 to 248.95 ha 
(V = 39.31–131.09). The degree of differentiation of the soils outlines varies from 0.29 to 1.01. 
The ESA morphological forms are mainly elongated or asymmetrical. In terms of coefficient 
of boundaries dismemberment, the ESA characterized by a predominance of undifferentiated 
or slightly dissected. The value of the dismemberment coefficient varies in small range 
(CD = 1.52–2.68). 

The large part of Solonka study area belong to dark-grey podzolized soils. The ESA size 
changed considerably – 0.08–163.6 hectares. The degree of differentiation of soil outlines and 
coefficient of variability is quite considerable (CDSO = 0.48–0.89; V = 40.55–114.11 %). 
Based on dismemberment coefficient the ESA can be considered as undifferentiated or slightly 
dissected (CD = 1.50–2.23). The ESA morphological shape varied: elongated, linear, 
symmetric or asymmetric. The average area of the not eroded soils is 75.89 hectares, slightly 
eroded – 47.13, medium eroded – 36.84 hectares. We can conclude that there is a correlation 
between decreasing of the area and level of erosion. The same trend can be noticed with the 
distribution of average CD values (not eroded – 1.52, slightly eroded – 1.79, medium eroded – 
2.01), due to the growth of borders curling in eroded soils. 

The chernozems podzolized covered only small areas of the central and northern parts of 
study area. The same as for the dark-grey podzolized the ESA of chernozems podzolized have 
tendency to reduce the average areas from not eroded (59.73 hectares) to heavy eroded and 
deposited (10.79 and 5.08 hectares respectively). Without exception, all ESA of chernozems 
podzolized areas are characterized by significant level of variability areas (CDSO = 0.51–0.94; 
V = 72.98–122.93). As the degree of boundaries dismemberment the ESA of not eroded heavy 
eroded belongs to undivided (CD = 1.68–1.77), slightly and medium eroded, deposited – to 
slightly divided (CD = 2.08–2.18). The morphological shapes of ESA characterized by stretch 
and asymmetric shovel-type forms. 

The areas of meadows gleyed, meadows calcareous, bog-mud and meadow-boggy soils and 
peats were created in the hydromorphic depressions, gullies and ravines of Solonka study area. 
More than two percent of the territory occupied by meadow-boggy washed in coarse silty 
clayey soils that created on alluvium-deluvium sediments (12 ESA). The ESA size 
characterized by considerable variation, from 2.5 to 23.71 hectares, the dismemberment 
coefficient varies from 1.3 to 4.06. The vast majority of these ESA characterized by elongated 
and asymmetrical shapes. The medium and large areas (6.05–24.78) predominate for the 
meadows calcareous. The degree of differentiation of soil outlines and coefficient of variability 
are significant (CDSO = 0.49–0.50; V = 59.54–68.13 %). The dismemberment coefficient is 
2.24–2.27 what characterized these outlines as medium sliced. It’s outlines are isomorphic and 
elongated. Regarding the bog-mud and meadow-boggy soils, their average size varies widely, 
from 0.42 to 35.46 hectares, which is reflected in the high coefficient of variability  
V = 57.36–93.91 %. According to the average value of the ESA dismemberment coefficient 
they belongs to slightly and medium sliced (CD = 1.11–2.48). The morphological forms of the 
bog-mud soils characterized by symmetrical and oval forms, meadow-boggy is characterized 
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by asymmetrical, elongated shapes. In addition, within study area we found 5 contours of 
peatlands. Their size varies widely (0,08–16,69 ha), dismemberment coefficient  
CD = 1.87–2.22, coefficient of variability is not high V = 37.79–40.96 %. 

According to the existing classification, the ESA boundaries type can be sharply, clearly 
and not clearly defined. Studying the character of ESA boundaries of Solonka study area we 
found that for most of them characterized by clearly and not clearly defined. The clearly defined 
boundaries belong to the grey forests, dark-grey podzolized and chernozems podzolized, the 
not clearly defined borders – eroded soils. Sharply defined borders inherent to the various 
hydromorphic soils. To this type, we can also include the boundaries between areas adjacent to 
the ravines and gullies: the boundaries between the sod-podzolic and grey forests and sod-
podzolic and bog-mud soils, etc. 

What is the main ecological factors caused of the different types of ESA boundaries within 
Solonka study area? First, spatial distribution of rocks, especially carbonated sediments played 
big role in differences between ESA. In addition, differences in humectation and erosion caused 
creation of ESA with different level of gleying and erosion processes. 

To conclude, according to the national classification the soil cover formed with the smallest 
mapping units – elementary soil area. These ESA form the micro and mesostructure of soil – 
microcombinations and mesostructures. The represented analysed data and results of the field, 
cartographic and statistical analysis should be the basement for further evaluation of the higher 
levels of soil cover structure, e.g. soil combinations and soil cover in general. 
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ЕЛЕМЕНТАРНІ ҐРУНТОВІ АРЕАЛИ  
МИКОЛАЇВСЬКО-ГОРОДОЦЬКОГО ОПІЛЛЯ 

 
Микола Федотіков, Тарас Ямелинець 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 

вул. П. Дорошенка, 41, 79007, м. Львів, Україна 
 

Під час вивчення структури ґрунтового покриву Миколаївсько-Городоцького Опілля 
використано методи виявлення (натурно-картометричний, пластики рельєфу, якісно-генетичний) 
та інтерпретації (статистико-картометричний, функціонально-аналітичний) структури ґрунтового 
покриву. Безпосередньо для характеристики елементарних ґрунтових ареалів ключової ділянки 
використано натурно-картометричний метод, що дає змогу визначити параметри структури 
ґрунтового покриву й отримати кількісні показники для основних параметрів, якими є склад та 
співвідношення площ елементарних ґрунтових ареалів, складність, дрібність, розчленування, 
неоднорідність та контрастність. 

Наведено результати вивчення якісних та кількісних характеристик елементарних ґрунтових 
ареалів Миколаївсько-Городоцького Опілля. За допомогою коефіцієнта ступеня диференціації 
ґрунтових контурів та методів варіаційної статистики визначено й проаналізовано ступінь 
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мінливості площ елементарних ґрунтових ареалів. Досліджено форму, ступінь звивистості та 
витягнутості меж ареалів за допомогою коефіцієнта розчленування. Вивчено характер меж 
елементарних ґрунтових ареалів на території дослідження. Виявлено основні особливості 
залежності меж цих ареалів від різних екологічних чинників. Простежено певні закономірності 
зміни основних параметрів елементарних ґрунтових ареалів, що формують структуру ґрунтового 
покриву Миколаївсько-Городоцького Опілля. 

Ключові слова: елементарний ґрунтовий ареал, структура ґрунтового покриву, коефіцієнт 
варіації ґрунтових контурів, коефіцієнт ступеня диференціації ґрунтових контурів, коефіцієнт 
розчленування меж ареалів. 
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ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ПЕРЕДКАРПАТСЬКОЇ ДІЛЯНКИ  
ДОЛИНИ БИСТРИЦІ-ПІДБУЗЬКОЇ 

 
Андрій Яцишин 

 
Львівський національний університет імені Івана Франка,  

вул. П. Дорошенка, 41, 79007, м. Львів, Україна, 
e-mail: jacyshyn@yahoo.com 

 
Розкрито геоморфологічну будову однієї з найменш досліджених річкових долин північно-

західної частини Передкарпаття. Схарактеризовано морфологічні, морфометричні параметри 
терас Бистриці-Підбузької, особливості будови розрізів їхніх нагромаджень. Деталізовано перебіг 
гляціальних морфолітогенетичних процесів у північно-західній частині Передкарпаття. 

З’ясовано, що особливо активно долина річки розвивалась упродовж раннього плейстоцену, 
коли сформувались галицька (п’ята надзаплавна) тераса, чотири різновікові тераси, які дотепер 
об’єднували у поверхню Лоєвої (шосту надзаплавну терасу), та гіпсометрично вища від поверхні 
Лоєвої, проте нижча від поверхні Красної старосільська тераса. Уступи між цоколями, різно-
висотними горизонтами алювію виявлених терас здебільшого замасковані лесовим покривом, 
тому у рельєфі практично не виражені. 

У ранньому плейстоцені (в окський час), під час дегляціації прилеглих до Карпат ділянок 
межиріч Стривігору–Дністра і Дністра–Бистриці-Підбузької, долиною річки на південь скидались 
талі льодовикові води. Про це свідчить факт перекриття в розрізі галицької тераси р. Бистриця-
Підбузька “теплого” алювію руслової і заплавної фацій перигляціальним алювієм. У процесі 
дегляціації північно-західної частини долини Дністра також була задіяна Чуква-Вільшаницька 
палеодолина, історія формування та будова якої й дотепер потребують довивчення. 

Молодші, середньо-верхньоплейстоценові, тераси, які, очевидно, “заховані” в широкому 
днищі долини річки, морфологічно взагалі не виражені. За морфометричними, морфологічними 
характеристиками вони відповідають першій надзаплавній терасі та заплаві Бистриці-Підбузької. 
Однак вірогідно визначено, що із загалом 24–26-метрової товщі пухких відкладів, розкритої в 
днищі долини Бистриці-Підбузької, тільки її верхні 6 м нагромаджувались упродовж голоцену. 
Час формування середньої та нижньої частин наразі вірогідно з’ясувати не вдалось. Можливо, що 
вона розпочала нагромаджуватись ще на етапі скидання талих льодовикових вод, які потрапляли 
в долину річки як через Чуква-Вільшаницьку палеодолину, так і Верхньодністерську улоговину. 
Зверху воднольодовикові відклади перекриті алювієм середньо-верхньоплейстоценового віку, а 
завершується розріз цієї товщі алювієм голоценового віку.  

З початку голоцену долина річки захоплена висхідними тектонічними рухами, особливо актив-
ними на прилеглій до Карпат ділянці, де в розрізах першої надзаплавної тераси, заплави відслоне-
ний їхній цоколь. 

Ключові слова: тераса, поверхня Лоєвої, алювій, леси, талі льодовикові води, Верхньодніс-
терська улоговина, Чуква-Вільшаницька палеодолина. 

 
На фоні тривалих різнопланових геолого-геоморфологічних досліджень, які прово-

дили впродовж останніх майже ста років у долинах Болозівки, Стривігору, долина 
Бистриці-Підбузької є маловивченою. Це важко усвідомити, оскільки місце долини цієї 
річки у вирішенні деяких фундаментальних геоморфологічних, палеогеографічних 

_____________________ 
© Яцишин А., 2016 
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проблем північно-західної частини Передкарпаття є ключовим. Це, зокрема, питання 
флювіального, гляціального морфо- та літогенезу, межі зледеніння, характеру неотекто-
нічних рухів, історії формування та будови Верхньодністерської улоговини й деякі інші. 

Морфологічно найліпше розвиненими (збереженими) у долині річки є давні тераси, 
які дотепер об’єднували у поверхню Лоєвої (шоста надзаплавна тераса) [3–5]. Збереглась 
навіть поверхня, яка є гіпсометрично вищою від поверхні Лоєвої і яку ми корелюємо зі 
Старосільською поверхнею, уперше описаною нами на межиріччі Стривігору–Дніст-
ра [14, 17]. Щоправда, у долині Бистриці-Підбузької ця поверхня морфологічно вира-
жена гірше, адже тут вона представлена тільки окремими виположеними ділянками, 
розвиненими на північно-східному макросхилі Карпат (див. рис. 1). 

До неї ми зачисляємо вирівняні ділянки, які розташовані на захід та північ від сіл 
Кобло Старе, Воля Блажівська та фрагмент межиріччя Бистриці-Підбузької і потоку 
Волянка, який розташований між селами Спринька і Монастирець. Абсолютні відмітки 
у їхніх межах піднімаються до 400–410 м, а перевищення над руслом Дністра досягають 
70–80 м, Бистриці-Підбузької – до 45–55 м. Зазначимо, що, як і на межиріччі Дністра–
Стривігору, алювіального матеріалу у межах описаної поверхні не виявлено.  

