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ПІДСУМКИ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ 
РОБОТИ ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЗА 2011–2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Володимир Біланюк, Євген Іванов 

Львівський національний університет імені 
Івана Франка 

Проаналізовано основні показники студентської науко-
вої роботи географічного факультету 2011 і 2012 роках. Під-
ведено підсумки цьогорічної студентської наукової конференції, 
визначено переможців за найкращу наукову доповідь. 

Ключові слова: студент, наукова робота, конференція, 
доповідь. 

 
Підсумки студентської наукової роботи підбиваються у 

щорічному звіті про наукову роботу географічного факуль-
тету, який слухається на Вченій раді факультету і Науково-
технічній раді Університету. На жаль, студентство практично 
немає можливості ознайомитися із результатами власної науко-
вої діяльності. Водночас, за підсумками факультетської студент-
ської наукової конференції з року в рік видається збірник 
наукових праць, який активно поширюється серед зацікавлених 
у науковій роботі студентів. Користуючись нагодою, хочемо 
ознайомити читачів цього збірника із підсумками студентської 
наукової роботи географічного факультету за 2011–2012 нав-
чальний рік. 

Загалом, студентська наукова робота на географічному 
факультеті поставлена на належному, доволі високому рівні. 
Яскравим підтвердженням цього є той факт, що минулого року 
за показниками студентської наукової роботи географічний 
факультет зайняв перше місце в Університеті, що відзначено в 
ухвалі Науково-технічної ради. 

На географічному факультеті функціонує десять студент-
ських наукових гуртків в яких беруть участь понад 180 сту-
дентів від першого до п’ятого курсів. 
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Зокрема це ландшафтознавчий гурток, гурток “Геоморфо-
лого-палеогеографічний гурток”, гурток “Антропогенна транс-
формація ґрунтів” (керівник: проф. М. Кіт), гурток “Чорноземи 
України” (керівник: доц. І. Папіш), гурток “Екологія води і 
ґрунту” (керівник: проф. З. Гамкало), гурток з активного туризму 
(керівник: доц. М. Гамкало), гурток “Туристичне краєзнавство” 
(керівник: ас. В. Монастирський), гурток “Туристично-екскур-
сійний” (керівник: ас. В. Ярмолович). 

Найчисельнішим й особливо активним є студентський 
екологічний гурток, організований при кафедрі раціонального 
використання природних ресурсів і охорони природи (керів-
ники: доц. І. Рожко, доц. І. Койнова). Він налічує близько 35 сту-
дентів. На основі студентського гуртка минулого року створено 
громадську організацію “Еко-Поступ” (президент: доц. І. Койно-
ва), яка проводить наукові дослідження, спрямовані на вирішен-
ня актуальних еколого-географічних проблем Західного регіону 
України, наукові семінари, різні екоосвітні заходи. 

Щороку на географічному факультеті проводяться перші 
етапи Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей 
“Географія”, “Туризм” і “Екологія, охорона навколишнього сере-
довища, збалансоване природокористування”. У відбірковому 
етапі беруть участь близько 200 студентів. Для участі у другому 
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади скеровуються від 
п’яти до семи студентів. 

Традиційно студенти географічного факультету стають 
переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад і конкур-
сів студентських наукових робіт. Так, у 2011 р. студент V курсу 
Євген Тиханович зайняв ІІІ-є місце на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з географії (Волинський національ-
ний університет імені Лесі Українки). Студент IV курсу Тарас 
Федірко став переможцем Всеукраїнської студентської олімпіади 
з італійської мови. 

Особливо плідним для студентів-науковців географічного 
факультету став 2012 навчальний рік. За підсумками Всеукраїн-
ського конкурсу студентських наукових робіт з географії, що 
проходив на базі Чернівецького національного університету 
імені Ю. Федьковича, дипломом ІІІ-ого ступеня відзначено ро-
боту Богдана Івановича. 
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Ще дві перемоги здобули студенти географічного факуль-
тету Олег Горовий, який здобув третє призове місце в ІІ-ому 
етапі Всеукраїнської олімпіади з географії, що проходила на 
базі Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка та Святослав Лазор, який виборов третє місце в ІІ-ому 
етапі Всеукраїнської олімпіади з туризму, що проходила у Київ-
ському національному торговельно-економічному університеті. 

Студенти географічного факультету брали участь у ряді 
міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій та семі-
нарах, а саме: “Коло географії в ХХІ столітті: погляд молодого 
вченого”, “Шевченківська весна”, “Захист навколишнього сере-
довища. Збалансоване природокористування”, “Географія і ту-
ризм: міжнародні виклики українському туризму” та багатьох 
ін. Водночас, студенти брали участь у засіданнях комісії Науко-
вого товариства ім. Т. Г. Шевченка, наукових семінарах, відкри-
тих лекція, які відбуваються на факультеті. 

На географічному факультеті щороку організовується 
студентська наукова конференція. 17 травня 2011 р. проведено 
ХІІ-у загальнофакультетську студентську наукову конференцію 
“Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. 
У роботі підсумкового етапу конференції брали участь понад 
30 студентів, заслухано 26 наукових доповідей. За результа-
тами конференції опубліковано збірник наукових праць, що 
включає 26 наукових статей (10,9 друк. арк.). 

19 квітня 2012 р. на географічному факультеті проведено 
ХІІІ-у загальнофакультетську студентську наукову конференцію 
“Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні”. 
Організацією заходу займалися декан факультету В. Біланюк, 
заступник декана факультету з навчально-виховної і наукової 
роботи Є. Іванов та голова Студентського наукового товариства 
факультету Т. Клапчук, а також всі завідувачі кафедр факуль-
тету. На кафедрах проведено відбір кращих студентів-науковців. 
На кафедрі економічної і соціальної географії традиційно про-
йшла кафедральна студентська наукова конференція. 

Програма студентської конференції виявилася надзви-
чайно насиченою й цікавою. У роботі підсумкових засідань 
конференції взяли участь 35 студентів зі всіх кафедр факуль-  



6 Матеріали студентської наукової 
конференції (19 квітня 2012 р.) 

 

 
Під час засідання студентської наукової конференції “Реалії, 

проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” 
 

 
З вітальним словом до учасників конференції 

звернувся професор С. П. Позняк 
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тету. Зважаючи на значну кількість студентів, їхні виступи 
поділені на два пленарні засідання, які вели Є. Іванов й Т. Клап-
чук. У роботі конференції брали участь професори О. Шаблій, 
С. Позняк, Я. Кравчук, А. Богуцький, В. Гаськевич, З. Гамкало, 
доктор географічних наук Р. Лозинський, доценти В. Біланюк, 
С. Кузик, Б. Сенчина, Л. Курганевич, Є. Іванов, Д. Кричевська, 
О. Пилипович, О. Телегуз, Т. Ямелинець, О. Бонішко, асистент 
О. Вуйцик. 

На початку роботи з вітальним словом до учасників сту-
дентської наукової конференції звернулися декан географіч-
ного факультету В. Біланюк, професори О. Шаблій, Я. Кравчук, 
С. Позняк, А. Богуцький. В їхніх зверненнях до студентів 
акцентовано увагу на досягненнях наукових шкіл географіч-
ного факультету, важливості активізації студентської наукової 
роботи, активізації участі студентів у проведенні польових 
досліджень, застосуванні нових підходів і методик у географії, 
екології й туризмі, освоєнні новітніх геоінформаційних техно-
логій та вагомості вкладу учасників конференції у наукову 
спадщину факультету. 

Тематика наукових доповідей різнопланова й висвітлює 
актуальні питання сучасної географії, геоекології, геополітики, 
туризму, економіки й менеджменту. Доповіді охоплюють 
проблеми геоморфології і палеогеографії, ландшафтознавства, 
суспільної, політичної, історичної і конструктивної географії, 
демографії, раціонального використання природних ресурсів 
і охорони природи, ґрунтознавства і географії ґрунтів. Поряд із 
широченною географічною тематикою чимало доповідей при-
свячено актуалізації туристичної діяльності в Україні. Обрані 
студентами досліджувані об’єкти різноманітні: від невеликого 
підприємства чи міста й аж до цілого світу. Чимало тем допо-
відей охоплювали географічну й геоекологічну проблематику 
Західного реґіону України. 

За підсумками наукових доповідей і презентацій визна-
чено найкращих студентів-науковців географічного факультету. 
У визначенні переможців прийняли участь усі викладачі і 
студенти. Кожен учасник заповнював спеціальну анкету, в якій 
оцінював актуальність теми, логічність і послідовність викладу 
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матеріалу та аргументованість висновків. Поряд з цим, визна-
чався рівень наочності, яку використовали студенти під час 
наукової доповіді. Цього року відзначено наукові доробки й 
нагороджено дипломами таких студентів: 

І місце: 
Горовий Олег (кафедра економічної і соціальної географії, 

науковий керівник: проф. О. Шаблій); 
Клапчук Тарас (кафедра геоморфології і палеогеографії, 

науковий керівник: доц. В. Брусак); 
Лазор Святослав (кафедра туризму, науковий керівник: 

доц. Н. Паньків); 
ІІ місце: 
Галюк Ірина (кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, 

науковий керівник: проф. В. Гаськевич); 
Іванович Богдан (кафедра фізичної географії, науковий ке-

рівник: доц. Б. Муха); 
Майданська Ірина (кафедра економічної і соціальної гео-

графії, науковий керівник: доц. В. Грицевич); 
Максимів Ірина (кафедра геоморфології і палеогеографії, 

наукові керівники: доц. А. Яцишин, докт. М. Бабель (Варшавський 
університет); 

Портах Мар’яна (кафедра туризму, науковий керівник: ас. 
О. Вуйцик); 

Сулік Людмила (кафедра конструктивної географії і карто-
графії, науковий керівник: доц. Д. Кричевська); 

ІІІ місце: 
Гасюк Юлія (кафедра ґрунтознавства і географії ґрунтів, 

науковий керівник: доц О. Бонішко); 
Дмитрук Альона (кафедра ґрунтознавства і географії ґрун-

тів, науковий керівник: доц. Т. Ямелинець); 
Дорощук Олена (кафедра географії України, науковий керів-

ник: д. геогр. н., доц. Р. Лозинський); 
Дубик Іванна (кафедра конструктивної географії і карто-

графії, науковий керівник: О. Пилипович); 
Дяків Софія (кафедра туризму, науковий керівник: доц. 

М. Гамкало); 
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Зінько Юлія (кафедра геоморфології і палеогеографії, 
науковий керівник: ст. викл. Ю. Зінько); 

Качак Ірина (кафедра раціонального використання при-
родних ресурсів і охорони природи, науковий керівник: доц. 
І. Койнова); 

Курніцька Вікторія (кафедра географії України, науковий 
керівник: д. геогр. н., доц. Р. Лозинський); 

Мирош Марія (кафедра економічної і соціальної географії, 
науковий керівник: доц. О. Вісьтак); 

Сударікова Анна (кафедра конструктивної географії і карто-
графії, науковий керівник: доц. Л. Курганевич). 

За результатами ХІІІ-ої студентської наукової конференції 
“Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” 
видано матеріали. Збірник включає 32 наукові статті, які ми 
пропонуємо на розсуд читачів. 
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ЗМІНИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І РЕЛЬЄФ ПОЛІСЬКОЇ 
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Львівський національний університет імені 
Івана Франка, кафедра геоморфології і 
палеогеографії 

Виділено межі заплави р. Західний Буг на основі топо-
графічної карти масштабу 1 : 100 000 та космознімків SPOT з 
сервера GoogleEarth. Подано характеристику рельєфу виділе-
ної заплави. Виконано класифікацію природокористування 
заплави р. Західний Буг за допомогою космознімків Landsat-7 
станом на 1986 та 2007 роки у програмі Erdas Imagine 9.0. 
Проаналізовано результати виконаних класифікацій та чинників, 
що сприяли зміні природокористування за вказаний період. 

Ключові слова: заплава, природокористування, космо-
знімок. 

 
На сьогодні все більше науковців в своїх дослідженнях 

звертаються до теми раціонального природокористування і 
оптимального використання земель. Структура використання 
території є одним із найважливіших факторів, що впливає на 
стан навколишнього природного середовища. Комплексне гео-
графічне вивчення структури та динаміки природокористу-
вання, його зв’язків із рельєфом території здійснюють за допо-
могою дистанційних методів. Аерокосмічні матеріали дають 
змогу поставити на принципово нову основу багато видів 
досліджень [1]. 

Для досліджень покриття території поліської ділянки 
заплави р. Західний Буг використано космознімки Landsat-7 
(роздільною здатністю 30 м/пікс), отримані з інтернет-джерел 
[3] та космознімки SPOT (5 м/пікс), які використовує сервер 
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GoogleEarth [4]. Для інтерпретації рельєфу у роботі використано 
здебільшого непрямі ознаки дешифрування: заплава іденти-
фікувалася за перевагою лучної і лучно-болотної рослинності. 
Класи покриття території дешифрувалися за прямими ознаками. 

У роботі використано програми з опрацювання (Adobe 
Photoshop, Corel Photopaint) і тематичного дешифрування зобра-
жень (Erdas Imagine). Вони призначені, перш за все, для попе-
реднього опрацювання, фільтрації, класифікації й аналізу 
зображень. 

Програма Erdas Imagine (а саме її модуль Classifier) була 
основним інструментом для здійснення класифікації природо-
користування. Ця програма виконує класифікацію таким чином: 
за допомогою інструменту AOI-polygon виділяють ділянки 
(еталони) на космознімку, які є характерними для того чи 
іншого класу природокористування, що визначені заздалегідь; 
кожному класу задають ім’я та колір; у підменю Supervised 
classification модуля Classifier обирають космознімок, файл з 
виділеними еталонами та задають назву вихідному файлу; 
далі програма здійснює класифікацію, порівнюючи ділянки 
космознімка з виділеними еталонами і відносить їх до того чи 
іншого класу. 

У програмі в автоматичному режимі можна порахувати 
площу кожного класу та перевести у відсоткове значення до 
площі всієї заплави. Отримані дані станом на певні роки легко 
можна співставити і проаналізувати. 

В країнах Європейського союзу існує єдина система 
класів покриття території СORINE land cover [5]. Слід зазна-
чити, що ця класифікація ґрунтується передусім на понятті 
“покриття території”, тобто поширенні на території тих чи 
інших об’єктів чи їх груп. 

В Україні не існує уніфікованої системи класифікації 
природокористування чи земних покривів аналогічної до 
СORINE land cover. Ця робота є авторською спробою класифіку-
вати різноманіття рослинного та господарського покривів, 
представлених в межах заплави р. Західний Буг. 

Західний Буг – річка в Україні, Білорусі та Польщі, ліва 
притока Нарева (басейн Вісли). Це рівнинна річка, яка має 
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заболочену заплаву, стариці, звивисте річище. Довжина Захід-
ного Бугу на території досліджень становить близько 80 км. 

Ширина заплави Західного Бугу коливається в межах від 
1,0–1,5 км до 5 км. В її будові виділяються два рівні − висока і 
низька. Низький рівень заплави має відносну висоту 1,0–1,5 м, 
високий – 3–4 м при її ширині до 2 км. Низька заплава забо-
лочена; висока – зберегла стариці, відносно суха з лучною 
рослинністю [3]. 

На крайньому півдні, на північний захід від Устилугу, на 
протязі близько 10 км межа заплави проходить чітко по межі 
лісу. Тут русло має прямолінійний характер, а ширина заплави 
відносно невелика – 1,0–1,5 км. Далі на північний захід русло 
має аналогічний характер, заплава також досить вузька. Її 
межа читається, головно, за такими антропогенними об’єктами 
як дороги, але, перш за все, за наявністю великої кількості 
стариць і слідів мандрування русла, які чітко відображені на 
космознімках. На 51° пн. ш. русло Західного Бугу починає 
меандрувати. Заплава дещо розширюється, з’являються чіткі 
сліди великих палеомендр. 

Далі русло активно меандрує і заплава розширюється до 
2–3 км. Її межі читаються, перш за все, завдяки антропогенним 
об’єктам: дорогам, межам населених пунктів, а також за зміною 
характеру рослинності (від лучної, що має однорідну структуру 
зображення, до лісової із зернистою структурою) та слідам 
активних руслових процесів та їх наслідків, таких як стариці, 
палеомеандри. Наприклад, в околицях сіл Терехи, Висоцьк, 
Приріччя чітко простежуються вищеперераховані дешифру-
вальні ознаки (рис. 1). Далі межа заплави також досить легко 
визначається за тими ж ознаками, що і на попередніх ділянках. 

В околицях сіл Рівне, Миловань і Гуща заплава різко 
розширюється до 4 км. Її межі також добре читаються на 
космознімку (рис. 2). Але на цій ділянці будова заплави є 
досить складною, про що чітко свідчить різнорідна і складна 
структура зображення. Відповідно, і межа самої заплави є 
також складною, що свідчить про тривалий і складний період 
її формування. 

На північній ділянці долини межі заплави виділяються 
аналогічно. Деколи вона безпосередньо примикає до русла 
річки і не має вираження в масштабі космознімка. 
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Рис. 1. Межа заплави в околицях сіл Терехи, Висоцьк та Приріччя 

 

 
Рис. 2. Межа заплави в околицях сіл Рівне, Миловань і Гуща 

 
Отже, можна виділити основні ознаки, за якими проводи-

лася межа заплави р. Західний Буг: 
1) межа заплави часто співпадає з межею лугової і лісової 

рослинності, яка чітко простежується за різнорідністю 
структури їхнього зображення; 
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2) на заплаві ніколи не розташовуються населені пункти, 
вони можуть бути лише на “островах” надзаплавних терас, 
що інколи зустрічаються в її межах; межа заплави часто 
проходить по межі населених пунктів чи близько до них; 

3) межа заплави визначається за вологолюбною рослин-
ністю, яка має більш насичені зелені кольори на знімках, 
порівняно із терасовим комплексом; 

4) межа заплави, особливо рівнинних рік, проходить по 
межі поширення стариць, палеорусел чи палеомеандр, 
які мають чітке відображення на знімку. 
Зміни природокористування досліджено та аналізувано 

на основі порівняння часток того чи іншого класу природо-
користування від загальної площі заплави. Для цього була 
виконана класифікація космознімку Landsat-7 за 30 липня 
1986 р. та 12 травня 2007 р. у програмі Erdas Imagine. Пора-
ховано площу кожного класу і переведена у частку до загаль-
ної площі комплексу. 

В межах заплави було виділено шість класів природо-
користування: 

1) водні об’єкти; 
2) сільськогосподарська рослинність; 
3) хвойні ліси; 
4) вологолюбна рослинність; 
5) чагарники; 
6) луки. 

У табл. 1 показано дані площі кожного класу природо-
користування та їхню частку від загальної площі заплави 
станом на 1986 та 2007 рр. 

З поданої вище таблиці чітко видно, що на заплаві домі-
нують такі класи природокористування як вологолюбна 
рослинність, чагарники та луки, тобто природні комплекси. Ці 
комплекси є типовими для долин саме рівнинних рік, перш за 
все, внаслідок постійного і достатнього, інколи надлишкового 
зволоження підстилаючої поверхні. 

Сільськогосподарські землі хоч і не є типовим класом 
природокористування на заплаві, але теж мають досить значне 
поширення. Подібна ситуація складається із хвойними лісами, 
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які місцями тут зустрічаються, переважно на “островах” над-
заплавних терас в межах самої заплави. Це явище є досить 
типовим для Волинського Полісся загалом. 

Таблиця 1 
Площа і частка класів природокористування на заплаві ріки  

Західний Буг за даними класифікації знімків Landsat-7 

Класи 
природокористування 

1986 р. 2007 р. 

Площа, га 
Частка від 
загальної, 

% 
Площа, га 

Частка від 
загальної, 

% 
Вологолюбна 
рослинність 4593,5 20,27 9995,5 44,88 

Чагарники 2864,9 12,64 2047,1 9,19 
Сільськогосподарська 
рослинність 5576 24,61 2719 12,21 

Луки 8224 36,29 5720,3 25,68 
Водні об’єкти 521,2 2,3 747,9 3,36 
Хвойні ліси 881,9 3,89 1042 4,68 
ВСЬОГО 22661,5 100,00 22271,8 100,00 

 

На рис. 3 показано зміну часток класів природокористу-
вання на заплаві у вигляді стовпчикових діаграм, на рис. 4 – 
фрагмент класифікації. 

 

 
Рис. 3. Частка класів природокористування у межах заплави 

річки Західний Буг станом на 1986 та 2007 рр. 
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Рис. 4. Фрагменти класифікації поліського відрізку заплави 

р. Західний Буг станом на: а – 1986 р.; б – 2007 р. 
 

Першою суттєвою відмінністю є те, що практично не 
змінилася частка водних об’єктів та хвойних лісів. Поясню-
ється це тим, що дані класи мають невелику частку у структурі 
природокористування, та й ті зміни, що відбулись протягом 
вказаного періоду, торкнулись зовсім інших класів через ряд 
інших причин, які будуть описані нижче. 

Друга суттєва відмінність – збільшення частки волого-
любної рослинності більш ніж у два рази (з 20,3 до 44,9 %). Така 
різка зміна безпосередньо пов’язана із занедбанням та 
заростанням густої мережі меліоративних каналів, яка активно 
функціонувала на цій території. Після розпаду СРСР її практично 
перестали використовувати і природна вологолюбна рослин-
ність почала відновлюватись на місцях, що зазнавали осушення. 

Частка чагарників дещо зменшилась, але не суттєво – з 
12,6 до 9,2 %. 

Дещо більше зменшились частки луків та сільськогоспо-
дарської рослинності з 36,3 до 25,7 % та з 24,6 до 12,2 % 
відповідно. Зміна частки луків пов’язана з їх заростанням і 
трансформацією у вологолюбну рослинність. Це також певною 
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мірою відбулось і з сільськогосподарською рослинністю. Тери-
торія вже так активно не розорювалася і не використову-
валася, як за радянських часів. Власне, для збільшення частки 
орних земель та полів і проводилось осушення земель. 

Проведені дослідження показали, що за 21 рік на тери-
торії досліджень відбулись суттєві зміни в природокористу-
ванні, які пов’язані, головно, з занедбанням та заростанням 
густої мережі меліоративних каналів, які активно осушували 
територію та зміною характеру загосподарювання території 
після розпаду Радянського Союзу. Це відобразилось у суттєвому 
зменшенні частки сільськогосподарської рослинності та збіль-
шенні часток природних комплексів: лісів, луків, перезволо-
жених земель. 

Варто зазначити, що використання ГІС/ДЗЗ-технологій 
відкриває значно більші можливості у сфері географічних 
досліджень, зокрема в питаннях вивчення особливостей земле-
користування, сучасних екзогенних процесів та ін. 
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Borders of the Western Buh River floodplain based on topo-
logy-graphic maps scale 1 : 100,000 and SPOT satellite imagery from 
the server GoogleEarth were allocated. The description of the relief 
seen-term floodplain was given. The classification of natural flood 
plains of the Western Bug River using Landsat-7 satellite imagery 
as of 1986 and 2007 in the program Erdas Imagine 9.0. Were analy-
zed the results of the classification and the factors that contributed 
to the changing nature during this period. 
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Досліджене розміщення столиць країн світу за частинами 
світу, за широтними та меридіональними поясами. Розглянуте 
положення столиць всередині країни. Вивчений розподіл сто-
лиць за абсолютними та відносними показниками населення і 
площі. Зроблена класифікація країн Європи за інтегральним 
показником для столиць. 

Ключові слова: країна, столиця, населення. 
 
Під столицею розуміємо головне місто держави, її адміні-

стративно-політичний центр. Там розміщені вищі органи 
державної влади і державного управління, судові, стратегічні 
військові та інші установи. Столиця має широкі міжнародні 
зв’язки, є місцем перебування дипломатичних представництв 
іноземних держав, а часом і впливових міжнародних органі-
зацій, офісів транснаціональних корпорацій та банків. 

За ґенезисом набуття столичних функцій в історичному 
контексті виділяють різні типи столичних міст [2]. 

Родові столиці. У феодальні часи численний, а нині майже 
відсутній тип столичного поселення, статус якого пов’язаний з 
його володінням певною особою. Такими були, наприклад, 
Краків у Польщі, Толедо в Іспанії. 

Столиці – історичні міста. Вони, як правило, виросли як 
управлінські і політичні центри, що мали вигідне географічне 
положення і виражали загальнонаціональні інтереси як ядра 
“серцевинних” територій національних держав, що зароджу-
валися: Париж, Лондон, Рим, Відень та ін. 
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Ситуаційні столиці. Їх виникнення пов’язано з екстре-
мальними ситуаціями політичного або природного характеру, 
коли основна столиця не може виконувати свої функції: Віші у 
Франції або Чунцін в Китаї. 

Штучні столиці. До їх числа можна віднести значну 
частину тих столиць, які були штучно створені як адміністра-
тивні центри колоніальних володінь, що згодом здобули неза-
лежність: Глухів і Харків в Україні. 

Політичні столиці. Створюються заради рівноваги полі-
тичних впливів регіональних політичних сил: Вашингтон у 
США, Канберра в Австралії. 

На сучасній політичній карті світу налічується 195 само-
стійних держав. Серед частин світу найбільше столиць має 
Африка – в ній розташовано 54 країни, в Азії – 47. На території 
Європи знаходяться 45 незалежних країн. В Америці є 35 неза-
лежних держав, з них 23 – у Північній Америці і 12 – у Південній 
Америці. В Австралії та Океанії є 14 незалежних країн. 

Різним є і географічне положення столиць. За широт-
ними поясами (рис. 1) бачимо, що найбільша кількість столиць 
розміщена від екватора до 20 градусів пн. широти, це поясню-
ється розміщенням тут більшості острівних держав Америки 
та скупченням малих держав Африки. Також багато столиць 
розміщені між 40 і 60 градусами північної широти, адже саме у 
цих широтах розміщені майже всі країни Європи. Загалом 
більшість столиць, і відповідно країн світу розміщені в північ-
ній півкулі. 

У меридіональному аспекті найбільшою є кількість 
столиць у східній півкулі (рис. 2). Від Гринвіцького меридіану 
до 40 градусів розташована найбільша кількість країн Європи 
та Африки. 

Важливим для столиці є її розміщення всередині країни. 
За характером географічного положення всередині країни 
столичні міста можуть мати таке положення: центральне або 
близьке до центрального, периферійні (бувають як сухопутні, 
так і морські), столиці, які розташовані між центром і перифе-
рією та острівні. З діаграми (рис. 3) видно, що найбільше сто-
лиць мають периферійне морське розміщення, таке положення 
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Рис. 1. Розподіл столиць за широтними поясами 

 

 
Рис. 2. Розподіл столиць за меридіональними поясами 
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Рис. 3. Розміщення столиць всередині країн 

 
забезпечує хороші зв’язки держави, а відтак, посилює економіку 
всієї країни. Найменше ж країн мають периферійне сухопутне 
розміщення столиці. Популярною гіпотезою є така, що опти-
мальне місце для столиці держави слід шукати між географіч-
ним та демографічним центром країни, ідеальним випадком є 
їх співпадіння. 

Населення є важливим чинником у розвитку всієї країни. 
Населення столиць країн є різним, і не завжди великі за пло-
щею столиці мають найбільше населення. Ми зробили таку 
класифікацію столиць країн світу за населенням: дуже великі 
столиці (понад 7 млн.), великі столиці (4–7 млн.), столиці з 
населенням вище середнього (2,5–4 млн.), середні столиці з 
населенням (500 тис.–2,5 млн.), столиці з населенням нижче 
середнього (80–500 тис.), малі столиці (20–80 тис.), дуже малі 
столиці (до 20 тис.). У світі майже половину займають середні 
столиці, і найбільше їх розміщено в Європі та Африці. В 
Австралії та Океанії столиць з таким населенням взагалі немає. 
Найменше є великих столиць, таких як: Ханой, Сантьяго, Баг-
дад, Хартум, Ер-Ріад, Сінгапур, Анкара. 

Площа також важливим параметром. Країни з більшою 
територією мають і більші можливості, це ж стосується і 
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столиць, чим більше місто тим більший радіус його дії. Ми 
виділили такі класи столиць за площею: дуже великі (понад 
3500 км2), великі столиці (1000–3500 км2), столиці з площею 
вище середнього (450–1000 км2), середні за площею столиці 
(150–450 км2), столиці з нижчою за середню площею (60–     
150 км2), малі столиці (20–60 км2), дуже малі столиці (до 20 км2). 
Найбільше є столиць які мають середню, або меншу за серед-
ню площу, найменше ж є дуже великих столиць, їх нарахо-
вують тільки вісім: Пекін, Кіншаса, Бразиліа, Улан-Батор, 
Нейп'їдо, В’єнтьян, Маскат, Ямусукро. Але столиці постійно 
розбудовуються відповідно займаючи більшу площу. 

Відомо, що модель Ціпфа описує залежність між рангом 
та досліджуваним абсолютним показником. У ході дослід-
ження виявлено такі закономірності Ціпфа: 

для перших 13 столиць за населенням:   
34,0

4,17)(
k
млнkP = , 

а також для перших 23 столиць за площею:      
74.0

2.3,15)(
k

кмтисkS = . 

Чисельник моделі Ціпфа показує нам теоретичну людність 
або площу першої за рангом столиці, показник степеня у 
знаменнику характеризує швидкість зменшення площі або 
людності залежно від рангу столиці. 

Не завжди столицею є найбільше за населенням та пло-
щею місто. Інколи частка столиці в країні може бути малою. Є 
так звані країни-карлики, або міста-держави в яких населення 
і площа столиці буде дорівнювати населенню і площі всієї 
країни. Найбільша частка столиці в країні за населенням після 
країн карликів є в таких країнах як: Грузія, Багами, ОАЕ, Джібуті, 
Суринам. Н айменшу ж частку мають такі столиці як Нью-Делі, 
Вашингтон, Ісламабад. 

Якщо ж говорити про частку столиць в країні за площею, 
то тут після держав карликів провідне місце відповідно будуть 
займати малі та острівні країни. Саме в них частка столиці є 
найбільшою, а найменшою, вона є у великих за розміром країнах 
таких як Індія, США, Ангола. 

За щільністю населення, найбільш густозаселеним регіо-
ном є Азія. Досить висока щільність населення на узбережжі 
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Перської затоки, що пов’язано з видобутком нафти. Це такі 
столиці як: Дакка, Сана, Багдад, Абу-Дабі, Катманду та ін. 
Найменш густозаселеними регіонами є малі острівні держави, 
та країни карлики, такі як: Малекеок, Порт-Віла, Нукуалофа, 
Палі кір, Сук ре, Мороні, Маскат та інші. 

Формальна багатовимірна таксономізація за відносними 
показниками населення та площі дає значну мозаїчність, тому 
доцільнішим виявилося застосування інтегрального показника, 
який схоплює цю багатовимірність. За ступенем розбіжності 
між столицею та країною Європи (рис. 4) можна виділити такі 
класи: найменша або відсутню розбіжність (Андорра, Ватикан, 
Македонія). Розбіжність нижче середньої спостерігається пере-
важно серед південних країн центральної Європи, а також 
країни Прибалтики та Велика Британія, середня – північні країни 
Центральної Європи, Україна, Фінляндія, Норвегія, Іспанія. Роз-
біжність вище середньої – Росія, Греція, Португалія, і найбільш 
висока розбіжність серед усіх країн Європи є у Франції. 

 

 
Рис. 4. Типи країн за відносними показниками їх столиць 
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Столиці відіграють важливу роль у житті країн, викону-
ючи різні функції. За вивченими показниками можна констату-
вати, що більшість столиць розміщені в північній і в східній 
півкулях, найчастіше столиці в середині країн мають перифе-
рійне морське, центральне або близьке до центрального роз-
ташування, переважають столиці з середньою кількістю насе-
лення від 500 тис. до 2,5 млн. осіб та середньою площею 150–
450 км2. У кожній країні столиця має свої певні параметри та 
частка відповідно до усієї країни є також різною. Найбільшу 
щільність населення мають столиці Азії, найменшу – острівних 
держав. 
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Проаналізовано результати вмісту газопилових викидів в 
атмосферному повітрі смт. Добротвір та їх вплив на навколишнє 
природне середовище. Визначено хімічний склад снігового 
покриву, виявлено місця антропогенного забруднення. Особли-
вості фізико-хімічних умов формування опадів висвітлено на 
основі окиснювально-відновного потенціалу та кислотно-луж-
ного стану снігу. 

Ключові слова: атмосферне повітря, сніг, важкі метали, 
теплова електростанція, рН. 

 
В умовах науково-технічного прогресу потреби людства в 

електроенергії щороку зростають. У Львівській області основним 
джерелом енергії є Добротвірська теплова електростанція (ДТЕС). 
За даними держуправління охорони навколишнього природного 
середовища ДТЕС є ще одним з головних забруднювачів екології 
Львівщини. Це пов’язано з тим, що процес виробництва тепло-
вої енергії вимагає великих затрат палива, яке частково витра-
чається при спалюванні, а його продукти розкладу та залишки 
накопичуються та розсіюються у повітряному просторі і приво-
дять до їхнього забруднення та підігрівання шарів атмосфери. 
Актуальність цієї теми визначається також тим, що підпри-
ємство розташовується поблизу сільськогосподарських угідь й 
об’єктів охорони здоров’я, житлових будинків, а його газопилові 
викиди нерідко є агресивними до ґрунту, рослин і виявляють 
шкідливу дію на людину та живі організми, спричиняючи різні 
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астматичні захворювання. Тому, на нашу думку, актуальним і 
необхідним залишається питання виявлення та контролю 
шкідливих речовин в навколишньому природному середовищі. 

Добротвірська теплова електростанція побудована в три 
етапи впродовж 1955–1969 рр. Теплова та електрична енергія 
на ДТЕС виробляється при спалюванні палива в котлах. В якості 
палива для котлів використовують вугілля, природний газ та 
мазут. Основним паливом на тепловій електростанції є вугілля 
ДП “Львіввугілля”. Мазут використовують епізодично в незначній 
кількості, головним чином для “підсвічування факела”. Основ-
ними компонентами викидів у повітря під час спалювання різних 
видів палива в еноргоустановках є нетоксичні речовини – оксид 
карбону (СО2) і водяний пар (Н2О). Окрім них в атмосферу 
викидаються й шкідливі речовини. Зважаючи на те, що при 
спалюванні різних видів палива утворюється неоднакова кіль-
кість викидів, визначимо ступінь їхньої шкідливості. 