Під час детальнішого вивчення поверхні Лоєвої вдалося з’ясувати, що, як і в долинах 
Болозівки, Стривігору, вона втрачає вдавану морфологічну та морфометричну моноліт-
ність і розділяється на низку гіпсометрично близьких між собою терас. Сьогодні в межах 
долини Бистриці-Підбузької досить чітко виокремлено чотири такі тераси (див. рис. 2). 

Невеликі перепади висот між цоколями, різновисотними горизонтами алювію вияв-
лених терас поверхні Лоєвої замасковані зверху лесовим покривом, тому у рельєфі прак-
тично не виражені. До речі, Г. Тессейре, досліджуючи межиріччя Дністра–Бистриці-
Підбузької, також звертав увагу на те, що його вирівняні привододільні ділянки пред-
ставлені не одним рівнем, а швидше однією групою надзвичайно близьких між собою 
терас, об’єднаних ним у так звану верхню групу [22]. А вже в наступній публікації, при-
свяченій проблемам геоморфологічної будови описуваного регіону, дослідник чітко 
виокремив у межах сучасної поверхні Лоєвої дві тераси: 60–70-метрову (тераса а)  
і 40–50-метрову (тераса а1) [23]. 

Торгановицька тераса в долині Бистриці-Підбузької сьогодні добре збережена  
і займає значні площі (див. рис. 1). Вона розвинена у вигляді декількох територіально 
розрізнених між собою фрагментів, розділених долинами потоків Блажів, Волянка, 
Сприня, Черхавка та р. Бистриця-Підбузька. Тераса або безпосередньо прилягає до Кар-
пат, у цьому разі перехід між ними фіксований морфологічно добре вираженим макро-
схилом гір відносною висотою 10–30 м, або відділена від гір гіпсометрично вищою Ста-
росільською поверхнею. Межа між ними також надзвичайно чітка і має вигляд схилу 
відносною висотою 10–13 м, максимум до 25 м. 

Абсолютні відмітки в межах торгановицької тераси коливаються від 385–380 м 
поблизу гір до 360–350 м на віддалених від Карпат ділянках. Перевищення поверхні 
тераси над руслом Бистриці-Підбузької досягають 35–47 м. Її цоколь витриманий на 
рівні 375–365 м зі зменшенням відміток на схід (з віддаленням від гір). В основі конти-
нентальних нагромаджень тераси залягає алювіальний гравійно-гальковий матеріал, 
перекритий зверху малопотужною товщею лесоподібних суглинків і супісків. 

Імовірно, до цієї ж тераси також треба зачисляти ділянку межиріччя Дністра–
Бистриці-Підбузької, яка розташована між селами Нагірне–Вільшаник–Сіде–Кульчиці–
Ралівка, де розвинене Нагірнянське підвищення. Г. Тессейре виокремив у межах цього 
підняття тераси верхньої групи [23]. 
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Підвищення розташоване на відстані 8–9 км на північний схід від орографічного 

уступу Карпат та на відстані 4,5–5,0 км від торгановицької тераси, розвиненої у підніжжі 
гір. Від цих фрагментів торгановицької тераси описуване підвищення відділене 
морфологічно надзвичайно добре вираженою Чуква-Вільшаницькою палеодолиною. 
Денна поверхня височини витримана на рівні 350–360 м. Перевищення поверхні 
височини над руслом Дністра зростають з просуванням на схід від 50–60 до 60–70 м. 
Також існують диспропорції у перевищеннях височини над руслом Бистриці-Підбузької: 
від 43–53 м – перевищення її західних фрагментів, до 55–70 м на сході Нагірнянської 
височини. 

Покрівля дочетвертинних відкладів у межах височини теж має ухил із заходу, де вона 
розташована на рівні 340–335 м, на схід, до відміток у 335–330 м. Її перевищення над 
руслом Дністра зростають з просуванням на схід від 35–40 до 50–55 м. Перевищення над 
руслом Бистриці-Підбузької змінюються не менш помітно: від 27–32 м (перевищення її 
західних фрагментів) до 45–50 м (східних). 

Корінні породи в межах Нагірнянської височини перекриті здебільшого не алювіаль-
ними нагромадженнями, а кількаметровою (максимум до 20 м) товщею лесоподібних 
суглинків, супісків [11, 12]. Деякими свердловинами, закладеними у західній частині 
височини, усе ж розкрито гравійно-гальковий матеріал, який формує малопотужні (до 
0,5–1,5 м) шари [11, 12]. Однак значно частіше гравійно-гальковий матеріал наявний як 
окремі включення в суглинистій товщі. 

Дубрівська тераса поширена в тих районах, що й 40–50-метрова тераса 
Г. Тессейре [23]. На межиріччі Бистриці-Підбузької–Дністра тераса витягується із за-
ходу на схід від лінії, проведеної через села Кульчиці–Городище до с. Велика Білина. 
Щоправда, у районі Дублян–Корналович вона практично навпіл розчленована молод-
шою терасою, яка також “захована” у поверхні Лоєвої. На заході тераса межує з Нагір-
нянською височиною. Перехід між ними досить чіткий і фіксований зростанням абсо-
лютних відміток від 330–335 м у межах описуваної тераси до 340–345 м у межах висо-
чини. Максимальні абсолютні відмітки поверхні тераси сконцентровані в районі 
с. Кульчиці, де досягають 330–335 м. З просуванням на схід вони зменшуються  
до 300–305 м. Перевищення поверхні тераси над руслом Дністра в околицях с. Кульчиці 
досягають 55–60 м. Для східних ділянок тераси, розташованих в околицях с. Залужани, 
визначити перевищення над руслом Дністра складно з огляду на різке відхилення річки 
на північний схід, углиб Верхньодністерської улоговини та її віддалення від описуваного 
фрагмента межиріччя. За приблизними підрахунками, ці перевищення досягають  
37–42 м. Перевищення над руслом Бистриці-Підбузької змінюються від 40–45 м на сході 
до 24–29, максимум до 34 м, на заході тераси. 

Ложе алювію дубрівської тераси має добре виражений ухил із заходу на схід. Напри-
клад, в околицях с. Кульчиці воно піднімається до відміток 308–310 м, що становить  
35–37 м над руслом Дністра та 20–22 м над руслом Бистриці-Підбузької. На сході тераси 
покрівля дочетвертинних відкладів знижується до відміток 280–283 м [11, 12], а переви-
щення над руслами головних рік регіону – Дністра, Бистриці-Підбузької ‒ досягають, 
відповідно, 17–20 та 14–17 м. 

В основі розрізу нагромаджень тераси залягає 6–10-метрова пачка алювіального гра-
війно-галькового матеріалу, перекрита товщею лесоподібних суглинків, супісків макси-
мальною потужністю до 10–15 м [11, 12]. 

На межиріччі Бистриці-Підбузької–Тисмениці дубрівська тераса розвинена між 
селами Ступниця та Верхній Дорожів. Тут вона займає значні площі, простягаючись із 
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заходу на схід майже на 13 км. Денна поверхня західних фрагментів тераси, розташова-
них в околицях с. Ступниця, витримана на рівні 335–340 м, що становить 18–23 м над 
руслом Бистриці-Підбузької. З просуванням на схід абсолютні відмітки поверхні тераси 
помітно зменшуються, досягаючи в околицях с. Биків 300–310 м. А перевищення 
поверхні тераси над руслом річки в цьому ж напрямі, навпаки, зростають до 35–45 м. 

Із-за браку відслонень наразі важко в деталях схарактеризувати будову пухких нагро-
маджень тераси. 

Сусідовицька тераса на межиріччі Бистриці-Підбузької–Дністра розвинена між Кор-
наловичами і Дублянами. Перетинаючи межиріччя впоперек, тераса займає його 
вододільні ділянки і морфологічно добре виражена. Поверхня тераси витримана на рівні 
295–300 м, максимум до 309 м. Максимальні абсолютні відмітки явно тяжіють до пів-
нічних, прилеглих до долини Дністра, ділянок тераси. З огляду на це поверхня тераси 
ледь нахилена з півночі на південь. Перевищення поверхні тераси над руслом Дністра 
досягають 27–32 м, максимум до 40–41 м. Над руслом Бистриці-Підбузької поверхня те-
раси піднімається на 19–24 м, максимум до 32–33 м. Ложе алювію нахилене з північного 
заходу, де піднімається до позначок 290–287 м, на південний-схід – відмітки на рівні 
282–278 м [11, 12]. Його перевищення над руслом Дністра в північно-західних районах 
тераси досягають 19–22 м та, у південно-східних – 10–14 м. Перевищення над руслом 
Бистриці-Підбузької змінюються, відповідно, від 6–9 до 2–6 м. Алювій збудований  
5–7-метровою товщею гравійно-галькового матеріалу [11, 12]. 

На межиріччі Бистриці-Підбузької–Тисмениці ця тераса розвинена на ділянці між 
селами Бистриця і Верхній Дорожів. Поверхня тераси тут витримана на рівні 295–305 м, 
що становить 32–42 м над руслом Бистриці-Підбузької. Підошва пухких нагромаджень 
тераси розташована на позначках 275–278 м, а її перевищення над руслом річки досяга-
ють 12–15 м. В основі нагромаджень тераси, згідно з результатами буріння, зазвичай, 
залягають субаеральні лесоподібні супіски і суглинки [11, 12]. Тільки однією свердло-
виною розкрито метрову товщу алювіального гравійно-галькового матеріалу. 

Бісковицька тераса розвинена тільки на межиріччі Бистриці-Підбузької–Дністра. 
Морфологічно тераса виражена слабко, часто за суто морфологічними параметрами 
ідентифікувати її практично неможливо. Тільки розташування алювіального горизонту, 
відмітки ложа алювію, які розкриті свердловинами, дали змогу виокремити її на цьому 
межиріччі. Тераса займає незначні площі й розвинена у вигляді двох відокремлених між 
собою фрагментів. Один з них розвинений на захід від Дублян, а інший – між Дублянами 
і хутором Хвоща. Абсолютні відмітки в межах тераси знижуються від 295–305 м в око-
лицях Дублян до 275–290 м поблизу хутора Хвоща. Перевищення поверхні тераси над 
руслом Бистриці-Підбузької змінюються мало і коливаються на рівні 15–25 м. Ложе 
алювію між Дублянами–Залужанами розкрите на позначках 263–265 м, що на 7–8 м 
нижче відміток рівня води в руслі річки. В основі нагромаджень тераси, за даними бу-
ріння, залягає 9–10-метрова товща алювіального гравійно-галькового матеріалу, пере-
критого кількаметровою пачкою лесоподібних суглинків і супісків [11, 12]. 

Гіпсометрично нижче поверхні Лоєвої в її теперішньому розумінні, сформульова-
ному в працях І. Гофштейна, М. Демедюка, Я. Кравчука [3–5, 8], або нижче бісковицької 
тераси в нашому розумінні, розвинена галицька (п’ята надзаплавна) тераса. Чи не най-
ліпше вона збережена поблизу Карпат, у правому борті долини Бистриці-Підбузької, між 
селами Уріж–Ступниця. Тут галицька тераса морфологічно чудово виражена на фоні як 
прилеглих до неї з півдня терас поверхні Лоєвої, так і днища долини Бистриці-Підбузь-
кої, що обмежує її з півночі, північного заходу. Межа з терасами поверхні Лоєвої чітка, 
фіксована схилом з відносною висотою 20–25 м та ще й виокремлена закладеною вздовж 
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нього долиною р. Ступнянка Велика. До днища долини Бистриці-Підбузької галицька 
тераса уривається морфологічно добре вираженим уступом з відносною висотою 10–15 м. 

Тераса витягується від гір на північний схід у напрямі с. Городище майже на 9 км.  
У цьому ж напрямі зменшуються й абсолютні відмітки, на яких витримана денна 
поверхня тераси, від 370–375 до 305–310 м. Відносні перевищення поверхні галицької 
тераси над руслом Бистриці-Підбузької не змінюються, досягаючи 10–15 м. Цоколь 
тераси піднімається над руслом річки на 4–5 м. 

На північно-східному продовженні описаного вище фрагмента галицької тераси  
є ділянка межиріччя Дністра–Черхавки (лівого допливу Бистриці-Підбузької), яку, імо-
вірно, також можна трактувати як фрагмент галицької тераси. Тераса витягнута вздовж 
лівого берега р. Черхавки від с. Дубляни до с. Городище. На захід від с. Городище вона 
“проникає” в долину р. Черхавка, де її ледь помітні контури можна відстежити в лівому 
борті долини річки, між селами Городище–Вільшаник. Поверхня тераси в околицях 
с. Городище розташована на рівні 295–315 м. Перевищення поверхні тераси над руслом 
Бистриці-Підбузької в районі с. Сілець досягають 9–12 м, максимум до 22, на ділянці 
між Городищем та Дублянами ‒ 5–15 м, максимум до 20 м. Відносні відмітки поверхні 
тераси стосовно русла р. Черхавки на аналогічних рубежах досягають, відповідно,  
9–12 та 7–17 м. 

Інший фрагмент галицької тераси на межиріччі Бистриці-Підбузької–Дністра займає 
його східні ділянки, витягуючись від с. Озерне аж до хутора Зади. Із заходу на схід тераса 
простягається на понад 12 км, а її ширина здебільшого не перевищує 1 км. На схід від 
с. Майнич тераса різко звужується, набуваючи вигляду вузького, шириною 250–500 м, 
“лесового валу”, який вклинюється далеко, майже на 7 км, углиб Верхньодністерської 
улоговини. 

Абсолютні відмітки денної поверхні тераси коливаються в широкому діапазоні ‒ від 
270–275 м в околицях с. Озерне до 262–267 м поблизу хутора Зади. Над прилеглими  
з півночі ділянками Верхньодністерської улоговини поверхня тераси піднімається лише 
на 4–10 м. Над руслом Бистриці-Підбузької західні фрагменти тераси, які розташовані  
в околицях с. Озерне, піднімаються на 22–32 м, а східні, у районі хутора Зади, –  
до 4–9 м. Перевищення поверхні тераси над Дністром точно визначити складно, 
особливо її західних та центральних ділянок, оскільки русло річки віддалене від них на 
північ. А східні райони тераси піднімаються над руслом Дністра на 8–13 м. 

Ложе алювію не має ухилу, піднімаючись і в околицях с. Озерне, і поблизу хутора 
Зади до відміток 249–253 м [11, 12]. Щоправда, є диспропорції в його перевищеннях над 
руслом Бистриці-Підбузької. Наприклад, у західних районах описуваної тераси воно 
розміщене на 8 м нижче урізу води, а у східних підошва пухких відкладів занурене  
на 11–13 м нижче рівня води в руслі річки. 

В основі пухких нагромаджень тераси залягає потужна 8–12-метрова алювіальна гра-
війно-галькова товща, збудована уламками винятково карпатського походження [11, 12]. 
Зверху алювій перекритий надзвичайно характерною товщею опіщанених глин, глинис-
тих пісків, потужність яких досягає 9–20 м. Завершуються нагромадження тераси  
5–10-метровою товщею лесоподібних суглинків. 

Звернемо увагу на те, що за будовою розрізу нагромаджень, їхніми літологічними 
характеристиками описуваний фрагмент галицької тераси практично ідентичний розрізу 
галицької тераси Дністра Кружики [21]. Нагадаємо, що в розрізі Кружики в основі 
нагромаджень галицької (п’ятої надзаплавної) тераси Дністра залягає “теплий” алювій 
руслової і заплавної фацій. Зверху він перекритий майже 7-метровою, чітко шаруватою 
пачкою відкладів, збудованих світлими різнозернистими пісками та сірими супісками, 
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глинистими пісками, які ми ідентифікували як перигляціальний алювій [21]. Тому ми 
вважаємо, що в розрізі відкладів галицької тераси, розвиненої між селами Озерне–Зади, 
9–20-метрова товща опіщанених глин є генетичним та стратиграфічним еквівалентом 
глинистих пісків, розкритих у розрізі Кружики і, відповідно, це можуть бути флювіо-
гляціальні нагромадження. “Бракує” тільки морени, яка описана нами в розрізі Кружики, 
що, однак, цілком зрозуміло, адже цей фрагмент галицької тераси розташований уже 
поза межею зледеніння [6, 17]. 

Галицька тераса розвинена і на межиріччі Бистриці-Підбузької–Тисмениці. До неї ми 
зачисляємо дві ділянки межиріччя: одна з них розташована між селами Грушів–
Добрівляни–Літиня, а інша – у районі с. Городківка. Останній фрагмент тераси лежить 
на продовженні галицької тераси, розвиненої в районі Грушева–Літині, тільки відрізаний 
від неї молодшою, гіпсометрично нижчою терасою, яка витягнута впоперек межиріччя 
Бистриці-Підбузької–Тисмениці. 

У районі Грушева–Добрівлян–Літині поверхня галицької тераси помітно нахилена на 
схід, у бік Верхньодністерської улоговини, що чудово ілюструє розподіл її абсолютних, 
відносних відміток. Наприклад, на заході, у районі с. Добрівляни, абсолютні відмітки 
денної поверхні тераси коливаються в межах 272–285 м, максимум до 297 м, а на сході, 
поблизу с. Літиня, знижуються до 270–265 м і нижче. Перевищення поверхні тераси над 
руслом Бистриці-Підбузької зменшуються в цьому ж напрямі від 24–11 до 12–7 м  
і менше. Однак ухил денної поверхні тераси в цьому районі винятково пов’язаний зі 
зменшенням потужності її лесового покриву. 

В основі пухких нагромаджень тераси залягає надзвичайно мінлива за потужніс-
тю (від 2–4 до 13 м) товща алювію [11, 12]. Алювій збудований гравійно-гальковим 
матеріалом руслової фації, який подекуди перекритий товщею пісків заплавної фації. 
Завершується розріз нагромаджень тераси товщею лесоподібних супісків, суглинків, 
потужністю 10–25 м (див. рис. 3). 

В околицях с. Городківка галицька тераса всього на 2–3 м піднімається над днищем 
Верхньодністерської улоговини, представленого тут спільною для Бистриці-Підбузької–
Тисмениці–Дністра заплавою. Одразу ж постає запитання: на підставі яких критеріїв цю 
ділянку улоговини ми розглядаємо як галицьку терасу, а не, що було б логічніше, як 
першу надзаплавну терасу? По-перше, на підставі розташування ложа алювію, її алю-
віальної товщі, які повністю укладаються в діапазон відміток, на яких витримані 
аналогічні елементи галицької тераси Бистриці-Підбузької, розташованої і між селами 
Волоща–Зади, і в околицях Грушева–Добрівлян–Літині. Зокрема, ложе алювію, як в око-
лицях с. Літиня і в районі хутора Зади, розміщене на рівні 255–252 м. Водночас воно 
занурене на 3–6 м нижче рівня води в руслі Бистриці-Підбузької, максимум на 3 м нижче 
рівня води у руслі Тисмениці і, нарешті, на 1–4 м нижче урізу води в руслі Дністра. 

По-друге, денна поверхня тераси, яка витримана на рівні 259–260 м, розташована 
надзвичайно близько до поверхні галицької тераси, розвиненої в районі сіл Грушів–
Літиня і в околицях хутора Зади. 

Пухкі нагромадження цього фрагмента галицької тераси представлені тільки алю-
вієм: в основі розкрита майже 5-метрова товща гравійно-галькового матеріалу винятково 
карпатського походження, яка репрезентує руслову фацію; зверху залягає 2–3-метрова 
товща пісків заплавної фації. Тераса зовсім не має лесового покриву, який, очевидно, 
розмитий водами Дністра, Бистриці-Підбузької, Тисмениці. 

Імовірно, до галицької також треба зачислити терасу, яка розвинена в днищі долини 
Бистриці-Підбузької між селами Новошичі та Грушів. Тераса простягається вздовж 
русла річки на понад 18 км. Її перевищення над руслом річки досягають усього 4–6 м,  
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а над найнижчими заболоченими ділянками днища долини коливаються в межах  
1,0–1,5 м (див. рис. 3). Ложе алювію занурене майже на 9 м нижче рівня води в руслі 
Бистриці-Підбузької. Пухкі нагромадження представлені (збереглися) винятково 
алювієм потужністю до 12 м. В його основі розкрита 7-метрова товща гравійно-
галькового матеріалу, який зверху перекритий перешаруванням пісків, супісків, торфів. 

 

 
 

Рис. 3. Схематичний геолого-геоморфологічний профіль долини р. Бистриця-Підбузька  
по лінії ІІ–ІІ′ (Умовні позначення ті ж, що й на рис. 2) 

Fig. 3. Schematic geological-geomorphological profile of Bystrytsia-Pidbuz'ka River valley  
across the line II–II' (Symbols are the same as in Fig. 2) 

 
Зазначимо, що морфометричні характеристики цього фрагмента галицької тераси не 

збігаються з морфометричними характеристиками інших її фрагментів, розвинених 
поряд як у районі сіл Луки–Майнич, що на межиріччі Бистриці-Підбузької–Дністра, так 
і в районі сіл Грушів–Добрівляни–Літня, що на межиріччі Бистриці-Підбузької–Тисме-
ниці. Наприклад, її поверхня на 10–20 м розташована нижче, ніж поверхня галицької 
тераси, розвиненої в околицях с. Грушів, і на 5–10 м нижче поверхні галицької тераси, 
розвиненої між селами Майнич–Луки. Це, здавалося б, є вагомою підставою трактувати 
ці тераси як різновікові. Однак суттєві різниці в абсолютних відмітках, відносних пере-
вищеннях поверхонь названих терас винятково пов’язані з відмінностями в потужностях 
їхніх лесових покривів. Набагато важливіше, що ложа їхніх алювіальних нагромаджень 
розташовані на однакових абсолютних відмітках – 249–255 м. 

Надзвичайно цікаве геоморфологічне утворення простежується на межиріччі 
Дністра–Бистриці-Підбузької, точніше Дністра–Черхавки, між селами Чуква і Вільша-
ник, де розвинена так звана Чуква–Вільшаницька палеодолина (див. рис. 1, 2). Палеодо-
лина морфологічно чудово виражена, її вісь витягнута через села Чуква–Вільшаник. На 
південь від с. Вільшаник вона “виходить” у долину Черхавки, а через неї сполучена  
і з долиною Бистриці-Підбузької. Отже, палеодолина фактично з’єднує долини Дністра 
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та Бистриці-Підбузької. Палеодолина широка, у найвужчому місці в районі с. Вільшаник 
досягає 1 км. Її західний борт відносною висотою 50–60 м формують схили торгано-
вицької тераси, а зі сходу улоговина обмежена схилами Нагірнянської височини віднос-
ною висотою до 20–30 м. Днище палеодолини витримане на рівні 330–338 м. Переви-
щення її днища над руслом Дністра зростають з просуванням із заходу, від 25–32 м, на 
схід, до 30–38 м, що пов’язане з ухилом русла сучасного Дністра на схід. 

У районі с. Вільшаник, де палеодолина “виходить” у долину потоку Вільшаник,  
її обриси практично повністю зникають, оскільки, по-перше, вона звужується  
до 500–600 м, а, по-друге, вона практично повністю розчленована долиною р. Вільша-
ник. На схід від с. Вільшаник палеодолина “виходить” у долину р. Черхавки, а далі  
й у долину Бистриці-Підбузької. 