Забруднення атмосферного повітря в районі розташу-
вання Добротвірської ДТЕС здійснюється сажею, пилом, золою, 
оксидами карбону, сульфуру, нітрогену, сполуками плюмбуму, 
вуглеводнями як бензопірен (С20Н12) тощо. Найбільша кількість 
викидів та золи спостерігається при застосуванні вугілля, в 
якому відносний вміст мінеральних домішок змінюється в 
широких межах, а зольність складає 50–60 %. Димові гази, які 
утворені під час спалювання мазуту, містять оксиди нітрогену, 
сполуки ванадію та натрію, газоподібні та тверді продукти 
його неповного згоряння. Застосування рідкого палива істотно 
зменшує вміст золи, проте кількість оксидів сульфуру та 
нітрогену значно зростає. Їх концентрація залежить від виду 
та сорту спалюваного пального, якості і способу його подання, 
складу палива на камері згоряння тощо. 

Газопилові викиди, утворені в котлах при спалюванні 
палива, відводяться разом з димовими газами в джерела вики-
дів за допомогою димососів. Перед надходженням в атмо-
сферне повітря димові гази проходять очистку від золи в 
мокрих золоуловлювачах Вентурі з коагуляторами. У процесі 
роботи котлоагрегатів здійснюється хімічне знекислення 
живильної води за допомогою розчину гідразин. Вода, яка 
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використовується для поповнення втрат живильної води, що 
циркулює через котлоагрегат, проходить спеціальну підготовку, 
яка полягає в хімічному знесоленні води із застосуванням 
сульфатної кислоти, лугу та негашеного вапна. Останні речо-
вини, що використовуються у великих кількостях, також 
здійснюють негативний вплив на навколишнє природне сере-
довище, тому їх застосування суворо регламентується. 

За даними держуправління охорони навколишнього 
природного середовища в Львівській області на Добротвір-
ській ДРЕС обсяги викидів в атмосферне повітря забрудню-
вальних речовин впродовж І кварталу 2011 р. збільшилися на 
50,1 %, що на 4,6 тис. т більше, ніж у І кварталі 2010 р. 
Збільшення викидів у І кварталі 2011р. порівняно з І кварталі 
2010 р. зумовлено збільшенням кількості спаленого електро-
станцією вугілля на 95,2 тис. т у зв’язку зі збільшенням вироб-
ництва електроенергії на 149 842,3 тис. кВт/год. 

Наведені у табл. 1 результати свідчать про те, що най-
більша кількість викидів в районі розташування Добротвірської 
теплової електростанції припадає на діоксид карбону, який 
становить 1 805 100,1 т, проте велика кількість спостеріга-
ється і твердих частинок (8 937,7 т), діоксиду сульфуру        
(304 699,6 т) та закису нітрогену (27,7 т). За даними Європей-
ської програми екологічного моніторингу, випадання сульфуру 
на територію України від польських джерел перевищує випа-
дання сульфуру на територію Польщі від українських джерел у 
дев’ять разів [1]. У формуванні транскордонного перенесення 
оксидів сульфуру не останню роль відіграє й Добротвірська ТЕС. 

Вміст важких металів в атмосферному повітрі смт. Добро-
твір змінюється від 0,136 до 4,021 т/рік. Серед важких металів 
виявлені сполуки арсену, хрому, купруму, гідраргіуму, нікелю, 
плюмбуму і цинку, а їх вміст нижчий ГДК у повітрі. Інші метали 
такі як кадмій та ванадій знаходяться в атмосфері на рівні 
чутливості аналізу, тому в деяких пробах їх вміст незначний – 
0,001 т або відсутній (табл. 1). 

На підприємстві для зменшення негативного впливу на 
довкілля проведено реконструкцію золовловлювальної уста-
новки котлів типу ТП-10 шляхом встановлення емульгаторів, 
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Таблиця 1 
Кількість викидів Добротвірської ТЕС впродовж 2011 р. 

Назва 
забруднювальної 

речовини 

Кількість викидів, т 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 2011 р. 

Тверді частинки 2 816,9 2 498,5 1 660,0 1 962,4 8 937,7 
Діоксиди сульфуру 10 042,7 8 888,4 7 835,5 7 933,0 34 699,6 
Оксиди нітрогену 743,2 670,8 649,6 774,3 2837,9 
Моноксид карбону 60,4 53,4 52,2 61,9 227,8 
Оксид карбону 477 703,9 422 697,0 414 875,4 489 823,9 1 805 100,1 
Важкі метали 3,233 2,838 2,212 2,778 11,061 
Арсен 0,436 0,382 0,309 0,387 1,514 
Хром 0,469 0,413 0,303 0,383 1,568 
Купрум 0,331 0,292 0,224 0,281 1,128 
Меркурій 0,038 0,032 0,030 0,036 0,136 
Нікель 0,382 0,335 0,261 0,329 1,307 
Плюмбум 0,405 0,356 0,278 0,348 1,387 
Селен 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Цинк 1,172 1,028 0,807 1,014 4,021 
Ванадію 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 
Метан 5,279 4,667 4,568 5,404 19,918 
Оксид нітрогену 7,343 6,499 6,360 7,496 27,698 

 
після якого ККД золовловлювальної установки котла стано-
вить 99,0 % ефективності очищення димових газів від золи. 
Для скорочення викидів забруднювальних речовин в атмо-
сферу на ДТЕС також здійснено ремонт комплексних очисних 
споруд побутової каналізації, насосних станцій і каналізаційних 
мереж, ремонт механізмів та насосного обладнання системи 
гідрозоловидалення, ремонт артсвердловин та очисних споруд 
водозабору, ремонт та нарощування огороджувальних дамб 
золовідвалів Добротвірської ТЕС та заміна зношених золо-
шлакопроводів [2]. 

Сніговий покрив є індикатором стану не тільки атмо-
сферних опадів, але й атмосферного повітря, поверхневих вод, 
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ґрунту. Сніговий покрив як природний планшет накопичує 
сумарну величину сухих та мокрих випадінь забруднювальних 
речовин, які потрапляють разом з викидами Добротвірської 
ТЕС чи автомобілями. 

Для визначення складу снігового покриву в смт. Добро-
твір відібрано шість проб снігу. Опади збирали під час сніго-
паду в різних місцях однієї місцевості в широкі посудини, які 
утримували за Т = 4 ⁰С до утворення рідини. Потім водний 
розчин фільтрували через обеззолений фільтр. Фільтрат вико-
ристовували для визначення хімічного складу снігу, рН – 
активності іонів гідрогену (Н+) та окисно-відновного потен-
ціалу (Еh, мВ). Результати аналізу снігу наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Хімічний склад снігового покриву смт. Добротвір 

№ 
з/п 

Місце відбору 
проб снігу pH

 

Eh
, м

B 

Са
+2

 , 

мг
/л

 
мм

ол
ь-

ек
в/

л 

M
g 

+2
, 

мг
/л

 
мм

ол
ье

кв
/л

 

H
CO

3- , 

мг
/л

 
мм

ол
ь-

ек
в/

л 

Сl
-  

мг
/л

 
мм

ол
ье

кв
/л

 
1 

На відстані 3 м 
від траси (на 

півдні смт. 
Добротвір) 

7,11 461 20,0 
1,0 

16,8 
1,4 

146,4 
2,4 

227,2 
6,4 

2 
Мішаний ліс  

(на заході смт. 
Добротвір) 

4,90 361 8,0 
0,4 

1,2 
0,1 

30,5 
0,5 

21,3 
0.6 

3 150 м від ДТЕС 6,30 261 
4,0 
0,2 

3,6 
0,3 

36,6 
0,6 

28,4 
0,8 

4 Сміттєзвалище 7,80 241 6,0 
0,3 

0 
0 

18,3 
0,3 

37,0 
1,04 

5 КНС 7,28 361 10,0 
0,5 

6,0 
0,5 

61,0 
1,0 

28,4 
0,8 

6 

Центральна 
частина смт. 

Добротвір (по 
вул. І. Франка) 

6,14 101 
2,0 
0,1 

15,6 
1,3 

85,4 
1,4 

24,9 
0,7 
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За хімічним складом сніг відноситься до НСО3- – Са+2 типу. 
Найвищий вміст іонів Са+2 визначений у першій пробі, яка 
відібрана поблизу траси на півдні селища Добротвір. Пере-
вищення вмісту іонів Сa+2 а в 2–6 разів в даній пробі порівняно 
зі зразками 2–6, на нашу думку, пов’язане з вищим вмістом 
мулу (твердих залишків) у пробі 1. 

Окрім іонів кальцію та гідрогенкарбонатів у пробах снігу 
нами виявлено іони хлору. Для опадів даної місцевості цей іон 
не характерний і, можливо, його вміст у снігу пов’язаний з 
людським фактором. Існує звичай посипати взимку сніг піском 
або сіллю. Джерелом хлоридів у даному випадку є сіль. Резуль-
тати досліджень показали, що серед досліджуваних зразків 
снігу лише у пробі 1 концентрація хлоридів є найвищою і 
перевищує вміст гідроген карбонат-іонів. Це вказує на те, що 
хлориди є антропогенного походження та їх використовували 
у формі солі для посипання доріг в смт. Добротвір з метою 
травмобезпеки мешканців. 

Кислотність опадів в різних умовах середовища значно 
варіює. Водневий показник снігу на території смт. Добротвір 
змінюється від 4,90 до 7,80. За кислотністю усі відібрані проби 
снігу, окрім проб 2 і 4, мають нейтральну реакцію. Ці дані 
свідчать, що в період снігопаду атмосферне повітря не містило 
газів кислотного походження та інших домішок, які б спричи-
нили залужнення. Проте у зоні впливу ДТЕС (проба 3) та 
поблизу сміттєзвалища (проба 4) опади мають слабколужну 
реакцію. У першому випадку лужне середовище пов’язане із 
застосуванням лугу при переробці палива та можливості його 
потрапляння в атмосферу. Слабколужне середовище опадів у 
зразку снігу № 4, відібраного поблизу сміттєзвалища, зумовлене 
засоленістю ґрунтів, частинки якого утримують кальцій, магній, 
калій та натрій та обумовлюють високе значення pH. Для 
проби 2, відібраного в мішаному лісі, характерне кисле середо-
вище, а його величина рН становить 4,90. Цей показник перед-
усім, пов’язаний з кислотними виділеннями дерев. 

У досліджуваних пробах снігу окисно-відновний потен-
ціал (ОВП) приймає різні значення. Найвищі показники харак-
терні для проби 1 і складає 461 мВ. Це в 3,8 разів вище за 
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показники проби 6, відібраного в центрі смт. Добротвір. Така 
відмінність величин ОВП снігу зумовлена його структурою. 
Якщо структура снігу правильної форми, упаковка щільна, тим 
менше газів міститься в ньому. Під час танення структура снігу 
змінюється, і як результат утворюється рідина, яка легше 
поглинає газоподібні речовини, зокрема кисень, ніж тверда 
структура води. Це, в свою чергу, приводить до збільшення 
ОВП. Високе значення ОВП снігу в пробі 1 пов’язане не лише зі 
зміною його структури, що є результатом взаємодії снігу з 
ґрунтовими частками, що містяться в даному зразку. В резуль-
таті такої взаємодії утворюється суспензія, ОВП якої зумовлений 
ОВП ґрунтових частинок з Е = 450–600 мВ. 

Попередні дослідження показали, що сніговий покрив за 
хімічним складом є неоднорідним, переважно характеризу-
ється Са2+–НСО3- складом. Окиснювально-відновна обстановка 
та кислотно-лужні стани снігу також розбіжні в межах смт. 
Добротвір, що свідчить про нестабільний характер форму-
вання опадів на даній території.  

Атмосферне повітря в смт. Добротвір унаслідок розмі-
щення на незначній відстані від теплової електростанції теж 
зазнає забруднення промисловими викидами, у тім числі 
метаном, оксидами сульфуру, нітрогену та важкими металами. 

Для покращення екологічної ситуації в районі розташу-
вання Добротвірської ТЕС, а також, щоб упорядкувати викиди 
забруднювальних речовин в атмосферу (золи, сірчистих сполук), 
першочергово необхідно вирішити питання щодо завершення 
будівництва і вводу в експлуатацію високоефективних золо-
вловлювачів з сульфоочисткою, будівництво яких призупини-
лось [1]. 
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Досліджено вплив туристично-рекреаційної діяльності 
на природні територіальні комплекси селища Славське Львів-
ської області та його околиць. Оцінено ступінь антропогенної 
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Природне середовище є основою природних ресурсів і 

культурних цінностей, які приваблюють туристів. Тому захист 
довкілля має фундаментальне значення для успішного розвитку 
екотуризму досліджуваного регіону. А пропускний потенціал є 
найважливішим елементом планування сталого розвитку 
туризму. Позитивна динаміка росту туристичних потоків, актив-
ний розвиток туристичної інфраструктури сприяє підвищенню 
рівня життя населення, але не завжди раціонального вико-
ристання природних ресурсів. Тому, надзвичайно важливо, 
щоб жителі досліджуваного регіону – смт. Славське та його 
околиць активно брали участь у процесі прийняття рішень з 
питань планування, розвитку та управління туризмом з 
досягненням мінінального рекреаційного навантаження на 
довкілля [5]. 

Славське вважається одним з відомих і популярних 
гірськолижних курортів Українських Карпат. На його території 
площею 64 км2 мешкає 3,7 тис. осіб, розташовано близько        
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30 туристичних баз та баз відпочинку. Одночасно тут може 
відпочивати до 5 тис. любителів гірських лиж та інших 
зимових видів спорту [10]. 

Особлива рекреаційна роль у Славську визначається 
поєднанням сприятливих ресурсних факторів для організації 
зимового відпочинку, пішохідного, велосипедного, кінного 
туризму і гірськолижного спорту. Можливість гірськолижного 
освоєння території забезпечують задовільні за довжиною, 
крутизною та конфігурацією схили. Тут працюють крісельна 
канатна дорога (2 750 м) та 18 бугельних витягів. 

Одночасно з активним потоком туристів створюється 
значне рекреаційне навантаження на природні комплекси. 
Найпоширенішими видами рекреаційного навантаження є: 
витоптування, механічні пошкодження, вилучення, засмічення, 
випалювання, розполохування лісової фауни. Окрім основних 
видів рекреаційного навантаження у природних комплексах 
Славська та його околиць існує проблема утилізації твердих 
побутових відходів та водовідведення і каналізування [7]. 

Славський полігон твердих побутових відходів, що в 
урочищі “Луги” діє від 2004 р. Його розрахунковий термін 
експлуатації становить 15 років. На сьогодні завантаженість 
полігону складає вже близько 65 %. У зв’язку з цим постає 
питання визначення місця та розробка проектно-кошторисної 
документації нового полігону ТВП. Найбільша частка твердих 
побутових відходів утворюється в зимовий період, оскільки в 
цей час найбільший потік туристів, а також протягом березня, 
коли під час танення снігу на землі залишається чимало 
сміття. Протягом літніх місяців прослідковується тенденція до 
зменшення твердих побутових відходів як у 2009 р., так і в 
2010 р. (рис. 1). 

Діючі очисні споруди у смт. Славське були введені в 
експлуатацію ще в 1984 р., тому є малоефективними: застаріле 
обладнання (відсоток зносу технологічного обладнання скла-
дає понад 75 %), ступінь очистки стічних вод не відповідає 
санітарно-екологічним вимогам. На сьогодні очисні споруди та 
насосні станції потребують негайного капітального ремонту, 
оскільки внаслідок інтенсивної туристичної діяльності ведеться 
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Місяці: 1 – cічень; 2 – лютий; 3 – березень; 4 – квітень; 5 – травень; 6 – червень;                 
7 – липень; 8 – серпень; 9 – вересень; 10 – жовтень; 11 – листопад; 12 –грудень 

Рис. 1. Кількість надходження твердих побутових відходів 
на Славський полігон в 2009 та 2010 роках (в м3). 

 
будівництво туристичних баз, готелів, агроосель та індивіду-
ального житла. В 2006 р. розпочато будівельні роботи згідно з 
проектом “Розширення і реконструкція діючого комплексу 
очисних споруд та системи каналізації смт. Славське”. Станом 
на 1 січня 2010 р. відсоток готовності об’єкту становить лише 
33 %. Всі стоки без очищення потрапляють в р. Опір. За резуль-
татами перевірки у поточному році видано припис щодо 
заборони підключення до каналізаційної мережі смт. Славське 
нових суб’єктів господарювання. Якщо ж проблему очистки 
стічних вод не буде вирішено, підніматиметься питання про 
заборону скиду неочищених стоків в каналізаційну мережу 
селища ще до початку зимового періоду. 

Найбільшими абонентами водоспоживання є заклади 
туристичної сфери. Так, за 2009 р. дві бази відпочинку “Ліліана” 
(15 %) і “Перлина Карпат” (14 %) спожили стільки води, скільки 
все населення селища (29 %). Дещо менше використала база 
“Пансіонат Славський” (10 %). Найменші частки водоспоживання 
становлять ресторан “Карпати”, база “Дзвінка” та кафе “Вокзал” 
(по 2 %) (рис. 2). 

У зв’язку з несприятливими метеоумовами (відсутність 
снігу) та зростанням ролі інших гірськолижних витягів у районі 
(“Плай”, Тисовець, ТК “Захар Беркут”) у 2010 р. частка абонентів 
у водоспоживанні зменшилась, що прямо пропорційно зале-
жить від надходження туристичних потоків. Так, база відпо-
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чинку “Політехнік-2” і “Перлина Карпат” спожили 22 %, а все 
населення 37 %, тобто у порівнянні з 2009 р. відбулось скоро-
чення водоспоживання базами на 7 %. Найменше спожили 
води: ресторан “Максим”, БВ “Дзвінка”, БВ “Ліліана”, БВ “Калина” 
(по 2 %), БВ “Опір” (1 %) (рис. 3). 

 

 
Умовні позначення: 1 – населення; 2 – БВ “Ліліана”; 3 – ЗАТ “Перлина Карпат”; 4 – БВ 
“Пансіонат Славський”; 5 – БВ “Смерекова хата”; 6 – ресторан “Максим”; 7 – магазин 

“Будматеріали”; 8 – БВ “Калина”; 9 – кафе “Славчанка”; 10 – БВ “Бойківщина”; 11 – 
ресторан “Карпати”; 12 – БВ “Дзвінка”; 13 – кафе “Вокзал”. 

Рис. 2. Найбільші абоненти водоспоживання за 2009рік 
 

 
Умовні позначення: 1 – населення; 2 – БВ “Політехнік-2”; 3 – ЗАТ “Перлина Карпат”; 4 – 
БВ “Пансіонат Славський”; 5 – БВ “Бойківщина”; 6 – БВ “Смерекова хата”; 7 – ресторан 

“Карпати”; 8 – БВ “Динамо”; 9 – ресторан “Максим”; 10 – БВ “Дзвінка”; 11 – БВ 
“Ліліана”;12 – БВ “Калина”; 13 – БВ “Опір” 

Рис. 3. Найбільші абоненти водоспоживання за 2010рік 
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Значне рекреаційне навантаження створюють пішохідні 
маршрути. Загалом, в смт. Славське та його околиць виділяють 
чотири основні пішохідні маршрути: 

1) Славське – на г. Маківка; 
2) Славське – на г. Високий Верх – с. Волосянка; 
3) Славське – г. Ільза – с. Волосянка; 
4) Славське – г. Високий Верх – г. Чорна Ріпа – с. Волосянка. 

Ці пішохідні маршрути околицями Славська мають низь-
кий і середній ступінь рекреаційного навантаження і лише 
основні пункти по маршрутах та вершини гір – високий, адже 
тут найчастіше зупиняються туристи [10]. 

Кінний туризм набуває дедалі більшої популярності 
серед туристів і розрахований на людей з різним рівнем 
підготовки. Основними кінними маршрутами околицями Слав-
ська є: 

1) Славське – г. Маківка. Цей маршрут співпадає з пішо-
хідним; 

2) Славське – г. Високий Верх – с. Волосянка; також накла-
дається на пішохідний; 

3) Славське – г. Ільза – с. Волосянка. 
Кінні маршрути, як і пішохідні, створюють рекреаційне 

навантаження. Це проявляється в тому, що значне наванта-
ження припадає на руйнування рослинних угрупувань внаслідок 
обкусування пагонів та випасанні коней на галявинах, а також 
утворення площинного витоптування як під впливом рекре-
антів, так і коней. При чому флористичні угрупування втрача-
ють свою різноманітність. При таких навантаженнях стежки 
чітко помітні, на них відсутній трав’яний покрив і підстилка, 
мінеральний шар грунту оголений [14]. 

Для автолюбителів гострих відчуттів запропонують 
екстрамальний відпочинок – катання на квадроциклах навко-
лишніми лісами. Основним офіційно прокладеним шляхом для 
повнопривідних позашляховиків є Славське, с. Волосянка, с. 
Рожанка. Початок маршруту в с. Ялинкувате, протяжність 
маршруту складає близько 30 км, при перепаді висот від 580 до 
1 281 м н. р. м. 

Окрім цієї основної джипотраси тут діють ще такі: 
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 по підніжжю г. Захар Беркут (10–15 км, 1 год.); 
 на г. Високий Верх (25–30 км, 2 год.); 
 водоспад Шипіт (60–70 км, 4 год.); 
 хребет “Боржава” (80–90 км, 5 год.); 
 Славське – г. Менчіл – г. Тростян – Славське (18 км, 2 год.); 
 Славське – г. Тетерівка (26 км, 3 год.); 
 оз. Хащоване (20 км, 2 год.). 

Такі автопробіги зумовлюють значне навантаження на 
довкілля, а враховуючи, що такі маршрути можна проводити 
постійно протягом року, то ступінь навантаження зростає. Це 
проявляється у деградації рекреаційних зон і порушенні лісо-
вих екосистем, оскільки, крім описаних автомаршрутів, туристи 
катаються не по встановлених маршрутах, що зумовлює не-
контрольоване збільшення доріг по лісах. Відповідно, лісова 
підстилка і трав’яний покрив руйнуються дуже швидко. Водно-
час змінюється видовий склад рослинного покриву, а окремі 
види взагалі зникають без здатності до самовідновлення. До 
того ж шум, який створюють квадроцикли спричинює роз-
полохування лісової фауни і вимушений переліт у більш 
спокійні місця. 

Існуючі гірськолижні траси сьогодні обслуговуються двома 
канатно-крісельними дорогами та 18 бугельними витягами. 
Найбільшими гірськолижними трасами й одночасно ділянками 
з високим рекреаційним навантаженням є. 

Гора Тростян (1232 м) – найважчим є стрімкий централь-
ний схил. Для початківців тут діє відносно пологий західний і 
північний схил. На горі п’ять канатних і крісельний підйом-
ники. Ще чотири підйомники знаходяться на інших схилах 
навколо Славська, які не рекомендуються для новачків. 

Гори “Політехнік” і Погар є порівняно невеличкі, достойні 
траси, розташовані недалеко від самого селища знаходяться в 
центрі гірськолижного курорту, висотою 1 082 м, довжина їх 
схилів дорівнює 450 та 650 м відповідно; 

На г. Грабовець (довжина схилу 850 м) та г. Крокус (1 050 м) 
також діють гірськолижні витяги, але менш популярні серед 
туристів. Гора “Варшава” знаходиться за “Політехніком”. Тут 
розташований не бугельний підіймач, а “тарілочки”. 
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ТК “Захар Беркут” є гірськолижним комплексом, що 
розташований в с. Волосянка в 6 км від смт. Славське. 
Функціонує з 2005 р. Всього 9 трас, перепад висот 552 м. 
Гірськолижна зона складається з гірськолижних полів, що 
розташовані на північному, північно-західному та південно-
західному схилах р. Зворець (1 223 м), пн.-сх. схилі г. Високий 
Верх (1 244 м). На півночі г. Високий Верх є джерело “Писана 
криниця”, яке є популярним серед туристів у літній період. 

Траси в більшості проходять по лісі для цього було виру-
бано цілі смуги. На горі встановлено три бугельних підйомники 
довжиною 70, 750 і 800 м. Крім цього працює парнокрісельна 
підвісна канатна дорога довжиною 2 800 м. Загалом пропускна 
здатність всіх витягів 1500 осіб/год. Але цього сезону траси 
працювали не на повну потужність. Відповідно, така велика 
кількість трас створює велике рекреаційне навантаження, 
особливо це стосується лісових екосистем. При цьому ці тери-
торії не придатні для сільськогосподарського використання, а 
молодий підріст кущів постійно підсікають, при цьому видо-
вий склад бідніє, а окремі види взагалі зникають. Як влітку, 
так і взимку до послуг туристів на горі є катання на конях та 
квадроциклах. Але, оскільки зима цього сезону була не вельми 
щедра снігом, то більшість катались просто по ледь засніже-
ній поверхні, при цьому лісова підстилка сильно руйнується, 
ущільнюється ґрунтовий покрив, чагарники і малі кущі взагалі 
ламаються. 

Загалом пропускна здатність гірськолижних витягів у 
смт. Славське становить близько 7 000 осіб/год. Більше поло-
вини (3870 осіб/год.) припадає на г. Тростян. Якщо врахову-
вати 2–3 годинні черги біля підйомників, то це число лижників 
збільшується в 2–3 рази, а у вихідні та святкові дні і більше. 
Враховуючи, таку велику кількість туристів навантаження 
постійно зростає. На г. Погар до наступного сезону для катання 
планується здати в експлуатацію поряд ще одну трасу. Для 
цього вже встановлено основу для створення ще одного 
підйомника і прокладено маршрут, по якому буде вирубано 
смугу лісу, що стане черговим місцем рекреаційного наванта-
ження. 
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Оскільки лижників цього року тут не багато, то, відпо-
відно, рекреаційне навантаження не значне. Але додаткове 
навантаження, хоч і не рекреаційне, здійснюють на природне 
середовище сніготрамбувальні машини, які працюють на г. 
Тростян, Погар, Крокус. Хоча снігу тут було і небагато, але 
машини “чесно відпрацювали своє”, коли він лежав. Тобто, 
виходить так, що робота цих “сніготрамбувальників” досягає 
рівень рекреаційного навантаження, створеного туристами. 

Не лише взимку, але й постійно протягом року відпо-
чивають тут туристи. Внаслідок цього інтенсивно зростає 
рекреаційне навантаження, яке проявляється у стежковому і 
площинному витоптуванні, механічних пошкодженнях, вилу-
ченні, засміченні, розведенні вогнищ, розполохування лісової 
фауни та ін., а про це не задумуються ні туристи, ні мешканці 
села, а ні органи місцевого самоврядування. Тому подальший 
такий розвиток не сприятиме нормалізації екологічної ситуації, а 
лише запобігатиме виникненню природних лих, які тягнуть за 
собою негативні економічні та соціальні наслідки.  

Отже, високий ступінь рекреаційного навантаження 
проявляється на ділянках туристичних маршрутів (пішохід-
них, кінних, автомобільних) та центральній забудованій частині 
селища. Найбільшими ділянками з рекреаційним навантажен-
ням є гори Погар, Тростян, Менчіл, Високий Верх, оз. Хащоване, 
Джерело “Писана Криниця”, оскільки це місця, які найбільше 
відвідують туристи. До того ж по цих ділянках прокладені 
пішохідні, кінні та автомобільні маршрути. Вся центральна 
забудована частина селища характеризується високим ступенем 
навантаження. Ступінь рекреаційного навантаження селища 
прямо пропорційно залежить від його забудови, а особливо 
закладів туристичної індустрії: чим дальше від центру до 
околиць, тим навантаження зменшується (рис. 4). 

Середній ступінь рекреаційного навантаження проявля-
ється на таких вершинах околиць Славська як: гори Плішка, 
Чорна Ріпа, Ярошище, Тетерівка, Ільза, оскільки маршрути до 
вершин короткі і пішохідні або кінні. Ділянки з низьким наван-
таженням сформувались лише по тих маршрутах, де переважає 
якийсь один з описаних туристичний маршрутів: Славське – г. 
Тетерівка, Славське – оз. Хащоване. 
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Рис. 5. Ступінь рекреаційного навантаження 
в смт. Славське та його околицях 

 
Актуальними проблемами залишаються будівництво доріг, 

реконструкція очисних споруд і системи водовідведення, утилі-
зації сміття. Важливим є системне залучення інвестицій у 
розвиток туристичної інфраструктури, бо короткозорість 
місцевого туристичного бізнесу часто пропонує неадекватні 
ціни за неадекватний сервіс. Тому жителям селища важливо 
зараз розробити ефективну систему туристичного бізнесу, 
щоб захистити свій довгостроковий інтерес. Враховуючи, що в 
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ряді випадків неконтрольований туризм селища і масовий 
відпочинок населення може призвести до цілковитого висна-
ження рекреаційних територій, а найбільше це стосується 
лісових екосистем, то необхідно розробити нову ефективну 
науково-обґрунтовану територіальну організацію і планування 
туристично-рекреаційної діяльності за системою природо-
охоронних заходів та раціональним використанням природних 
ресурсів. 
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Висвітлені актуальні проблеми використання, застосу-
вання та забруднення поверхневих вод басейну р. Тисмениця. 
Здійснено геоекологічну оцінку якості поверхневих вод, про-
аналізовано гідрохімічні особливості басейнової системи. 

Ключові слова: басейн, водотоки, забруднюючі речовини, 
скиди, негативний вплив. 

 
Актуальною екологічною проблемою є збереження та 

охорона річок від виснаження та забруднення. Неефективна 
робота каналізаційно-очисних споруд, недотримання природо-
охоронного режиму територій прибережних захисних смуг і 
водоохоронних зон, насамперед в населених пунктах, забруд-
нення і засмічення річок побутовими та іншими відходами 
зумовлюють значні екологічні навантаження на територію 
басейнів річок і, відповідно, незадовільний стан їхніх вод. 
Особливо цей вплив помітний на малих річках, які дуже тісно 
пов’язані із довколишнім ландшафтом. До категорії малих 
річок відноситься ріка Тисмениця, яка бере початок у Східних 
Бескидах, на північно-західних схилах г. Цюховий Діл (942 м). 
Верхня течія має напрямок на північний захід, у Мражниці 
повертає на північний схід [2]. 

Води Тисмениці забруднюються відходами промисловості 
і сільського господарства – нафтопродуктами, фенольними 
сполуками, сульфатами, хлоридами, фосфатами, сполуками азот-
ної групи, важкими металами. Також у поверхневі води басейну 
р. Тисмениця потрапляють комунальні стоки населених пунктів: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B8�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B8�
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D1%8E%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D1%96%D0%BB&action=edit&redlink=1�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F�


46 Матеріали студентської наукової 
конференції (19 квітня 2012 р.) 

 

Дрогобич, Стебник, Борислав, Трускавець, Дережичі, Раневичі, 
Почаєвичі. Очисні споруди вказаних населених пунктів або низь-
кої потужності, або відсутні взагалі. 

Основними промисловими підприємствами, які забрудню-
ють допливи р. Тисмениця є: КП “Дрогобичводоканал”, ВАТ 
“Бориславський озокерит”, ВАТ НКП “Галичина”, Борислав-
ський хімічний завод, ВАТ “Дрогобицький машинобудівний 
завод”, ВАТ “Дрогобицький завод автомобільних кранів”, ТОВ 
“Стебницький калійний завод”. Щороку, за даними Львівсь-
кого обласного виробничого управління водного господарства, 
у р. Тисмениця потрапляє близько 30 млн м³ стічних вод (табл. 
1) [3]. 

Таблиця 1 
Загальний обсяги скидів в ріку Тисмениця у 2010 р. [3] 

Скид 
(всього), 
млн. м³ 

Скид 
(неочищені 

води), млн. м³ 

Скид 
(біологічно 

очищені), млн. 
м³ 

Скид 
(механічна 

очистка), млн. 
м³ 

24,51 
забруднені 
стічні води нормативно очищені стічні води 

0,393 24,06 0,062 
 

Крім комунальних та промислових стоків значний ризик 
прямого та аварійного забруднення мають промислові відходи, 
що зосереджені вздовж русел та прибувають в незадовільному 
технічному стані. 

Найбільша кількість промислових відходів зосереджена 
на Стебницькому ДГХП “Полімінерал” (3,8 млн т шламу і хвостів 
збагачувальної фабрики), Дрогобицькому НПК “Галичина” 
(понад 34,0 тис. т нафтошламів). Щодо Дрогобицького НПК 
“Галичина”, проблема утилізації нафтошламів поступово вирі-
шується. Щорічно підприємство передає на утилізацію близько 
1000 т нафтошламу. Натомість, ситуація з розміщенням 
промислових відходів Стебницького ДГХП “Полімінерал”, 
характеризується як критична. Відходи хімічної збагачувальної 
фабрики транспортують по трубопроводу у хвостосховище, 
розміщене на північно-східній околиці м. Стебника поблизу р. 
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Солониці, притоки р. Тисьмениці. Об’єм відходів становить 900 м ³ 
за добу і, відповідно, 328 тис. м3 за рік. Хвостосховище скла-
дається з двох секцій загальною площею близько 125 га. На 
всю площу хвостосховища щорічно випадає в середньому          
1 612 тис. м3 атмосферних опадів, а випаровується з неї 
близько 572 тис. м3, тобто надлишок води становить 1 040 тис. 
м3 за рік. Загальний об’єм відходів разом з атмосферними 
опадами зростає у хвостосховищі на 1 368 тис. м3 за рік [2]. 

Щороку зі стічними водами промислових та комуналь-
них підприємств у ріки потрапляє величезна кількість забрудню-
ючих речовин. У водотоки басейну Тисмениці потрапила велика 
кількість нафтопродуктів, завислих речовин, сульфатів, хло-
ридів, СПАР, а також у меншій кількості мідь, нікель, нітрити, 
танін та інші речовини. В останні роки в зв’язку з інтенси-
фікацією сільського виробництва все більшого значення набу-
вають проблеми забруднення вод поверхневим стоком з полів, 
який має в своєму складі сполуки азоту, фосфору, калію, 
отрутохімікатів. 