Уперше палеодолину ґрунтовно проаналізував Г. Тессейре, який, щоправда, так і не 
виробив чіткого, однозначного бачення першопричин її формування. Він припускав, що: 

• це зниження може мати геологічне походження; 
• на рівні 30-метрової ерозійної тераси, яка формує днище палеодолини, один  

з рукавів Дністра міг впадати у Бистрицю-Підбузьку, або один з меандрів Дністра виги-
нався аж на сучасний вододіл Дністра–Бистриці-Підбузької, а далі проходив у напрямі 
м. Самбір; 

• палеодолина формувалась унаслідок ерозійної роботи талих льодовикових вод [22]. 
Ми не знайшли чітких геологічних передумов формування Чуква-Вільшаницької 

палеодолини. Звичайно, палеодолина закладена згідно з простяганням складок Перед-
карпатського прогину, уздовж простягання відкладів балицької світи неогену [7]. Проте 
відклади балицької світи також практично впоперек перетинають і сусідні межиріччя – 
Тисмениці–Бистриці-Підбузької, Дністра–Стривігору, але в їхніх межах жодних палео-
долин нема. Тому ми більше схиляємось до іншого припущення Г. Тессейре, згідно  
з яким Чуква-Вільшаницька палеодолина сформувалась унаслідок ерозійної діяльності 
води. Щоправда, в основі антропогенових відкладів палеодолини залягає не алювіальна 
гравійно-галькова товща, а глини, піски, глинисті піски потужністю до 4 м [11, 12]. Чому 
нема грубоуламкових алювіальних нагромаджень, якщо палеодолина є продуктом 
діяльності пра-Дністра? Питання для нас остаточно не з’ясоване. Можливо, що форму-
вання палеодолини могло бути започатковане палео-Дністром у час формування галиць-
кої тераси, адже морфометричні характеристики днища палеодолини надзвичайно 
близькі до відповідних параметрів галицької тераси Дністра, Бистриці-Підбузької. Тому, 
по суті, нині не важливо, чи у формуванні описуваної палеодолини брав участь один  
з рукавів Дністра, який міг впадати у Бистрицю-Підбузьку, або один з меандрів Дністра, 
що вигинався аж на сучасний вододіл Дністра–Бистриці-Підбузької. Остаточно палео-
долина сформувалась пізніше – в окський час, під час розвантаження палеодолиною 
талих льодовикових і дністерських вод у долину р. Черхавки, а далі в долину Бистриці-
Підбузької. Це припущення ґрунтується на тому, що, будучи забарикадований льодови-
ком зі сходу, у районі с. Ралівка або, імовірно, в околицях с. Торгановичі, де сьогодні 
пролягає гіпотетична межа максимального просування окського льодовика на пів-
день [6, 17, 19], Дністер скеровував свою течію на південний схід, перетинаючи впопе-
рек межиріччя Дністра–Бистриці-Підбузької. Інших шляхів скидання вод Дністра на 
південь після його виходу в районі Старого Самбора з гір, на наш погляд, не було. Від-
повідно, талі льодовикові води надходили в палеодолину з льодовика, що деградував, 
розташованого на межиріччі Стривігору–Дністра, у районі Торгановичів, і на правобе-
режжі Дністра, у районі сіл Ралівка–Кружики. Як доказ скидання палеодолиною талих 
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льодовикових вод можна розцінювати описаний Г. Тессейре в околицях с. Чуква ера-
тик [22]. Тому і товщу глин, пісків, глинистих пісків, яка формує основу континенталь-
них нагромаджень палеодолини, можна трактувати як осади талих льодовикових вод  
і вод палео-Дністра. 

За такого розвитку подій можна припустити, що алювіальна гравійно-галькова товща 
палео-Дністра, яка гіпотетично була нагромаджена в дольодовиковий час у днищі Чуква-
Вільшаницької палеодолини, під час скидання нею талих льодовикових і дністерських 
вод зазнавала повного розмивання. Щоправда, в інших районах долини Дністра, навіть 
тих, які перекривав льодовик, алювій дольодовикових терас не знищений – він чудово 
збережений і перекритий льодовиковими відкладами [14, 15, 17]. З огляду на це ми також 
припускаємо, що формування палеодолини може бути взагалі пов’язане не з дольодови-
ковою ерозійно-акумулятивною роботою Дністра, а, швидше, з роботою талих льодови-
кових і дністерських вод. На користь цього припущення свідчить і відсутність у днищі  
й бортах палеодолини будь-яких слідів дольодовикових терас, крім торгановицької, яка 
розташана фактично вже поза палеодолиною. Тобто палеодолина не має тривалої історії 
формування – це може бути одномоментне утворення, сформоване тільки впродовж 
окського часу внаслідок скидання в долину р. Бистриця-Підбузька талих льодовикових 
і дністерських вод. 

Ми також припускаємо, що глини, глинисті піски, які попередньо інтерпретували як 
нагромадження талих льодовикових і дністерських вод, можуть мати і власне льодови-
кове походження (морена). Це припущення ґрунтується на такому: 

• по-перше, сьогодні межа максимального просування льодовика на південь визна-
чена тільки приблизно і проведена на відстані яких-небудь 1,0–1,5 км на північ від 
Чуква-Вільшаницької палеодолини [6, 17, 19];  

• по-друге, льодовиковий покрив поблизу палеодолини досягав потужності щонай-
менше 50 м (обчисляють як різницю максимальних і мінімальних абсолютних відміток, 
на яких сьогодні описані розрізи морени – це розрізи Торгановичі–1, 2 та Ралівка), що 
могло бути цілком достатньо для розтікання льодовикового щита поза гіпотетичну межу 
зледеніння і проникнення його в улоговину;  

• по-третє, якщо в околицях с. Ралівка льодовик упирався в схили Нагірнянської ви-
сочини, яка могла перешкоджати його просуванню далі на південь, то на південь від 
Торгановичів просуванню льодовика на південь і його проникненню в палеодолину ніщо 
не перешкоджало – жодних помітних орографічних меж тут нема, окрім розташованого 
далі на півдні межиріччя Черхавки–Бистриці-Підбузької. 

Важливо, що всі ці розрахунки мають сенс в одному випадку – якщо Чуква-Вільша-
ницька палеодолина була сформована до вторгнення льодовика окського віку в долину 
Дністра. 

За будь-яких обставин – чи то проникнення льодовика в палеодолину і подальшої 
його деградації, чи то використання палеодолини тільки як магістралі скидання талих 
льодовикових вод льодовика, що деградував, розташованого поза нею, в околицях Тор-
гановичів–Ралівки ‒ у відтоку талих льодовикових вод мала б бути задіяна долина 
Бистриці-Підбузької. Інших шляхів скидання талих льодовикових вод з палеодолини не 
існувало. Аргументом на користь цього припущення є й описані Г. Тессейре в районі 
с. Сіде ератики, які могли потрапити сюди тільки через Чуква-Вільшаницьку палеодо-
лину [22]. Феноскандинавський матеріал учений виявив у долині невеликого допливу 
р. Черхавки на рівні 310–315 м. Важливо, що ератичний матеріал захоронений у, так би 
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мовити потрібному місці – у розрізі нагромаджень галицької тераси, алювіальні нагро-
мадження якої перекриті флювіогляціальними, гляціальними відкладами окського 
часу [1, 14, 17]. 

Наголосимо, що днище долини Бистриці-Підбузької на відтинку Сілець–Городківка, 
якою, очевидно, у ранньому плейстоцені відбувалось скидання флювіогляціальних вод, 
за морфологічними, морфометричними параметрами та будовою профілю пухких від-
кладів помітно відрізняється від прилеглої до гір ділянки долини, розташованої між се-
лами Уріж та Сілець, яка в цьому процесі не була задіяна. 

На відтинку Сіде–Городківка тераси, молодші від галицької, морфологічно не вира-
жені, можливо “заховані” в широкому днищі долини річки. Днище долини розташоване 
на 1–3 м нижче поверхні галицької тераси, розвиненої між селами Новошичі та Грушів. 
За морфометричними, морфологічними характеристиками воно відповідає заплаві 
Бистриці-Підбузької. 

Абсолютні відмітки у днищі долини поблизу сіл Новошичі–Озерне коливаються  
в межах 275–270 м. Ложе пухких відкладів на цьому відтинку долини річки витримане 
на рівні 244–246 м [9–12], що на 17–21 м нижче урізу води в руслі Бистриці-Підбузької 
і на 9–14 м нижче ложа алювію галицької тераси. 

Поблизу Верхньодністерської улоговини, в околицях сіл Зади, Грушів, днище долини 
Бистриці-Підбузької витримане на рівні 260–263 м і зливається із заплавою Бистриці-
Підбузької–Дністра–Тисмениці, розвиненою в улоговині. Ложе пухких відкладів у цій 
частині долини занурюється до позначок 238–243 м, а це на 16–21 м нижче рівня води  
в руслі річки й на 9–14 м – ложа алювію галицької тераси. 

Товща алювію, розкрита в цій частині днища долини Бистриці-Підбузької, має, по-
перше, значні потужності – до 24–26 м, а по-друге, суттєвими варіаціями літологічного 
складу: в одних свердловинах розкриті потужні гравійно-галькові нагромадження, які 
зверху перекриті піщано-глинистими товщами, в інших – алювій збудований майже  
20-метровою товщею різнозернистих пісків з окремими включеннями грубих зерен 
пісковиків [9–12]. Завершується розріз товщі пухких нагромаджень суглинисто-
супіщаним горизонтом загальною потужністю до 5–6 м. Ця 6-метрова частина 
алювіальної товщі в околицях с. Озерне формувалась з пізнього гляціалу–раннього 
голоцену [20]. 

Час формування середньої та нижньої частин цієї потужної алювіальної товщі наразі 
вірогідно визначити важко. Геоморфологічні критерії засвідчують, що початок нагрома-
дження уламкового матеріалу в днищі долини річки розпочався після розчленування 
галицької тераси. Для точніших датувань звернемо увагу на те, що за літологічними 
характеристиками розрізи нагромаджень, які розкриті окремими свердловинами в днищі 
долини Бистриці-Підбузької, надзвичайно близькі до флювіогляціальних товщ, описа-
них у деяких частинах Верхньодністерської улоговини [13–15, 17, 21]. Крім того, по-
близу Верхньодністерської улоговини ложе континентальних нагромаджень, яким ви-
повнене днище долини річки, виявилося розташованим на позначках, близьких до відмі-
ток ложа пухких нагромаджень інтерстадіальних терас, описаних у межах улого-
вини [13–15, 17]. Тому ми припускаємо, що якусь частину нагромаджень, розкритих  
у днищі долини Бистриці-Підбузької, постачали сюди талі льодовикові води, які в доли-
ну річки могли потрапляти через Чуква-Вільшаницьку палеодолину та Верхньо-
дністерську улоговину. Зверху вони перекриті алювієм середньо-верхньоплейстоцено-
вого віку, а завершується розріз нагромаджень алювієм голоценового віку. 

Нижче лінії, проведеної через села Зади–Городківка, долина Бистриці-Підбузької 
“виходить” у Верхньодністерську улоговину. Тут морфологічно виражена тільки одна 
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тераса – це спільна для Дністра–Бистриці-Підбузької–Тисмениці заплава відносною ви-
сотою 2,1–2,7 м. Будова товщі алювію, яка виповнює цю ділянку долини річки (улого-
вину), її потужності сьогодні остаточно не визначені. Ті декілька свердловин, які розки-
дані по улоговині, надали нам надзвичайно різнорідну інформацію [9, 12]. Загалом 
товща алювію схожа за будовою до пухких нагромаджень, розвинених у днищі долини 
Бистриці-Підбузької на відтинку Сілець–Городківка. 

На ділянці Уріж–Сілець, яка прилягає до Карпат, у днищі долини Бистриці-Підбузь-
кої найбільші площі зайняті першою надзаплавною терасою. Старші, середньо-, 
верхньоплейстоценового віку, тераси на цьому відтинку долини не збереглись. Перша 
надзаплавна тераса чудово виражена, її перевищення над руслом річки поступово 
зростають униз за течією від 2,5–3 м на відтинку Уріж–Ступниця до 3,5–4,5 м між се-
лами Ступниця–Сілець. У цьому ж напрямі змінюється й будова товщі алювію ‒ від 
валунно-гальково-гравійних сумішей, розвинених поблизу гір, до товщ, які практично 
повністю збудовані піщано-суглинистим матеріалом. Поблизу гір у розрізі тераси 
відслонений її цоколь, який майже на 1 м піднімається над руслом річки. 

Від русла річки перша надзаплавна тераса часто відділена серією різновисотних 
заплавних рівнів, серед яких морфологічно найліпше вираженим є рівень відносною 
вистою 2,0–2,3 м. Його ширина мінлива, від 100–150 до 350–400 м, а подекуди навіть 
більше. Алювій збудований, головно, валунно-гальково-гравійними товщами. Подекуди 
в розрізі заплави відслонений цоколь відносною висотою 0,7–0,8 м. 

Отже, долина р. Бистриця-Підбузька має тривалу та складну історію формування. 
Особливо активно долина річки розвивалась упродовж раннього плейстоцену, коли 
сформувались морфологічно, геологічно й дотепер добре виражені тераси поверхні 
Лоєвої та галицька (п’ята надзаплавна) тераса. Формування цього комплексу терас від-
бувалось за умов розвитку активних висхідних тектонічних рухів. 

У ранньому плейстоцені (в окський час), під час дегляціації прилеглих до Карпат 
ділянок межиріч Стривігору–Дністра і Дністра–Бистриці-Підбузької, долиною річки на 
південь відбувалося скидання талих льодовикових вод. У цьому процесі також була 
задіяна Чуква-Вільшаницька палеодолина, історія формування та будова якої й дотепер 
потребують довивчення. 

У середньо-пізньоплейстоценовий час територія долини р. Бистриця-Підбузька була 
охоплена низхідними тектонічними рухами. З огляду на це середньо-верхньоплейстоце-
нові тераси в рельєфі долини річки взагалі не виражені, а їхні пухкі нагромадження по-
всюди перекриті алювієм голоценового віку.  

Зміна вектора тектонічних рухів відбулась на початку голоцену. Особливо активними 
висхідними тектонічними рухами охоплені прилеглі до Карпат ділянки долини, де в роз-
різах першої надзаплавної тераси, заплави та руслі річки відслонені корінні відклади. 
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GEOMORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE BYSTRYTSIA-PIDBUZKA  

RIVER VALLEY WITHIN THE FORE-CARPATHIANS 
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The geomorphological structure of one of the least explored river valleys of the north-west part of the 
Fore-Carpathians was discovered. Morphological, morphometric characteristics of the Bystrytsia-
Pidbuzka terraces, the structure features of their deposits’ sections were described. The progress of the 
glacial morpholithogenetic processes in the north-west part of the Fore-Carpathians was detailed. 

It was found that the river valley has been actively developing during the Early Pleistocene epoch, 
when the Galician (the fifth over-floodplain) terrace and four different-age terraces, which have formed 
the Loyeva level (the sixth over-floodplain terrace) till now, and starosilska terrace, which is 
hypsographically above the Loyeva level and below the Krasna level, were formed. The benches between 
the bases of the multiple altitude horizons of alluvium of the identified terraces were mainly disguised by 
the loess cover that is why actually they were not evident in the terrain. 

During the Early Pleistocene epoch (the Oka stage), at the time of the deglaciation of the adjacent to 
the Carpathian Mountains interfluve areas of Stryvihor–Dnister and Dnister–Bystrytsia-Pidbuzka, the 
glacial meltwater flowed along the river valley to the south. This was illustrated by the fact of the covering 
of the “warm” alluvium of the channel and flood plain facies by the periglacial alluvium in the section of 
the Galician terrace of the Bystrytsia-Pidbuzka River. 

During the deglaciation process of the north-west part of the Dnister valley, the Chukva-Vilshanyk 
palaeovalley was also invoked. The history of its formation and the structure requires further appraisal up 
to now. 

Younger Middle-Upper Pleistocene terraces that were obviously “hidden” in the broad bottom of the 
river valley morphologically were not clearly demonstrated. According to the morphometric, 
morphological characteristics they corresponded to the first over-floodplain terrace and Bystrytsia-
Pidbuzka floodplain. However, it has been reliably determined that only its upper 6 meters of the total 
24–26-meter of the soft sediments of the mass, which was discovered in the bottom of the Bystrytsia-
Pidbuzka River valley, have accumulated during the Holocene. The formation time of the middle and 
lower parts was not accurately determined so far. It is possible that it has begun to accumulate during the 
period of the glacial meltwater discharge, which flowed to the river valley, through both the Chukva-
Vilshanyk palaeovalley and the Upper-Dnister depression. The surface of the fluvioglacial deposits was 
covered with the Middle-Upper Pleistocene alluvium, and the section of the mentioned mass was finished 
by the Holocene alluvium.  

From the beginning of the Holocene the river valley was surrounded by the ascending tectonic 
movements, which were especially active on the area that is adjacent to the Carpathians, where their base 
was outcropped in sections the first over-floodplain terrace and the floodplain. 

Key words: terrace, Loyeva level, alluvium, loess, glacial meltwater, Upper-Dnister depression, 
Chukva-Vilshanyk palaeovalley. 
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Передкарпатська частина долини р. Свіча частково охоплює Моршинську і Заліську височини 

та Стрийсько-Жидачівську улоговину. У межах долини добре розвинуті різновікові тераси Свічі 
та Сукелі, які мають потужні стратифіковані лесові покриви, вивчення яких допоможе встановити 
номеклатуру і вік терас. 

У роботі детально схарактеризовано лесові покриви третьої (колодіївської) і четвертої 
(маріямпільської) терас, що репрезентовані, відповідно, розрізами Підбережжя і Міжріччя. 

Розріз Підбережжя – це нагромадження алювіальних і покривних відкладів третьої (колодіївсь-
кої) надзаплавної тераси р. Свіча, яка розвинена на її правобережжі. Тераса витягнута у вигляді 
неширокої (близько 2 км) смуги від села Заріччя до села Новоселиця. Від русла Свічі вона 
відділена системою різновисотних заплавних рівнів та першою і другою надзаплавними терасами. 
Межі між ними морфологічно чіткі, перевищення поверхні колодіївської тераси над урізом води  
в руслі Свічі досягає 10 м і більше. Покривна лесово-ґрунтова серія на терасі має потужність 
понад 6 м і розпочинається горохівським викопним ґрунтовим комплексом. 

Розріз Міжріччя представляє четверту (маріямпільську) надзаплавну терасу, яка нижче села 
Міжріччя утворює уступ до русла р. Свіча висотою близько 20 м. Тераса на цьому відтинку долини 
річки займає незначні площі і розвинена між селами Заріччя і Малі Дідушичі. Практично на усій 
своїй протяжності тераса безпосередньо обривається до русла річки. З протилежного боку, де 
тиловий шов, вона межує з п’ятою (галицькою) надзаплавною терасою, яка утворює уступ 
висотою до 10 м. Лесовий покрив на четвертій терасі має потужність до 14 м. У ньому добре 
розвинені дубнівський викопний ґрунт (MIS 3), горохівський викопний ґрунтовий комп-
лекс (MIS 5) і потужна пачка гідроморфних відкладів, які, очевидно, відповідають коршівському 
викопному ґрунтовому комплексу (MIS 7). 

Опрацьовані покривні товщі дозволяють надійно ідентифікувати маріямпільську та коло-
діївську тераси р. Свіча, а також окреслити номенклатуру решти терас прилеглих ділянок Заліської 
і Моршинської височин та Стрийсько-Жидачівської улоговини. 

Ключові слова: річкова тераса, лесово-ґрунтові покриви, дубнівський викопний ґрунт, 
горохівський та коршівський викопні ґрунтові комплекси, Передкарпаття, Заліська і Моршинська 
височини. 

 
Досліджувана ділянка нижньої течії р. Свіча охоплює частину Моршинської і За-

ліської височин та Стрийсько-Жидачівської улоговини, у межах яких добре розвинений 
комплекс голоцен-плейстоценових терас (див. рис. 1, 2). 

_____________________ 
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Рис. 1. Геоморфологічна будова долини р. Свіча у нижній течії 
Тераси: 1, 2 – поверхні Лоєвої (1 – сусідовицька1; 2 – бісковицька, за А. Яцишиним [5]);  
3 – галицька; 4 – маріямпільська; 5 – єзупільська; 6 – колодіївська; 7 – нерозчленовані перша–
друга тераси; 8 – перша тераса і заплавні рівні. Інше: 9 – свердловини та їхні номери;  
10 – лінія геолого-геоморфологічного профілю; 11 – досліджувані розрізи (А – Підбережжя; 
Б – Міжріччя) 

Fig. 1. Geomorphological structure of Svicha River valley in the lower course 
 

1 У межах поверхні Лоєвої розвинені чотири самостійні різновікові рівні (тераси): бісковицька, 
сусідовицька, дубрівська і торгановицька [5]. 
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Рис. 2. Схематичний геолого-геоморфологічний профіль по лінії І–І':  
1 – глини; 2 – суглинки; 3 – валунно-гальковий матеріал з піщано-гравійним наповнювачем; 

4 – неогенові глини (корінні породи) 
Fig. 2. Schematic geological-geomorphological profile by the line I–I' 

 
В межах ділянки Моршинської височини, охопленої межиріччям Бережниці–Сукелі, 

розвинена одна з терас поверхні Лоєвої – сусідовицька. Вона займає вододільні ділянки 
височини на відтинку від Болехова до Дашави. Морфологічно тераса добре виражена, 
має чіткі північну та південну межі, що представлені короткими (50–150 м) схилами,  
у підніжжях яких закладені долини рік Бережниця, Сукіль. 

Абсолютні відмітки сусідовицької тераси з віддаленням від Карпат змінюються  
у широкому діапазоні. На крайньому заході поширення тераси вони коливаються  
в межах 390–400 м, а перевищення поверхні тераси над руслами Сукелі та Свічі 
досягають 40–50 м. Цоколь тераси піднімається до відміток 355–362 м, що складає, 
відповідно, 19–20 та 15–17 м над руслами Свічі та Сукелі. 

В околицях Моршина поверхня сусідовицької тераси помітно знижується, опуска-
ючись до 365–375 м. Однак перевищення поверхні тераси над руслами Сукелі, Свічі за-
лишаються незмінними і коливаються в межах 40–50 м. Цоколь тераси поблизу Мор-
шина витриманий на рівні 345–350 м, що складає 20–25 м над руслами Сукелі та Свічі. 

У розрізі тераси можна виокремити три складові: цоколь, алювіальну товщу, мінливу 
за потужністю, і покривні лесово-ґрунтові нагромадження. Потужність алювіальних 
відкладів, які представлені здебільшого валунно-гальково-гравійними сумішами русло-
вої фації, змінюється від 2–4 до 12–14 м [3]. Чітких тенденцій змін їхніх потужностей за 
простяганням тераси не спостерігається. Покривна товща тераси змінюється у ще 
більших діапазонах – від 5–10 до 30–40 м [3]. Тераса розчленована густою мережею ярів, 
балок, долин дрібних потоків. Особливо густа ерозійна мережа розвинена в околицях 
Моршина–Сихова. Найбільші з долин, ярів, балок наскрізь прорізають лесову і алю-
віальну товщі тераси, досягаючи її цоколю. 