У воді досліджуваного регіону концентрації нітритів та 
нітратів не перевищували показників ГДК. Нітрити – проміжні 
продукти окиснення амонійних іонів. Присутність нітритів у 
природних водах пов’язана, насамперед, з розпаданням орга-
нічних речовин і нітрифікацією. Найбільший вміст NO2 спостері-
гався у весняний та осінній періоди. 

Нітрати виникають виключно при екзогенних процесах, 
часто внаслідок гниття органічних решток. У весняний період 
фіксуються найвищі показники вмісту нітратів (8,9 мг/дм3). 
Хоча ці показники нижчі від значень ГДК, проте вони вищі 
порівняно із фоновими значеннями. 

Вміст іонів NH4+ знаходиться поза межами ГДК. Сезонні 
коливання вмісту іонів амонію характеризуються, зазвичай, 
зниженням показника навесні і збільшенням влітку, ймовірно 
у зв’язку з посиленням процесів розкладання органічних 
речовин. В осінньо-зимовий період збільшення вмісту іонів 
амонію пов’язане з продовженням розкладання органічних 
речовин за незначного фіксування їх фітопланктоном через 
зниження інтенсивності фотосинтезу [5]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F�
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У досліджуваній воді виявлена тенденція до зменшення 
вмісту хлоридів від 45,5 мг/дм3 до 4,0 мг/дм3 (рис. 1). 

Рис. 1. Динаміка вмісту хлоридів і сульфатів у воді р. Тисмениця 
 

Забруднення водойм токсичними речовинами техно-
генного походження часто ускладнює або робить неможливим 
використання води для питних цілей. Тисмениця є “лідером” 
за вмістом міді і фенолу. Основним джерелом надходження 
міді в природні води є стічні води підприємств хімічної, мета-
лургійної промисловості, шахтні води, альдегідні реагенти, що 
використовуються для знищення водоростей. Скидання фено-
лових вод у водоймища і водотоки різко погіршує їх загальний 
санітарний стан, впливають на живі організми не тільки своєю 
токсичністю, але і значною зміною режиму біогенних елементів і 
розчинених газів (кисню, вуглекислого газу) [1]. 

За концентрацією нафтопродуктів у воді малих річок 
безпосередньо біля нафтових свердловин перевищення ГДК 
виявлено в усіх створах дослідження. Такий рівень забруднення 
води нафтопродуктами можна класифікувати як критичний. 
Так, безпосередньо біля нафтової свердловини у воді р. Тисме-
ниця зафіксовано перевищення ГДК у 90 разів [2]. 

При подальшому неконтрольованому забрудненні та 
виснаженні річок ймовірне настання екологічної кризи, яка 
неминуче призведе до розвитку незворотних деструктивних 
процесів у річкових екосистемах. 
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Досліджено сучасні тенденції розвитку торгівельних 
мереж, територіальне розташування їхніх закладів, внесок у 
структуру товарообороту, розподіл за територіальним покрит-
тям (міжнародні, національні, регіональні, локальні). Описано 
географію лідерів ринку торгівельних мереж. 

Ключові слова: торгівля, торгівельна мережа, супермаркет, 
гіпермаркет. 

 
Актуальність теми зумовлена пришвидшеним розвитком 

торгівельних мереж в Україні в останнє десятиліття, у процесі 
завершення переходу держави від планової економіки до 
ринкової, коли відбулася зміна системи торгівельних закладів 
із радянських на європейські, американські (супермаркети, 
гіпермаркети, “Cash&Carry”, дискаунтери). За цих умов зросла 
роль такої дисципліни як маркетинг – системи теоретичних 
знань і концепцій ведення господарської діяльності, зорієнто-
ваної на задоволення потреб і запитів як окремих осіб, так і 
суспільства в цілому, а також маркетингової географії, науко-
вої дисципліни, що сформувалась на перетині маркетингу та 
географії, й вивчає, зокрема, територіальні аспекти оптимізації 
попиту і пропозиції [8]. 

Об’єктами дослідження є торгівельні мережі України та 
заклади, якими вони представлені. Предметом дослідження 
є особливості становлення, структура та розміщення найбіль-
ших торгівельних мереж на території України. 

Торгівля буває різних видів, зокрема розрізняють гуртову 
та роздрібну торгівлю. Гуртова торгівля – процес придбання 
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великих партій товару з метою подальшого використання в 
виробництві (використовується в промисловості з метою 
подальшого перетворення для виробництва товарів чи надання 
послуг) чи реалізації товару в роздрібній торговій мережі. 
Роздрібна торгівля – процес обміну товарів на гроші (чи інший 
еквівалент вираження ціни товару) з метою задоволення 
потреб споживачів та отримання прибутку. Впродовж десяти-
річ у світі сформувалася тенденція до формування у сфері 
торгівлі об’єднань різноманітних закладів, т. зв. “торгівельних 
мереж”. Торгівельна мережа – сукупність однотипних або різно-
типних бізнес-одиниць, що здійснюють роздрібну торгівлю під 
однією торговельною маркою, мають корпоративну стратегію 
діяльності, єдиний центр управління, координації та контролю, 
власний розподільчий склад, з якого постачають товарами 
бізнес-одиниці, що входять до складу об’єднання [7]. 

Торгівельні мережі складаються з різнотипних закладів 
(бізнес-одиниць). Згідно з класифікацією торгівельних закладів 
за Р. Скубою, виділяють: універсальні магазини, багатопрофільні 
магазини, спеціалізовані магазини, “вбивці категорій”, супер-
маркети, гіпермаркети, оптові клуби, “магазини біля дому”, 
дискаунтери [7]. Однією із форм організації торгівлі є “Cash& 
Carry” – магазин самообслуговування який надає покупцям 
можливість купити товари як гуртом, так і поштучно. Мага-
зини “Cash&Carry” орієнтовані на дрібнооптових та гуртових 
покупців, які купують товари за готівку. Розвиваються також 
нові види торгівельних закладів, які не просто стають місцем 
для покупки, але і для розваг, відпочинку – торгово-розва-
жальні центри, які зараз користуються популярністю, у порів-
нянні з іншими торгівельними закладами. 

Розвиток торгівельних мереж в Україні пришвидшився 
після проголошення незалежності України в 1991 р., коли 
радянські заклади торгівлі переформовувалися за формою 
ведення торгівлі в європейські й американські. Цей процес був 
доволі тривалим і затягнувся до кінця 90-их років ХХ ст. Лише 
на початку ХХІ ст. в Україні почала стрімко кількість різно-
типних закладів торгівлі сучасного вигляду. Але загалом 
Україна все ще не відповідає західноєвропейським нормам 
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розвитку торгівельних мереж, зокрема, це стосується площі 
торгівельних закладів. 

Сьогодні на українському ринку торгівлі функціонує 
близько 130 торгових мереж різних рівнів. Залежно від регіо-
нального покриття мережі поділяються на: міжнародні, націо-
нальні, регіональні, локальні. Регіон покриття – економіко-
географічний регіон держави в якому є хоча б один заклад 
який представляє певну торгівельну мережу. У структурі 
торгівельних мереж за регіонами покриття найбільш суттєва 
частка товарообороту припадає на національні торговельні 
мережі (51,4 %). Локальні торгівельні мережі забезпечують 
17,8 %, регіональні – 16,6 % та міжнародні (інтернаціональні) – 
14,2 % загального обсягу товарообороту в Україні (рис. 1) [5]. 

 

 
Рис. 1. Частка товарообороту, що припадає на торгівельні 

мережі в залежності від регіону покриття, 2010 р. [5] 
 

На ринку торгівельних мереж України уже визначилися 
лідери: за кількістю торгівельних закладів, за товарооборотом 
певної торгівельної мережі, за кількістю нових закладів що 
відкрилися, або навпаки, закрилися, після певного періоду 
функціонування, зокрема внаслідок кризи.  

За кількістю магазинів лідирує торгівельна мережа “АТБ-
Маркет”, до складу якої входить близько 542 торгівельні 
об’єкти у понад 135 містах України. Також розвиненою є 
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мережа “Сільпо” (206 торгівельних точок), “Фуршет” (76 торгі-
вельних об’єктів), “Велика Кишеня” (38 магазинів) та інші. За 
обсягами річного обороту передусім слід виділити торгівельно-
промисловий холдинг “Fozzy Group” (супермаркети “Сільпо”), а 
також торгівельні мережі “Фуршет”, ТМ “Велика кишеня”, 
“Еко-маркет” (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Частка в роздрібному товарообороті України 

найбільших торгівельних мереж, 2010  р. [3] 
 

За рівномірністю регіонального розташування у п’ятірку 
лідерів увійшли: ТОВ “АТБ-Маркет”, “Fozzy Group” (“Сільпо”), 
ЗАС “Фуршет”, “ПАККО-холдинг” (“Вопак”, “Пакко”), ЗАТ “Євро-
тек” (“Арсен”, “Фреш”, “Квартал”). 

У структурі торгівельних мереж найбільш розповсюдже-
ними закладами роздрібної торгівлі в Україні є супермаркети 
й гіпермаркети, меншу частку мають “магазини біля дому”, 
“Cash&Cary” та дискаунтери (рис. 3) [5]. 

Серед інтернаціональних торговельних мереж першість 
належить “METRO” (оптові магазини компанії, яких на сьогодні 
в Україні 25, співпрацюють на 90 % з українськими постачаль-
никами), “Auchan” (торгівельна мережа представлена восьми 
закладами, географія цієї мережі є нерівномірною), “BILLA”   
(19 супермаркетів поширені по всій Україні,), “Real” [1]. На 
сьогодні ці торговельні мережі, крім українського ринку, при-
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сутні в Німеччині, Польщі, Туреччині, Росії, Румунії та інших 
країнах, відіграючи доволі важливу роль в товарообігу. 

 

 
Рис. 3. Типи закладів у торгівельних мережах України 

 
Найбільша кількість закладів відомих міжнародних торгі-

вельних мереж зосереджено у столиці України, Києві, а також в 
обласних центрах та інших великих містах: Дніпропетровськ, 
Донецьк, Львів, Луганськ, Одеса, Харків, Хмельницький, Рівне й 
ін. Адже саме у цих містах зосереджено значну кількість 
платоспроможного населення, що стимулює компанії саме там 
розміщувати заклади торгівлі. 

Географія національних торгівельних дещо відмінна, не-
рівномірніша. Велика кількість закладів знаходиться в східних 
областях, зокрема, в обласних центрах на сході, надзвичайно 
багато їх у м. Києві. Натомість у західних областях національні 
мережі представлені здебільшого від 1 до 4 закладів [2]. Це 
зумовлено вищим рівнем урбанізації східного регіону України. 
Наприклад, торгівельна мережа “АТБ-маркет” найбільше розви-
нена на сході, тому що перші гастрономи цієї марки були роз-
ташовані саме у східних областях, головний офіс цієї мережі 
також знаходиться в Дніпропетровську [3]. Мережа магазинів 
“Фуршет” має доволі рівномірний розподіл за регіонами 
покриття, вони присутні як на ринку як західних, так і східних 
областей України. Найбільша кількість цих супермаркетів є у 
м. Києві [4]. 
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Загалом, у процесі розвитку торговельних мереж спосте-
рігається тенденція до диференціації населених пунктів України 
за чисельністю мешканців, рівнем їх доходів та різними типами 
продовольчих магазинів. 

Аналізуючи торгівельні мережі України можна з впевне-
ністю сказати що цей сегмент торгівлі в Україні є уже доволі 
розвиненим, пройшов стадію встановлення, і зараз знаходи-
ться на основному етапі – це закріплення сформованих торгі-
вельних мереж на ринку, визначення їх географії, та форму-
вання єдиних стандартів для торгівельних мереж всієї України. В 
перспективі залишається вихід торгівельних мереж України на 
іноземний ринок торгівлі. 
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Проведено дослідження водних джерел масиву гори 
Пісочина в ландшафті Янівське Розточчя та отримано їхню 
характеристики. Проаналізовано фізико-географічні умови 
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Розточчя є ключовим регіоном для вирішення багатьох 

географічних, геологічних, кліматичних та біологічних проблем, 
оскільки воно було границею морської трансгресії та лежить 
на стику двох тектонічних структур: Передкарпатського прогину 
геосинклінальної області Карпат та Східноєвропейської плат-
форми. Район є пограничним в стосунку гідрологічному, 
кліматичному, рослинних і тваринних ареалів. 

Дослідження Розточчя триває вже близько півтори сто-
ліття, але дослідженню джерел до тепер приділялося мало 
уваги, особливо в Україні. Разом з тим вони мають важливе 
значення для реґіону Розточчя і прилеглих територій. Це і 
було причиною вибору району та теми дослідження. 

Об’єктом нашого детального дослідження стали водні 
джерела масиву гори Пісочина в ландшафті Янівське Розточчя. 
Предмет дослідження – характерні особливості джерел, місць 
їх розташування та чинників, які на них впливають чи можуть 
вплинути. 
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Водним джерелом називають природний вихід підземної 
води на земну поверхню або на дно водойми. Вивчення джерел 
є предметом дисципліни – кренології [3]. 

Існує багато класифікацій джерел за їх різними ознаками: 
дебітами, режимами роботи, температурами вод, умовами 
виходу на поверхню, зв’язками з гірськими породами, хімізмом, 
мінералізацією тощо [3]. 

Коротко про реґіон ччя – звужене 
горбисте пасмо 15–20 км завширшки з висотами до 400 м, 
простягається в північно-західному напрямку від Львова до 
Рави-Руської в межах України та ще на 110 км в Польщі. Я. 
Бурачинський, Р. Гнатюк виокремлюють три геоморфологічні 
райони: Равське, Янівське, Львівське Розточчя [7]. Б. П. Муха в 
межах Українського Розточчя виділяє такі ландшафти: Равський, 
Верхньоверещицький, Янівський, Домажирський, Дубровицький 
[4]. У геологічній будові регіону беруть участь крейдові, нео-
генові та четвертинні відклади, зокрема: супіски, піски, піско-
вики, вапняки, мергелі, гіпси, глини та ін. [6]. В кліматичному 
стосунку Розточчя розташоване на переході від помірно-морсь-
кого західноєвропейського до помірно-континентального 
східноєвропейського клімату. Гідрографічну мережу Розточчя 
представлено потічками, малими річками, ставками та озерами, 
що належать до басейнів Чорного та Балтійського морів, 
формуючи головний європейський вододіл. Є великі запаси 
підземних вод. В ґрунтовому  покриві переважають ясно-сірі, 
сірі лісові та дерново-слабопідзолисті ґрунти. Ліси покривають 
40 % площі Розточчя, і складені такими породами: граб, бук, 
дуб, сосна та ін. [2]. 

Власні польові дослідження проводились в масиві гори 
Пісочина, що розташований в ландшафті Янівське Розточчя. 
Під час цих досліджень нами було виявлено та досліджено 18 
джерел, про які у відкритих літературних, наукових, карто-
графічних чи інтернет-матеріалах інформації не знайдено. 

Геологічна будова ділянок, де знаходяться джерела 
майже однакова. Зверху, на висоті 286–300 м знаходиться шар 
верхньочетвертинних лесовидних суглинків з прошарками 
пісків, товщиною 3–5 м. 
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Нижче, на висоті 276–287 м залягають відклади опіль-
ської світи неогену – піски з прошарками пісковиків. Їхня 
потужність становить 10–15 м. Вони належать до нараївських 
верств. Під ними також відклади опільської світи неогену, 
проте літологічно вони інші – це літотамнієві, зрідка хемогенні 
вапняки, товщиною 15–20 м, що належать до Кривчицьких 
верств. Нижче висоти 260–265 м залягають тріщинуваті мергелі 
верхньої крейди [6]. 

Всі джерела розвантажуються з шару неогенового літо-
тамнієвого вапняку. У межах масиву гори Пісочина (368,2 м н. 
р. м.) можна виділити чотири місця розвантаження підземних 
вод. Всі джерела нами нанесено на картографічну основу та 
пронумеровано. 

В урочищі Сім джерел (це місцева назва) тепер розванта-
жується вісім джерел, які дають початок безіменній річці. Ці 
джерела знаходяться в днищі балки глибиною 10 м, на висоті 
275 м. н. р. м. Її географічні координати – 49°59'57,70" пн. ш., 
23°32'52,20" сх. д. Джерела розташовані у формі півкруга 
відносно одне одного. Джерело 1.8 є висхідним, воно під не-
великим тиском б’є з днища, а вихід води з піском нагадує 
кипіння води. Інші сім джерел швидко витікають з під пласту 
гірських порід у вигляді вузьколокалізованих осередків на 
схилі балки – вони низхідні. 

У місці під номером 2 води розвантажуються у вигляді 
одного площинного витікання та групи з дев’яти джерел, сім з 
яких є потужними з локальним витоком, а два такими, де вода 
слабо просочується. Ці джерела формують безіменний потік. 
Вони знаходяться в днищі яру глибиною 20–25 м, на висоті  
275 м н. р. м. з південно-східного боку г. Пісочина. Всі джерела – 
низхідні. Географічні координати джерела під номером 2.4 – 
50°00'05,43" пн. ш., 23°33'15,25" сх. д. 

В місці під номером 3 води розвантажуються у вигляді 
двох джерел, які власне і формують річку Ріки. Джерела знахо-
дяться в днищі яру, частково затопленого штучним озером. 

Джерело 3.2 витікає зі схилу з-під шару порід, це джерело 
низхідне. Особливим є джерело 3.1 оскільки його частини є і 
висхідними, і низхідними. Його географічні координати – 
50°00'26,62" пн. ш., 23°32'59,20" сх. д. 
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Джерело місця позначеного цифрою 4 знаходиться в 
широкій балці з координатами 50°02'28,76" пн. ш., 23°32'00,04" сх. 
д., на висоті 292 м. Це джерело має номер 4.1. Потік, що витікає 
з джерела належить до басейну річки Завадівки. Джерело – 
висхідне. 

Ширина, глибина, дебіт та швидкість течії джерел зале-
жать від особливостей розвантаження. Ці показники подані в 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Параметри джерельних витоків 

№ 
джерела 
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1.1 50 4,5 0,34 7,65 10.08.10 
1.2 80 15 0,45 54 10.08.10 
1.3 20 4 0,40 3,2 10.08.10 
1.4 – 4 – – 10.08.10 
1.5 30 1 0,60 1,8 10.08.10 
1.6 38 7 0,62 16,5 10.08.10 
1.7 25 3 0,66 4,95 10.08.10 

1.8 40 7 (у витоці) 
1 (у потоці) 0,72 2,9 10.08.10 

2.1 20 6 0,44 5,28 10.08.10 
2.2 80 3 0,46 11,0 10.08.10 
2.3 82 7 0,52 29,7 10.08.10 
2.4 30 6 0,72 12,9 10.08.10 
2.5 35 6 0,85 17,85 10.08.10 
2.6 15 6 0,56 5,04 10.08.10 
2.7 60 4 0,67 15,08 10.08.10 
3.1 210 20 0,23 96,6 21.08.10 
3.2 100 9 0,35 31,5 21.08.10 

4.1 70 19 (у витоці) 
4 (у потоці) 0,39 10,92 3.10.10 
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Cім з усіх джерел – середньодебітні, а десять – високо-
дебітні. 

Цікавим є те, що каміння, які омиваються джерельними 
водами в урочищі Сім джерел мають різний колір нальотів 
навіть при мінімальній відстані між джерелами. 

Так, для джерела під номером 1.1 характерною рисою є 
чорний наліт на вапнякових каменях у місці витоку. За резуль-
татами рентгенофазового аналізу, спеціально виконаного в 
лабораторії геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка, 
цей наліт складають манґановмісні мінерали. Для джерела 1.2 
характерним є іржавий наліт, з чого можна зробити висновок, 
що у воді містяться гідрооксиди заліза. Для води із джерела 1.4 
характерний сіро-зелений наліт. У процесі досліджень під 
мікроскопом в цьому нальоті виявлено зерна глауконіту. 

Згідно з проведеними хімічними аналізами води джерел 
виявились прісними, з мінералізацією 350–370 мг/л, нейтраль-
ними, гідрокарбонатними, кальцієвими, сульфатними, натріє-
вими з твердістю 2,2–2,3 мг-екв/л. Води із всіх джерел відпо-
відають вимогам ДСТУ 287-482 “Вода питна”. Температура у 
джерелах коливається в межах 6–9 °С протягом року. 

Нами в домашніх умовах було проведено дослід на 
придатність джерельних вод для вегетації рослин-індикаторів. 
За показниками росту та проростанням, не встановлено суттєвих 
відмінностей між водами із джерел та відстояною водою із 
водопроводу м. Львова, що свідчить про відсутність токсич-
ності вод з усіх джерел та можливість їх використання для 
вирощування сільськогосподарських культур [5]. 

Зараз з вісімнадцяти джерел масиву гори Пісочина вико-
ристовуються чотири – місцевими жителями для харчових 
потреб, але в теплий період року. 

У перспективі джерела масиву гори Пісочина можна 
використовувати у таких потребах: 
 промислового водоспоживання; 
 господарсько-питтєвих, зокрема створення водопроводу 

до с. Старичі; 
 зрошення сільськогосподарських угідь;  
 водопостачання тваринницьких господарств; 
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 рекреаційного господарства, в чому може бути заці-
кавлений санаторний комплекс “Шкло”, що віддалений 
від джерел на 4,5 км. 
Проте використання вод джерел має бути раціональним. 

Охорона джерельних вод від забруднення і виснаження перед-
бачає дотримання законів Водного кодексу України [1]. Зокрема 
передбачено створення навколо джерел та їхніх потоків, 50-
метрових охоронних зон. Охорона джерельних вод від забруд-
нення включає: охорону від засмічення, забруднення продук-
тами промислової та сільськогосподарської діяльності, стічними 
та неочищеними водами. За недотримання законів Водного 
кодексу України передбачено дисциплінарну, адміністративну, 
цивільно-правову або кримінальну відповідальність [1]. 

Отже, під час проведення досліджень джерел масиву г. 
Пісочина отримано ряд нових даних, зокрема виявлено нові 
джерела, отримано їхні гідрологічні, морфометричні, хімічні та 
інші характеристики, у тім числі придатність для використання. 
Це збагатило вивченість реґіону, дозволяє з набутим досвідом 
розширити дослідження, і також має практичний характер. 
Прикладне значення досліджень полягає у можливості їхнього 
використання у господарстві, бальнеології, екології, природо-
охоронній справі. 
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Здійснено аналіз передумов розвитку велосипедного 
туризму в Карпатському регіоні, окреслено сучасний стан 
туристичної інфраструктури для велосипедистів, висвітлено 
проблеми і перспективи подальшого розвитку велотуризму в 
Карпатах. 
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маркований веломаршрут, перспективи розвитку. 

 
Питання дослідження сучасного стану та перспектив 

розвитку велосипедного туризму є актуальним, особливо в 
гірських регіонах, де переважає сільське населення. Карпат-
ський регіон володіє значним туристичним потенціалом та 
ресурсами, тому розвиток велосипедної інфраструктури дасть 
змогу покращити соціально-економічний стан сільських місце-
востей, створити нові робочі місця, пропагувати здоровий спосіб 
життя [2, с.18]. 

Велосипедний туризм відзначається високою мобільністю, 
тому туристи мають змогу за невеликий проміжок часу поба-
чити багато об’єктів. Окрім швидкого пересування велосипед-
ний туризм відзначається мінімальним шкідливим впливом на 
навколишнє середовище, особливо у порівнянні з кінним, 
автомобільним або джип-туризмом. Велотуризм сприяє патріо-
тичному вихованню, завдяки знайомству з рідним краєм та 
відвіданням об’єктів історико-культурної спадщини. Під час 
велосипедних подорожей туристи звільняються від негативних 
емоцій, покращують загальний фізіологічний стан організму. 
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Згідно з останніми статистичними даними Україна займає 
перше місце в Європі за рівнем дитячого алкоголізму, темпами 
вимирання та поширеністю ВІЛ-СНІДу та друге місце серед 
курців віком від 12 років. Тому пропаганда серед молоді 
здорового способу життя та залучення до занять велосипед-
ним туризмом є основним завданням даного дослідження [4]. 

Карпатський регіон – одна із туристичних перлин України, 
адже тут є всі необхідні передумови та ресурси для розвитку 
велосипедного туризму: гірські хребти та вершини, бурхливі 
річки та водоспади, високогірні озера та ліси, чисте повітря та 
збережений колорит та традиції сільського населення. Най-
відомішими туристичними об’єктами Карпатського регіону є: 
 гора Говерла – найвища вершина України висотою 2061 м; 
 водоспади Шипот у Пилипці та Пробій у Яремче; 
 озеро Синевир – найбільше озеро в Карпатах; 
 музей хата-гражда та скелі “Писаний Камінь” у Криво-

рівні; 
 руїни астрономічної обсерваторії 1938 р. на г. Піп-Іван 

Чорногірський. 
Окрім того окремої уваги заслуговують старовинні 

дерев’яні цекрви, побудовані за традиційними гуцульськими, 
бойківськими та лемківськими мотивами. 

Незважаючи на багатство туристичних ресурсів та 
придатність території Карпатського регіону для організації 
велосипедного туризму, до 2008 р. не проводилися заходи, які 
б популяризували велосипедний туризм. Також не створюва-
лася відповідна туристична інфраструктура, необхідна для 
велосипедистів, а саме: марковані велосипедні маршрути, вело-
стоянки, пункти прокату велосипедів, агросадиби, обладнані 
під потреби велотуристів тощо. 

На початку 2008 р. громадською організацією “Центр 
соціальних та ділових ініціатив” за підтримки Європейського 
Союзу на території Яремчанської міськради Надвірнянського 
району почав втілюватись у життя проект розвитку вело-
сипедного туризму “Велокраїна”. Окрім Надвірнянського району, 
у плани проекту входили також Коломийський, Верховин-
ський, Косівський, Рахівський і Глибоцький райони. 
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Головною метою проекту “Велокраїна” є створення інфра-
структури для рекреаційних велосипедних поїздок у горах та 
популяризація відпочинку серед українських та іноземних 
туристів. Основними напрями роботи проекту є: 
 розвідування та маркування нових велосипедних маршру-

тів; 
 побудова велосипедних стійок у населених пунктах; 
 облаштування велосадиб – приватних осель, пристосо-

ваних до прийому велосипедистів; 
 рекламна діяльність, що пов’язана із пропагандою вело-

сипедного туризму, виданням карт і путівників, рекламою 
в ЗМІ тощо. 
Під час здійснення проекту залучались волонтери із 

багатьох міст України, які в основному проводили розвідку та 
маркування маршрутів. Система знакування маршрутів дуже 
проста і подібна до маркувальних систем в сусідніх країнах 
Східної Європи. Маршрути позначені кольоровими маркерами, 
які розташовані на стовпах чи деревах на висоті 2-3 метри над 
землею. Окрім розвідки та маркування шляхів здійснювалася і 
розбудова необхідної туристичної інфраструктури для вело-
сипедистів [1]. 

На території Надвірнянського району на початок 2011 р. 
зареєстровано 25 велосадиб – спеціальних закладів розміщення 
для любителів велосипедного туризму. До таких закладів 
розміщення застосовуються особливі вимоги, які вирізняють 
їх серед інших подібних закладів. Основними вимогами до 
велосадиб є: 
 наявність місця для зберігання велосипедів; 
 велостоянка; 
 велосипедна мийка зі спеціальними щітками та набір 

інструментів; 
 послуги  прання та сушіння одягу, організації харчування 

та проведення екскурсій. 
Такі велосадиби мають зовнішню відзнаку – індивіду-

альну рекламну дошку, яка встановлена на видному місці і 
підтверджує наявність зручностей для велосипедистів. У вело-
садибах можна отримати інформацію про наявні маршрути та 
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велопрокати, взяти буклети та мапи з позначеними маршру-
тами. 

Також створювалися і велосипедні прокати у Ворохті, 
Яремче, Татареві та Микуличині. В основному велопрокати 
розташовуються поблизу центральної автодороги, щоб їх було 
легше відшукати. Асортимент велосипедів доволі широкий, 
туристи можуть підібрати собі за розміром підходящий вело-
сипед. 

Близько 80 % велосипедів, які пропонуються є 2009 та 
2010 року випуску, що говорить про високий рівень якості 
послуг та надійність велосипедів. Ціна за оренду велосипеда у 
велопрокатах коливається від 25 гривень за годину до 100 
гривень за день. Як правило у вартість прокату також входить: 
шолом, рукавички, ключі, насос, запасна камера і велосипед-
ний замок [2, с. 16–18]. 

Також є статистичні дані щодо прийому велотуристів та 
кількості клієнтів велопрокатів на території Яремчанської 
міської ради у 2010 р. (табл. 1.). 

Таблиця 1 
Кількість клієнтів велосадиб та велопрокатів 

Яремчанської міськради, осіб [5] 

Об’єкти велотуризму 
Кількість клієнтів     

за травень–червень 
2010 р., осіб 

За весь сезон 
2010 р., осіб 

Велосадиби 150 375 
Велопрокати 893 2 233 

Разом 1 043 2 608 

 
З метою зручності для велосипедистів встановлювались 

велостоянки поблизу музеїв, інформаційних центрів, магазинів, 
кафе та автостанцій. Загалом встановлено 750 велостоянок у 
шести районах проекту. Інформацію щодо “Велокраїни” можна 
отримати у веломагазинах Львова, Києва, Харкова, Кривого 
Рогу, Одеси, Сімферополя та інших міст України. 

На сьогодні за допомогою проекту розвідано і всього 
промарковано майже 1 350 кілометрів у шести районах Карпат-
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ського регіону. Найбільше велосипедних маршрутів нарахову-
ється у Надвірнянському районі (табл. 2). 

Таблиця 2 
Загальна кількість та довжина маркованих велосипедних 

маршрутів по районах проекту “Велокраїна” [5] 

Район Кількість 
маршрутів 

Довжина 
маршрутів, км 

Надвірнянський 17 322 
Верховинський 7 250 
Косівський 9 280 
Коломийський 7 128 
Глибоцький 5 137 
Рахівський 6 230 
Разом 51 1348 

 
Веломаршрути є кільцеві і радіальні, для того, щоб 

туристи мали змогу повернутись на місце старту після завер-
шення поїздки. За рівнем складності маршрути поділяють на: 

1) початкові – довжиною від 7 до 15 км та перепадом висот 
не більше 300 м; 

2) середні – довжиною від 15 до 30 км та перепадом висот 
від 300 до 500 м; 

3) складні – довжиною більше 30 км та перепадом висот не 
менше 500 м. 
Окрім розвідки і маркування туристичних веломаршрутів, 

обладнання садиб та велосипедних стоянок, здійснювалася 
широка пропаганда у засобах масової інформації, зокрема 
проект “Велокраїна” неодноразово представлений на міжнарод-
них туристичних виставках у місті Києві, таких як “Велобайк” 
та “Екодрайв”. Важливим етапом реклами велотуризму є також 
видання багато численних буклетів, карт та брошур, за допо-
могою яких всі бажаючі мали змогу ознайомитися з рівнем 
розвитку велосипедного туризму в Карпатах. За підтримки 
проекту “Велокраїна” щорічно в кінці травня в Яремче про-
водиться фестиваль “Велодень у Карпатах”, на який з’їжджа-
ються багато туристів та любителів активного відпочинку з 
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усіх куточків України. Під час святкування здійснюється вело-
пробіг околицями Яремче з метою пропаганди серед населення 
здорового способу життя та залучення молоді до занять актив-
ним туризмом. 

Для того, щоб зробити певні узагальнення щодо рівня 
розвитку велосипедного туризму в рамках проекту “Вело-
країна” на основі аналізу інформації здійснено SWOT-аналіз 
розвитку велосипедного туризму в Карпатському регіоні, який 
дає підстави до таких підсумків: 

(S) Сильні сторони: 
 багатство природних та історико-культурних туристич-

них ресурсів; 
 збережені колорит і традиції регіону; 
 наявність маркованих велосипедних маршрутів; 
 перебування у екологічно чистій місцевості. 

(W) Слабкі сторони: 
 недостатня реклама велосипедного туризму та інфра-

структури; 
 не надто привабливий імідж України в очах іноземців; 
 відсутність сертифікації послуг закладів розміщення; 
 незнання господарями іноземних мов; 

(O) Загрози: 
 виникнення некатегоризованої нічліжної бази, що змен-

шить якість послуг; 
 збільшення рекреаційного навантаження на навколишнє 

середовище; 
(T) Можливості: 

 створення нових робочих місць у сільській місцевості; 
 покращення соціально-економічного становища сільсь-

ких місцевостей Карпатського регіону; 
 розбудова туристичної інфраструктури; 
 посилення конкуренції і підвищення якості послуг. 

Проект “Велокраїна” є прекрасним прикладом розвитку 
та пропаганди велосипедного туризму в Карпатах. Це перша 
спроба в Україні організувати заняття велосипедним туриз-
мом, шляхом маркування шляхів та побудовою необхідної інфра-
структури для потреб туристів. Однак на території Карпат-
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ського регіону є ще багато маловідомих та не розрекламованих 
територій, які володіють значним туристичним потенціалом 
та придатні для використання у активному туризмі, в тому 
числі й у велосипедному. Розвідування і маркування нових 
велосипедних маршрутів сприятиме більшому зацікавленню 
туристів, а також збільшуватиме їх потоки у Карпати. 

В результаті польових досліджень, проведених у 2009–
2011 рр. розвідано низку територій у Карпатах, які повністю 
придатні для використання у велосипедному туризмі. До 
таких територій належать: Міжгірський район з полониною 
Боржава, озером Синевир та старовинними дерев’яними храма-
ми XVII–ХІХ ст., території Свидовецького масиву в Рахівському 
районі Закарпатської області, Сколівський район, з його туристич-
ними об’єктами: водоспади Гуркало і Кам’янка, фортеця Тустань 
тощо. Дані території є відомими серед туристів, а тому прокла-
дення маркованих велосипедних маршрутів та створення 
пунктів прокату велосипедів сприятиме збільшенню потоків 
туристів, створенню нових робочих місць та здоровому відпо-
чинку, особливо серед молоді. 

Велосипедний туризм – перспективний вид туризму в 
Карпатському регіоні, який стає дедалі популярнішим. Проект 
“Велокраїна” – це один з багатьох можливих способів органі-
зації занять велосипедним туризмом та засіб пропаганди 
здорового та активного відпочинку. Завдяки реалізації цього 
проекту в Карпатах промарковано більше 1000 км маршрутів, 
створено пункти прокату велосипедів, видано карти місце-
вості, вжито заходів щодо пропаганди велотуризму в Карпатах. 
Згідно даних SWOT-аналізу бачимо, що Карпатський регіон 
володіє значним туристичним потенціалом, однак існують і 
деякі фактори, які гальмують загальний розвиток велосипед-
ного туризму. Серед них: відсутність достатньої кількості 
закладів анімації та розваг, відсутність уніфікованої сертифікації 
приватних закладів розміщення, незнання іноземних мов 
місцевим населенням та поганий імідж України в очах іно-
земців. 

Для подальшого розвитку цього виду туризму слід роз-
робляти і маркувати нові маршрути та створювати необхідну 
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інфраструктуру. Розвиток активних видів туризму дасть змогу 
створювати нові робочі місця у сільській місцевості та сприя-
тиме надходженню додаткових коштів до бюджету. Лише 
спільними зусиллями влади і місцевих жителів велосипедний 
туризм можна перетворити на прибуткову галузь в Карпат-
ському регіоні, яка сприятиме створенню нових робочих місць 
та підвищенню добробуту місцевих жителів. 
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Розглянуто особливості карстового рельєфу опільської 
та передкарпатської частин Галицького Придністер’я на прикла-
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на обох берегах Дністра. 
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Галицьке Придністер’я знаходиться на стику двох гео-

морфологічних та фізико-географічних країн: Східноєвропей-
ської рівнини і Карпатських гір, природною межею між якими 
є ріка Дністер (рис. 1). На цій території поширені як карбо-
натний, так і сульфатний типи карсту завдяки приповерхневому 
заляганню таких неогенових відкладів: нижньожньобаденські 
вапняки, гіпсоангідрити тираської світи та верхньобаденські 
ратинські вапняки. Найбільш яскраво та різноманітно вираже-
ний саме сульфатний карст, тому що карстові процеси розвива-
ються значно активніше в гіпсах, аніж у вапняках. 

Відклади тираської світи залягають трансгресивно на 
розмитій поверхні опільської світи або на породах верхної 
крейди. Світа складена дрібнозернистими і крупнозернистими 
гіпсами, які у верхній частині перешаровуються з глинами або 
з ратинськими вапняками. Товща гіпсів є єдиним стратиграфіч-
ним горизонтом, який не вміщує в собі будь-яких інших потуж-
них і витриманих прошарків порід. Лише в деяких випадках 
усередині товщі зустрічаються лінзи загіпсованих глин потуж-
ністю 10–50 см чи тонкі (1–2 см) прошарки піску та глин [4]. 
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Глинисті прошарки є серйозною перепоною для проникнення 
в їхню товщу агентів карстоутворення, вивітрювання і можуть 
закупорювати карстові тріщини та пустоти і призупиняти 
процеси карстоутворення. 

 

 
Рис. 1. Картосхема розташування ключових 

ділянок Галицького Придністер’я 
 

На території Галицького Придністер’я є ціла низка 
сприятливих умов для розвитку сульфатного карсту: неглибоке 
залягання (до 30 м) та вихід на денну поверхню гіпсоангідри-
тової товщі, горизонтальний і вертикальний рух агресивних 
підземних вод, значна тріщинуватість цієї товщі [1]. Зокрема, 
тріщинуватість визначає напрями простягання лінійно витягну-
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тих карстових форм. Тріщини, розбиваючи пласти в різних 
напрямках, утворюють блоки ящикоподібної, полігональної, 
моноклінальної форми. Ширина тектонічних тріщин 2,3–7,5, 
частіше 5–7 см, довжина 0,35–2,15 м [4]. Також до природних 
факторів карстоутворення можна віднести надмірну кількість 
і нерівномірний розподіл атмосферних опадів, часті відлиги 
зимою і зливові опади літом, різкі коливання температури, 
наявність багатого трав’яного покриву, що підсилює агресив-
ність поверхневих і підземних вод. 

Розташування Галицького Придністер’я у межах різних 
геоморфологічних та фізико-географічних країн зумовлена 
якісними відмінностями у тектонічній, геологічній та геоморфо-
логічній будові. Це, в свою чергу, зумовило відмінності у поши-
ренні тих чи інших карстових форм рельєфу на подільській та 
передкарпатській частинах досліджуваної території. Для порів-
няння особливостей карстового рельєфу на обох берегах 
Дністра обрано репрезентативні ключові ділянки для деталь-
них дослідженнь (див. рис. 1). 

Ключова ділянка № 1 (рис. 2) розташована на ліво-
бережжі Дністра в долинах рік Тумир та Горожанка. У геоморфо-
логічній регіоналізації П. М. Цися [7] ця територія належить до 
південно-опільської хвилястої височини в межах дуже роз-
членованої структурної височини Опілля. Для цієї ділянки 
характерне загальне зниження місцевості в напрямку до 
Дністра та невеликі перепади висот. В цілому, місцевість є 
хвилястою височиною, що складається з більш округлих і 
плоских пасом, абсолютні висоти яких не перевищують 350 м. 

Тираська світа поширена на ділянках межиріч, виходи 
товщі на денну поверхню зафіксовані на абсолютних висотах 
від 280 до 320 м. У долинах головних рік та їх приток вона 
розмита. Гіпсоангідрити перекриті глинами з прошарками 
пісковиків та алевролітів косівської світи, підстелені нижньо-
баденськими та верхньокрейдовими відкладами, які складені 
переважно вапняками з прошарками мергелів, пісковиків, 
глин та алевролітів, які в долинах рік виходять на денну 
поверхню. 

Карстовий рельєф ділянки представлений блюдцеподіб-
ними та конусоподібними лійками, які поширені поодиноко 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 75 

 

 

Рис. 2. Карстовий рельєф 
опільської частини 

Галицького Придністер’я 
(ключова ділянка № 1) 

Рис. 3. Карстовий рельєф 
передкарпатської частини 
Галицького Придністер’я 

(ключова ділянка № 2) 
 
або ж утворюють ланцюги чи групи, карстовими озерами та 
колодязями, карстовими ярами. Серед карстових лійок най-
поширеніші карстово-суфозійні. Основна їх кількість приурочена 
до зон активної вертикальної циркуляції, де атмосферні опади 
поглинаються вертикальними тріщинами і понорами та прони-
кають вглиб вапняків та гіпсів [4]. Карстові лійки поширені на 
висотах від 260–280 до 320–340 м. За приуроченістю до морфо-
логічних типів рельєфу їх можна поділити на дві групи: схило-
ві та привододільні. 

На привододільних похилих (1–3°) схилах поширені по-
одинокі блюдцеподібні лійки діаметром 25–30 м та глибиною 
до 5 м. У цих місцях товща гіпсоангідритів перекрита глинис-
тими відкладами. Через невелику крутизну та сповільнений 
водообмін процеси карстоутворення не набули на цих ділян-
ках значного поширення. Натомість найбільша кількість лійок 
приурочена до слабоспадистих (3–5о) та спадистих (5–8о) схилів, 



76 Матеріали студентської наукової 
конференції (19 квітня 2012 р.) 

 

де вони простягаються ланцюжками з північного заходу на 
південний схід або групами по 10–15 штук. Конічні лійки 
поширені, в основному, на схилах крутизною 4–8°. Діаметр їх 
коливається від 10 до 20–25 м, глибина 3–7 м. Стінки круті 
(27–43°), зі слідами опливин. 

Головна частка понорів розташована у підніжжях схилів 
лійок, ярів, або у днищах цих форм. Ширина їх коливається від 
0,35–0,75 м. Вони бувають відкриті або завалені гілками, опалим 
листям та закупорені лесовидними суглинками. У районі с. 
Тумир карстові колодязі творять дренажну систему покривних 
відкладів. Води з четвертинних відкладів виходять на поверхню 
у вигляді джерел на схилі північної експозиції і через тріщини 
у сульфатній товщі, яка їх підстилає, розвантажуються у карстові 
колодязі. У нижній частині колодязі мають своє подальше 
продовження з північного боку у вигляді майже горизонталь-
ного каналу, який проходить углиб сульфатної товщі [2]. 

Карстовий яр розташований у верхів’ї звичайного яру на 
правому березі р. Горожанка. Довжина його становить 60 м, 
ширина 11 м, глибина 4–7 м. Він простягається з північного 
заходу на південний-схід. Схили яру пологі (від 2,5–5,5 до 6–
12°), покриті сповзаючою дерниною зі слідами незначних 
опливин. Днище яру нерівне: наявні перемички, що відділяють 
три з’єднані між собою лійки зі зруйнованими стінками, які 
розташовані ланцюжком. Весною і після проливних дощів по 
ньому протікають тимчасові водотоки, води яких поглинаються 
понорами і тріщинами. 

Характерною особливістю карстової гідрографії цієї тери-
торії є карстові озера. Вони являють собою карстові лійки з 
пологими схилами. Утворення таких озер пов’язане з закупо-
ренням понорів на дні цих лійок та заповнення їх водою. 
Типовим прикладом карстового озера є Ворониця, розташо-
ване на південному сході від однойменного села в межах 
Опілля. Улоговина озера знаходиться у верхів’ї балки на 
абсолютній висоті 305 м. Форма озера – кругла, довжина – 
50 м, ширина – 55–65 м, глибина – 0,8–1,5 м. 

Озеро Сімлин найбільше озеро карстового походження 
на лівобережжі Галицького Придністер’я. Знаходиться на лівому 
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березі р. Бебелка, біля с. Медуха. Воно розташоване у верхній 
частині ярково-долинної форми на абсолютній висоті 320 м. 
Улоговина озера замкнута зі стоком на північний захід, форма – 
овальна, витягнута у північно-західному напрямку. Довжина 
його становить 70 м, ширина – 60 м, а максимальна глибина – 
7,5 м. На північному березі озера спостерігаються виходи на 
поверхню гіпсів, інтенсивно розвиваються карстові процеси.  

Унікальною карстовою формою рельєфу є озеро-воклюза 
(або озеро-вікнина) у селі Озерце на південь від балки “Долина 
Суходіл” на лівобережжі р. Горожанка, яке утворилося на місці 
карстової лійки. З озера витікає потік завширшки 1,2–1,5 м, 
глибиною 0,5–0,7 м, що впадає в цю річку. Вода витікає під 
сильним напором, витрати води складають 1,2–1,5 м3/с. Форма 
озера, що знаходиться на абсолютній висоті 250 м, кругла, 
діаметр його становить 15 м, глибина більше 7 м. Днище 
озерної улоговини трапецієвидне з карстовим проваллям на 
дні. 

Ключова ділянка № 2 розташована на межиріччі Сивки – 
Лімниці та Лімниці – Лукви, тобто в межах Войнилівської та 
Галицько-Угринівської височин [3]. Войнилівська денудаційно-
акумулятивна височина займає межиріччя Сивки – Лімниці. 
Максимальні абсолютні висоти межиріччя не перевищують 
350 м, у напрямку до Дністра абсолютні висоти поступово 
спадають. Межиріччя приурочене до ділянки Зовнішнього 
Передкарпаття. Рельєф межиріччя вирівняний, вододільні 
поверхні широкі, їх схили переважно пологі і спадисті (від 3–4° 
до 10–15°), а в долинах деяких потоків – до 25°. Галицько-
Угринівська височина займає частину Прилуквинської височини, 
якій у тектонічному відношенні відповідають ділянка Зовніш-
ньої зони прогину і занурена частина Подільської плити. Абсо-
лютні висоти межирічних вирівняних ділянок коливаються в 
межах 350–360 м [3]. 

Якщо на першій ключовій ділянці гіпсоангідритова товща 
частково розмита і збереглася тільки на межиріччях, то на 
другій – вона розбита на блоки регіональними тектонічними 
розломами та опущена на різну глибину. Карстові явища 
розвиваються там, де ця товща припіднятим блоком виходить 
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на денну поверхню або прорізана тимчасовими чи постійними 
водотоками. Там, де вона перекрита потужними шаром глин з 
прошарками пісків, пісковиків та алевролітів й опущена на 
значну глибину, – карстові форми не спостерігаються. 

Найпоширенішими карстовими формами рельєфу, як і на 
опільській ключовій ділянці, є конусоподібні та блюдцеподібні 
лійки (рис. 3). Найбільша їхня кількість зосереджена на півден-
ному-заході Блюдниківського лісництва Галицького національ-
ного природного парку. Конусоподібні лійки та їхні групи 
поширені переважно на схилах ярів. Діаметри лійок коливаються 
в межах 30–80 м, глибина від 1–2 до 5–6 м. Днища лійок, 
розташованих на придолинних схилах, переважно заболочені. 
У більших за розміром лійках, які характерні для привершин-
них і середніх частин схилів, у днищах наявні понори глиби-
ною більше 0,5 м. Форма лійок переважно округла. Поряд з 
конусоподібними лійками трапляються блюдцеподібні, які по-
ширені виключно на привершинних виположених схилах. Їх 
діаметри коливаються в межах 20–25 м, глибина до 1 м, днища 
блюдець заболочені, форма округла або овальна. 

У межах Блюдниківського лісництва виявлено три карстові 
колодязі, які розміщені ланцюжком у південно-західній частині. 
У перший колодязь проходить розвантаження вод четвертин-
них відкладів, які, ймовірно, проклали підземний потік, що 
сполучає усі колодязі і розвантажується у північно-західній 
частині цього масиву. Унікальною формою карстового рельєфу 
є гіпсовий останець грибоподібної форми, складений сірими 
крупнокристалічними гіпсами з прошарками селеніту, заввишки 
3 м і приурочений до схилу південної експозиції [2]. 

Характерною особливістю цієї території є поширення 
невеликих за розмірами підземних карстових форм. Карстові 
печери виявлені на схилах ярково-балкової мережі у південно-
західній частині Блюдниківського лісництва, в урочищах Вер-
бівці та Пом’ярки. Печери Двопелюсткова, Глибока та Тепла 
знаходяться біля с. Тимерівці на лівобережжі р. Лімниця в 
урочищі Пом’ярки. Ці форми карстово-ерозійного походження, 
складені крупнокристалічним сірим гіпсом з прошарками 
алебастру та селеніту. Будова печери Двопелюсткова – проста, 
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мішкоподібна. Довжина становить 5,34 м, максимальна висота 
склепіння – 2,3 м, об’єм – 8,34 м3. Печера розділена на дві 
частини: перша у вигляді зали, друга – ущелини. Печера Тепла 
також мішкоподібної форми, довжина її становить 8,18 м, 
висота – 2,64 м, об’єм – 8,64 м3. Печера Глибока складної 
будови, має несформований другий поверх. Довжина – 10,9 м, 
максимальна висота – 2,3 м, об’єм – 28,25 м3. Вхід у печеру 
еліпсоподібної форми [8]. 

Отже, для обох ключових ділянок характерні як спільні, 
так і відмінні риси особливостей карстового рельєфу. Якщо 
карстові лійки та блюдця різної морфології та генези є доволі 
типовою формою для обох територій, то значне поширення 
карстових озер на опільській ділянці та печер на передкарпат-
ській є характерними рисами, що їх відрізняють. Також слід 
зазначити, що на першій ділянці знаходиться унікальне озеро-
воклюза, а на другій – гіпсовий останець. Ці об’єкти є унікаль-
ними не тільки в межах досліджуваних ділянок, але й всього 
Галицького Придністер’я. 
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Ключова роль в економічному розвитку країни та її 
регіонів надається інвестиціям, які є важливим засобом транс-
формації господарського комплексу. Галицький регіон України 
(ГРУ) можна вважати інвестиційно привабливим, про що свід-
чить, по-перше, його економіко- і транспортно-географічне 
положення (зокрема безпосереднє сусідство з ЄС), по-друге, – 
наявність кваліфікованої робочої сили, по-третє, – потужний 
природно-ресурсний потенціал. 

ГРУ включає в себе Львівську, Івано-Франківську та 
Тернопільську області, що становить 8,2 % площі України й 
10,8 % її населення (1.01.2011 р.). До складу регіону входить   
51 адміністративний район і 15 міст обласного значення. 

Історія інвестування в ГРУ сягає ще другої половини ХІХ – 
початку ХХ століття, коли тут почало розвиватися залізничне 
будівництво (перша залізниця в Україні була прокладена з Пере-
мишля до Львова) та добувна промисловість (Бориславсько-
Дрогобицький нафтогазоносний район). У 40-і роки ХХ ст. значні 
капіталовкладення прийшли в регіон завдяки індустріалізації 
краю. 
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Серед усіх видів інвестицій пріоритетне значення сьогодні 
надають прямим іноземним інвестиціям, що сприяють інтегра-
ції економіки держави у світовий економічний простір, пожвав-
ленню технологічно місткої складової регіональної економіки 
й запровадженню прогресивних інноваційних форм діяльності 
у виробництві, сфері послуг, підприємництві [4]. 

Станом на 1.01.2011 р. загальний обсяг прямих інозем-
них інвестицій становив 1,9 млрд. дол. США, причому 64 % 
інвестиційних вливань в регіоні припадають на Львівську, 
21 % на Івано-Франківську та 15 % на Тернопільську області. 
Протягом 1996–2010 рр. спостерігається тенденція до зростання 
обсягу прямих інвестицій в ГРУ в розрахунку на одного 
мешканця (рис. 1). За даним показником у 2010 р. лідирує 
Львівська область – 473,3 дол./ос., проте він є нижчим від 
середньоукраїнського, який становить 873,1 дол./ос. 

 

 
Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції в Галицький регіон України 

на особу, 1996–2010рр. на початок року, дол. США 
 

За галузями господарства найбільші обсяги інвестицій у 
регіоні спрямовані в торгівлю, ресторанне та готельне госпо-
дарство – 42 %, будівництво – 28 %, транспорт – 15 % (2009 р.). 
Найменші обсяги інвестицій у Галицькому регіоні спрямовані 
в промисловість і сільське господарство. 
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Основними інвесторами ГРУ є Польща, Німеччина, Чехія, 
Австрія, США (близько 80 % усіх інвестиційних вливань). Зазна-
чимо, що відсоток офшорів, які займають вагоме місце в інозем-
ному інвестуванні України нижчий і становить лише 10 %. 

Територіальна організація прямих іноземних інвестицій 
в ГРУ представлена наступним чином (рис. 2): 64 % інвести-
ційних вкладень припадають на Львівську область, 21 % – на 
Івано-Франківську та 15 % – на Тернопільську області. Голов-
ними осередками інвестиційних вкладень є: обласні центри 
(на м. Львів припадає 34 % інвестиційних вливань); м. Дрого-
бич, м. Стрий, м. Мостиська, м. Трускавець, м. Моршин та Сколів-
ський і Стрийський райони (Львівська область) [1]; м. Яремча, 
м. Ворохта, м. Калуш, Верховинський, Надвірнянський, Тисмене-
цький райони (Івано-Франківська область); м. Бережани, м. Збо-
рів, Кременецький район (Тернопільська область) [2]. 

Периферійними територіями ГРУ стосовно інвестиційної 
діяльності є економічно слаборозвинуті, переважно сільсько-
господарські райони: Старосамбірський та Турківський Львів-
ської області; Рогатинський та Галицький Івано-Франківської 
області; Чортківський район Тернопільської області [3]. 

Отже, структура й обсяги прямих іноземних інвестицій в 
економіку ГРУ відображають сучасний промисловий потенціал 
регіону та міру його фінансово-технологічної інтегрованості у 
світовий економічний простір. Суттєво вплинути на зміну 
територіальної організації інвестиційної діяльності в ГРУ може 
формування територій пріоритетного розвитку, розвиток при-
кордонної інфраструктури, впровадження кластерного розвитку 
господарства [5]. 
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Рис. 2. Територіальна організація прямих 

іноземних інвестицій в ГРУ 
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Кременецький район Тернопільської області відомий 

значним біорізноманіттям, історичними місцями, фортецями, 
замковими архітектурними комплексами тощо. Частина з них 
використовується в туристично-екскурсійних маршрутах як 
місцевого,так і загальнодержавного значення. Поряд з цим 
Кременеччина має ще чималий список різноманітних об’єктів, 
які могли б зацікавити гостей та мешканців області, сприяти 
активному відпочинку і пізнанню історії краю. 

Важливими чинниками розвитку туристичної галузі є 
природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал 
регіону. Кременеччина має для цього одні з найкращих в 
Україні умови: наявність унікальних у всеукраїнському і європей-
ському масштабах культурних та природних об’єктів: Свято-
Успенська Почаївська лавра, Кременецькі гори та багато інших 
пам’яток історії, архітектури і культури, як національного так і 
регіонального значення. 

Кременецький район – адміністративно-територіальна 
одиниця Тернопільської області площею 918 км2. У районі 
знаходиться два міста – Кременець і Почаїв та 68 сіл. Тери-
торія району знаходиться в зоні західного лісостепу Волино-
Поліського плато [7]. 
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Кременець належить до найдавніших українських міст. 
Перша писемна згадка про поселення, пов’язана з битвою 
волинського князя Данила Романовича з угорським королем, 
яка відбулася весною 1227 р. Кременець першим серед руських 
міст вистояв монголо-татарську навалу в 1241 р. Візитною 
карткою міста є Замкова гора з якої найкраще знайомитись з 
містом, абсолютна висота гори – 397 м. н. р. м., а відносна – 105 м. 
Первинна твердиня на горі збудована у ХІІ ст. У 1241 р. вона 
витримала облогу монголо-татар, але в 1259 р. – на їх вимогу 
була знищена. Остаточної форми замок набув у ХVI ст., коли 
перебував у власності польської королеви Бони. У 1648 р. 
козацьке військо зруйнувало твердиню [3, С. 118–122]. 

У місті, на пагорбі під г. Черчею, розташований П’ятни-
цький (козацький) цвинтар, на якому знаходяться кам’яні 
хрести, яким вже по 400–500 років. 

Наступною пам’яткою є комплекс єзуїтського колегіуму. 
З 1805 р. тут почала працювати Волинська гімназія, яка з 1819 р. 
реорганізована в ліцей, який отримав назву “Волинські Афіни”. 
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка заснована на основі 
бібліотеки Кременецького ліцею. Сьогодні в корпусах знахо-
диться гуманітарно-педагогічний інститут, а костел став церквою 
Преображення Господнього. 

Богоявленський братський монастир заснований у 1633 р. 
В його друкарні побачила світ Кременецька граматика – один 
із перших підручників церковнослов’янської мови. З 1865 р. 
тут діє православний монастир, який з 1953 р. став жіночим, її 
головна святиня – чудотворна ікона Божої Матері “Скорботна”. 
У місті зберігся єдиний дерев’яний храм – церква Воздвиження 
Чесного Хреста (1887–1889 рр.). До інших не менш цікавих 
пам’яток історії міста можна віднести костел святого Станіслава, 
будинки-близнюки збудовані в XVII ст., Полкову церкву, палац 
Кароліни Дзембовської [1]. 

За 5 км від Кременця розташоване с. Білокриниця, яке 
спочатку належало до Кременецького замку, пізніше було 
гніздом двох українських шляхетських родів Білокриницьких, 
а наприкінці XVI ст. опинилося в руках князів Збаразьких. На 
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початку XVII ст. Збаразькі збудували тут замок. На місці замку, 
у 1806 р. знищеного пожежею, у XIX ст. з’явився палац у псевдо-
готичному стилі. У 1894 р. за заповітом графа Вороніна, що був 
останнім приватним господарем маєтку, тут відкрито сільсько-
господарську школу. Сьогодні в колишній панській резиденції 
Вороніна міститься Кременецький лісотехнічний коледж [3, С. 
123–126]. 

Центром релігійного та паломницького туризму є м. 
Почаїв, яке розташоване за 25 км від Кременця і відоме Свято-
Успенською Почаївською лаврою. Вхід до монастиря відкрива-
ється Святими воротами. Найголовнішою спорудою лаврського 
ансамблю є Успенський собор. Усередині собору за кілька 
метрів від входу є Стопа Божої матері – слід від ноги Діви 
Марії. У Верхній частині іконостаса, який 1862 р. подарував 
імператор Олександр ІІ – Почаївська ікона Божої Матері – що є 
однією з найбільших святинь монастиря. У підземеллі Успен-
ського собору паломники відвідують печеру, де, за переказом, 
ігумен Іов Желізо, що керував монастирем у першій половині 
XVII ст., а сьогодні є одним із найбільше шанованих на Волині 
святих, усамітнювався для молитви. Під балдахіном із каррар-
ського мармуру стоїть срібна труна з його мощами. У печерній 
церкві є також мощі преподобного Амфілохія Почаївського – 
ченця, який жив у монастирі в ХХ ст. й був канонізований у 
2002 р. З Успенським собором добре гармонує дзвіниця, збудо-
вана в 1861–1871 рр. На одному з її ярусів висить найбільший 
в Україні дзвін, вагою понад 11 т. За кілька кілометрів від 
лаври на мальовничому пагорбі стоїть підпорядкований їй 
Святодухівський скит – невеликий монастир, побудований 
1903 р. в неоруському стилі [4, С. 340–345]. 

Природні ресурси Кременецького району відзначаються 
морфологічною різноманітністю та унікальною рослинністю. 

Кременецькі гори – північно-східна частина Гологоро-
Кременецького кряжу Подільської височини. Простягаються з 
південного заходу на північний схід на 65 км, шириною 12–20 км. 
Середня висота становить 350–400 м, максимальна – 408 м. 
Основу становить потужний пласт крейди з вмістом кремнію. 
На схилах гір ростуть 1200 видів рослин, 16 з яких – ендемічні [5]. 
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З 1990 р. Кременецькі гори стали філіалом державного 
заповідника “Медобори”. Серед Кременецьких гір найвідомішим 
місцем релігійного паломництва є Божа Гора, яка розташована 
поблизу с. Великі Бережці, за 10 км на захід від м. Кременець. 
Висота – 366 м н. р.м., поверхня Божої гори плоска, схили круті. 
Гора має дві вершини, під однією з них б’є джерело, воду якого 
вважають цілющою. Пам’яткою природи державного значення 
є Дівочі скелі, які належать до Кременецьких гір [2]. 

Вікове дерево, ботанічна пам’ятка природи місцевого 
значення зростає в місті Почаїв біля адміністративного будинку 
Почаївського лісництва. Під охороною – липа широколиста 
віком понад 360 р. і діаметром 200 см, має історико-культурну, 
наукову та естетичну цінність. До визначних та цікавих для 
туристів місць можна віднести також Білокриницький дендро-
парк в межах Кременецького лісотехнікуму, площею 16 га, 
Кременецький ботанічний сад, що був закладений у 1806 р., 
Скелі Словацького – геологічна пам’ятка природи місцевого 
значення. 

Кременецький район відомий музеями, зокрема: Креме-
нецький літературно-меморіальний музей Юліуша Словаць-
кого – одного з найвідоміших світових поетів доби романтизму, 
який народився в Кременці; Кременецький краєзнавчий музей – 
де зібрано близько 65 тис. експонатів; Почаївський історико-
художній музей. 

Крім музеїв, природних та історико-архітектурних пам’я-
ток на даній території знаходяться санна траса та трампліни. 
На початку 60-х років ХХ ст. в Кременці збудована перша в 
Україні санна траса, єдина в Україні, яка функціонує цілий рік; 
створена дитячо-юнацька спортивна школа з санного спорту. 
Дана споруда відповідає правилам проведення змагань Між-
народної Федерації санного спорту. В 2001 р. започатковано 
проведення міжнародних літніх змагань на санкороликах 
“Кубок Бони”, які починаючи з 2003 р. включені в Єдиний 
календар Міжнародної Федерації санного спорту. На ній сьогодні 
проходять першості, Кубки, Чемпіонати та Спортивні ігри 
України, проводяться навчально-тренувальні збори [7]. 

Туристична інфраструктура розвинена недостатньо. За 
даними управління з питань туризму Тернопільської обласної 
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державної адміністрації в районі налічується 16 закладів харчу-
вання, 14 закладів розміщення, один розважальний заклад на 
350 місць, Кременецький обласний комунальний дитячий психо-
неврологічний санаторій, Екологічне містечко “Веселка”, що 
налічує сім будинків в с. Кімната тощо [6]. 

Таблиця 1 
Заклади розміщення Кременецького району [6] 

№ 
з/п 

Назва, спеціалізація 
закладу 

Місцезнаходження, 
контактна інформація 

Кількість 
місць 

1. “Reikartz Почаїв” м. Почаїв, вул.             
Лосятинська, 4 136 

2. Готельний 
комплекс “Едем” 

м. Кременець, вул.                           
О. Лятуринської, 15 90 

3. Мотель “Віка” м. Кременець, вул.             
Дубенська, 57 95 

4. 
Готельний 
комплекс 

“Гостинний двір” 

с. Плоске (автошлях 
Кременець–Біла Церква 1 км) 15 

5. Готель “Універсал-
сервіс” 

м. Кременець, вул.   
Вокзальна, 2 12 

6. Готельний 
комплекс “Острів” 

м. Кременець, вул.         
Дубенська, 145А 44 

7. Готель “Рутенія” м. Кременець, вул. 107-ї 
Кременецької дивізії, 14 40 

8. Готель “Яна” м. Кременець, вул.    
Дубенська 60 

9. Мотель “Любомир” м. Почаїв, вул.         
Лосятинська, 20 30–50 

10. Готель “Софія” м. Почаїв, вул.              
Шевченка, 7 75 

11. Готель “Кремінь” м. Кременець, вул. 107-ї 
Кременецької дивізії, 32 45 

12. Готель “Старе 
місто” 

м. Кременець, вул.       
Шевченка, 15 70 

13. Готель 
“Почаївський Світ” 

с. Діброва (2 км від Почаєва     
у напрямку Кременця) 90 

14. Готель Почаївської 
Лаври 

м. Почаїв, вул. Возз'єднання, 8 
(територія Почаївської лаври) 100 
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У травні 2001 р. Постановою Кабінету Міністрів України 
було створено Кременецько-Почаївський державний історико-
архітектурний заповідник. Метою створення заповідника було 
виявлення, налагодження дієвої охорони, повноцінного вив-
чення та оптимального використання пам’яток усіх категорій-
історії, археології, архітектури, ландшафту, які входять у межі 
історичного ядра Кременця і Почаєва [2]. 

В районі розроблені туристичні маршрути: “Кременеч-
чина літературна” – подорож по місцях пов’язаних з життям та 
діяльністю видатних поетів і письменників, які народилися й 
відвідували Кременеччину; “Кременеччина заповідна” – манд-
рівка заповідними місцями Кременеччини та відвідування 
пам’яток природи; веломаршрути. 

Кременеччина приваблює туристів фестивалями, почи-
наючи з 2006 р., тут проходить Міжнародний молодіжний фести-
валь духовного співу Кременецькі хорові вечори “AVE MARIA” з 
метою пропаганди кращих зразків українського та світового 
хорового мистецтва. Іншим цікавим фестивалем є “Нескорена 
фортеця” (м. Кременець), на якому відбуваються лицарські 
турніри. У 2012 р. Кременець відзначає 785-річницю з часу 
першої літописної згадки про нього в Іпатіївському літописі. 

Одним з найрозвиненіших видів туризму району є релі-
гійний, що зумовлено наявністю паломницького центру в м. 
Почаїв. Збереглися також старовинні церкви, костели, палаци. 
Кременецький район є одним з найперспективніших для 
розвитку культурно-пізнавального туризму в Тернопільській 
області. Проте цей потенціал не використовується туристами в 
достатній мірі, так як матеріально-технічна база туристично-
рекреаційних об’єктів не відповідає сучасним вимогам і потре-
бує значних капіталовкладень для їх модернізації. Пере-
шкодами на шляху до перетворення туристичної сфери району 
у сучасну галузь економіки є: 
 недостатній розвиток туристичної інфраструктури, зокрема, 

відсутність сертифікованих закладів розміщення;  
 низький рівень розвитку індустрії відпочинку та розваг, 

не облаштовані місця короткочасного відпочинку турис-
тів; 
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 незадовільний стан доріг, відсутність під’їздів до багатьох 
популярних туристичних об’єктів, зокрема до Замкової гори; 

 незадовільний стан більшості пам’яток культурної спад-
щини, не розроблені дієві програми їх збереження та 
пристосування для потреб туристів; 

 відсутність системного рекламного та інформаційного 
забезпечення; 

 вкрай недостатньо використовується потенціал розвитку 
туризму в сільській місцевості як одного із чинників 
зменшення безробіття у селах. 

Список використаних джерел 

1. Кременець, Почаїв і околиці: [путівник] / Упоряд. Я. Сте-
цюк, Н. Оболончик. – 2010. – Вип. 2. 

2. Кременець: Бізнес–Історія–Туризм: [путівник]. – Терно- 
піль: Наш світ, 2002. – 19 с. 

3. Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні. Географія 
пам’яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх 
туристичного відродження: [навч. посібн.] / М. Й. Рутин-
ський. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 432 с. 

4. Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство: [навч. 
посібн.] / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський / [за ред. 
проф. Ф. Д. Заставного]. – К.: Знання, 2006. – 575 с. 

5. Чернихівський Г. Кременеччина від давнини до сучас-
ності. Історична монографія / Г. Чернихівський. – Креме-
нець, 1999. – 256 с. 

6. http://rairada.kremenets.org/tourism. 
7. http://kremenets.net.ua. 

 
KREMENETS DISTRICT OF TERNOPIL REGION 

TOURIST POTENTIAL 
Sofiya Dyakiv 

Supervisor: candidate of geographical sciences, 
docent M. Hamkalo 

Ivan Franko National University of Lviv, 
Department of Tourism 

http://kremenets.net.ua/�


Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 93 

 

The use of tourism-resources potential of Kremenets district 
in Ternopil region was regarded, the tourist resources and existing 
tourist infrastructure of the district were regarded. 

Keywords: tourism potential, tourism, tourist infrastructure. 
 

 
  



94 Матеріали студентської наукової 
конференції (19 квітня 2012 р.) 