На схилах Заліської височини, яка формує правий (південний) борт долини р. Свіча, 
розвинений значно різноманітніший терасовий комплекс. Гіпсометрично найвища ‒ 
бісковицька тераса поверхні Лоєвої, розвинена між населеними пунктами Долина–
Солуків–Слобода Долинська. Тут тераса формує кульмінаційні відмітки межиріччя 
Свічі–Тур’янки. Долиною р. Тур’янка вона “відрізана” від основних площ Заліської 
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височини. Абсолютні відмітки денної поверхні тераси мають яскраво виражений ухил  
з півдня на північ, тобто згідно з течією цього відтинку русла р. Свіча. Відмітки зміню-
ються від 460–470 м, що у крайній південній частині поширення тераси, розташованій 
поблизу західних околиць м. Долина, до 405–415 м – на її крайній півночі, між селами 
Солуків–Слобода Долинська. Перевищення поверхні тераси над руслом Свічі також 
мають добре виражену тенденцію до зниження у напрямі з півдня на північ, від 55–65 до 
37–47 м. 

Ложе алювію тераси поблизу м. Долина розташовується на рівні 445–450 м, що 
складає 40–45 м над руслом Свічі і на рівні води у руслі Тур’янки. У напрямі на північ 
абсолютні і відносні відмітки ложа алювію змінюються: абсолютні відмітки знижуються 
до 400–410 м, що складає 32–42 м над руслом Свічі та 30–40 м – над руслом Тур’янки. 

В основі пухких нагромаджень тераси залягає 9–10-метрова товща алювіального 
погано- та середньообкатаного валунно-галькового матеріалу, перекритого зверху  
4–7-метровою товщею лесоподібних супісків і суглинків. Алювіальна товща обводнена, 
її водами живляться численні праві допливи р. Свіча, включно з Тур’янкою. 

Між селами Солуків та Зарічне поширена морфологічно чудово виражена галиць-
ка (п’ята надзаплавна) тераса. Нею зайняте практично усе межиріччя Свічі–Тур’янки, 
крім порівняно неширокої, прилеглої безпосередньо до русла р. Свіча, смуги межиріччя, 
яке зайняте молодшими терасами – від маріямпільської (четвертої надзаплавної) до 
першої надзаплавної та заплави включно. 

Галицька тераса простягається вздовж русла р. Свіча на майже 18 км, її ширина 
змінюється мало і складає близько 4 км. Тільки на крайній півночі межиріччя Свічі–
Тур’янки, поблизу сіл Малі Дідушичі–Велика Тур’я, вона поступово звужується,  
а в околицях с. Зарічне й узагалі зникає. За такої великої протяжності тераси абсолютні 
відмітки її поверхні суттєво зменшуються з віддаленням від гір. Зокрема, ближче до гір, 
поблизу сіл Солуків–Якубів, поверхня галицької тераси витримана на рівні 400–410 м. 
На крайній північно-східній ділянці поширення тераси, що поблизу с. Зарічне, відмітки 
знижуються до 320–310 м. У цьому ж напрямі зменшуються і її перевищення над 
руслами головних рік регіону. Наприклад, перевищення поверхні тераси над руслом 
Свічі на широті сіл Солуків–Якубів досягають 35–45 м та до 25–35 м – над руслом 
р. Тур’янка. Поблизу с. Зарічне вони знижуються, відповідно, до 28–36 м та 23–31 м. 

Абсолютні відмітки ложа алювію тераси також мають яскраво виражений ухил від 
гір на схід і північний схід, тобто згідно з течією р. Свіча. Зокрема, найближче до гір, 
поблизу сіл Солуків–Якубів, воно піднімається до відміток у 370–380 м. На крайній 
північно-східній ділянці поширення тераси ложе алювію розташовується вже на рівні 
290–300 м. Перевищення ложа алювію над меженним урізом води в руслі Свічі також 
зменшуються з віддаленням від гір і коливаються у діапазоні 10–15 м поблизу сіл 
Солуків–Якубів, та 6–8 м – у районі с. Зарічне. 

У будові алювіальної товщі цього фрагменту галицької тераси можна виокремити дві 
чітко виражені тенденції: одна з них полягає у подрібненні гранулометричного складу 
алювію з віддаленням від гір; інша – в тому ж напрямі зменшується потужність алю-
віальної товщі. Наприклад, згідно з даними бурових робіт, потужність горизонту алювію 
у районі с. Белеїв досягає 11–17 м, а поблизу Малих Дідушич–Зарічного зменшується до 
5–10 м. Зверху алювій перекритий 10–15-метровою лесово-ґрунтовою товщею [3]. 

Маріямпільська (четверта надзаплавна) тераса збереглась між селами Заріччя і Малі 
Дідушичі. Вона у вигляді неширокої (до 1 км) смуги простягається між руслом Свічі, яке 
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обмежує її з північного заходу, і галицькою терасою, яка прилягає до неї з південного 
сходу. Від галицької тераси вона нижча на 10–15 м, а межа між ними представлена 
морфологічно чітко вираженим задернованим уступом галицької тераси. На окремих 
ділянках межа між ними підкреслюється долиною р. Лушава, яка закладена у підніжжі 
уступу галицької тераси. 

Абсолютні відмітки поверхні маріямпільської тераси плавно зменшуються згідно  
з течією р. Свіча від 340–345 м, що поблизу с. Заріччя, до 325–330 м – в околицях с. Малі 
Дідушичі. При цьому перевищення поверхні тераси над руслом Свічі мало змінюються 
і коливаються у межах 15–20 м. Цоколь тераси піднімається над руслом річки на 3–5 м. 

На значних відстанях маріямпільська тераса виходить безпосередньо до русла річки 
або межує з першою надзаплавною терасою, заплавою і відділена від них 15–20-метро-
вим уступом. На одній з ділянок цього крутого терасового уступу, яка розташована в 
1 км нижче с. Міжріччя, для вивчення доступні усі складові елементи тераси. Опис 
розрізу Міжріччя подаємо нижче2 (див. рис. 3). 

 Глибина, м 
Сучасний ґрунтовий комплекс. Чітко розрізняють дві фази 

ґрунтоутворення: верхню (другу – молодшу), представлену чорноземним 
ґрунтом з чітким генетичним профілем, і нижню (першу – старшу), яка 
представлена лісовим ґрунтом. 

0–1,8 

Ґрунт другої фази (верхній) дуже денудований, його потужність до 0,3 м. 
Гумусовий (Н) горизонт (0,2 м) – супіски темно-сірі, у нижній частині 

з жовтуватим відтінком, макропористі, з корінням рослин. Перехід 
язикуватий. 

Ілювіальний (І) горизонт (0,1 м) – супіски безкарбонатні, жовтувато-
сірі, з великою кількістю червоточин (діаметром 1–2 см) і кротовин 
(діаметром до 7 см), заповнених матеріалом гумусового горизонту. 

 

Ґрунт першої фази (нижній) потужністю до 1,5 м представлений лише 
ілювіальним (І) горизонтом. Це супіски дуже щільні, червунувато-
коричневі, безкарбонатні, з густою (через кожні 5–10 см) сіткою 
вертикальних і горизонтальних тріщин, що розпочинаються з поверхні 
шару і пронизують його на усю потужність. Максимальна ширина 
тріщин до 5–7 см. Вони заповнені сизим глеєм, який докорінно змінює 
колір шару. У шарі багато пухких залізисто-манґанових новоутворень 
діаметром до 0,5 см і новоутворень типу кілець Лізеганга діаметром до 
3 см. Перехід поступовий. 

 

Суглинки голубувато-сірі, відносно однорідні, дуже щільні, 
безкарбонатні, містять плями бурого озалізнення, новоутворення типу 
кілець Лізеганга і чорні залізисто-манґанові новоутворення діаметром  
до 0,6 см. 

Перехід ясний, підкреслений смугою бурого озалізнення, іноді це 
ортзанд товщиною до 3 см. Очевидно, це верхній ортзанд дубнівського 
ґрунту, що залягає нижче. 

1,8–2,3 

Дубнівський викопний ґрунт представлений голубувато-сірими 
важкими суглинками, безкарбонатними, дуже озалізненими. Плями і 

2,3–3,2 

2 Тут і далі стратиграфічні горизонти і підгоризонти згідно зі стратиграфічною схемою [1, 10]. 
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лінзи бурого озалізнення підкреслюють складну внутрішню будову і 
плікативну деформованість шару. Характерною ознакою шару є його 
переповненість чорними залізисто-манґановими новоутвореннями, які 
утворюють або лінзочки, або гнізда (до 15 см). 

Нижній контакт дуже різкий, підкреслений вишнево-бурим 
ортзандом потужністю до 1 см. 

Нижній горизонт верхньоплейстоценових лесів. 
Верхніх 0,6 м шару (під ортзандом) складені суглинками сірими, які 

утворюють окремі тіла розміром 0,3×0,5 м. Основна частина шару 
яскраво-жовта. Для шару характерна неповносітчаста посткріогенна 
текстура, з висотою сітки 0,5–1,0 см і шириною до 2 см. Текстура 
підкреслена бурим озалізненням. 

Перехід поступовий, за появою окремих грив темно-сірих суглинків 
денудованого гумусового горизонту горохівського викопного ґрунто-
вого комплексу. 

У нижній частині (0,5 м) нижнього горизонту верхньоплейсто-
ценових лесів суглинки світло-жовті, позбавленні посткріогенної тексту-
ри, проте плікативно деформовані. Це підкреслено лінзами темно-сірих 
суглинків денудованого гумусового (Н) горизонту горохівського комп-
лексу. У шарі зустрічаються окремі гальки пісковиків діаметром до 3 см. 

Перехід ясний, за зміною кольору. 

3,2–4,3 

Горохівський викопний ґрунтовий комплекс представлений лише 
ілювіальним (І) горизонтом. Він складений суглинками безкарбо-
натними, червонувато-бурими, в нижній частині з сизим відтінком 
внаслідок оглеєння. Характерною ознакою шару є тріщинуватість, вузькі 
субвертикальні тріщини заповнені глеєм. Вони розпочинаються з 
поверхні ілювіального горизонту, пронизують його повністю і про-
никають у підстильні породи. У верхній частині шару розвинута 
комірчаста посткріогенна текстура діаметром до 5 мм. Зустрічаються 
вишневі і чорні залізисто-манґанові конкреції діаметром до 3 мм. 
Структура горизонту грудкувата, тільки у нижній частині суглинки 
безструктурні. 

Нижній контакт поступовий, за зміною кольору.  

4,3–6,0 

Похований діяльний шар (збаразький) представлений суглинками 
безструктурними, щільними, сизого і бурого кольору. Характерна ознака 
шару – неповносітчаста посткріогенна текстура, з висотою сітки до  
1,5–2,0 см (див. рис. 4), оглеєність і велика кількість чорних залізисто-
манґанових новоутворень діаметром до 0,5 мм. Нижній контакт прово-
димо умовно, за зникненням неповносітчастої текстури. Необхідно під-
креслити, що похований діяльний шар на окремих ділянках несе сліди 
горохівського ґрунтоутворення. 

6,0–7,3 

Суглинки сірі, зеленкувато-сірі, з голубуватим відтінком, переповнені 
залізисто-манґановими конкреціями діаметром до 5 мм. Суглинки без-
карбонатні, є окремі перегнилі стебла рослин і плями оранжевого 
озалізнення, які можуть свідчити про процеси ґрунтоутворення. 