 

УДК  911.2:572 

ЯСНО-СІРІ ЛІСОВІ ҐРУНТИ БЕРЕЖАНСЬКОГО 
ОПІЛЛЯ: ГЕОГРАФІЯ, ВЛАСТИВОСТІ, ДЕГРАДАЦІЯ, 

ШЛЯХИ ОХОРОНИ 

Ірина Галюк 

Науковий керівник: доктор геогр. наук, 
професор В. Г. Гаськевич 

Львівський національний університет імені 
Івана Франка, кафедра ґрунтознавства і 
географії ґрунтів 

Наведено результати досліджень ясно-сірих лісових 
ґрунтів Бережанського Опілля. Охарактеризовано фізичні і 
фізико-хімічні властивості ґрунтів, проаналізовано їхні зміни 
внаслідок тривалого сільськогосподарського використання та 
розвитку деградаційних процесів. Запропоновано шляхи раціо-
нального використання і охорони ґрунтів. 
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Бережанське Опілля відноситься до Миколаївсько-Бере-

жанського району природного регіону Опілля і займає його 
західну частину. Особливості природних умов території, а саме: 
значна лісистість території – 31 %, поширення букових і дубово-
грабових лісів, промивний тип водного режиму сприяли форму-
ванню ясно-сірих лісових ґрунтів [3]. Цей підтип сірих лісових 
ґрунтів є найвиразніше диференційованим за елювіально-
ілювіальним типом, що свідчить про підзолистий процес 
ґрунтотворення. 

Ясно-сірі лісові ґрунти є модальними для території 
Бережанського Опілля. Вони займають найвищі частини водо-
дільних плато: вершини горбів та верхні частини їхніх схилів. 
У структурі ґрунтового покриву Миколаївсько-Бережанського 
природного району вони займають 5,5 % (112,2 км2) [2]. 
Бережанське Опілля характеризується значним сільськогоспо-
дарським освоєнням території – 60,3 %, досить високою розора-
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ністю – 39,4 %. Частка орних земель в окремих його регіонах 
часто перевищує 60 %. Значна частина орних земель приуро-
чена до схилових та горбогірних територій, що сприяє процесам 
яроутворення і змиву верхнього родючого шару ґрунту [1]. 

Об’єктом досліджень є ясно-сірі лісові ґрунти, сформовані 
на лесоподібних суглинках у межах Бережанського Опілля. 
Предметом – географія, ґенеза, морфологічні особливості цих 
ґрунтів, їхні фізичні і фізико-хімічні властивості. 

Бережанське Опілля − територія давнього землеробства. 
Вона інтенсивно використовувалась під посіви буряків, техніч-
них та зернових культур. В процесі антропогенного перетво-
рення ґрунти зазнали змін негативно-деградаційного характеру. 
Ясно-сірі лісові ґрунти відзначаються низькою буферністю щодо 
антропогенного навантаження, тому в них набули розвитку такі 
негативні процеси, як водна ерозія, дегуміфікація, переущіль-
нення, знеструктурення. 

З метою дослідження ясно-сірих лісових ґрунтів у межах 
Бережанського Опілля вибрана модальна ділянка, на якій була 
закладена ґрунтова катена, де вивчалися ґрунти від плакорів 
до схилів, що дозволяло охопити нееродовані та еродовані 
відміни. Ґрунти вивчалися під різними угіддями – лісами, пасо-
вищами, перелогами та ріллею. 

Ерозійні процеси спричинили вкорочення генетичного 
профілю ясно-сірих лісових ґрунтів, зміну забарвлення  орного 
горизонту в сторону зменшення інтенсивності сірого кольору і 
збільшення бурого, що зумовлене приорюванням ілювіальних 
горизонтів. 

Ясно-сірі лісові ґрунти Бережанського Опілля характери-
зуються грубопилувато-легкосуглинковим гранулометричним 
складом. Значних відмін у гранулометричному складі ґрунтів 
сільськогосподарських угідь та лісу не виявлено. Домінуючою 
гранулометричною фракцією є фракція грубого пилу (частин-
ки 0,01–0,05 мм), вміст якої зменшується з глибиною від 66,0– 
61,0 % у горизонті НЕ до 52,2–55,0 % у нижніх горизонтах. 
Характерною особливістю гранулометричного складу досліджу-
ваних ґрунтів є відсутність фракції грубого та середнього 
піску. Вміст дрібного піску під лісом є найвищим і становить 
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15,6 %, а найменший його вміст спостерігається у слабозмитих 
ґрунтах під перелогами. Сума фракцій фізичної глини (частинки 
розміром до 0,01 мм) у горизонті НЕ становить 20,0–23,5 %. 

Погіршився структурно-агрегатний склад. Результати 
структурного аналізу засвідчують, що досліджувані ґрунти 
мають невисокий вміст агрономічно-цінних агрегатів. Зокрема, 
вміст таких агрегатів у гумусово-елювіальному горизонті 
цілинних ґрунтів становить 37 %, під пасовищами їх частка – 
21,6 %, під перелогами – 25,1 %, ріллею – 29 %. Зменшення 
кількості агрономічно-цінних агрегатів в окультурених ґрунтах 
пояснюють їхнім руйнуванням унаслідок тривалого сільсько-
господарського використання. У структурно-агрегатному складі 
даних ґрунтів домінують агрегати розміром понад 10 мм, що 
зумовлює брилуватість, низьку шпаруватість та високу щіль-
ність будови. За показником вмісту агрономічно-цінних агрегатів 
окультурені відміни перебувають в стані кризової деградації. 

Антропогенне використання ґрунтів спричинило зміну 
загальних фізичних властивостей (табл. 1). Простежується 
значне збільшення щільності будови в окультурених ґрунтах. 
Так, в цілинних ґрунтах даний показник становить 1,09 г/см3, 
а в окультурених значення щільності будови сягає від 1,31 г/см3 
під пасовищем – до 1,49 г/см3 під перелогом. У підорних гори-
зонтах зафіксовано зростання щільності будови. З глибиною 
цей показник поступово збільшується. Такі зміни щільності 
будови зумовлені тиском на ґрунт сільськогосподарської техніки 
під час оранки на одну і ту ж глибину, через що формується 
підплужна підошва. Внаслідок інтенсивного обробітку та пре-
сингу сільськогосподарською технікою відбувається зменшення 
значення загальної шпаруватості та шпаруватості аерації 
окультурених ґрунтів у порівнянні з еталонним ґрунтом під 
лісом. Згідно з параметрами оцінки деградації за величиною 
щільності будови окультурені ґрунти характеризуються середнім 
ступенем, а слабозмиті аналоги під перелогами – високим 
рівнем деградації. 

Досліджувані ґрунти Бережанського Опілля характеризу-
ються низьким вмістом гумусу (рис. 1). Його вміст у горизонті 
НЕ цілинного ґрунту становить 1,95%, в окультурених не-
еродованих аналогах він дещо вищий і становить 2,03% під 
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Таблиця 1 
Загальні фізичні властивості ґрунтів 

Ге
не

ти
чн

і 
го

ри
зо

нт
и 

Гл
иб

ин
а 

ві
дб

ор
у 

 
зр

аз
кі

в, 
см

 

Щ
іл

ьн
іст

ь 
тв

ер
до

ї ф
аз

и,
 

г/
см

3  

Щ
іл

ьн
іст

ь 
бу

до
ви

, г
/с

м3  

За
га

ль
на

 
ш

па
ру

ва
ті

ст
ь,

 
%

 

Ш
па

ру
ва

ті
ст

ь 
ае

ра
ці

ї, %
 

По
ль

ов
а 

во
ло

га
, %

 

Ясно-сірі лісові легкосуглинкові ґрунти 
на лесоподібних суглинках (ліс) 

НЕ 4–20 2,62 1,09 58,40 40,94 16,07 
НЕ 20–30 2,67 1,38 51,63 30,27 13,66 
Eh 33–43 2,67 1,50 43,70 18,57 16,71 
IE 48–58 2,61 1,63 37,42 9,07 17,37 

I(e) 76–86 2,59 1,65 36,17 4,32 19,26 
Ясно-сірі лісові легкосуглинкові ґрунти 
на лесоподібних суглинках (пасовище) 

HE 3–10 2,62 1,31 49,87 27,44 17,08 
HE 10–20 2,62 1,39 47,58 27,90 14,34 
HE 20–36 2,62 1,46 44,14 21,37 15,56 
Eh 41–51 2,66 1,47 44,61 20,94 16,07 
IE 58–68 2,70 1,66 38,64 9,54 17,57 

I(e) 80–90 2,72 1,59 41,66 7,39 21,60 
Ip 102–112 2,67 1,59 40,45 6,04 21,64 

Pi(gl) 130–140 2,65 1,60 39,50 5,43 21,33 
P(gl) 160–170 2,66 1,66 37,72 4,99 19,75 

Ясно-сірі лісові слабозмиті легкосуглинкові ґрунти 
на лесоподібних суглинках (переліг) 

HE+Ehор. 0–15 2,54 1,49 40,97 25,05 11,04 
HE+Ehор. 15–31 2,62 1,55 43,85 21,55 12,55 

Eh 31–40 2,60 1,47 43,85 24,18 13,36 
IE 44–54 2,64 1,50 43,18 18,55 16,41 
Ie 65–75 2,65 1,55 41,38 12,50 18,59 

Ясно-сірі лісові легкосуглинкові ґрунти 
на лесоподібних суглинках (рілля) 

НЕор. 0–20 2,58 1,38 47,28 32,26 11,03 
НЕор. 20–31 2,63 1,51 42,59 25,91 11,05 

Eh 35–45 2,64 1,68 36,24 10,66 15,19 
Ie 50–60 2,58 1,55 39,79 12,38 17,64 

I(е) 70–80 2,63 1,53 41,32 10,61 20,01 
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Рис. 1. Профільний розподіл гумусу (А – ліс; В – 
пасовище; С – переліг (слабозмитий); D – рілля) 

 
ріллею та 2,36 % під пасовищем. Це пояснюється впливом 
окультурення ґрунтів – внесенням гною та вапнуванням. В 
слабозмитих відмінах вміст гумусу у верхньому орному гори-
зонті становить 1,72 %, що пов’язано із вкороченням гумусового 
горизонту під впливом водної ерозії та залученням в орний 
шар менш гумусованого матеріалу підорних горизонтів. 

Щодо кислотно-основних властивостей, то можна просте-
жити значну зміну кислотності ґрунтів під впливом сільсько-
господарського освоєння (рис. 2). Цілинні ясно-сірі лісові ґрун-
ти характеризуються сильнокислою реакцією середовища, pHKCl 

у горизонті НЕ становить 3,73, актуальна кислотність характе-
ризується як середньокисла, величина pHH2O становить 4,77. З 
глибиною реакція ґрунтового розчину прямує в бік змен-
шення кислотності середовища. Окультурені аналоги характери-
зуються зниженням кислотності ґрунтового розчину у верхньому 
орному горизонті, що є наслідком внесення мінеральних та 
органічних добрив і вапнування. 
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Рис. 2. Профільний розподіл pHKCl (a) та pHH2O (b) в ясно-сірих  
лісових ґрунтах Бережанського Опілля ( A – ліс; B – пасовище; 

C – переліг (слабозмитий); D – рілля) 
 

Так, pHKCl верхніх орних горизонтів агроценозів колива-
ється в межах від 5,01 – до 5,19, що відповідає середньокислій 
та слабокислій реакції відповідно, величина рНН2О варіює в 
межах від 6,16 – до 6,27 і відповідає слабокислій реакції ґрунто-
вого розчину. В окультурених ґрунтах значення актуальної та 
обмінної кислотності зменшуються з глибиною, відповідно 
збільшується кислотність ґрунтів. 

В окультурених ґрунтах Бережанського Опілля ґрунто-
творний процес характеризується як природно-антропогенний. 
Тривале сільськогосподарське використання викликало зміни 
у режимах, процесах та властивостях ґрунтів. Такі зміни нега-
тивно впливають на родючість ґрунтів, зменшуючи еколого-
відтворювальні функції ґрунтів [2]. З метою оптимізації вико-
ристання ясно-сірих лісових ґрунтів Бережанського Опілля 
потрібно впроваджувати такі заходи: 
 зменшити навантаження сільськогосподарської техніки 

та чисельність її проходу, особливо колісної; 
 внесення оптимальних доз органічних добрив; 
 обробіток ґрунту проводити тільки в стані агрономічної 

стиглості; 
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 дотримання структури сівозмін; 
 консервація деградованих ґрунтів; 
 контурно-меліоративна організація території. 
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Зроблено спробу виділити форми зосередження міне-
ральних ресурсів Львівської області. Проаналізовано сучасний 
екологічний стан мінерально-ресурсних районів. Складено карту 
еколого-географічного районування Львівщини. 

Ключові слова: мінеральні ресурси, форми зосереджен-ня 
мінеральних ресурсів, мінерально-ресурсний пункт, міне-
рально-ресурсний центр, мінерально-ресурсний кущ, мінерально-
ресурсний вузол, мінерально-ресурсний район. 

 

Мінеральні ресурси – одна з найважливіших основ 
економічного розвитку країн і благополуччя суспільства. Від 
їхнього різноманіття і запасів залежить промисловий потенціал 
держави, торгівельні можливості з переважанням експорту 
продукції, економічна і політична незалежність.  

Мінеральні ресурси надр Львівщини багаті та різноманітні. 
Компонентна структура мінерально-сировинної бази Львів-
ської області зображена на рис. 1. і представлена: 
 паливно-енергетичною сировиною (складає 43,4 % всієї 

мінерально-сировинної бази області) – нафта, вільний газ, 
конденсат, вугілля, торф; 

 сировиною для виробництва будматеріалів (34,6 %) – 
глини, суглинки, піски, піщано-гравійна суміш, гіпси, 
вапняки, пісковики; 

 підземними прісними та мінеральними водами (займа-
ють 15,6 % видобутку); 
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 самородною сіркою, солями (кам’яна, магнієва, калійна), 
озокеритом (займають 6,2 % в структурі видобувної про-
мисловості); 

 решта – це руди кольорових та рідкісних металів [3]. 
 

 
Рис. 1. Компонентна структура мінерально- 

сировинної бази Львівщини 
 

Разом з тим використання мінеральних ресурсів ліміто-
ване часом, а сама розробка корисних копалин часто завдає 
непоправної шкоди довкіллю. Тому проблема вивчення міне-
ральних ресурсів, їх раціонального використання та охорони 
довкілля від негативних наслідків гірничодобувної промисло-
вості має пріоритетне значення. 

Об’єктом дослідження роботи є мінеральні ресурси Львів-
ської області. Предмет дослідження – вивчення форм зосеред-
ження мінеральних ресурсів, особливостей їх господарського 
використання та охорони. Основним завданням роботи є виді-
лення основних елементів територіальної структури мінеральної 
бази, їхнє детальне вивчення, вирішення екологічних проблем 
та розроблення рекомендацій щодо раціонального викори-
стання мінеральних ресурсів та оптимізації навколишнього 
природного середовища. 

Форми зосередження мінеральних ресурсів – поєднання 
родовищ, які виділяються за допомогою методів картографії 
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та генералізації з метою покращення екологічного стану, що 
склався в результаті їхньої експлуатації. 

Виділяються такі форми зосередження корисних копалин: 
Мінерально-ресурсний пункт – зосередження у певній 

точці земної поверхні окремого родовища, що розробляється. 
Мінерально-ресурсний центр – зосередження в одному 

місці декількох ровищ корисних копалин, що експлуатуються. 
Мінерально-ресурсний кущ – форма поєднання двох або 

декілька родовищ відносно невеликій території, яка не пере-
вищує 1 тис. км2. Для цієї форми є характерний високий рівень 
територіальної концентрації запасів корисних копалин, що дає 
можливість здійснювати спільну їхню експлуатацію. 

Мінерально-ресурсний вузол являє собою зосередження 
на компактній території великої кількості, зокрема значних за 
розмірами родовищ корисних копалин. Порівняно із кущем, 
для вузла характерна більша кількість родовищ, різноманіт-
ність, вищий ступінь їх експлуатації та відповідно вищий 
ступінь екологічного ризику. 

Мінерально-ресурсний район – зосередження розміщення 
багатьох родовищ на значній території (понад 2–3 тис. км2), 
яка характеризується порівняно однорідними природними 
умовами, особливостями експлуатації родовищ та екологічною 
ситуацією, що склалася. Він складається із окремих пунктів, 
кущів і вузлів. 

В основу виділення мінерально-ресурсних форм покладені 
такі ознаки: 

1. природні умови (найперше – геологічна будова області); 
2. територіальна близькість родовищ; 
3. компонентна структура мінеральних ресурсів; 
4. рівень соціально-економічного розвитку адміністратив-

них одиниць; 
5. стан навколишнього природного середовища. 

Багаточисельні родовища різних мінеральних ресурсів 
на території Львівської області створюють тут зональні форми 
зосередження корисних копалин – мінерально-ресурсні райони 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Еколого-географічне районування 
мінеральних ресурсів Львівщини 

 
Таким чином, на території Львівської області з півночі 

на південь виділяються наступні мінерально-ресурсні райони 
розміщення корисних копалин: 
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1. Сокальський; 
2. Малополіський; 
3. Розтоцько-Подільський; 
4. Зовнішньопередкарпатський; 
5. Внутрішньопередкарпатський; 
6. Карпатський. 

В залежності від ступеня гостроти екологічної ситуації, 
що склалася внаслідок експлуатації родовищ, виділяємо такі 
групи еколого-географічних районів: 

Райони із кризовою екологічною ситуацією, де еколо-
гічний стан ландшафтних систем, пов’язаний з експлуатацією 
родовищ, затруднює ведення господарства. Тут відбуваються 
процеси деградації ландшафтних систем. Необхідні термінові 
заходи щодо відновлення середовища життєдіяльності людини, 
оптимізації видобутку мінеральної сировини та впровадження 
нових екологічно обґрунтованих технологій. До групи районів 
із кризовою екологічною ситуацією належать Внутрішньо-
передкарпатський та Сокальський райони. 

В межах Внутрішньопередкарпатського району виділя-
ються Дрогобицько-Бориславський та Стрийський вузли, Старо-
самбірсько-Самбірський та Журавненський кущі, а в межах 
Сокальського – Червоноградський вузол, що сформувався на 
основі покладів кам’яного вугілля. 

Райони із загостреною екологічною ситуацією, в яких 
присутні вже змінені ландшафтні системи, де швидкість 
антропогенних трансформацій значно перевищила темпи 
самовідновлення (Яворівська та Новороздільська водойми). 
Необхідний постійний контроль стану геосистем, оптимізація 
господарювання. У цій групі знаходяться Зовнішньоперед-
карпатський та Розтоцько-Подільський мінерально-ресурсні 
райони. 

У Зовнішньопередкарпатському районі сформувалися 
Миколаївсько-Новороздільський та Яворівський мінерально-
ресурсні вузли та Городоцький кущ. У Розтоцько-Подільсь-
кому мінерально-ресурсному районі найбільша концентрація 
родовищ спостерігається поблизу Львова, які і формують Львів-
ський мінерально-ресурсний вузол. Також тут виділяється 
Бібрський кущ. 
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Райони із задовільною екологічною ситуацією, що 
характеризуються слабо зміненими ландшафтами, пов’язаними 
із видобутком мінеральної сировини, незначним антропогенним 
забрудненням. Тут потрібні локальні заходи щодо покращення 
стану екологічної ситуації, що склалася. До цієї групи входять 
Карпатський та Малополіський мінерально-ресурсні райони. 

В межах Карпатського району виділяється єдиний Сколів-
ський кущ, на основі видобутку каменя будівельного, глин та 
сланців менілітових. 

У Малополіському районі єдиними мінерально-ресур-
сними центрами є Рава-Руська та Жовква. В районі можливе 
утворення територій інтенсивної розробки сланцевого газу. 

Таким чином проведене еколого-географічне дослід-
ження мінеральних ресурсів дозволяє відзначити такі важливі 
особливості мінеральної бази Львівської області: 

1. Складна геологічна будова визначила на території Львів-
щини значну різноманітність та багатство корисних 
копалин, які формують певні територіальні поєднання; 

2. Найбільші екологічні проблеми пов’язані з Львівсько-
Волинським басейном, Передкарпаттям (Борислав, Стеб-
ник) та з районами розробки сірчаних родовищ (Яворів, 
Новий Розділ); 

3. Завдяки новим науковим дослідженням і виходячи з 
потреб господарства можливе утворення нових районів 
інтенсивної розробки корисних копалин, зокрема сланце-
вого газу; 

4. Вирішення більшості проблем потребує державного 
фінансування. 
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Постає питання розташування кемпінг містечок на тери-
торії Львівської області. На час проведення в Україні чемпіо-
нату ЄВРО-2012 це буде дуже актуальним та залишиться в 
місті після його закінчення. Розташування кемпінг майдан-
чиків планується на базі готелів та приватних ділянок на 
околиці міста Львова. 

Ключові слова: кемпінг, види кемпінг туризму, вантажівка 
відпочиваючих, темпери. 

 
Першим ініціатором кемпінг туризму був Томас Холдинг, 

британський мандрівник, який у дев’ятирічному віці виявив у 
собі пристрасть до кемпінгу, коли разом із батьками в 1853 р. 
перетинали прерії (степи) в Америці на обозі (транспортний 
засіб у військових для перевезень). 

У 1853 р. Томас багато роз’їжджав Південною Америкою, 
а пізніше організував подорож на каное і велосипедах по Англії 
та Ірландії, де розробив методологію організації ночівель на 
природі. 

Сучасний кемпінговий рух почав активно розвиватися з 
1861 p., коли Фредерік Уїльям Ганн заснував перший студент-
ський табір для школи бойскаутів у Вашингтоні. В серпні 1901 р. 
створена Асоціація велокемперів у Берк-ширі, Велика Британія. 
Ця і кілька інших організацій заснували в 1907 р. Кемпінг-клуб 
Великої Британії та Ірландії, який існує й донині. Об’єднання 
кемпінгових й аналогічних клубів, що організують відпочинок 
на природі, відбулося в межах Федерації міжнародного кемпін-
гу та караванінгу (FICC), заснованої в 1932 р. Відділення феде-
рації виникли в Європі, США, Канаді, Мексиці, країнах Південної 
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Америки, Африки та інших регіонах. Кемпінги популярні серед 
релігійних громад, спортсменів, учнів, студентів та інших груп 
населення, які полюбляють відпочивати на природі. 

Кемпінг – сезонний заклад для авто-, мото-, велотуристів 
з палатками або будинками легкового типу і спеціальними 
місцями для стоянки і зберігання автомобілів. Кемпінг, зазвичай, 
обладнаний водопроводом, плитами для приготування їжі, має 
магазин, пошту, телефон, медпункт та ін. Кемпінг створюється 
для попередження самовільної організації стоянок туристів на 
природі і планового регулювання таких закладів. Відмінною 
рисою кемпінгів є самообслуговування туристів. Постійними 
спорудами є адміністративне приміщення з пунктом прокату 
устаткування і побутових предметів, спальні павільйони з 
кімнатами на 2–4 особи, кухня, душові, вмивальні та туалети, 
естакади для огляду і миття автомобілів. Деякі кемпінги 
входять до складу цілорічних багатопрофільних туристичних 
готелів, турбаз. Кемпінги споруджуються, як правило, в перед-
містях, на трасах популярних туристичних маршрутів, у зелених 
зонах, курортних районах, туристичних центрах. Площа ділянки 
кемпінгу визначається з розрахунку 100–120 м2 на одного 
туриста. 

Як розважальна діяльність, кемпінг став популярним на 
початку ХХ ст. Кемпери часто відвідують національні парки, 
природні зони державної власності, а також приватні місце-
вості для кемпінгу. Кемпінг є основною частиною програми 
багатьох молодіжних організацій в усьому світі, такої як 
Скаутинг. Він проводиться з метою навчитися самостійності та 
працювати в команді. 

Існують три основні категорії, які включають в себе 
кемпінг-відпочинок: піший туризм, кемпінг та рекреація на 
транспортному засобі. Ці три різні категорії відпочиваючих в 
кемпінгу дають змогу провести диференціацію за рівнем інте-
ресу, обмежень за часом та бажаним результатом від відпочинку. 

Наметові містечка: цей вид кемпінгу включає в себе 
похід з наметами в наметовий табір, національний парк, або в 
пустелю. Намети бувають різних розмірів і передбачуваного 
використання. 
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Походи з рюкзаками – це мобільний (рухомий) різновид 
наметового кемпінгу. Бекпекери (ті які ідуть в похід з рюкза-
ками) беруть з собою легкі обладнання, щоб впродовж довгого 
походу можна було їх нести. Вони подорожують пішки сухо-
долом, через ріки, розташовуються табором у віддалених 
районах, і місце для розташування кемпінгу вибирають за 
бажанням, звичайно якщо дозволяють правила охорони природи. 

Каное кемпінг схожий на кемпінг з рюкзаками (бек-
пекінг), але каное використовують для транспортування; в 
каное чи каяку можна помістити значно більший і важчий 
вантаж, ніж у рюкзаку. Каное кемпінг поширений в Північній 
Америці. 

Кемпінг на воді (вітрильний кемпінг) це вид кемпінгу, 
який здійснюється під час плавання або катання на човнах. 
Вітрильники оглядають острова і місця для кемпінгу вздовж 
берегової лінії, причалюють свої човни і розбивають табір. 

Однин з різновидів велотуризму є кемпінг з велосипед-
дами. Велосипед використовується для перевезення спорядження 
і як основний засіб пересування, що дозволяє долати більші 
відстані порівняно з бекпекінгом (кемпінг з рюкзаками). 

Кемпінг з мотоциклами швидше можна порівняти з 
кемпінгом на велосипедах, аніж з автомобільним кемпінгом, 
через обмежені можливості зберігання вантажу у мотоциклі. 

Відпочинок на транспортному засобі (RV) – для відпочи-
ваючих, які хочуть мати домашній комфорт під час їх походу. 
Автокемпінг включає в себе похід зі складним причепом, який 
знаходиться позаду автомобіля, жорсткі односторонні причепи 
та транспортні засоби для відпочинку відомих як дім на 
колесах. Складні причепи є найдешевшим рекреаційним варіан-
том кемпінг-автомобіля. 

Ще однією формою рекреаційного кемпінг-автомобіля є 
трейлери. Трейлери пропонують всі зручності в будинку, вклю-
чаючи санвузол, душ, духовка, плита, холодильник, кондиціонер, 
телевізор, музичний центр і т. д. Подорожі в трейлерах – це 
задоволення для всіх, хто подорожує. 

Кемпінг-туризм, як і інші види туризму можна розділяти 
за різними ознаками та критеріями. В літературі подано такий 
поділ: 
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Примітивний кемпінг не має ні води, ні електрики. 
Залежно від наметового табору, проте, вони зазвичай вклю-
чають в себе стіл для пікніка та вогнища. 

Розсіяний-відпочинок на природі буває всіх форм і роз-
мірів, і він не обмежується лише організованими наметовими 
таборами. Туристи можуть зробити своє власне місце для 
кемпінгу на території державних земель. Є часто обмеження 
на те, наскільки близько до кемпінгу є вода.  

Ще одним підвидом кемпінг туризму є кемпінг-табори. 
Дитячі табори набувають все більшої популярності в цілому 
світі. Існують різні види таких таборів: 
 табори з ночівлею; 
 академічні табори; 
 пригодницькі табори; 
 мистецькі табори; 
 релігійно-спеціальні табори; 
 табори для дітей з особливими потребами; 
 спортивно-оздоровчі табори; 
 технологічні табори. 

Зимовий кемпінг – це подорож туристів до кемпінг або-
рів взимку. Часто це відбувається в горах, коли туристи беруть 
все необхідне та розбивають наметове містеко високо на гірсь-
ких хребтах поміж снігу. 

Соціальний кемпінг – багато туристів насолоджуються 
спілкуванням з невеликими групами товаришів відпочиваючих. 
Такі заходи для груп влаштовуються протягом року, щоб 
дозволити членам з однаковими інтересами, які поживають 
далеко один від одного спілкуватися та з метою співробітництва. 

Гламурний кемпін (“glamping”) – тенденція серед відпо-
чиваючих, які хочуть бути серед дикої природи, але все одно 
спати зі зручностіями, щоб були доступними санвузли. 

Ідея гламурного кемпінгу, судячи з усього, належить 
молодим, багатим артистам і моделям, які перебували на заходах 
під відкритим небом. Це зазвичай були концерти під відкритим 
небом, фестивалі або ж відеозйомки. Артистам надавалися всі 
зручності, які вони бажали і таким чином виникло поняття 
глемпінгу. 
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Ще одним видом кемпінгу є кемпінг на деревах. Даний 
вид кемпінгу зародився зовсім недавно та ще не встиг набути 
великої популярності серед туристів. Кемпінг на деревах поши-
рений в Каліфорнії. 

Рекреаційні автомобілі в світі, як правило, діляться на 
дві великі категорії: моторизовані автомобілі та подорожуючі 
причепи (позашляховики). Існують такі види моторизованих 
рекреаційним авто: клас А, B та C. Позашляховики бувають: 
подорожуючі причепи, складні причепи для кемпінгу, причепи 
п’ятого колеса, і вантажівка відпочиваючих. 

Клас А-автобудинки (будинки на колесах), як правило, 
займають перше місце серед розважального транспорту у світі. 
Вага такого транспорту в середньому становить від 15 000 до 
30 000 фунтів і мають довжину від 30 до 40 футів. Автобудинки 
класу А зазвичай обладнані устаткуванням для приготування 
їжі, холодильником, опаленням, кондиціонером, автономним 
туалетом, цистернами для води (прісна вода, сіра вода, чорна 
вода), водопровідними кранами, стічними трубами (раковини), 
газопостачанням, окремою електричною системою 100–125 вольт, 
а також повним набором побутової техніки і засобами для 
розваг. В них можуть розміститися до восьми осіб, залежно від 
моделі і планування транспорту. 

Клас B автобудинків, також відомий як ван-перетворення, 
є найменшим повністю закритим автобудинком. Клас B авто-
будинки зазвичай важать від 6 000 до 8 000 кг і від 17 до 19 футів 
в довжину. Хоча життєвий простір обмежений, автобудинки 
класу B отримують високі оцінки за економію, універсальність 
і керованість. Автобудинки класу B зазвичай обладнані таким 
же набором послуг, що і автомобілі класу А, окремою електрич-
ною системою 110 В змінного струму і 12 В постійного струму 
в електричних розетках. 

Клас C автобудинків, іноді їх називають міні-автобудин-
ками, є зменшеними версіями класу А автобудинків. Вони 
варіюються у вазі від 10000 до 12000 фунтів і простягаються 
від 20 футів до 31 футів в довжину. Клас C автобудинків, як 
правило, побудовані на великих шасі фургона. Автобудинки 
класу C зазвичай обладнані таким ж набором послуг, що і 
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автомобілі класу А, окремою електричною системою 100–125 
вольт. Клас C автобудинки можуть розміститися до десяти 
чоловік, залежно від моделі. 

Подорожуючі трейлери – трейлери можуть бути завдовжки 
10-футів або 35-футів. Багато висувних функцій допомагають 
швидко розширити житлову площу транспорту. Трейлери 
обладнані устаткуванням для приготування їжі, холодиль-
ником, опаленням, кондиціонером, автономним туалетом, 
цистернами для води (прісна вода, сіра вода, чорна вода), водо-
провідними кранами, стічними трубами (раковини), газопоста-
чанням, окремою електричною системою 100–125 вольт, а також 
повним набором побутової техніки і засобами для розваг. В 
них можуть розміститися до восьми осіб, залежно від моделі і 
поверхового планування транспорту. 

Складні причепи кемпінгу є найдешевшими рекреацій-
ними автомобілями. Складаний причеп для кемпінгу можна 
розглядати як великий, розширюваний намет побудований на 
причепі. Більшість сучасних моделей включають жорсткий дах 
і підйомну систему для прискорення установки. Складні причепи 
зазвичай обладнані таким же набором послуг, що й подоро-
жуючі трейлери. Вони можуть розмістити до шести чоловік 
залежно від моделі і поверхового планування транспорту.  

Сідельні причепи (причепи п’яте колесо) схожі на великі 
причепи для подорожі, але вони мають розширення на перед-
ній панелі, яке поширюється на буксирування транспортного 
засобу і горизонтальні пластини, які виглядають як колесо 
(звідси і назва “п’яте колесо”). Розширення на передній панелі 
служить також спальнею. Ліжко вантажівки повиннне мати 
спеціально встановлений пристрій – називаєть п’ятим колесом 
або моноблочою заминкою. Дизайн цього трейлера, як правило, 
більш стабільний, ніж в інших трейлерах. Причепи п’яте колесо 
обладнані таким же набором послуг, що й подорожуючі трейлери. 
Вони можуть розміститися до шести чоловік залежно від моделі 
і поверхового планування транспорту. 

Вантажівка відпочиваючих (туристів), іноді називають 
пікап відпочиваючих або слайд-на туристів, складається з 
корпусу, завантаженого кемпером з ліжком та стандартного 
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пікапа. Вантажівки відпочиваючих обладнані таким же набором 
послуг, що й подорожуючі трейлери. У них можуть розміща-
тися від двох до шести чоловік залежно від моделі. 

Доведено, що для наметів, караванів і трейлерів треба 
створювати окремі місця стоянки. Ці різні форми умов про-
живання потребують також різних рішень щодо електро-, 
водопостачання та відведення стічних вод.  

На території Львівської області немає чітко відведених 
місць для стоянок кемперів. Проте є передумови розвитку 
кемпінг-туризму. А передумови можна виділити такі: близь-
кість до кордону, велика кількість пам’яток архітектури, 
розвинена інфраструктура громадського харчування, а також 
зростаюча кількість туристів з країн Європи, багато з яких 
надають перевагу подорожувати караванами. Саме туристи, 
які прагнуть до подорожей країнами на власних автомобілях і 
є перехідною ланкою для розвитку чіткої стратег кемпінг-
туризму. 

На території області розташовані готелі, які мають 
стоянки, а ті в свою чергу обладнані деякими зручностями для 
зупинки трейлерів. Такі стоянки розташовані на базі таких 
готелей як: Гранд Резорт, Жокей, Бухта Вікінгів та Панська 
Гора. 

Головним аспектом привабливості України для іноземних 
туристів в 2012 р., без сумніву становлять матчі Чемпіонату 
Європи з футболу “ЄВРО-2012”. Але туристи не щодня будуть 
відвідувати футбольні матчі, тому слід розробити або відпра-
цювати комплекс екскурсійних програм, які б поєднували в 
собі відвідання матчів їхньої національної збірної із всебічним 
ознайомленням з країною, її звичаями, традиціями, обрядами, 
культурною та історичною спадщиною. 

У рамках підготовки до чемпіонату ЄВРО-2012 розроб-
лено ряд пропозицій щодо зупинок кемперів. Саме такі зупинки 
розтушувалися у таких місцях: Солонка, Сопосін, Зимна Вода, 
територія сервісного центру “Сканія-Львів”, Хацко, Харабара та 
Тімон кемпінги. 

При виборі місця відпочинку відвідувачі кемпінгів все 
більше звертають увагу на здорове, екологічно чисте навко-
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лишнє середовище та свідому позицію власників автомайдан-
чиків щодо питань екології. 

Отже, аналізуючи можливості розвитку кемпінг-туризму 
у Львівській області, бачимо, що область має значні перед-
умови для його розвитку. Є розроблена стратегія розвитку 
кемпінг зон, розробляються екскурсії для відвідувачі кемпінгів, а 
також є співпраця з іншими містами України в рамках під-
готовки відпочиваючих територій для кемпінг-туристів. 
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географії і картографії 

Проведена оцінка ефективності використання екологічних 
стежок Шацького національного природного парку, визначено 
проблеми їхнього функціонування та запропоновано заходи 
щодо підвищення рівня виховного та освітнього значення. 

Ключові слова: еколого-освітня діяльність, національний 
парк, екологічні стежки. 

 
Еколого-освітня діяльність – одне із головних завдань, 

яке покладається на національні парки України і на Шацький 
національний природний парк (НПП) зокрема. 

Серед основних напрямів еколого-освітньої роботи парку 
виділяють [4]: 
 пропагування екологічних знань через засоби масової 

інформації; 
 робота з шкільною молоддю через проведення еколо-

гічних уроків, створення екологічних гуртків, організацію 
конкурсів і вікторин тощо; 

 оформлення рекреаційних та інформаційних пунктів, 
прокладання еколого-пізнавальних стежок; 

 організація різних екологічних акцій – “День довкілля”, 
“Зелений паросток майбутнього”; 

 розповсюдження літератури на екологічну тему, встанов-
лення аншлагів; 

 видавнича діяльність. 
Одним з найбільш ефективних методів екоосвіти у межах 

національних парків вважається проведення пізнавальних екскур-
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сій екологічними стежками. Екологічна стежка – спеціально 
обладнана в освітніх цілях природна територія, на якій створю-
ються умови для ознайомлення з найцікавішими природними 
об’єктами даного регіону [2]. Головна мета екологічної стежки – 
виховання екологічно-грамотної поведінки людини в навколиш-
ньому природному середовищі, поширення знань про природу 
та людину, як невід’ємну частку довкілля [1]. 

На території Шацького НПП обладнано дві екологічні 
стежки – “Лісова пісня” протяжністю 5,6 км та “Світязянка” – 
5,2 км. Екостежки функціонують з травня по жовтень, що 
дозволяє оглянути природні екосистеми парку у різні сезони 
та пори року. Вони можуть використовуватись всіма катего-
ріями населення для туристичних, освітніх чи виховних цілей. 

Екологічна стежка “Світязянка” знаходиться поблизу 
озера Світязь, біля бази відпочинку “Автомобіліст” та рекреа-
ційного пункту “Турист”. На стежці організовано 16 зупинок, 
що дозволяє ознайомитись із об’єктами живої і неживої при-
роди, рідкісними видами рослин та тварин, в тому числі й 
занесених до Червоної книги України.  

Екологічна стежка “Лісова пісня” знаходиться у східній 
частині Шацького НПП, має 17 зупинок. Ця стежка присвячена 
видатній українській поетесі Лесі Українки, зокрема, драмі-
феєрії “Лісова пісня”. Стежка дозволяє не тільки ознайомитись 
з унікальними  і типовими комплексами національного парку, 
характерними представниками рослинного чи тваринного світу, 
а й побачити скульптури головних персонажів драми-феєрії. 

Оцінка ефективності функціонування вище згаданих 
стежок була проведена нами з використанням теоретичної 
моделі екостежки, що була розроблена Я. Отенска-Будзин (1988), 
опрацьована та доповнена О. Шевчук (2010) [5, 6]. До основних 
показників, за якими визначається ефективність функціону-
вання стежки відносяться наступні: привабливість, доступність 
та інформативність. Для аналізу цих показників використову-
ється бальна оцінка конкретних критеріїв [5], що зазначені у 
таблиці 1. Відповідно до цієї методики показник ефективності 
може змінюватись від 9 до 27 балів. 

Нижче наведений аналіз та оцінка вище зазначених 
критеріїв дидактичної ефективності стежок Шацького НПП. 
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Таблиця 1 
Критерії оцінювання ефективності функціонування екостежок [5] 

№ 
з/п 

Критерії дидактичної 
ефективності 

Величини для оцінювання 
(бали) 

1 2 3 

1. 

Транспортна доступність 
початкового і кінцевого пунктів 
стежки (відстань до зупинок 
громадського транспорту)  

понад 
2 км 

від 1 до 
2 км 

до 
1 км 

2. 
Доступність території для 
відвідувачів з пересічними 
фізичними можливостями  

низька середня висока 

3. Час проходження траси  понад 
6 год. 

від 3 до 
6 год. 

до 
3 год. 

4. 

Оптимальність використання 
ознакованих туристичних 
шляхів, їхніх відтинків та 
коротких допоміжних стежок 
до цікавих об’єктів 

низька середня висока 

5. Наявність оглядових пунктів  немає 1–2 понад 2 

6. Поєднання регіональної типо-
вості з унікальністю об’єктів  низька середня висока 

7. 
Виразність головних природ-
них рис і можливість їхнього 
використання для освітніх цілей 

низька середня висока 

8. Інформаційно-освітнє забез-
печення стежки на місцевості низьке середнє високе 

9. 

Забезпечення стежки 
друкованими (карти, буклети, 
путівники) та електронними 
(інформація в Інтернеті, на 
компакт-дисках, відеокасетах 
тощо) інформаційними 
джерелами  

низьке середнє високе 

 
Важливим є місце розташування та транспортна доступ-

ність стежки. Близьке розташування стежок “Світязянка” і 
“Лісова пісня” до зон стаціонарної рекреації (база відпочинку 
“Автомобіліст”, рекреаційний пункт “Турист”, санаторій “Лісова 



120 Матеріали студентської наукової 
конференції (19 квітня 2012 р.) 

 

пісня”) та сприяє значній відвідуваності маршруту. Тому 
транспортна доступність цих стежок оцінена у 3 бали. 

Досліджувані стежки погано пристосовані для відвіду-
вачів з пересічними фізичними можливостями, що дає нам 
підстави оцінити їх за цим критерієм в 1 бал. 

Час проходження стежок становить 2–3 години, що обме-
жує можливість відвідування всього маршруту дітьми молод-
шого шкільного віку та людьми з обмеженими фізичними 
можливостями.  

Значну роль для ефективності функціонування екостежок 
відіграє інформаційне їх наповнення. На початку кожної із них 
встановлено інформаційний стенд (аншлаг), де туристи можуть 
дізнатися про майбутній маршрут, його форму і протяжність, 
правила поведінки на стежці. На кожній зупинці встановлені 
аншлаги для ознайомлення з природоохоронним режимом 
парку, особливостями його природних екосистем та видовим 
багатством флори й фауни. Також стежки облаштовані видо-
вими вежами, що дозволяє відвідувачам насолодитись пано-
рамою парку. Деревяні доріжки (лежанки) дозволяють про-
ходження заболоченими територіями. Також на стежках є 
місця відпочинку, рекреаційні пункти, облаштовані всім необхід-
ним для комфортного відпочинку.  

Проте, на нашу думку, стежки перевантажені аншлагами 
з одноманітною інформацією, що характеризують об’єкти 
рослинного світу (вісім зупинок на стежці «Лісова пісня»). Ця 
інформація недостатньо зацікавлює всіх відвідувачів стежки. 
Незначна увага приділена характеристиці об’єктів неживої 
природи (геоморфологічних, геологічних, водних), комплексній 
характеристиці екосистем: водних, лісових, болотних, лучних. 

Однією з найбільших проблем, які понижують рівень 
функціонування досліджуваних екостежок є слабка їх забез-
печеність інформаційними джерелами (буклетами, путівни-
ками), недостатня просвітницька робота серед населення. 

Проведений аналіз зазначених вище критеріїв дав змогу 
оцінити рівень ефективності функціонування досліджуваних 
маршрутів. Загальний (сумарний) показник ефективності 
функціонування дидактичної стежки “Світязянка” становить 
16 балів, а стежки “Лісова пісня” – 17 із 27 можливих. 
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Для покращення існуючої ситуації пропонуємо заправа-
дити такі заходи. 

На маршруті знаходяться повалені дерева, старі пні, які 
можна використати як експонати стежки. На певній ділянці в 
зоні маршруту слід висадити різні види лікарських, рідкісних 
або зникаючих рослин, що характерні для даної місцевості. 

Дітям і людям похилого віку важко пройти запропоно-
вану відстань маршруту, тому для цих категорій населення 
потрібно створити нові короткі маршрути або виділити їх в 
межах вже існуючих. Частину шляху на стежках потрібно 
облаштувати для людей із обмеженими фізичними можливо-
стями: зробити асфальтне або плиточне покриття, встановити 
бортики та облаштувати спеціальними вказівниками та стен-
дами із азбукою Брайля. 

Стежки можна зробити дидактичними, що зробить їх 
цікавішими для дітей. Для цього створити спеціальні посіб-
ники із завданнями та іграми, що сприятиме кращому засво-
єнню матеріалу. 

Під час самостійного проходження стежки ефективність 
екскурсії була б кращою із буклетом – путівником. Зазвичай, 
він містить короткий опис маршруту із вказаним напрямком 
руху, інформацією про всі зупинки й об’єкти, що на них роз-
ташовані, точки відпочинку та рекреаційні пункти. 

Таким чином, маршрути екостежок “Світязянка” та “Лісо-
ва пісня” характеризуються достатньо добрими показниками 
доступності та туристичної привабливості. Проте, для підви-
щення ефективності використання екостежок, виховного та 
освітнього їх значення потрібно усунути перелічені вище 
недоліки. 
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Проаналізовано геоекологічні проблеми в межах Ново-
волинського гірничопромислового району, а також його вплив 
на навколишнє природне середовище. Розглянуто ступінь 
антропогенної трансформованості ландшафтних систем та 
інтенсивність прояву природно-антропогенних процесів. 

Ключові слова: гірничопромисловий район, забруднення, 
природно-господарські системи, природно-антропогенні про-
цеси, геоекологічна ситуація. 

 
Внаслідок видобування кам’яного вугілля у Нововолин-

ському гірничопромисловому районі (ГПР), яке тут ведуть від 
50-х років ХХ ст., спричинено зміну екологічного стану природ-
ного середовища регіону, яка проявилася, насамперед, у транс-
формації природних ландшафтів та їхніх компонентів, утво-
ренні техногенних і природно-техногенних форм рельєфу, 
деформації земної поверхні, нагромадженні відходів вуглеви-
робництва, надходженні у навколишнє середовище хімічних 
елементів та сполук, не властивих йому; вилучені родючих 
земель під терикони, осіданні поверхні, яке спричинює підтоп-
лення житлових і промислових об’єктів і вторинне заболочу-
вання території; забрудненні повітря, грунтів, поверхневих і 
підземних вод, погіршенні умов проживання біоти і життєдіяль-
ності населення. Всі ці зміни, ускладнені соціально-економіч-
ними проблемами (закриття шахт, зниження рентабельності 
вуглевидобування, зростання безробіття), зумовлюють високу 
актуальність щодо досліджень впливу гірничопромислової діяль-
ності на екологічний стан довкілля і здоров’я населення [3]. 
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Нововолинський ГПР розташований у південно-західній 
частині Волинської області. Усі шахти району входять до ДП 
“Волиньвугілля” та знаходяться в межах Іваничівського району 
цієї області. В межах шахтних полів розміщені м. Нововолинськ, 
смт. Жовтневе та близько десятка сіл і хуторів. Даний район 
входить до Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну 
(рис. 1). Площа Нововолинського ГПР становить 1 570 км2. 
Північну межу району проводять по річці Західний Буг та 
вздовж північного (Волинського) скиду. За східну межу прийня-
тий контур виходу вапняку v0, а за західну – також р. Західний 
Буг, по якій проходить державний кордон із Польщею. Півден-
ною межею виступає адміністративний кордон між Львів-
ською та Волинською областями [1]. 

Природно-географічні та соціально-економічні умови та 
чинники відіграють важливу, а інколи навіть визначальну, 
роль у формуванні геоекологічної ситуації регіону. Особливості 
їхнього поєднання зумовили просторову диференціацію еко-
логічної напруги та різну інтенсивність прояву негативних 
природно-антропогенних процесів у межах досліджуваного 
регіону. Окрім впливу підприємств вугільної промисловості, на 
екологічний стан довкілля району також впливають господар-
ські чинники (промисловість, транспорт, сільське господарство). 

Геологічна будова району представлена девонськими, 
кам’яновугільними, юрськими (локально), крейдовими та чет-
вертинними відкладами. Характер залягання вугільних пластів 
моноклінальний, однак товща гірських порід порушена ди-
з'юнктивами та системами малих тріщин. У гідрогеологічній 
будові виділяються водоносні горизонти кам’яновугільного, 
сеноманського, сенонського, юрського й четвертинного віку. 

Досліджувана територія є хвилястою, слабо випуклою 
височиною, яка долинами малих річок і потоків розчлено-
вується на низку пасм, що простягаються з північного-заходу 
на південний-схід [2]. 

Клімат в межах території району помірно-континенталь-
ний. Всі поверхневі водотоки відносять до водозбору річки 
Західний Буг. Гідрографічна мережа добре розвинута за рахунок 
виходів на поверхню крейдових вод та надлишку атмосферних 
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опадів (601 мм). Переважаючими грунтами є сірі, темно- й ясно-
сірі опідзолені на вододільних ділянках і дерново-підзолисті, 
лучно-болотні та болотні на заплавах водотоків. Природна 
рослинність представлена дубовими, дубово-грабовими, дубово-
сосновими й сосновими лісами (13%) та заплавними луками та 
болотами (4,5%). 

Нововолинський ГПР знаходиться в межах Нововолин-
ського, Литовезького та Павлівського ландшафтів Волинської 
височини, в межах яких виділяються дев’ять видів ландшафт-
них місцевостей. Складність ландшафтної структури спричинила 
різноманітність антропогенної трансформації природно-госпо-
дарських систем району, зумовила інтенсифікацію природно-
антропогенних процесів та вплинула на рівень забруднення 
навколишнього природного середовища. 

Геоекологічний стан природно-господарських систем Ново-
волинського ГПР на сьогодні залишається напруженим. Це 
зумовлено внаслідок ліквідації більшості нерентабельних шахт 
району. Особливу небезпеку для життєдіяльності людини стано-
влять процеси деформації земної поверхні, затоплення й під-
топлення будівель, доріг і комунікацій, забруднення поверхне-
вих, ґрунтових і підземних вод, ґрунтового покриву та про-
дуктів харчування токсичними елементами й радіонуклідами [1]. 

Природно-антропогенні процеси, які характерні для Ново-
волинського ГПР, за інтенсивністю прояву нерівнозначності 
можна розмістити в певний ряд – від найактивнішого до мало 
інтенсивного. Так, для даного району найхарактернішими є 
просідання земної поверхні. Далі дещо меншу роль відіграють 
процеси підтоплення, заболочення й засолення грунтів, зовсім 
обмежений прояв мають деформаційні, карстопровальні, суфо-
зійні та інші процеси. 

Максимальні показники просідання земної поверхні дося-
гають 1,5–1,8 м, середні значення коливаються від 0,6 до 0,8 м, 
саме ці процеси, внаслідок добування кам’яного вугілля, при-
зводять до активізації процесів деформації шарів крейдових і 
четвертинних відкладів, трансформації водоносних горизонтів, 
а головне, затоплення, підтоплення й заболочення значних 
територій району. 
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Головними геоекологічними наслідками процесів затоп-
лення, підтоплення й вторинного заболочення виступають: 
погіршання властивостей ґрунтів, виведення з обігу сільсько-
господарських угідь, руйнування будівель і комунікацій, транс-
формація та забруднення поверхневих і ґрунтових вод, збід-
нення біорізноманіття, погіршання якості життєвого середовища 
людини. 

Дослідження екологічного стану геологічного та повітря-
ного середовища, поверхневих і підземних вод, ґрунтового й 
рослинного покриву свідчить, що ці компоненти сильно транс-
формовані й забруднені. За окремими хімічними елементами 
виявлено перевищення ГДК у поверхневих (у 5,3 раза), ґрунто-
вих (у 6,9 раза) і підземних (у 36,0 раза) водах та ґрунтах (у 
20,2 раза). Наприклад, безпосередньо біля породних відвалів 
спостерігають такий валовий вміст міді, нікелю та хрому, який 
перевищує допустимі норми. Фонові значення гамма-потужності 
є також високими (0,10–0,12 мкЗв/год). Ліквідація більшості 
шахт району сприяла зменшенню обсягів забруднення природ-
ного середовища, однак викликала активізацію негативних 
природно-антропогенних процесів, особливо підтоплення й 
заболочення земель. 

В межах території Нововолинського ГПР було проведено 
інтегральне оцінювання з визначенням сумарного рівня забруд-
нення та ступеня антропогенної трансформації ландшафтних 
систем. Це оцінювання включає в себе аналіз забрудненості 
території, зміни структури землекористування й поширення 
негативних природно-антропогенних процесів. Усі шахтні від-
вали й кар’єри віднесені до антропогенно трансформованих 
систем, на них припадає 2,1 % від загальної площі ділянки. 
Досить вагома частка також належить до дуже сильно (8,8 %) 
й сильно (6,4 %) змінених людиною ландшафтних систем (рис. 
2). Однак все ж найбільші площі (близько 80 %) становлять 
слабо трансформовані природно-господарські системи, зайняті 
лісовими масивами та сільськогосподарськими угіддями з по-
одинокими сільськими поселеннями [1]. 

В межах досліджуваної території виокремлюються райони 
зі сприятливою, задовільною, напруженою й кризовою еко-
ситуаціями (рис. 1). 
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Рис. 1. Антропогенна трансформація ландшафтних 
систем та оцінювання напруги екологічної ситуації  

в межах Нововолинського ГПР [1] 
 

Так, до районів із кризовою ландшафтно-екологічною 
ситуацією належать райони міста Нововолинськ і смт. Жовтне-
ве, а також їхні окраїни. Сюди входять сім із десяти вугільних 
шахт та більшість підприємств-забрудників. Досить вагому 
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роль у формуванні напруги екологічної ситуації відіграють 
породні відвали шахт і глиняні кар’єри. 

Напружена геоекологічна ситуація спостерігається в межах 
територій активного сільськогосподарського використання зі 
значною (50–60 %) часткою сильноеродованої ріллі. Ці тери-
торії трансформовані процесами просідання земної поверхні, 
затоплення, підтоплення й вторинного заболочення. До цього 
району потрапили села Верхів, Грибовиця, Лішня, Морозовичі, 
Низкиничі, Осмиловичі та Тишковичі, ряд хуторів, територія 
шахт № 6 і 9 “Нововолинська”. 

До територій із задовільною та сприятливою еколого-
географічною ситуацією належить близько 40 % площі Ново-
волинського ГПР. Сюди потрапили нова шахта “Бужанська” й 
шахта №10 “Нововолинська”. 

Отже, геоекологічна ситуація в межах Нововолинського 
ГПР є досить напруженою, що зумовлено специфічним поєднан-
ням природно-географічних та соціально-економічних умов та 
чинників. Головною вимогою процесу покращання стану навко-
лишнього природного середовища Нововолинського ГПР є забез-
печення функціональної цінності та оптимального співвідно-
шення між компонентами в природних, природно-антропо-
генних та антропогенних системах, а також збереження їхнього 
біологічного та ландшафтного біорізноманіття. 
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Подана інформація про історію досліджень та сучасний 
стан вивчення рельєфу гірської частини басейну ріки Бистриця 
Надвірнянська. Розглядаються різні несприятливі геоморфо-
логічні процеси, які негативно впливають на природокористу-
вання регіону. Викладаються напрямки перспективи для май-
бутніх досліджень у даному районі. 

Ключові слова: Бистриця Надвірнянська, Карпати, Ґорґани, 
геоморфологічний район, геоморфологічні процеси. 

 
Бистриця Надвірнянська – мальовнича ріка в Українських 

Карпатах, яка бере початок на північному схилі г. Чорна Клева 
на висоті близько 1700 м н. р. м. у гірському масиві Ґорґани. 
Гірська частина басейну Бистриці Надвірнянської знаходиться 
у межах Надвірнянського району Івано-Франківської області. 

Геологічну і геоморфологічну будову Українських Карпат 
почали вивчати ще у XIX ст. Детальне вивчення геологічної бу-
дови започатковане С. Сташіцем (1805–1815). Найдетальніші 
дослідження в Карпатах розпочалися у другій половині XIX ст. 
К. Пауль і Е. Тітце розробили першу стратиграфічну схему 
Карпат, більшість назв стратиграфічних одиниць якої не зміни-
лися і на сьогодні [6]. 

З ранніх геоморфологічних праць виділяються дослід-
ження А. Ремана та Є. Ромера, які аналізували та досліджували 
морфометричні показники Карпат. 

Питання морфології, генези і розвитку рельєфу Карпат 
розглядалися в праці С. Рудницького (1905). Процесам форму-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BE%D1%80%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8�
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вання рельєфу Карпат присвячені праці В. Лозинського (аналіз 
долинних систем і впливу тектоніки на розвиток рік флішових 
Карпат (1905, 1921)), С. Павловського (проблеми розвитку долини 
Дністра (1913) і зледеніння Карпат (1915, 1933, 1936), зокрема – 
зледеніння Горганів (1926)) [6]. 

Г. Тейсейр (1928) встановив залежність поверхнонь 
вирівнювання від геологічної структури, вивчив терасові 
комплекси. 

Поштовхом для вивчення рельєфу Українських Карпат 
було відкриття 1950 р. на географічному факультеті Львів-
ського університету кафедри геоморфології, яку до березня 
1971 р. очолював проф. П. Цись. У ці ж роки вийшли праці ще 
одного львівського геоморфолога проф. К. Геренчука з проблем 
річкових перехоплень у Карпатах і Передкарпатті (1947), гео-
морфологічного аналізу тектоніки Передкарпаття (1956). Проб-
леми геоморфології Карпат і передгір’їв, природного району-
вання учений розглянув у “Природі Українських Карпат” (1968), 
а також у книгах про природу Львівської (1972), Івано-Фран-
ківської (1973), Чернівецької (1978) та Закарпатської областей 
[7]. Проблемам неотектоніки та геоморфології Карпат присвя-
чені праці І. Гофштейна (1960, 1962, 1970, 1973, 1975, 1984, 
1995) [3]. 

Значний матеріал із геоморфології Привододільних Ґорґан, 
які безпосередньо входять до досліджуваної території басейну, 
а також історія розвитку та перебудови гідрографічної мережі 
цього району подана в роботах Д.Стадницького (1958, 1964) [9]. 

Починаючи з 1965 р. і до сьогодні, кафедрою геоморфо-
логії Львівського університету проводяться детальні дослідження 
несприятливих геоморфологічних процесів і явищ в Україн-
ських Карпатах (зсувів, обвалів, селів, процесів лінійної та площин-
ної ерозії), розробляються наукові методи боротьби з ними. 

Розпочалося вивчення сучасних геоморфологічних процесів 
на ерозійних стаціонарах (Я. Кравчук, І. Ковальчук, Я. Хомин, 
1987) [1]. Вивчається також залежність сучасних геморфоло-
гічних процесів від типологічних особливостей рельєфу, їх 
динаміка (Я. Кравчук, 1982), вплив селів і селенебезпечних 
потоків на розвиток річкових систем (Я. Кравчук, І. Ковальчук, 
Р. Сливка, 1983, 1994). 
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Як бачимо, історія вивчення регіону є багатою, але 
протягом неї регіон вивчався в цілому, а детальні дослідження 
басейну не проводилися, а такі дослідження потрібні такі 
дослідження для багатьох цілей, однією з найважливіших 
покращення природокористування в районі.  

Різні види природокористування по різному впливають 
на рельєф даної частини басейну ріки. Нераціональне природо-
користування приводять до активізації катастрофічних для 
людини таких геоморфологічних процесів: площинна і лінійна 
ерозія, зсуви, селі, обвально-осипні процеси та інші. Для того, 
щоб уникнути таких негативних геоморфологічних процесів, 
слід вивчати регіон за геоморфологічними районами. Для цього 
вчені використовують геоморфологічне районування. Користу-
ючись працями Я. Кравчука, Р. Сливки та Г. Рудька, можемо 
сказати, що гірська частина басейну р. Бистриця Надвірнян-
ська входить до складу двох геоморфологічних областей під-
провінції Лісисті (Українські) Карпати провінції Східні Карпати 
Карпатської гірської країни: Вододільно-Верховинської гео-
морфологічної області та області Скибових, або Зовнішніх 
Карпат [13]. 

До складу Скибової області або області Зовнішніх Карпат 
у межах досліджуваної частини ріки входить підобласть Скибові 
Ґорґани, в межах якої виділяють два геоморфологічні райони: 
район низькогірного рельєфу Скибових Ґорґанів і район середньо-
гірного рельєфу Скибових Ґорґанів [12]. У межах району до 
гірської частини басейну Бистриці Надвірнянської входять 
Манявсько-Битківський і Делятинський підрайони. У межах 
району середньогірних Скибових Горганів, до досліджуваної 
частини басейну Бистриці Надвірнянської входять такі під-
райони: Чортківсько-Станимирський, Сивулянський, Пасічнян-
сько-Яремчанський, Довбушанський [6]. 

У складі Вододільно–Верховинської геоморфологічної 
області виділяють такі геоморфологічні райони: район Приводо-
дільних (Внутрішніх) Ґорґан і район Ворохта-Путильсьокого 
ерозійного низькогір’я. До району Привододільних Горган в 
межах гірської частини басейну Бистриці Надвірнянської входить 
підрайон Вододільних Ґорґан [9]. 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 133 

 

Район Ворохта-Путильського ерозійного низькогір’я, в 
межах гірської частини басейну Бистриці Надвірнянської, вклю-
чає в себе Бистрицько-Ворохтянський низькогірний підрайон [9]. 

Отже, досліджуваний басейн річки розташований у межах 
двох геоморфологічних областей, чотирьох геоморфологічних 
районів та восьми геоморфологічних підрайонів, які відобра-
жають просторові особливості в відмінностях рельєфу басейну 
Бистриці Надвірнянської. В цілому геоморфологічна регіоналі-
зація басейну є детальною. В подальшому цей детальний поділ 
допоможе покращити природокористування краю, яке в цей 
час є надзвичайно проблематичним, як для досліджуваного 
регіону, так і Карпат, загалом. 

Всі види природокористування по різному впливають на 
рельєф цієї частини басейну ріки. Нераціональне природо-
користування призводить до активізації катастрофічних гео-
морфологічних процесів, зокрема площинна і лінійна ерозія, 
зсуви, селі, обвально-осипні процеси та інші. 

Ділянки з інтенсивним площинним змивом приурочені 
до найосвоєніших людиною територій. Це низькогір’я Скибових 
Ґорґанів. На інтенсифікацію площинного змиву тут впливають, 
крім особливостей рельєфу, також структурно-літологічні 
особливості, зокрема, значно більша потужність суглинкових 
покривних відкладів. У середньогірних масивах Скибових 
Ґорґанів з високим ступенем заліснення схилів процеси площин-
ного змиву виявляються слабо. Інтенсифікація їх посилюється 
тільки на вирубках (особливо в разі наземного трелювання 
деревини), а також на вітровальних ділянках. 

Лінійні ерозійні процеси у районі дослідження проявля-
ються у розмиванні та підмиванні берегів рік, а також ярко-
вому розмиві [11]. 

У ґорґанській частині Скибових Карпат яркова ерозія 
зосереджена переважно у крайовому низькогір’ї (Вигодська і 
Делятинська улоговини, межиріччя Бистриці Солотвинської – 
Манявки – Бистриці Надвірнянської). 

Обвально-осипні процеси у досліджуваному районі при-
урочені до найкрутіших ділянок схилів гірських хребтів, де на 
поверхні найчастіше відслонені ямненські (палеоцен) і вигодські 
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(еоцен) пісковики, а також товщі пісковиків стрийської світи 
(верхня крейда). Асиметрія гірських хребтів зумовлює деякі 
закономірності в розподілі обвально-осипних процесів [10]. 

У Скибових Ґорґанах з пригребеневою частиною північно-
східних схилів пов’язані обвальні ділянки (Сивулянський хре-
бет, схили гір Висока, Короткан, хребти Довбушанка, Явірник, 
Синяк, Хом’як). Висота урвищ (>45°) і прямовисних (>60°) уступів 
сягає іноді 100 м і більше. Ці обвали, приурочені до зони криво-
лісся і верхньої межі лісу, завдають порівняно незначної шкоди 
лісовим угіддям [4]. 

Значно більша шкода від численних дрібних обвалів у 
річкових долинах, де прокладені залізничні, шосейні і ґрунтові 
дороги. У басейні Бистриці Надвірнянської такого типу обвали 
виявлені у долині Бистриці Надвірнянської біля сіл Бистриця, 
Зелена, Пасічна та біля гирла потоку Розтока, у долині Зеле-
ниці біля гирла потоку Ситного, у верхів’ях р. Хрипелова, у 
долині р. Бухтівець. 

У Скибових Ґорґанах зсувні процеси найбільше поширені 
у смузі крайового низькогір’я на контакті з Передкарпатським 
прогином. На межиріччі Пруту і Бистриці Надвірнянської зсуви 
зосереджені в передгірній смузі між Делятином і Лоєвою. 
Формуються зсуви на глинистих сланцях менілітової світи, воро-
тищенських і стебницьких глинах, які перекриті товщею алювіа-
льних відкладів з максимальною потужністю 10–15 м [10]. 

У Ґорґанах провідну роль у формуванні селів відіграють 
переважно обвально-осипні процеси. У басейні Бистриці Надвір-
нянської найбільше селенебезпечних потоків зосереджено у 
басейнах Зелениці, Зубрівки, Ситного, Черника, Максимця, 
Салатрука, а також численних коротких приток Бистриці Надвір-
нянської між селами Бистриця і Зелена [14]. 

Для уникнення нераціонального природокористування, 
що призводить до збільшення кількості несприятливих гео-
морфологічних процесів, слід проводити значні дослідження і 
вивчати рельєф цієї частини басейну, щоб в подальшому 
розширити площі природно-заповідного фонду. В цей час значна 
частина гірської частини басейну Бистриці Надвірнянської вхо-
дить до складу Природного заповідника “Ґорґани” [2]. 
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Природний заповідник “Ґорґани” створено 12 вересня 
1996 р. на площі 5344,2 га. Основними його завданнями є: 
збереження й охорона природних комплексів та об’єктів, про-
ведення наукових досліджень і спостережень за станом природ-
ного середовища, опрацювання природоохоронних рекоменда-
цій та поширення екологічних знань [5]. 

Як бачимо, в межах гірської частини басейну Бистриця 
Надвірнянська є природно-заповідні території, однак їх не можна 
використовувати для рекреаційної і туристичної мети через 
статус заповідника. Тому, на нашу думку, слід збільшувати 
природно-заповідний фонд шляхом оголошення тиких об’єктів, 
які можна використовувати для рекреаційної діяльності. Саме 
таким може бути національний природний парк. 

Отже, сучасний стан вивчення рельєфу гірської частини 
басейну Бистриці Надвірнянської, в цілому, є досить хорошим, 
але детальне дослідження району не проводилося, проте воно 
є необхідним та актуальним для різних цілей. 

Таким чином, найперспективнішими напрямками гео-
морфологічних досліджень в басейні гірської частини ріки 
Бистриці Надвірнянської є вивчення динаміки сучасних морфо-
динамічних процесів і рельєфу з метою природоохоронного 
проектування, що на сьогодні є досить перспективним напрям-
ком розвитку географічної науки загалом і геоморфології, – 
зокрема. 
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Кожна країна визначаючи пріоритети свого розвитку, 

одним з основних аспектів національної безпеки виокремлює 
енергетичну складову економіки. Це зумовлено високою енерго-
ємністю та низьким коефіцієнтом енергозбереження при вироб-
ництві одиниці продукції. Тому в контексті економічної безпеки 
держави, під час формування програм соціально-економічного 
розвитку, повинні враховуватися також енергозберігаючі чин-
ники, що впливають на енергетичну безпеку держави. 

Однією з найважливіших проблем в Україні в цілому та її 
регіонах зокрема, після проголошення її незалежності, стало 
створення і забезпечення системи національної безпеки, в якій 
чільне місце належить енергетичній складовій. 

Найбільш оптимальним визначенням поняття “енерге-
тична безпека держави”, на нашу думку, є визначення пред-
ставлене фахівцями Дніпропетровського філіалу Національного 
інституту стратегічних досліджень (НІСД) (А. Швецова, М. 
Земляного та А. Дорошкевича), які зазначають, що поняття 
енергетичної безпеки повинно розглядатися ширше, й окрім 
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вимог, щодо забезпечення потреб споживачів і захисту навко-
лишнього середовища, повинне містити вимоги щодо забез-
печення енергетичної незалежності країни, а також враховуючи 
соціальні аспекти сфери діяльності паливно-енергетичного 
комплексу (ПЕК). Автори визначають енергетичну безпеку як 
“стан готовності ПЕК країни, щодо максимально надійного, 
технічно безпечного, екологічно прийнятного, економічно 
ефективного та обґрунтовано достатнього енергозбереження 
економіки держави і населення, а також щодо гарантованого 
забезпечення можливості керівництва держави у формуванні і 
здійсненні політики захисту національних інтересів у сфері 
енергетики без зовнішнього і внутрішнього тиску” [1]. 