7,3–8,3 
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Рис. 4. Неповносітчаста посткріогенна текстура збаразького похованого діяльного шару  
у розрізі Міжріччя 

Fig. 4. Semi-mesh postcryogenic texture of Zbarazh fossil active layer in Mizhrichchia section 
 

Суглинки сірі, голубувато-сірі, у нижній частині із зеленкуватим 
відтінком. Вони щільні, безкарбонатні, містять залізисто-манґанові ново-
утворення діаметром до 5 мм. Зустрічаються окремі тонкі (перші мілі-
метри) вертикальні тріщини з плівками озалізнення. У нижній частині 
шару (особливо поблизу тріщин) спостерігається субгоризонтальна 
шаруватість, яка підкреслена озалізненням. 

Нижній контакт ясний, за зміною кольору, підкреслений смугами 
бурого озалізнення. 

8,3–9,2 

Болотні нагромадження представлені темно-сизими суглинками, що 
містять складної конфігурації лінзи гітії (до 15 см). Гітія більше тяжіє до 
верхньої частини товщі. Є окремі вертикальні тріщини з патьоками 
бурих гідроокислів. Біля тріщин колір порід світлішає, добре видно 
горизонтальну шаруватість, що підкреслено озалізненням і оманґа-
нуванням. 

9,2–11,8 

Суглинки легкі, зеленкувато-сірі, щільні, безкарбонатні, горизонталь-
но верствуваті, що підкреслено смугами бурого озалізнення. На окремих 
ділянках спостерігається комірчаста текстура, діаметр комірок до 5 мм. 

Описану в інтервалі 9,2–12,7 м пачку порід, швидше за все, можна 
корелювати з коршівським викопним ґрунтовим комплексом (його 
гідроморфним різновидом). 

11,8–12,7 
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Суглинки безкарбонатні, аналогічні описаним вище, але з добре вира-

женою на усю потужність комірчастою текстурою, з діаметром комірок 
до 5 мм, що підкреслено бурим озалізненням. У підошві шару суглинки 
настільки озалізнені, що набувають суцільного бурого кольору. Окремі 
ділянки шару забарвлені у світло-жовтий колір. У горизонті хаотично 
трапляються дуже звітрілі (до повної руйнації) і озалізнені гальки піско-
виків. Нижня частина шару, ймовірно, відігравала роль геохімічного 
бар’єру. 

Нижній контакт ясний, за зміною кольору. 

12,7–13,7 

Шарувата пачка, що представлена чергуванням зеленкувато-сірих 
суглинків і жовтих пісків. Потужність прошарків не перебільшує де-
кількох сантиметрів. Очевидно, це заплавний алювій. 

13,7–14,0 

Русловий гравійно-валунно-гальковий матеріал. У складі уламкового 
матеріалу домінують пісковики карпатського походження. 

14,0–17,0 

Нижче (до урізу води в руслі р. Свіча) спостерігається неогеновий 
цоколь тераси висотою близько 3 м. 

17,0–20,0  
(уріз води) 

 
Отже, на алювії маріямпільської тераси розвинена товща відкладів, що може бути 

віковим аналогом коршівського викопного ґрунтового комплексу, яким розпочинаються 
покривні пачки терас у розрізах Маріямпіль, Довге, Муроване та ін. [2, 4, 9, 10]. 

До маріямпільської тераси здебільшого тісно “прив’язана” інша тераса Свічі – верх-
ньоплейстоценова колодіївська. Найкраще вона розвинена на межиріччі Свічі–Тур’янки 
між селами Мала Тур’я та Міжріччя. Тераса морфологічно добре виражена (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Колодіївська (друга надзаплавна) тераса Свічі поблизу с. Підбережжя 
Fig. 5. Kolodiiv (second overflood-plain) terrace of Svicha River near Pidberezhzhia village 
 
Північніше с. Підбережжя колодіївська тераса безпосередньо виходить до русла 

Свічі й утворює круті, подекуди прямовисні незадерновані схили з відносною висотою 
над руслом річки до 8–12 м. На одній з ділянок цього крутого уступу тераси, 
розташованої у північно-східній околиці с. Підбережжя, недалеко від місця перетину 
русла Свічі трубопроводом і ЛЕП, і був закладений розріз Підбережжя, опис якого 
наводимо нижче (див. рис. 6). 
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Сучасний ґрунтовий комплекс представлений ґрунтами двох фаз 

ґрунтоутворення: верхнім (другим – молодшим) – чорноземним, нижнім 
(першим – старшим) – лісовим. 

Ґрунт другої (молодшої) фази сучасного ґрунтоутворення. 
Гумусовий (Н) горизонт потужністю 0,35 м складений темно-сірими 

і сірими пухкими суглинками, з жовтуватим відтінком. Внизу горизонт 
переповнений корінням рослин. Суглинки безкарбонатні, однорідні, з 
червоточинами (діаметром до 1,5 см) і кротовинами (до 7 см у діаметрі). 

Перехід ясний, язикуватий. 
Ілювіальний (І) горизонт потужністю 0,25 м складений супісками 

світло-коричневими, макропористими, з великою кількістю червоточин 
і окремих кротовин (діаметром до 7 см), заповнених матеріалом 
горизонту Н. 

0–1,8 

Ґрунт першої (старшої) фази сучасного ґрунтоутворення представ-
лений лише ілювіальним (І) горизонтом потужністю 1,2 м. Він складений 
червонувато-бурими суглинками, дуже щільними, безкарбонатними, 
розбитими на усю потужність дуже густою (до 10 см) сіткою вузьких 
(1,5–2,0 см) тріщин, виповнених сизим глеєм. Можливо, тріщини розви-
нуті по рослинності. Шар переповнений чорними залізисто-манґановими 
новоутвореннями діаметром до 5 мм. Для нижньої частини шару харак-
терні сизі глейові плями діаметром до 1 см. Окремі тріщини, що запов-
нені сизим глеєм, проникають на глибину до 10 см у підстильні породи. 

Нижній контакт різкий, за зміною літології. 

 

Піски різнозернисті, жовтувато-бурі, неясношаруваті, безкарбонатні, 
з великою кількістю чорних залізисто-манґанових новоутворень, особ-
ливо поблизу нижнього контакту. 

Верхній і нижній контакти, очевидно, ерозійні. Від верхнього 
контакту пісків відходять поодинокі тріщини глибиною до 35 см і шири-
ною до 2 см у верхній частині, які заповнені світло-сірими пісками. Біля 
нижнього контакту пісків є гриви висотою до 20 см суглинків, що 
залягають нижче. 

1,8–2,1  
(±0,1 м через 

нерівні нижній 
і верхній 
контакти) 

Суглиниста пачка сизого кольору з великою кількістю смуг оза-
лізнення потужністю до 1 см. Смуги підкреслюють складну плікативну 
деформованість пачки, що дає змогу корелювати її з наддубнівським 
соліфлюкційним шаром. Для неї характерні залізисто-манґанові ново-
утворення і окремі новоутворення типу кілець Лізеганга. Горизонт 
тріщинуватий, неоднорідний, озалізнений. До підошви шару суглинки 
стають одноріднішими. 

Нижній контакт поступовий. 

2,1–2,8 

Дубнівський викопний ґрунт представлений безкарбонатними суглин-
ками, дуже щільними, голубувато-сірими, місцями з плямами оран-
жевого озалізнення і зеленкувато-сірими гривами суглинків, які харак-
терні для середньої частини шару і свідчать про його плікативну дефор-
мованість. Для горизонту характерні новоутворення типу кілець Лізе-
ганга діаметром до 5 см. Є багато залізисто-манґанових новоутворень 
діаметром до 3 мм. 

2,8–3,9 
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Біля нижнього контакту інтенсивне озалізнення, породи стають 

оранжево-бурими. По нижньому контакту зафіксовано чіткий ортзанд. 
Нижній горизонт верхньоплейстоценових лесів. У верхніх 0,8 м 

суглинки однорідні, безкарбонатні, з вишневими і чорними залізисто-
манґановими новоутвореннями діаметром до 0,5 см. Суглинки оглеєні, 
особливо у нижній частині шару. Перехід поступовий. 

У нижній частині підгоризонту (потужністю 0,9 м) різко зростають 
оглеєння і озалізнення. Тут з’являються лінзи гумусованих суглинків 
горизонту Н горохівського викопного ґрунтового комплексу, який заля-
гає нижче. Шар плямисто забарвлений (домінують сизий, бурий кольо-
ри), плікативно деформований, має багато чорних залізисто-манґанових 
новоутворень. Шар можна розглядати як надгорохівську соліфлюкційну 
пачку. 

3,9–5,6 

Горохівський викопний ґрунтовий комплекс має чіткий генетичний 
профіль. 

Гумусовий (Н) горизонт потужністю до 0,5 м складений супісками, а 
в нижній частині глинистими пісками. Він має темно-сіре забарвлення, 
містить окремі вуглики до 1,0 см у поперечнику і залізисто-манґанові 
новоутворення діаметром до 5 мм. До підошви шару інтенсивність тем-
ного забарвлення зменшується. 

Ілювіальний (І) горизонт потужністю до 0,2 м сформований на пісках 
з включеннями гравію і гальки. Він має червонувато-бурий, що 
викликано озалізненням. 

5,6–6,2 

Русловий алювій збудований добре обкатаним валунно-гальковим 
матеріалом. Максимальний розмір уламків досягає 0,5 м. У складі грубих 
уламків домінують різноманітні пісковики карпатського походження. 
Колір алювіальних нагромаджень червонувато-бурий. Найінтенсивніше 
буре забарвлення спостерігається у верхній частині шару. 

6,2–11,2 

 
Висота тераси, потужність алювію і покривної пачки за простяганням мінливі. 

Місцями з’являється цоколь тераси висотою до 1 м. 
Отже, покривна пачка в розрізі Підбережжя розпочинається горохівським викопним 

ґрунтовим комплексом, як і в розрізі Колодіїв, де на цьому рівні залягають добре вивчені 
еемський торф та гітія, а також низка інтерстадіальних (колодіївських) ґрунтів верхнього 
плейстоцену (МІS 5) [6–8, 11]. Це дає можливість упевнено корелювати опрацьовану 
терасу з терасою у розрізі Колодіїв і окреслити її як колодіївську. 

Значно складніше виявилося розв’язати проблему геоморфологічної будови 
межиріччя Свічі–Сукелі, яке є орографічним відгалуженням Стрийсько-Жидачівської 
улоговини, затисненим між Моршинською та Заліською височинами. Межиріччя ши-
роке (до 3–4 км), слабко розчленоване, подекуди заболочене і заторфоване. В його межах 
морфологічно добре вираженими є заплава та перша надзаплавна тераса рік Свічі та 
Сукелі, які у вигляді вузьких смуг витягнуті вздовж русел рік. Центральні ділянки 
межиріччя охоплені терасами, які наразі складно достовірно ідентифікувати. 

Підсумовуючи результати досліджень, проведених у нижній течії Свічі, варто від-
значити широкий розвиток річкових терас з добре розвиненими на них лесово-ґрунто-
вими покривами. На другій (колодіївській) і четвертій (маріямпільській) надзаплавних 
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терасах вдалось детально опрацювати розрізи плейстоценових відкладів і надійно 
скорелювати їх з одновіковими терасами інших річок Передкарпаття. 
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LOESS COVERS ON THE TERRACES IN THE LOWER COURSE  

OF SVICHA RIVER 
 

Andriy Yatsyshyn1, Andriy Bogucki1, Roman Dmytruk1,  
Olena Tomeniuk1, Maria Łanczont2, Teresa Madeyska3 

 
1 Ivan Franko National University of Lviv, 

Р. Doroshenko St., 41, UA – 79007 Lviv, Ukraine, e-mail: andrij_jacyshyn@ukr.net, 
pleistocene@ukr.net, dmytruk_roman@yahoo.com, o_tomeniuk@lnu.edu.ua 

2 Maria Curie-Sklodowska University, 
Kraśnicka St., 2 cd, PL – 20718 Lublin, Poland, e-mail: lanczont@poczta.umcs.lublin.pl 

3 Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, 
Twarda St., 51/55, PL – 00-818 Warsaw, Poland, e-mail: tmadeysk@twarda.pan.pl 

 
The Fore-Carpathians part of Svicha River valley partially covers Morshyn and Zalissia Uplands and 

Stryi-Zhydachiv depression. Within the Svicha and Sukil' river valleys, there are well-developed 
different-age terraces with thick stratified loess covers. The investigation of the last ones can help to 
define nomenclature and age of the terraces. The loess covers of the third (Kolodiiv) and the fourth 
(Mariampil) terraces, which are represented by Pidberezhzhia and Mizhrichchia sections accordingly, are 
characterised in detail in the article. 