Аналізуючи споживання енергетичних ресурсів в струк-
турі Тернопільської області, одразу ж варто відмітити її залеж-
ність від декількох важливих факторів: 
 розвитку промислового сектору регіону, а саме виготов-

лення продуктів харчування; 
 абсолютного показника людності регіону; 
 сільськогосподарської освоєності території; 
 розвитку торгівлі та сфери послуг. 

У сучасних умовах господарювання, зберігається значна 
енергетична залежність нашої держави від зовнішнього поста-
чання енергоносіїв. Частка імпорту в постачанні паливно-енерге-
тичних ресурсів (ПЕР) в Україну (~ 50 %) знаходиться на 
середньоєвропейському рівні, але монопольна залежність від 
імпорту нафти (~ 70 %), газу (~ 71 %) та ядерного палива 
(100 %), обмежені можливості нарощування власного видобутку 
вугілля, нафти, газу та незадовільний баланс енергоспоживання 
(значна частка газу ~ 45 % в загальному споживанні за середньо-
європейської ~ 22 %) ще більше загострюють ситуацію. Можли-
вості диверсифікації здебільшого не задіяні з причин необхід-
ності вкладання значних коштів та тиску з боку традиційних 
постачальників палива [2]. 

Одними з основних узагальнюючих показників розвитку 
економіки Тернопільського регіону, що характеризують його 
ефективність в цілому, відповідність сучасному рівню розвитку 
техніки, технологій та організації суспільного виробництва є 
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зміна обсягу валового регіонального продукту (ВРП), а також 
рівня витрат ПЕР на обсяг ВРП. 

Підприємствами та організаціями області всіх видів еконо-
мічної діяльності за 2010 р. використано за всіма напрямками 
споживання 531,5 тис. тонн умовного палива (т у. п.), що на 
14,7 тис. т у. п., або на 2,8% більше, ніж за 2009 р. (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структура використання окремих видів 

енергетичних матеріалів та продуктів перероблення 
нафти Тернопільській області на 2011 рік, % 

 

У загальному обсязі спожитих енергетичних матеріалів 
та продуктів перероблення нафти на власні потреби вико-
ристано 292,5 тис. т у. п. (55,0 %) на перетворення в інші види 
палива та енергії, 2,6 тис. т у. п. (0,5 %) – для неенергетичних 
цілей (як сировина та матеріал), 205,4 тис. т у. п. (38,6% ) – на 
кінцеве споживання та 31,0 тис. т у. п. (5,8 %) втрачено при 
транспортуванні, розподілі та зберіганні [3]. 

На Тернопільщині основними споживачами енергоресурсів 
є населення та бюджетна сфера, пріоритетом стає вирішення 
проблем нераціонального споживання саме у цих напрямках. 

Аналіз даних наведених у таблиці 1, засвідчує, що най-
більшим споживачем енергоресурсів у Тернопільській області, 
зокрема котельно-пічного палива та електроенергії є власне 
місто Тернопіль, проте пріоритетну позицію у використанні 
теплоенергії посідає Чортківський район. Закономірно, що 
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найменшим рівнем споживання характеризуються найменш 
людні райони області. 

Таблиця 1 
Споживання енергоресурсів районними господарствами 

Тернопільської області у 2010 році 

 
Використання 
теплоенергії 

(Гкал) 

Використання 
котельно-

пічного палива 
(т у. п.) 

Використання 
електроенергії 
(тис. кВт/год.) 

По області 1056577 338847 484017 

м. Тернопіль 190740 142199 236928 

Райони: 

Бережанський 9953 7978 9370 

Борщівський 54762 12672 17238 

Бучацький 45836 11888 14610 

Гусятинський 100446 21529 24646 

Заліщицький 16514 4070 9501 

Збаразький 61707 14263 17348 

Зборівський 48668 8930 7796 

Козівський 73835 14786 13191 

Кременецький 41123 7904 13664 

Лановецький 34265 7673 8640 

Монастириський 12598 2468 3765 

Підволочиський 45594 10216 11947 

Підгаєцький 7083 1641 1554 

Теребовлянський 70108 13870 21012 

Тернопільський 14376 6010 21345 

Чортківський 221977 48875 45413 

Шумський 6992 1875 6049 
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Простежуючи динаміку використання нафтових мате-
ріалів за видами економічної діяльності варто відмітити її 
загальне зменшення, практично у всіх сферах економіки окрім 
сільського господарства (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура використання енергетичних матеріалів та 

продуктів перероблення нафти на власні потреби за основними 
видами економічної діяльності підприємств у 2005–2010 рр. 

(у відсотках) 
 

Всього з початку дії обласної комплексної програми, 
енергоефективності та енергозбереження на 2010–2014 роки, 
впроваджено 8153 енергозберігаючих заходів, на які витрачено 
понад 140 млн. грн., що дозволило зекономити 523,8 тис. т у. п. 
на суму понад 389 млн. грн. 

За 2010 рік в суспільному виробництві і бюджетній сфері 
області впроваджено 274 енергозберігаючих заходи, досягнуто 
економії 38,4 тис. т у. п. енергетичних ресурсів, або 110,6 % до 
річного завдання. Всього зекономлено енергоресурсів на суму 
понад 45 млн. грн. 

На виконання завдань Програми державної підтримки 
розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та 
малої гідро- і теплоенергетики у 2010 р. 12 мініГЕС області 
виробили 28,1 млн. кВт-год. електричної енергії, що складає 
2 % від загального річного споживання в області. З метою 
оптимального подальшого розв’язання проблем гідропотенціалу 
малих річок, відновлення малих ГЕС і надійного енергозабез-
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печення місцевих споживачів обласною державною адміністра-
цією надано пропозиції НАК “Енергетична компанія України” 
ВАТ “Укргідроенерго” щодо проведення інвентаризації малих 
ГЕС області. 

Діючою Комплексною державною програмою енергозбе-
реження визначено, що загальний середньорічний потенціал 
енергозбереження по Україні становить 4–5 % від річного 
енергоспоживання. Відповідно середньорічній потенціал енерго-
збереження по Тернопільській області становить 45–50 тис. т 
у. п. 

Проблеми не ефективного використання енергоресурсів 
мають місце в усіх секторах економіки області, і в першу чергу, 
у трьох складових ПЕК: виробництво, транспортування та спо-
живання енергії.  

Системи централізованого водопостачання та водовідве-
дення характеризуються високою енергозатратністю, значними 
втратами води, моральною та фізичною зношеністю. Знос 
основних фондів у галузі сягає 60,8 %. Енергетична складова у 
собівартості питної води та очищення стічних вод у середньому 
складає майже 50 %. 

Принциповою умовою зменшення енергоємності ВРП є 
реалізація основних стратегічних напрямків підвищення енерго-
ефективності: забезпечення структурно-технологічної перебу-
дови економіки регіону та створення адміністративних, норма-
тивно-правових та економічних механізмів, що сприяють під-
вищенню енергоефективності та енергозбереження[4]. 

Покращення умов енергетичної безпеки Тернопільщини 
може бути зумовлено такими заходами: 
 зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, 

виконаних робіт, наданих послуг (в умовних одиницях); 
 зниження енергоємності валового регіонального продукту 

області; 
 зменшення рівня втрат паливно-енергетичних ресурсів; 
 збільшення обсягу інвестицій, які спрямовуватимуться 

на реалізацію заходів з енергоефективності, енергозбе-
реження та пошуку альтернативних джерел енергоресурсів 
Тернопільщини. 
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Оцінено ступінь нітратного забруднення індивідуальних 
вододжерел у селітебній зоні агроекосистеми Звенигородської 
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Забруднення водних ресурсів і зокрема, джерел води, що 

використовуються для питних потреб, є особливо актуальними 
в Україні, в т. ч. Львівській області [1]. Питання забруднення 
питної води нітратами в останні роки неодноразово підіймалося 
у зв’язку з необхідністю застосування екологобезпечних систем 
господарювання та водопостачанням сільських населених 
пунктів [2, 4]. 

Нітратне забруднення води – це серйозна екологічна 
проблема, яка пов’язана з неефективним веденням сільського 
господарства та є наслідком збільшення хімічного навантаження 
на ґрунт і розбалансованості ґрунтових процесів [2, 4]. 

Загальновідомо, що застосування нітрогеновмісних добрив 
призводить до нагромадження надлишкових кількостей сполук 
Нітрогену не тільки у системі ґрунт–рослина, але й довкіллі, 
доля яких надалі складається по-різному. Певна частка їх разом 
з ґрунтовими водами мігрує в межах профілю ґрунту. Але 
Нітроген у формі нітратів вимивається до верхніх водоносних 
горизонтів і може нагромаджуватися у підґрунтових водах. 3 
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цієї причини значний рівень нітратів у ряді місць інтенсивного 
землеробства вже виявляється на глибині 10 м і більше [2]. 

Забруднення підґрунтових вод відбувається не лише за 
нераціонального застосування добрив, а й внаслідок непра-
вильного їх зберігання. Навіть розкидані по полю мішки з-під 
добрив негативно впливають на якість підґрунтових вод, особ-
ливо на осушених землях. 

Забруднення сполуками Нітрогену вод відкритих водойм – 
ставків, річок, озер – відбувається також внаслідок змивання 
сполук Нітрогену під час зрошення полів та атмосферними 
опадами [4]. 

Результати моніторингу, проведеного на агроландшафті 
Правобережного Лісостепу [2], свідчать про сезонне коливання 
вмісту нітратів у поверхневих і підґрунтових водах. Вміст нітра-
тів в атмосферних опадах коливася від 1,9 (влітку) до 3,2 мг/ дм3 
(восени); у водах р. Рось максимальну їх концентрацію виявлено 
влітку: вона в середньому становила 3,5 мг/дм3, що відповідає 
концентрації, за якої починається евтрофікація водоймищ. У 
питній воді максимальних значень вміст нітратів досягав 
навесні – 114 мг/дм3 за ГДК 50 мг/дм3 [4]. Навіть в артезіан-
ських водах спостерігалося коливання вмісту нітратів від 1,1 до 
2,5 мг/дм3. Наведені дані свідчать, що у водах агроландшафту 
підвищення концентрації нітратів спостерігалося переважно в 
періоди, коли поверхня полів мінімально покрита рослинністю. 

Метою роботи є оцінка нітратного забруднення індивіду-
альних вододжерел у селітебній зоні агроекосистеми Звени-
городської улоговини, а також пошуку причин цього забруд-
нення. Об’єктом дослідження є вода криниць, розташованих на 
приватних садибах мешканців с. Звенигород Пустомитівського 
району Львівської області. Дослідження виконували у режимі 
моніторингу. При проведенні цього дослідження відібрано у 
поліетиленовий посуд 24 проби води (весною й осінню), в яких, 
за допомогою портативного нітратоміра з йонселективним 
електродом, визначали вміст нітратів. 

Вміст нітратів у криничній воді у весняно-осінній період 
2011 р. наведений на рисунку. Весною їхній вміст змінювався у 
досить широких межах: від 37 до 470 мг/дм3. Як видно з 
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отриманих даних, станом на 25 березня 2011 р. кількість інди-
відуальних вододжерел, у яких вміст нітратів у воді перевищує 
гранично допустиму концентрацію (50 мг/дм3 [3]) становить 
90 %, в т. ч. у 2 рази – 50 % , 3 рази – 15 % і 4 рази –10 %. 

Рис. 1. Вміст нітратів (мг/дм3) у криничній воді селітебної 
території с. Звенигород (весна–осінь 2011 р.) 

 
Дослідження виконані у вересні 2011 р. показали, що 

характер нітратного забруднення води криниць практично не 
змінився, але спостерігаються певні флуктуації вмісту нітратів, 
причому у вододжерелах № 2–7, 10–12, 14, 16, 18–24 їхній вміст 
підвищується, а № 1, 8, 9, 13, 17 – зменшується. Якщо про-
аналізувати отримані показники, то ми бачимо, що, як і у весня-
ний період, у 95 % всіх зразків води виявлено перевищення 
гранично допустимої концентрації нітратів. 

Вода криниць с. Звенигород Пустомитівського району, яку 
використовують як питну, в також для господарських цілей 
(приготування їжі, утримання сільськогосподарських тварин 
тощо) у 90 % забруднена нітратами, в т. ч. більше ніж у 2 рази – 
50 % , 3 рази – 15 % і 4 рази – 10 %. 
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Серед причин нітратного забруднення джерел питної води, 
значної уваги потребує дослідження впливу різних дифузивних 
джерел надходження нітратів у колодязну воду: рівень еколого-
безпечного облаштування садиби (надійність захисту колодязя 
від поверхневого стоку, наявність вигрібної ями і місць збері-
гання стійлового гною тощо), а також раціональне застосування 
нітрогеновмісних добрив, в т. ч. органічних. 
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Показано головні екологічні проблеми м. Калуш, що пов’я-
зані із діяльністю підприємств, переважно хімічної промисловості. 
Розкрита надзвичайна екологічна ситуація у зоні впливу 
діяльності ДП “Калійний завод” ВАТ “Оріана”, що ускладнилася 
після липневої повені 2008 р.: просідання земної поверхні над 
шахтними виробітками, вплив полігону токсичних відходів 
першого класу небезпеки на довкілля. 

Ключові слова: надзвичайна екологічна ситуація, хвосто-
сховища, Домбровський кар’єр, гексахлорбензол. 

 
В результаті інтенсивної експлуатації природних ресурсів 

виникають численні екологічні проблеми, що призводять до 
порушення функціонування і структури природних геосистем, 
зміни кількісних та якісних характеристик геокомпонентів і 
викликають ряд негативних соціально-економічних наслідків.  

Екологічна ситуація в місті залежить від природних умов 
та від рівня економічного розвитку. Велике значення має 
наявність екологічно-небезпечних підприємств на даній тери-
торії, транспортний розвиток, а також кількість та щільність 
населення. Скупчення різноманітних чинників, що погіршують 
екологічний стан довкілля в місті може призвести до виник-
нення надзвичайної екологічної ситуації – ситуації, при якій на 
окремій місцевості сталися негативні зміни в природному 
середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів 
з боку держави. 
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Метою роботи є аналіз екологічних проблем міста Калуш, 
для подальшого їхнього вирішення. 

Калуш – місто обласного значення на північному сході 
Івано-Франківської області України, розташований на лівому 
березі річки Лімниця, на Прикарпатті, у межах Калуської улого-
вини [1, с. 91]. 

Для Калуша характерні складні екологічні проблеми, що 
пов’язано із великою кількістю підприємств, особливо хімічної 
промисловості, які здійснюють значні об’єми викидів та скиди 
забруднюючих речовин, продукують велику кількість небез-
печних промислових відходів і загострюють типові екологічні 
проблеми, характерні для міст. Ускладнюють ситуацію наслідки 
неконтрольованого добування калійних солей у минулі роки, 
за часів радянського господарювання. Значний вплив на еко-
логічну ситуацію має і велика щільність населення у м. Калуші 
(1052 осіб/км2) та, як наслідок, наявність значної кількості 
автотранспорту. 

В місті Калуш виробляється 1/3 всієї промислової про-
дукції Івано-Франківської області і близько 1 % продукції України. 
В місті працює 20 великих промислових підприємств, понад 
400 малих та приватних підприємств. Найбільш небезпечні 
для довкілля: завод з виробництва хлористого вінілу, калійно-
магнієвий завод, завод “Поліолефін”, завод “Каустик”, завод з 
виробництва каустичної соди та хлору, завод “Техмаш”, завод 
“Технопласт”, ТЕЦ ВАТ “Оріана”, ВАТ “Карпатнафтомаш”, ВАТ 
“Калуський завод комунального устаткування” [4]. 

Проте на даний час сучасні підприємства не здійснюють 
такого негативного впливу на навколишнє середовище, як 
закритий ДП “Калійний завод” ВАТ “Оріана”. Внаслідок діяль-
ності цього підприємства виникла напружена екологічна ситуація. 
В результаті чого Указом Президента України від 10.02.2010 р. 
територію міста Калуш та сіл Сівка-Калуська і Кропивник 
Калуського району Івано-Франківської області оголошено зоною 
надзвичайної екологічної ситуації [5]. 

У межах дії промислового виробництва ДП “Калійний 
завод” ВАТ “Оріана” розташовані Домбровський кар’єр, хвосто-
сховища № 1, 2, які негативно впливають на екологічний стан 
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природного середовища та можуть викликати небезпечні 
інженерно-геологічні процеси. 

Домбровський кар’єр – єдиний у світі гірничий об'єкт, де 
видобуток калійної солі здійснювали відкритим способом. 
Глибина кар’єру – 140 м, довжина – 900 м, ширина – 850 м, 
площа – 64 га. Об'єм виробленого простору – 52,5 млн. м³.  
Домбровський кар’єр експлуатувався з 1967 до 1988 року. 
Експлуатація кар’єру до 1985 р. проводилася згідно з техніч-
ним проектом, він був світовим прикладом видобування калій-
них солей у складних гідрогеологічних і кліматичних умовах 
Прикарпаття. І цей спосіб відкритої розробки дістав високу 
оцінку у зарубіжних і вітчизняних спеціалістів. Однак, почи-
наючи з кінця вісімдесятих років екологічний стан у районі 
кар’єру почав погіршуватися через гонитву за плановими 
показниками видобутку калійних солей, відхилення від проект-
них рішень. Зокрема перестали проводити протикарстові заходи 
у дренажній траншеї, не проводилось внутрішнє відвалоутво-
рення. У 2003–2005 роках екологічна ситуація в районі кар’єру 
ще більше ускладнилася при руйнуванні внутрішньокар’єрного 
поля і з’єднання його з дренажною траншеєю, що призвело до 
інтесифікації розвитку карсту в районі, майже удвічі збіль-
шилася площа водозбору атмосферних опадів за рахунок 
внутрішньокар’єрної смуги, прилеглої до внутрішнього борту 
кільцевої дренажної траншеї. На 2003 р. площа водозбору атмо-
сферних опадів становила 360–380 га. З урахуванням середньо-
річної кількості опадів 700 мм поступлення вод в кар’єр тільки 
за рахунок атмосферних опадів становило 2,5 млн. м3 щорічно. 
Таким чином, загальний приплив вод у кар’єр, за приблизними 
розрахунками в середньому становила близько 4 млн. м3/рік. 

В період інтенсивних дощів у липні 2008 року перемичка 
між південною і північною частинами кар’єру була розмита. 
Зараз кар'єр затоплюється атмосферними та ґрунтовими водами. 
Тут накопичено більше 16 млн. м³ розсолів. Борти кар ’єру і 
зовнішні відвали руйнуються соляним карстом. 

Інтенсивний розвиток процесів соляного карсту призвів 
до того, що 50-метрова відстань між кар’єром і річкою Сівкою 
щороку звужується. Якщо ж станеться прорив річки в кар’єр, 
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то це зробить неможливим відновлення видобутку калійної 
руди, а також – солона вода потече до Дністра. 

На сьогодні кар’єр ліквідований шляхом заповнення від-
працьованих порожнин соляними розсолами об’ємом 2502 тис. 
м³, що дозволило частково стабілізувати процес просідання 
земної поверхні. Незаповненим залишилося Хотінське шахтне 
поле, об’ємом 832 тис. м ³, над яким розташована частина житло-
вого масиву с. Хотінь [2]. Коли пустоти рудника “Калуш” почали 
заливати, то прогнозувалася, що земна поверхня за 200–300 
років просяде в окремих місцях всього на 7 м. А буквально за 
кілька років там утворилися величезні воронки. Загалом, на 
руднику вже утворилися 24 провальні воронки. Найбільша 
глибиною 32 м виникла у 2008 р. 

Хвостосховище є тимчасовим техногенним утворенням, 
яке повинно бути ліквідоване після видобутку руди. Після 
завершення виробництва на ДП “Калійний завод” ВАТ “Оріана” 
його обслуговування припинене й екологічна ситуація вийшла 
з під контролю. Об’єкт є потужним забруднювачем на тери-
торії та здійснює  суттєве техногенне навантаження. 

Хвостосховище № 1 експлуатувалося у період з 1967 до 
1988 року. Його площа становить 60 га, висота над поверхнею 
горизонту 30 м, де заскладовані тверді відходи солевого залишку 
після перероблення полімінеральної калійної руди об’ємом 
15 млн. м3 та прилегла територія. 

У 1988 році розроблений проект рекультивації хвосто-
сховища, яким передбачалась гірничо-технічна та біологічна 
рекультивація: зрізування шару галітів товщиною 0,2 м; екрану-
вання поверхні хвостосховища шаром глин Домбровського 
кар'єру потужністю 0,5 м; нанесення шару суглинку потужністю 
1,0 м; первинне та вторинне планування чаші хвостосховища і 
родючого шару ґрунту потужністю 0,15 м. У 1993 р. виконано 
тільки технічну рекультивацію шляхом покривання поверхні 
шаром суглинку та гіпсо-глинистої породи товщиною 1,5 м. 
Через відсутність коштів до цього часу не проведені вторинне 
планування чаші хвостосховища та біологічна рекультивація. 

В результаті атмосферних опадів на поверхні хвосто-
сховища утворились зони просідання, депресії глибиною до 
3 м, які заповнились поверхневими водами. 
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Хвостосховище № 2 побудоване в 1984 р. Його площа 
становить 48 га, загальна ємнiсть 9,7 млн. м³. Заповнено в iд-
ходами: тверда фаза – 8 млн. м³, рідка – 1,7 млн. м³. Внаслідок 
перевищення накопичення опадів над випаровуванням води 
воно переповнене розсолами [3]. 

У 1974–1998 рр. на території колишнього Калуського 
хіміко-металургійного комбінату працювала технологічна лінія з 
виробництва чотирихлористого вуглецю та перхлоретилену. У 
процесі виробництва, яке включає пряме хлорування про-
мислової вуглецевої сировини, утворилися тверді відходи, які 
відносяться до першого класу небезпеки із вмістом гексахлор-
бензолу понад 90 %. 

Захоронення відходів гексахлорбензолу відбувалося на 
полігоні твердих токсичних відходів, який введений в експлуа-
тацію у 1973 р. Останнє захоронення відходів 11087,6 т, про-
ведено у серпні 2000 р. На сьогодні загальна площа полігону 
становить близько 4 га, з яких використано тільки 1,5 га. 
Проте, порушення вимог до захоронення високотоксичних 
відходів гексахлорбензолу спричинило забруднення повітря, 
ґрунтів і водоносних горизонтів у басейні річки Лімниці, яка 
впадає у Дністер. 

У місті Калуш присутні також традиційні екологічні 
проблеми характерні для міст України. Це забруднення ґрунто-
вого покриву, атмосферного повітря, та річок. Ще одним нега-
тивним чинником що погіршує стан довкілля є відсутність 
сміттєзвалищ та могильників по захоронення отрутохімікатів. 

В 2010 р. з території міста вивезено 8,5 тис. т гексахлор-
бензолу, а у 2011 р. – 7,5 тис. т, на що були виділені кошти з 
резервного фонду Держбюджету України у сумі 298 млн. грн. [4]. 

Щодо запобігання проникнення розсолів у водоносні гори-
зонти потрібно терміново виконати гідроізоляцію кар’єру. Необ-
хідність проведення цих робіт викликана розвитком соляного 
карсту в прибортовій частині кар’єру і, відповідно, провалами 
денної поверхні. На Домбровському кар’єрі засипали всі карстові 
утворення та почали роботи з укріплення його північного борту. 
Щодо хвостосховища, то було прийнято рішення не укріпляти 
дамбу, а ліквідувати загрозу можливого прориву шляхом пере-
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качування розсолів у Домбровський кар’єр. На даний час вже 
побудовано розсолопровід протяжністю близько 6 км. 

Протягом 2010 р. проведено велику кількість заходів 
щодо покращення екологічного стану міста. Проводився догляд 
за зеленими насадженнями, для покращення санітарного стану 
на вулицях міста встановлено урни для роздільного збору 
сміття, ліквідовано 108 несанкціонованих сміттєзвалищ та 
утилізовано 422 м3 сміття, активно впроваджувалась Програма 
роздільного збирання ТПВ. 

Охорону атмосферного повітря в місті можна здійсню-
вати шляхом організації санітарно-захисних зон, архітектурно-
планувальних рішень та інженерно-організаційних заходів, до 
яких належить використання безвідходних та маловідходних 
технологій, а також різні методи очищення газодимових викидів. 

Особлива роль належить зеленим зонам за межами міст, 
до складу яких входять ліси й лісопарки. Вони виконують три 
основні функції: захисну, санітарно-гігієнічну та рекреаційну. 
Зелена зона м. Калуш становить близько 10 % території міста. 

Отже, екологічна ситуація у місті Калуш є критичною, що 
пов’язано із діяльність Калуського гірничо-промислового вузла. 
Адже відбувається засолення підземних вод зі зміною їх 
гідравлічного і фільтраційного руху та взаємодія розсолів із 
поверхневими водними об’єктами. Ареали засолення навколо 
джерел забруднення збільшуються, росте мінералізація підзем-
них вод. Ще одним негативним явищем є просідання земної 
поверхні на значних площах, утворення провальних воронок, 
карстів, зсувів, забруднення ґрунтів, поверхневих та підземних 
вод, на території яких знаходяться близько тисячі житлових 
будинків. Це потребує проведення спеціальних досліджень і 
розробки заходів по зменшенню шкідливого впливу на навко-
лишнє середовище. 
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Охарактеризовано природні ресурси Ковельського району 
Волинської області. Проведено оцінку стану земельних ресурсів 
регіону та подано основні механізми та практичні рекомендації 
щодо підвищення ефективності використання та охорони 
земельних ресурсів досліджуваного району. 

Ключові слова: земельні ресурси, сільськогосподарські 
угіддя, географічні інформаційні системи. 

 
Ґрунт та його ресурси – одне з найцінніших багатств, але 

внаслідок діяльності людини виникла значна кількість нега-
тивних чинників, які призвели до значних змін стану земельних 
ресурсів. Головною передумовою аналізу цієї проблематики є 
визначення системи пріоритетів, склад і зміст основних заходів, 
які б сприяли раціональному використанню та охороні земель 
Ковельського району Волинської області. 

Метою дослідження є ознайомлення із природними ресур-
сами району, оцінка стану земельних ресурсів регіону, розробка 
механізмів та практичних рекомендацій щодо підвищення 
ефективності використання та охорони земельних ресурсів 
Ковельського району Волинської області. 

Об’єктом дослідження є земельні ресурси Ковельського 
району Волинської області, а предметом – їх кількісний та 
якісний стан. 

Ковельський район знаходиться у північно-західній частині 
України, у географічному центрі Волинської області. Площа 
району – 173,4 тис. га, що становить 8,5 % території області. 
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Для оцінки структури земельних ресурсів Ковельського 
району важливо провести оцінку земельного фонду Волин-
ської області. 

Земельний фонд Волинської області становить 2014,4 тис. 
га. У власності та користуванні недержавних сільськогоспо-
дарських підприємств перебуває 282,5 тис. га земель, державним 
сільськогосподарським підприємствам належить 16,8 тис. га 
земель, громадянам надано землі у власність і користування 
на площі 620,2 тис. га, лісогосподарським підприємствам пере-
дано 472,5 тис. га, водогосподарським підприємствам – 4,1 тис. га. 

Землі закладів установ, організацій, промислових та інших 
підприємств, підприємств та організацій транспорту, зв’язку, 
частин підприємств, організацій, установ, навчальних закладів 
оборони, організацій, підприємств й установ природоохорон-
ного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного при-
значення у сумі становлять 65,3 тис. га. 

Площа земель запасу та земель, не наданих у власність та 
постійне користування в межах населених пунктів (які не надані 
у тимчасове користування) становить 569,8 тис. га. 

У структурі земельного фонду області найбільшу питому 
вагу займають сільськогосподарські угіддя (52,2 % від загаль-
ної площі області), ліси й інші лісовкриті площі (34,4 %). Площа 
відкритих заболочених земель становить 5,74 %, забудованих 
земель – 2,85 %, відкритих земель без рослинного покриву або 
з незначним рослинним покривом – 0,86 %, інших земель – 
0,37 %. Території, що вкриті поверхневими водами становлять, 
2,25 % від загальної площі (рис. 1). 

Дефляційно-небезпечних сільськогосподарських угідь в 
області нараховується 258,2 тис. га, що складає 23,5 % від їх 
площі. З них у Ковельському районі – 33,2 тис. га, Турійському – 
27,7 тис. га, Рожищенському – 21,9 тис. га, Старовижівському – 
20,1 тис. га, Любомльському – 19,9 тис. га, Ратнівському – 19,4 тис. 
га, Камінь-Каширському – 19,2 тис. га, Маневицькому – 16,5 тис. 
га, Любешівському – 17,0 тис. га, Володимир-Волинському – 
16,4 тис. га, Іваничівському – 4,6 тис. га, Луцькому – 6,7 тис. га, 
Горохівському – 7,2 тис. га, Локачинському – 7,8 тис. га 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Розподіл земельних ресурсів Волинської 

області станом на 2010 рік 
 

 
Рис. 2. Площа сільськогосподарських угідь підданих процесам 

дефляції в розрізі районів Волинської області, тис. га (інформація 
наведена за даними головного управління Держкомзему  

у Волинській області). 
 
На основі аналізу облікових земельно-кадастрових доку-

ментів (форма 6-зем) і нормативно-правових документів, ми 
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бачимо, що земельний фонд Ковельського району становить 
172 314,2 га. Площа сільськогосподарських земель становить 
97 260,4 га. Найбільшу площу, займають сільськогосподарські 
угіддя – 94 233,1 га. Також значну площу займають ліси й інші 
лісовкриті площі – 59383,4 га. Площа відкритих заболочених 
земель становить 7 931,1 га, забудованих земель – 4 665,3 га, 
відкритих земель без рослинного покриву або з незначним 
рослинним покривом –706,0 га, території вкриті поверхневими 
водами – 2 367,7 га, землі природоохоронного призначення – 
6 430,4 га, оздоровчого призначення – 13,4 га та площа земель 
історико-культурного призначення – 7,9 га (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Розподіл земельних ресурсів Ковельського  

району станом на 2011 рік 
 

У структурі земельного фонду Ковельського району най-
більшу площу, займають сільськогосподарські угіддя – 94 233,1 га, 
з них рілля – 54 093,4 га, багаторічні насадження – 522,5 га, 
сіножаті – 14 873,3 га та пасовища – 24 743,7 га (рис. 4). 

З картосхеми розподілу площ сільськогосподарських угідь 
в межах сільських рад Ковельського району Волинської області, 
ми бачимо, що найбільші площі характерні для Голобської та 
Поповичівської сільських рад, а також великі площі прита-
манні Любитівській, Мельницькій, Дрозднівській, Козлиничів-
ській та Радошинській сільським радам. Найнижчі площі 
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сільськогосподарських угідь мають Люблинська, Зеленська, 
Новомосирська, Доротищенська, Майданська та Ситовичівська 
сільські ради. 

 

 
Рис. 4. Розподіл сільськогосподарських угідь 

Ковельського району станом на 2011 рік 
 

Сільські ради з найбільшими площами сільськогосподар-
ських угідь займають південну частину Ковельського району, 
оскільки тут розташовані сільські ради, які займають одні з 
найбільших площ в районі. Цьому сприяє, також те, що площа 
лісів в південній частині району є меншою ніж у північній, де 
частка сільськогосподарських угідь сільських рад займає не-
великі площі (рис. 6). 

З картосхеми розподілу площ ріллі в межах сільських рад 
Ковельського району, ми бачимо, що найбільші площі харак-
терні для Любитівської (3 070 га), Радошинської (2 905 га), 
Голобської (3 471 га), Поповичівської і Старокошарської сіль-
ських рад. Найнижчі показники площі ріллі притаманні Любли-
нецькій (536 га), Зеленській (833 га) і Ситовичівській (846 га) 
сільським радам. 

Найбільші площі ріллі в межах сільських рад Ковельсь-
кого району характерні для південної частини району, оскільки 
саме у південній частині розташовані сільські ради з най-
більшими площами сільськогосподарських угідь. Для північно-
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західної частини району притаманні невеликі площі ріллі в 
межах сільських рад, це пояснюється тим, що у цій частині 
Ковельського району великі площі зайняті лісами. 

 

 
Рис. 6. Розподіл площ сільськогосподарських угідь 

в межах сільських рад Ковельського району, га. 
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Одним з основних чинників розподілу площ ріллі в межах 
сільських рад Ковельського району є грунтовий покрив. Саме у 
південній частині району, де площа рілля є найбільшою, поши-
рені лучні грунти, які приурочені до заплави рік, і відзнача-
ються високою потенціальною родючістю, також невеликі площі 
займають дернові грунти, які є бідні на поживні речовини, і 
лише невелика їхня частина використовується як орні землі, 
основна площа – як кормові угіддя, зайнятті рідколіссями та 
чагарниками, тобто є малопродуктивними угіддями. Для 
північно-західної частини району де площа ріллі є невеликою, 
характерні торфово-болотні грунти, ці грунти переважно кислі, 
лише в місцях неглибокого залягання крейди – нейтрально 
слабо лужні, також в цій частині району поширені піщані грунти, 
які мають незначну вологопоглинаючу здатність, вологоємність 
їх невелика, розчинні поживні речовини легко вимиваються. 
Внаслідок великої повітропроникності піщаних грунтів органічні 
речовини в них швидко розкладаються, так що простим вне-
сенням навіть великих доз гною, компосту та інших органічних 
добрив стабільної родючості на таких ґрунтах досягнути не 
можливо. 

І це все у свою чергу сприяє такому розподілу площ ріллі 
в межах сільських рад Ковельського району (рис. 7). 

У Ковельському районі частка дефляційно-небезпечних 
сільськогосподарських угідь сягає 32,8 %, від загальної площі 
району, з них слабо дефляційно-небезпечні – 21 %, середньо 
дефляційно-небезпечні – 72 % та сильно дефляційно-небез-
печні – 7 %. 

Показники антропогенної зміни вказують, що Ковель-
ський район має слабоперетворений рівень антропогенної 
перетворенності, а Волинська область має високий рівень 
антропогенної перетвореності (5,1 ум. бали). Розраховано за 
даними Волинського обласного управління земельних ресурсів 
(рис. 8). 