Pidberezhzhia section represents a sequence of alluvial and covering deposits of the third (Kolodiiv) 
over-floodplain terrace of Svicha River, which is developed on its right bank. The terrace is stretched out 
in the form of a narrow (about 2 km) strip from the village Zarichchia to the village Novoselytsia. It is 
separated from the Svicha riverbed by the system of different-altitude floodplain levels and the first and 
second over-floodplain terraces. The boundaries between them are morphologically distinct, the 
exceeding of the surface of the Kolodiiv terrace above the water level in the riverbed of Svicha reaches 
10 m or even more. Covering loess-soil series on the terrace has a capacity of more than 6 m and begins 
with the Horokhiv fossil soil complex. 

Mizhrichchia section represents the fourth (Mariampil) over-floodplain terrace, which to the north of 
Mizhrichchia village forms a scarp to the riverbed of the Svicha River, about 20 m in height. The terrace 
on this part of the valley of the river covers small areas and it is developed between the villages of 
Zarichchia and Mali Didushychi. Almost along its length, the terrace directly scarps to the riverbed. On 
the opposite side, where the rear seam is, it borders on the fifth (Galician) over-floodplain terrace, which 
forms a scarp about 10 m in height. Loess cover on the fourth terrace is up to 14 m thick. There are well-
developed Dubno fossil soil (MIS 3) and Horokhiv fossil soil complex (MIS 5) and a thick sequence of 
hydromorphic deposits, which obviously correspond to the Korshiv fossil soil complex (MIS 7) in loess-
paleosol series. 

The studied Pleistocene covers allow us to reliably identify Mariampil and Kolodiiv terraces of the 
Svicha River, as well as outline the nomenclature of the remaining terraces of the adjacent sections of the 
Zalissia and Morshyn Uplands and Stryi-Zhydachiv depression. 

Key words: river terrace, loess-soil covers, Dubno fossil soil, Horokhiv and Korshiv fossil soil 
complexes, Fore-Carpathians, Zalissia and Morshyn Uplands. 
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ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЕМІНАР  

“ЗВІТРЮВАННЯ ГІПСІВ І АНГІДРИТІВ”  
 

19–21 січня 2017 р. у Варшавському університеті відбувся польсько-український 
семінар на тему “Звітрювання гіпсів і ангідритів”. Семінар організовано Інститутом 
загальної геології Варшавського університету і географічним факультетом Львівського 
національного університету імені Івана Франка. Семінар фактично був презентацією 
результатів досліджень за грантом DEC-2012/05/B/ST10/00918 Національного центру 
науки, який реалізований у 2013–2017 рр. (керівник гранту проф. Мацей Бомбель) на 
території України, Польщі, Німеччини та Іспанії. 

У семінарі взяло участь близько тридцяти науковців із різних інституцій України і 
Польщі, зокрема Варшавського та Львівського університетів, Інституту геології і геохі-
мії горючих копалин НАН України, Державної вищої школи імені Яна Павла ІІ (м. Бяла 
Подляска), Інституту палеобіології ПАН, Інституту охорони природи ПАН та ін. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Засідання українсько-польського семінару “Звітрювання гіпсів і ангідритів” 
Fig. 1. Meeting of the Polish-Ukrainian seminar “Weathering of gypsum and anhydrite rocks” 

 
На семінарі заслухано понад двадцять наукових доповідей, присвячених морфології 

купольних структур, що утворюються під час звітрювання гіпсів і ангідритів, їхнього 
походження, методів дослідження, динаміки розвитку, літолого-петрографічної характе-
ристики гіпсово-ангідритових товщ та ін. Низка доповідей стосувалась дослідження 
купольних форм на дні нині недіючого гіпсового кар’єру в с. Піски біля м. Щирець 
Львівської обл. На дні цього кар’єру закладено дослідницький полігон, встановлена 
система реперів для дослідження динаміки розвитку купольних структур тощо. 
Систематичні стаціонарні спостереження проводили понад 10 років. Зібрано величезний 
фактичний матеріал для розв’язання означеної проблеми. Відзначимо також, що для 
дослідження полігону застосовано великомасштабне сканування дна кар’єру та 

_____________________ 
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мікрокліматичні спостереження тощо. На базі цього полігону планували створення 
пам’ятки неживої природи. 

 

 
 

Рис. 2. Купольна структура на дні недіючого гіпсового кар’єру в с. Піски (травень 2014 р.) 
Fig. 2. Swelling structure on the bottom of the abandoned gypsum quarry in Pisky village (May 2014) 

 
Купольні структури на дні кар’єру с. Піски 

сформувались уже після припинення експлуа-
тації кар’єру, тобто вони дуже молоді. Їхні роз-
міри змінюються у широких межах, досягаючи 
максимально 10 м і більше завдовжки і понад 2 м 
заввишки, усередині вони пустотілі (рис. 2). 

До цього наукового заходу підготовлено і 
видано матеріали польсько-українського семі-
нару “Wietrzenie skał gipsowych i anhydryto-
wych” (рис. 3), готується фундаментальна мо-
нографія, видання якої заплановано на 2018 р. 

Варто звернути увагу на дуже від’ємні мо-
менти, пов’язані з вивченням купольних струк-
тур у кар’єрі с. Піски. На жаль, наші досліджен-
ня викликали негативну реакцію орендарів 
кар’єру1. Зауважимо, що недіючий кар’єр, у яко-
му ми проводили дослідження, знаходиться на 
відстані більше 2 км від уступу діючого кар’єру. 
Не зважаючи на листи-прохання від керівництва 

1 Гіпсовий кар’єр у с. Піски орендований ПАТ “Миколаївцемент”, який належить закордон-
ному капіталу (із вересня 2013 р. ПАТ “Миколаївцемент” стало частиною групи CRH (Cement 
Roadstone Holding)). 

 
 

Рис. 3. Матеріали, видані до семінару 
Fig. 3. Collection of the articles  

published to the seminar 
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університету та факультету, нам практично забороняли працювати. Іноді складалось 
враження, що нас позбавляли будь-якої можливості дослідження своєї території. Доля 
дослідницького полігону (орієнтовно 250×160 м) жахлива. Взимку 2017 р. на наш по-
лігон орендарі скерували техніку з діючого кар’єру і майданчик був повністю знище-
ний (рис. 4). Втрачено не тільки можливість проводити стаціонарні дослідження 
унікального об’єкту, подібні до якого є лише в декількох країнах світу (Польща, 
Німеччина, Іспанія, Канада), але й постало питання, хто є господарем на нашій землі. 

 

 
 

Рис. 4. Руйнування багатолітнього дослідницького полігону спецтехнікою 
ПАТ “Миколаївцемент” (січень 2017 р. Фото Д. Луговського) 

Fig. 4. Destruction of a multi-year research polygon by special equipment of Public Joint Stock 
Company “Mykolaivcement” (January 2017. Photo made by D. Ługowski) 

 

 
 

Рис. 5. Полігон після руйнування (квітень, 2017 р.) 
Fig. 5. Polygon after destruction (April 2017) 

 
Тішить єдине, що куполи незнищенні: уже на зруйнованих територіях вони 

народжуються знову і ростуть. Це вселяє надію, що не все втрачено. 
 

Андрій Богуцький, Олена Томенюк 
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АКТУАЛЬНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
МАРКЕТИНГУ СТАЛОГО ТУРИЗМУ1 

 
 
В контексті пошуку можливостей активізації соціально-економічного життя  

в Україні та її регіонах немалі сподівання покладають на розвиток туризму. Становлення 
цієї динамічної галузі зумовило появу низки спеціалізованих навчальних закладів та 
окремих підрозділів (факультетів, інститутів, кафедр) в університетах, які покликані 
готувати фахівців зі спеціальності “Туризм” для багатьох новостворених туристичних 
фірм. Однак попри наявність помітного соціального замовлення на розвиток цього 
сегмента української економіки помітною є недостатність наукового і навчально-
методичного забезпечення нової спеціальності. Особливо відчутною є потреба розроб-
лення концептуальних і прикладних засад маркетингової стратегії розвитку туризму  
з огляду на динамізм ринку споживачів та послуг у цій галузі, її залежність від багатьох 
економічних, соціально-політичних та інформаційних чинників. 

З огляду на це вихід у 2016 р. навчального посібника “Маркетинг у туризмі”, який 
розкриває специфіку маркетингу сталого туризму, розроблення стратегічних принципів 
маркетингу туристичної діяльності, аналіз ринку споживачів у цій галузі, особливості 
рекламної діяльності у туризмі та цінової політики, а також низку інших важливих 
прикладних аспектів. Це стало важливим здобутком не лише української туристичної 
освіти, але й туризмознавчої науки та практики. Посібник підготував досвідчений 
фахівець у галузі економічної географії і туризму, доктор географічних наук, професор 
кафедри країнознавства і туризму Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка Ігор Смирнов. 

Перевагою посібника І. Смирнова порівняно з іншими подібними виданнями є його 
добре продумана структура, яка забезпечує повне й об’єктивне висвітлення всіх аспектів 
маркетингу у туризмі на основі поєднання традиційних та модерних методологічних  
і дидактичних підходів. Зокрема, суттєвою дидактичною новизною посібника є висвіт-
лення концептуальних засад сталого туризму та розроблення стратегії туристичного 
маркетингу. Згідно з принципами організації маркетингової діяльності в посібнику 
І. Смирнова розкрито особливості ринку споживачів у туризмі, показано моделі спо-
живчих уподобань у цій галузі. Новаторськими за змістом та викладом матеріалу  
є розділи про вимірювання і прогнозування попиту в туризмі, життєвий цикл товару  
в туризмі, проблеми встановлення контактів з клієнтами та стимулювання збуту в туриз-
мі, виставковий маркетинг в туризмі та його логістику. На основі багатого фактичного 
матеріалу в посібнику розглянуто питання цінової політики та реклами в туристичному 
маркетингу. З урахуванням сучасних економічних та геополітичних викликів І. Смирнов 
подає такі теми, як планування та фінансування маркетингу в туризмі. 

1 Відгук на навчальний посібник: Смирнов І. Маркетинг у туризмі : навч. посіб. К. : 
КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. 251 с. 
 
© Дністрянський М., Дністрянська Н., 2016 

                                                           



Актуальне інформаційне забезпечення маркетингу сталого туризму                                               431 
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2016. Випуск 50 

 
У посібнику реалізовано й україноцентричний підхід, що, зокрема, проявилося  

у змісті розділу “Промоційно-маркетингова політика України в сфері туризму (в кон-
тексті підготовки і проведення Євро-2012)”. Виклад усіх тем ґрунтований на поданні 
необхідних актуальних фактичних даних у вигляді таблиць та рисунків. 

Добре продуманим є і дидактичний блок посібника, який охоплює робочу навчальну 
програму з дисципліни “Маркетинг туризму”, контрольні запитання та завдання, список 
допоміжної літератури та різні додатки. 

Вихід у світ посібника І. Смирнова “Маркетинг у туризмі”, підготовленого на 
високому науково-методичному рівні, засвідчив готовність української туризмознавчої 
школи вирішувати важливі сучасні прикладні та навчальні проблеми. 

 
 

Мирослав Дністрянський, Наталія Дністрянська 