У структурі земельного фонду Ковельського району най-
більшу площу, займають сільськогосподарські угіддя (94 233,1 га), 
серед яких переважають рілля (54 093,4 га). Також значну 
площу займають ліси і інші лісовкриті площі – 59 383,4 га. 
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Рис. 7. Картосхема розподілу площ ріллі в межах 

сільських рад Ковельського район, га 
 

За показниками інтенсивності антропогенного впливу на 
земельні ресурси Ковельського району, ми бачимо, що еко-
логічно стійкість ґрунтів дорівнює 0,59, сумарна екологічна 
оцінка 0,001, а аграрне навантаження сягає 78 % (розраховано 
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за даними Волинського обласного управління земельними 
ресурсами). 

 

 
Рілля, перелоги 2,36 
Багаторічні насадження, сіножаті і пасовища 1,07 
Під господарськими будівлями та дворами, забудовані землі 0,08 
Ліси та інші лісом вкриті площі 0,72 
Води 0,16 
Разом 4,4 

Рис. 8. Антропогенна перетвореність території 
Ковельського району (бали) 

 
У результаті діяльності людини проявляються негативні 

природні процеси розвитку ґрунтоутворення, які сприяють 
дегуміфікації, ерозії, переущільненню, забрудненню, підкислен-
ню, підтопленню, засоленню, надмірному спрацюванню торфу 
тощо. 

На Ковельщині майже не здійснюється рекультивація 
земель, порушених гірничовидобувними роботами. А там, де 
вона проводиться, якість її бажає бути кращою. За даними 
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державного управління екології та природних ресурсів у 
Волинській області, на території Ковельського району порушено 
близько 900 га земель, які потребують рекультивації та пере-
дачі землевласникам для використання їх за цільовим при-
значенням. 

У більшості сільськогосподарських підприємств відсутні 
науково-обгрунтовані сівозміни, ґрунтозахисні технології виро-
щування сільськогосподарських культур, бракує необхідної 
кількості органічних та мінеральних добрив, що призводить 
до виснаження земель, зниження родючості ґрунтів, їх дегра-
дації. 

Надмірне розширення площі ріллі за рахунок схилових 
земель призводить до порушення екологічно збалансованого 
співвідношення земельних угідь. У результаті земельні ресурси 
деградують, забруднюються і виснажуються. Родючості ґрунтів 
великої шкоди завдає ерозія. 

До комплексу протиерозійних заходів у боротьбі з еро-
зією входять протиерозійна організація території, протиеро-
зійні лісо-, лукомеліоративні та гідротехнічні заходи. Щодо 
якості земельних ресурсів, хотілося б бажати кращого. 
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На підставі статистичних матеріалів (переписи населення), 
літературних та Інтернет-джерел проаналізовано сучасне роз-
селення українців у Румунії, охарактеризовано особливості їх 
національно-культурного життя, встановлено головні проблеми, 
що постають на шляху збереження їхньої етнічної ідентич-
ності. 

Ключові слова: нація, етнос, етнічна група, українська 
діаспора, зарубіжні українці, асиміляція. 

 
Унаслідок історичних особливостей розвитку української 

нації значна частка її представників живе поза межами України. 
Українська діаспора становить орієнтовно 10–15 млн. осіб, 
тобто близько чверті нації. Найчисленніша українська діаспора 
живе в Росії – близько 3 млн. осіб. США – друга за чисельністю 
української діаспори країна світу (1,2 млн. осіб). Особлива роль 
належить українській діаспорі Канади (1 млн. осіб). Серед країн 
Європи найбільше вихідців з України проживає в Молдові   
(620 тис. осіб), Білорусі (близько 240 тис. осіб), Румунії (62 тис. 
осіб), Латвії (61 тис. осіб), Польщі (37 тис. осіб). У країнах Азії 
українська діаспора доволі численна у Казахстані (550 тис. 
осіб), Узбекистані (100 тис. осіб) та Киргизстані (50 тис. осіб). 
В Новому світі, крім США і Канади, українські переселенці живуть 
у Бразилії (450 тис. осіб) та Аргентині (250 тис. осіб). В Австралії 
українців близько 30 тис. осіб, Новій Зеландії – 1,5 тис. осіб [2]. 

Румунія за кількістю зарубіжних українців посідає десяте 
місце. Румунія – держава у південно-східній частині Європи. 
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Станом на 2011 р. кількість населення Румунії становила 21,9 млн. 
осіб. Етнічний склад населення за переписом 2002 р.: румуни – 
89,5 %, угорці – 6,6 %, роми – 2,5 %, українці – 0,3 %, німці – 0,3 %, 
росіяни – 0,2 %, турки – 0,2 %, інші – 0,4 % [6]. 

Україна і Румунія – сусіди. Державний кордон між ними 
простягається на 625 км. Українсько-румунський кордон про-
ходить не по етнічній межі проживання українців і румунів: 
частина українських етнічних земель перебуває на румунському 
порубіжжі з Україною, румунських – на українському порубіжжі 
з Румунією. 

Як свідчать матеріали проведених після Другої світової 
війни переписів населення Румунії, кількість українців в державі 
поступово зменшувалася: з 60 479 у 1956 р. до 55 510 у 1977 р. 
[6]. Причиною цього була передусім політична ситуація в цей 
період. Чимало українців побоювалися визнавати свою націо-
нальну належність. 

Згідно з підсумками перепису населення та житла від 
7 січня 1992 р., за критерієм національної належності у Румунії 
мешкало 65 472 українці, що становило 0,29 % всього населення 
країни. Слід підкреслити, що впродовж міжпереписного періоду 
1977–1992 рр. чисельність осіб, які задекларували себе україн-
цями, зросла на 18,5 % (з 55 510 до 65 472 осіб). Значною мірою це 
пов’язано із зростанням національної самосвідомості українців 
Румунії після проголошення в 1991 р. незалежності України. 

У відповідності до офіційних результатів останнього 
перепису населення (березень 2002 р.) на території Румунії 
проживало 61 098 українців (на 4,4 тис. менше, ніж офіційно 
було зареєстровано під час перепису 1992 р.), що становило 
0,3 % від загальної кількості населення держави [6]. 

Окремі українські науковці зазначають, що насправді кіль-
кість українців в Румунії є значно вищою, ніж за підсумками 
переписів, і може становити понад 200 тис. осіб [5]. 

Скорочення загальної чисельності українців Румунії можна 
пояснити найбільше трьома чинниками: 
 процесом асиміляції (румунізації) українців; 
 демографічною кризою в Румунії, внаслідок якої в державі 

зменшується кількість усіх етнічних груп; 
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 штучним поділом етнічних українців в Румунії на власне 
українців, а також на русинів (рутенців), гуцулів. 
Переважна більшість етнічних українців Румунії є авто-

хтонним населенням [1]. На території Румунії українці розселені 
на своїх етнічних і змішаних українсько-румунських землях. 
Найбільша кількість українського населення в Румунії проживає 
поблизу кордону з Україною. Українці в Румунії розселені 
здебільшого в чотирьох регіонах: Марамарощина, Банат, Пів-
денна Буковина, Добруджа. 

Основним регіоном проживання українців є Марамаро-
щина (повіти Марамуреш та Сату Маре), де в 2010 р. проживало 
35 583 українців (55,3 % від загальної кількості українців у 
Румунії) [6]. Марамарощина є частиною українських закарпат-
ських земель. 10 вересня 1919 р., згідно з договором між Руму-
нією та Чехословаччиною, Марамарощина була поділена по р. 
Тисі. Її північна частина ввійшла до складу тодішньої Чехо-
словаччини, а південна – до Румунії. Це розмежування не 
враховувало етнічної цілісності Марамарощини. До складу 
Румунської Марамарощини увійшло 14 українських поселень, 
які утворюють у межах сучасного повіту Марамуреш україн-
ську етнічну територію у вигляді прикордонної смуги, де в 
національній структурі населення переважають українці. Цілком 
або переважно українське населення проживає у селах Поляни, 
Репедя, Рускова, Бістра, Красна, Тіса, Коштуй, Ремеці та містах 
Кимпулінг ла Тіса та Сігет [3]. 

Іншим основним регіоном проживання українців є Банат 
(повіти Караш-Северін, Тіміш, Арад). Перші українські сім’ї 
переселилися у Банат до Тіміського та Карашсеверінського 
повітів на початку ХХ ст. Друга і третя хвиля українського 
населення, яке прибуло до банатського регіону, відбулась 
після Першої і Другої світових війн. Йде мова про біженців, які 
врятувалися від радянської влади. Вони оселилися, зокрема у 
містах і здебільшого були асимільовані румунами. Четверта 
хвиля імміграції мала місце після 1960-х років, українці пере-
селялися з Буковини та Марамарощини. Буковинці оселилися 
у містах, працюючи у промисловості та будівництві, а мара-
морошці у селах покинутих німцями, які емігрували до Німеч-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)�
http://uk.wikipedia.org/wiki/1960-%D1%82%D1%96�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96�
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чини, або навіть у румунських селах, населення яких переїхало 
жити у міста. Головними причинами міграції були соціально-
економічні. Міграційні процеси тривають дотепер. В українських 
поселеннях Банату компактно проживає близько 13 тис. україн-
ців. Переважна більшість українців живе у селах: Щука, Малі 
Ремети, Готтлоб, Драгомірешть, Малий Копешель, Сока й ін. 

Третій регіон поширення українців є Південна Буковина 
(повіти Сучава та Ботошани). За даними перепису 2002 р., тут 
проживало лише 9 410 українців, що становить 16,0 % від 
загальної кількості українців у Румунії. Українці живуть пере-
важно на українському етнічному півострові, що простягається 
від Глибокої на півночі через Серет на південь. 

Ще один регіон відносно численного проживання україн-
ського населення – це Добруджа. Тут проживають нащадки 
запорізьких козаків, які опинилися на цій території після 
ліквідації Катериною ІІ Запорізької Січі (1775 р.). Українці 
Добруджі проживають, зокрема, у Тулчанському повіті, північ-
ний кордон якого межує з південно західною частиною України. 
За даними останнього перепису населення Румунії у Тулчан-
ському повіті зареєстровано 1279 українців [6]. Українці Доб-
руджі не мешкають компактно, села з українським населенням 
розповсюджені по майже всій дельті Дунаю. Зараз існують 
28 населених пунктів Тулчанського повіту, де проживають 
українці. 

Впродовж ХХ ст. сформувалася незначна українська 
діаспора у Бухаресті: за даними перепису населення Румунії 
2002 р. вона становила 566 осіб. Загалом етнічні українці живуть 
у кожному з 40 повітів країни, про що свідчать матеріали 
останнього перепису населення, проте у більшості повітів вони 
розселені дисперсно. 

Основна частина українців Румунії – сільське населення 
(понад 83 %). У міських поселеннях проживає лише 16,2 % 
українців. Найбільше їх у таких містах: Сучава, Редеуць, Сірет, 
Бая Маре, Сату Маре, Сігету Мармацієй, Клуж-Напока, Каран-
себеш, Лугож, Решіца, Арад, Бистриця-Несеуд, Тулча, Констанца 
та Бухарест. 

У Румунії, на основі чинного у державі законодавства 
діють дві громадські організації етнічних українців: Союз 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0�
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)�
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українців Румунії (СУР, заснований у 1990 р) та Національний 
Форум Українців Румунії (НФУР, заснований у червні 2009 р). 
Згідно з румунським законодавством, Союз українців Румунії 
має право на представництво в Парламенті. У Палаті депутатів 
нинішнього скликання українську громаду представляє Голова 
СУР Степан Бучута (керівник Союзу з 2005 р.). 

Релігійні потреби українців Румунії представляє Право-
славний український вікаріат Румунської православної церкви 
(вікаріат відновлено у 1996 р., до його складу входять 25 пара-
фій, які об’єднують, за церковними даними, 52 тис. віруючих), 
а також Генеральний вікаріат Української Греко-Католицької 
церкви (вікаріат відновлено в 1996 р. і налічує близько 6 тисяч 
віруючих). 

Забезпечення інформаційних потреб етнічних українців 
Румунії здійснюється шляхом трансляції радіопедач українською 
мовою регіональними радіостудіями міст Ясси (15 хвилин що-
тижнево), Сігету Мармацієй (50 хвилин щотижнево) та Тімішоара 
(1 година щотижнево). На телебаченні передачі українською 
мовою відсутні. На каналі національного телебачення ТВР–2 
транслюється програма “Разом до Європи”, в рамках якої готу-
ються і передачі про життя української громади. Союз українців 
Румунії видає п’ять найменувань малотиражної періодики: 
“Вільне слово”, “Український вісник”, “Наш голос”, дитячий 
журнал “Дзвіночок” (українською мовою) та “Український кур’єр” 
(румунською мовою), які виходять один раз на місяць і роз-
повсюджуються серед повітових філій СУР. 

В Румунії діє єдиний навчальний заклад з українською 
мовою викладання – українській ліцей їм. Т. Г. Шевченка в м. 
Сігету Мармацієй. В окремих румунських школах, у регіонах 
компактного проживання українців, українська мова і література 
викладається як предмет. Вищу філологічну освіту українською 
мовою українці Румунії можуть отримувати в Бухарестському, 
Клужському та Сучавському університетах, у яких на філо-
логічних факультетах діють українські секції. Безкоштовно 
українці Румунії можуть отримувати вищу освіту і в Україні [5]. 

На сьогодні найбільшою проблемою українців Румунії є 
їх поступова асиміляція румунами. Серед негативних явищ в 
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українському середовищі Румунії особливе місце посідає праг-
нення розколоти місцевих українців шляхом створення різних 
організацій та за допомогою штучного розділення українського 
етносу. За програмою перепису населення 2002 р. окремими 
національними меншинами виділено “русини” і “гуцули”. Офі-
ційне визнання “русинів” і “гуцулів” окремими від українців 
етнічними ідентичностями було не що інше, як спроба штуч-
ного “розмивання” української громади Румунії, що переслідує 
мету її організаційного роздроблення та зменшення ролі у 
румунському суспільстві [4]. 

Однією з відчутних проблем українців Румунії виявилася 
їх ізоляція один від інших, внаслідок віддаленості головних 
регіонів їх компактного проживання. Це в свою чергу призво-
дить до того, що українці не мають можливості отримання 
освіти рідною мовою, української преси, культурної діяльності, 
спілкування із співвітчизниками тощо. Найбільше від цього 
страждають етнічні українці, які дисперсно мешкають у 33-х 
повітах Румунії. Слабкими залишаються й безпосередні контакти 
українців Румунії з історичною Батьківщиною.  

Серйозною проблемою української громади Румунії завжди 
була відсутність цілісної системи освіти рідною мовою, яка б 
забезпечила виховання та навчання від дитячого садка до 
вищих навчальних закладів. У свою чергу, така ситуація нега-
тивно відобразилася на загальному освітньому рівні українців 
Румуні. Серед українців зареєстровано найбільший відсоток 
(8,4 %) неграмотних, у порівнянні із середнім показником по 
країні у 3,1 % [5]. 
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Під час проведення спільних українсько-польських 
досліджень (1996 р.) у гіпсовому кар’єрі, що в селі Піски 
поблизу смт. Щирець, вперше була описана така форма рельєфу, 
яка у геологічній літературі отримала назву “тумулюс”. 

Тумулюс – одна з найбільш своєрідних особливостей 
поверхні, що знайдені всередині гіпсового карстового ланд-
шафту. В діаметрі вони змінюються від декількох сантиметрів 
до декількох метрів і досягають максимальних висот дещо 
більших ніж 1 м. 

Їхнє виникнення, ймовірно, пов’язане із розчиненням 
мікрокристалічного гіпсу і вторинним відкладенням цього гіпсу 
всередині такого ж гіпсоносного шару. В умовах помірно-
континентального клімату найкраще пояснює походження 
тумулюсів теорія, що базується на процесі гідратації в гіпсо-
носних товщах. 

Протягом кількох років досліджень на даній території, 
виявлено, що об’єкти досліджень змінюють свої морфологічні 
та морфометричні характеристики. Метою спостережень є 
встановлення залежності змін морфологічних та морфометрич-
них характеристик тумулюсів від зміни параметрів навко-
лишнього середовища: температури, опадів тощо. Для цього 
проводились систематичні їх виміри. 

Ключові слова: гіпс, тумулюс, гідратація, репер. 
 
Під час перших досліджень у гіпсовому кар’єрі, що в селі 

Піски поблизу смт. Щирець, нами виявлено лише кілька тріщин 
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у гіпсовій товщі. Через кілька років одна з них суттєво роз-
ширилась, вздовж неї відбулось підняття масивної гіпсової 
плити високо над плоским днищем кар’єру. Під час досліджень 
на тому ж місці відкрито велику кількість нових, ще молодих, 
тумулюсів, а плоске дно гіпсового кар’єру вкрилося невеликими 
підняттями, в середині яких утворювалися пустоти.  

Досі в україномовній геоморфологічній літературі нам не 
зустрічалися навіть згадки про тумулюси. Тому їх дослідження, 
ймовірно, вперше проводились на теренах нашої країни. 

Вперше термін “тумулюс гіпсовий’’ (англ. gypsum tumuli) 
з’явився відносно недавно і потребує детальнішого визначення. 
Загальне значення цього терміну впровадив А. Пулідо-Босш у 
1982 р., відповідно до пропозиції Дж. де Д. Переза Вілануеві, 
вжитого ним для опису куполоподібних структур з внутріш-
німи пустотами, розвинутих на поверхні міоценових гіпсів на 
околиці Сорбасу в Іспанії [6]. 

Тумулюс – одна із найбільш своєрідних особливостей 
поверхні, яка знайдена в всередині гіпсового карстового ланд-
шафту. В діаметрі тумулюси змінюються від декількох санти-
метрів до декількох метрів і досягають максимальних висот 
дещо більших ніж 1 м. Зв’язок між морфостатистичними пара-
метрами, який визначає ці утворення, такий: 

h = r/3  і  e = r/9,  

де h – висота піднесеного шару, e – його товщина і r – середній 
радіус [8]. 

Утворення тумулюсів спричинило деяку дискусію серед 
спеціалістів-геологів, оскільки виникли розбіжності у розумінні 
першопричин розвитку такого феномену. Можливо це наслідок 
розвитку процесів гідратації ангідриту або тектонічних про-
цесів. Ймовірно їхнє виникнення пов’язане із розчиненням 
мікрокристалічного гіпсу і вторинним відкладенням цього гіпсу 
всередині такого ж гіпсоносного шару [8]. 

Загалом сформувалися три гіпотези утворення тумулюсів. 
Вони охоплюють усі фактори, які могли вплинути на їх можливе 
утворення: тектонічні фактори, мінералогічні утворення, і 
процес розчинення й осаджування. 
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1. Тектонічна гіпотеза. Формування тумулюсу могло 
відбуватися в умовах розвитку стискаючих тектонічних рухів. 
Еліптична або радіальна морфологія тумулюсу була просто 
результатом опору еліпсоїда, що викликав локальну деформацію.  

2. Збільшення в об’ємі. Ця гіпотеза базується, головно, на 
мінералогічних змінах від ангідриту до гіпсу. Збільшення  
об’єму товщі відкладів, яке пов’язане з цим процесом (близько 
26 % об’єму), буде основним фактором утворення тумулюсу. 
Фронт гідратації розвинеться вперед, тобто від поверхні в 
глиб, таким чином, що зона складок буде розташована у при-
поверхневому неглибокому шарі.  

3. Процеси розчинення й осаджування. Пористість гіпсо-
носної материнської породи, відносно багатої на мікрокриста-
лічний гіпс, дозволяє розвиватись процесам розчинення і 
рекристалізації. Вода, інфільтруючись від поверхні осаджування, 
має низький вміст солі, розчиняє гіпс у межах маленьких тріщин і 
впадин материнської породи мікрокристалічного гіпсу. Згодом 
висока інтенсивність випаровування веде до насиченості цих 
рідин солями і рекристалізації гіпсу в міжкристалічних і 
внутрішньо-кристалічних проміжках. Осад цієї міцної речовини 
викликає зростання напруженості, які зумовлюють збільшення 
в об’ємі товщі гіпсу, який, в свою чергу, створює пологе куполо-
подібне утворення [8]. 

В умовах помірно-континентального клімату найкраще 
пояснює походження тумулюсів друга теорія, що базується на 
процесі гідратації в гіпсоносних товщах. 

Гідратація – це процес приєднання мінералами води і 
утворення нових мінералів у природі [8]. Типовим прикладом 
процесу гідратації є перехід ангідриту в гіпс за формулою: 

CaSO4 + 2H2O  CaSO4×2H2O 
Під час гідратації змінюються властивості мінералів, 

відбувається перекристалізація, збільшення об’єму породи на 
26 % і більше, що спричиняє деформацію гірських порід, в яких 
дані мінерали є складовими частинами. Тобто, у даному випадку 
поєднуються процеси хімічного та механічного вивітрювання. 

Поверхню дочетвертинних відкладів досліджуваної тери-
торії формують товщі неогенового віку (рис. 1). 
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Рис. 1. Карта дочетвертинних утворень 
району досліджень [1] 

Умовні позначення: 

 
1. відклади косівської  світи, середнього міоцену, 2. відклади тираської світи, 

середнього міоцену, 3. відклади опільської світи, середнього міоцену, 
4. товща глауконітових пісків, олігоцен, палеогенова система, 

5. відклади львівської світи, крейдової системи. 
 

У складі відкладів неогену виділяють нагромадження 
таких світ: косівської, тираської, опільської та львівської [1]. 
Товщі гіпсу у кар’єрі, що в с. Піски поблизу міста Щирець, 
відносяться до накопичень тираської світи. 

У днищі цього кар’єру на денну поверхню виходить 
дрібнозернистий гіпс (алебастр), що утворився у результаті 
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перетворення крупнокристалічних гіпсів. Найбільш глибокі 
ділянки кар’єру затоплені водою. Поблизу цих місць форму-
ються тумулюси, дно яких може бути або повністю, або частково 
заповнене водою [6]. Рівень води на дні тумулюсів головним 
чином залежить від пори року. 

 

 
Рис. 2. Тумулюс у гіпсовому кар’єрі в с. Піски 

 
Для детальнішого вивчення тумулюсів, нами закла-

дено десятки реперів на кожному з них. Репери закладались 
переважно поблизу тріщин на поверхні досліджуваного об’єкта, 
а також на їх схилах та у підніжжі (рис. 3). 

Вперше морфометричні параметри тумулюсів виміряні 
нами в червні 2009 року, згідно з планом розташування закла-
дених реперів та утворених тріщин на тумулюсах. 

Нами кілька разів на рік вимірювались відстані між 
закладеними реперами для встановлення залежності росту 
тумулюсів, тобто зміни відстаней між закладеними реперами 
від зміни пір року. Заміри доцільно проводити восени та на 
весні, коли відповідно є досить високі температури повітря і 
значне випаровування, та коли розтане сніг і є надзвичайно 
велика кількість вологи. Також заміри важливо проводити 
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після значних опадів, для встановлення залежності росту туму-
люсів від вологи. Нами проведено шість замірів. Зокрема у 
червні 2009 р., в квітні та листопаді 2010 р., а також у квітні, 
серпні й листопаді 2011 р. 

 

 
Рис. 3. “Тумулюс № 3” 

Умовні позначення: 

 
1. межі тумулюса, 2. найінтенсивніші рухи тумулюса, 3. обвалений блок 

тумулюса, 4. встановлені репери, 5. напрямок на північ. 



180 Матеріали студентської наукової 
конференції (19 квітня 2012 р.) 

 

Таблиця 1 
Результати замірів реперів, см 

Репери 17.04.2010 12.11.2010 1.04.2011 12.08.2011 19.09.2011 

52–58 
52–57 
52–56 
52–59 
50–53 
53–58 
53–57 
53–56 
53–59 
54–58 
54–57 
54–56 
55–58 
55–57 
55–56 
56–57 
56–58 
59–56 
56–60 
57–59 
57–60 
58–59 
58–60 
61–56 
61–57 
61–58 
61–59 
61–60 
58–50 
58–51 
62–61 
62–60 
62–59 
62–58 
62–57 
62–56 

205,9 
215,3 
226,9 
254,2 
364,5 
61,7 
78,0 
97,2 

110,7 
69,5 
62,1 
73,5 

104,5 
65,45 
49,6 
26,1 
71,7 
55,4 
91,5 
45,6 
83,8 
54,3 
82,2 

261,7 
265,5 
269,0 
222,2 

187,45 
405,0 
406,2 
209,3 
248,1 
282,4 
296,5 
323,8 
337,9 

206,6 
215,9 
228,0 
255,4 
364,3 
61,3 
78,1 
97,5 

111,7 
70,2 
62,6 
74,1 

104,9 
67,0 
50,9 
26,8 
72,4 
56,1 
92,2 
46,1 
84,4 
54,9 
82,5 

262,6 
266,6 
270,5 
223,0 
188,2 
404,6 
405,5 
209,3 
247,9 
282,3 
296,6 
324,4 
338,5 

207,0 
216,3 

228,35 
256,05 

36,2 
62,1 
78,0 
97,8 

112,2 
70,65 
63,2 

74,65 
105,5 
68,1 
51,9 

27,15 
72,8 
56,4 

92,65 
46,4 
84,8 

55,25 
82,8 

263,2 
267,3 

271,05 
223,4 
188,7 
404,2 

405,25 
209,45 
247,9 
282,4 
297,0 
324,7 

338,65 

207,4 
216,8 
229,0 
256,9 
364,1 
62,55 
78,45 
98,1 

112,9 
71,2 
63,5 
75,0 

106,5 
69,0 
52,9 
27,3 
72,1 

56,75 
93,1 
46,9 

85,35 
55,6 
83,3 

264,1 
268,4 
272,1 
224,1 

189,25 
403,5 
404,7 
209,3 
247,6 
282,3 
297,0 
324,8 
339,1 

207,6 
216,9 
229,2 
257,1 
364,2 
62,7 
78,5 
98,2 

113,0 
71,5 
63,8 
75,2 

106,7 
69,7 
53,2 
27,5 
73,4 
56,8 
93,3 
46,9 
85,4 
55,7 
83,4 

264,4 
268,8 
272,4 
224,3 
189,4 
403,5 
404,7 
205,3 
247,6 
282,3 
297,2 
325,0 
339,3 
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Виявилось, що відстань між реперами за цей час зміню-
ється, переважно, на 0,5 та 1,0 сантиметра. Найбільша інтенсив-
ність росту тумулюсів спостерігається в їх центральних частинах. 
Наприклад, в тумулюса №3 (рис. 3) збільшення відстаней сягає 
в середньому до 2 см в центральній частині. Навколо великих 
тріщин, де спостерігається значне розходження, формуються 
поступово менші тріщини, вздовж яких спостерігаються роз-
ходження або сходження гіпсових блоків. Розміри тріщин 
збільшуються від периферії до центральної частини тумулюса. 
Тобто, рух однієї тріщини призводить до руху іншої, суміжної 
тріщини. Також вдалось виявити, що зі збільшенням розмірів 
тумулюса, інтенсивність (швидкість) розходження чи сходження 
блоків вздовж тріщин буде більшою. Із тенденціями змін від-
станей між реперами детальніше можна познайомитись із 
таблиці 1, в якій представлені усі виміряні нами морфометричні 
параметри тумулюсів, розпочинаючи з квітня 2010 р. 

Проте отримані результати не дають однозначної відпо-
віді на питання першопричин формування тумулюсів. І досі не 
відомо як впливають кліматичні чинники на їх ріст, яка інтен-
сивність росту тумулюсів, чому вони виникають. Всі ці запи-
тання змушують продовжувати наші дослідження. 
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In 1996, there was first described a special form of relief, in 
geological literature called “tumulyus”, during Ukrainian-Polish joint 
research in gypsum quarry, which took place in Pisky village in 
Shchyrets region. 

Tumulyus – is one of the most distinctive features of the 
surface found inside the gypsum karst landscape. In diameter they 
vary from several centimeters to several meters and reach a maxi-
mum height slightly greater than 1 m. 

Their occurrence is probably related to the dissolution of 
microcrystalline gypsum and secondary deposition of gypsum in 
the gypsum layer. In a temperate continental climate best of all 
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explains the tumulyus origin a theory, based on the process of 
hydration in gypsum containing strata. 

During several years of research in this area, it was found 
that the objects of research change their morphological and morpho-
metric characteristics. The purpose of these observations was to 
establish the dependence of changes of morphological and morpho-
metric characteristics of tumulyus on modified environment: tempe-
rature, precipitation, etc. Thus, systematic measurements were carried 
out. 

Keywords: gypsum, tumulyus, hydration, rapper. 
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Проведено аналіз історико-культурних ресурсів приміської 
зони міста Львова як один із чинників формування примісь-
кого туризму в контексті довгосторокових програм розвитку 
туризму Львова і Львівщини та проведення ЄВРО-2012. Визна-
чено рівень забезпеченості історико-культурними об’єктами 
приміської зони. 

Ключові слова: туризм, приміська зона, історико-куль-
турні ресурси, історико-культурні об’єкти. 

 
Постановка проблеми. Одним із чинників формування 

приміського туризму Львова є історико-культурні ресурси, які 
становлять пізнавальний інтерес серед мешканців міста і вико-
ристовуються чи можуть бути використані задля рекреацій-
ного розвантаження освоєних ділянок, та урізноманітнення 
туристичної діяльності [4]. Сьогодні поїздки “за місто”, зокрема 
здійснення піших або велосипедних краєзнавчих мандрівок, 
ознайомлення з історичною, архітектурною, культурною, 
сакральною спадщиною місцевості мають масовий характер і 
виступають популярною формою проведення вільного часу 
серед жителів міст. Проте у приміській зоні історико-культурні 
об’єкти для потреб туризму використовуються не в повній мірі. 
Більшість визначних пам’яток не включена у туристичні 
маршрути. Тому існує потреба вивчення історико-культурного 
потенціалу приміських околиць для подальшого його освоєння 
у туристичних цілях [10]. У дослідницькому плані проблематика 
приміського туризму розглядається з точки зору аналізу об’єктів 
історико-культурної спадщини обраної території, зокрема цій 
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території відводиться значна роль у забезпеченні проведення 
ЄВРО-2012 та у перспективних планах розвитку туристичної 
галузі Львівщини до 2031 року. 

Метою роботи є аналіз історико-культурного потенціалу 
приміської зони міста Львова для подальшого його освоєння у 
туристичних цілях. У роботі вирішуються такі завдання: класи-
фікація історико-культурних ресурсів приміського туризму м. 
Львова; аналіз історико-культурного потенціалу приміського 
туризму; окреслення територіальної структури історико-куль-
турного туризму приміської зони. 

Аналіз останніх досліджень. Питання класифікації істо-
рико-культурних ресурсів висвітлено у багатьох наукових працях, 
зокрема О. О. Бейдика, С. П. Кузика, В. І. Мацоли, С. З. Заремби, 
П. О. Масляка [3, 5, 6, 8, 9]. Історико-культурні ресурси – це 
сукупність пам’яток матеріальної та духовної культури, які 
створені у процесі історичного розвитку суспільства на певній 
території, мають пізнавальну цінність і можуть бути вико-
ристані для туристичної діяльності [7]. Законодавством України 
передбачено поділ усіх об’єктів культурної спадщини на рухомі 
та нерухомі; за типами – на споруди (витвори), комплекси 
(ансамблі), визначні місця [1]. 

Проблема класифікації нерухомих об’єктів полягає в тому, 
що окремі види пам’яток архітектури приміської зони можна 
віднести одразу ж до двох типів [2]. До прикладу, Святоуспен-
ська Унівська лавра (Перемишлянський район) крім споруд 
сакрального призначення включає також споруди оборонного 
призначення. 

При дослідженні нерухомих історико-культурних об’єктів 
приміської зони м. Львова, у яку входять Пустомитівський 
район, Жовківський (31 рада), Городоцький (28 рад), Яворів-
ський (20 рад), Кам’янка-Бузький (17 рад), Миколаївський 
(15 рад), Перемишлянський (11 рад), Буський (7 рад), Золочів-
ський (7 рад), Самбірський (1 рада), а також Винниківська, 
Брюховицька, Руднянська ради м. Львова за даними Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України [12] визначено кількість 
історико-культурних об’єктів загальнодержавного та місцевого 
значення. Віднесення тієї чи іншої пам’ятки до певного типу 
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відбувалось згідно класифікації за О. Бейдиком [2]. Встанов-
лено, що до історико-культурних туристичних об’єктів примісь-
кої зони відносяться оборонні споруди, архітектурні комплекси, 
сакральні об’єкти, історичні житлові та промислові будівлі, 
палаци та палацово-паркові ансамблі, етнографічні поселення 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Історико-культурні туристичні об’єкти приміської зони м. Львова 
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Буський 7 – – 4 7 – – 1 – – – 12 
Городоцький 28 – – 22 11 – 2 9 – 4 – 48 
Жидачівський 4 1 – 2 3 – – 1 – – – 7 
Жовківський 31 6 – 43 19 – 2 15 7 1 7 100 
Золочівський 7 – – 2 8 – – – – – – 10 
Кам’янка-Бузький 17 – – 7 19 – 1 – 1 – 3 31 
Миколаївський 15 1 – 5 15 – 2 – 1 – 2 26 
Перемишлянський 11 4 – 6 17 – – 1 – – 4 32 
Пустомитівський 41 2 – 43 15 2 1 2 – – – 65 
Самбірський 1 – – – 1 – – – – – – 1 
Яворівський 20 – – 8 16 – 1 – – – 1 26 
Брюховицька 
селищна рада 1 – – 1 – – – – – – – 1 

Винниківська 
міська рада 1 – – 2 – – – – – – – 2 

Всього 184 14 – 145 131 2 9 29 9 5 17 361 
 

Загалом загальна кількість історико-культурних туристич-
них об’єктів національного та місцевого значення досліджуваної 
території становить – 361 об’єкт. Найбільшу кількість займають 
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сакральні об’єкти – 276, історично-житлові будівлі – 38, адмі-
ністративні будівлі – 22, оборонні комплексні споруди – 14, пала-
ци та паркові ансамблі – 11. 

Оскільки кількісний показник історико-культурних ресур-
сів ще не дає уяви про рівень їх пізнавальної цінності і при-
вабливості, то на практиці широко застосовують бальну систему 
оцінок [9, 10]. Проте, через складність пошуку певних законо-
мірностей, необхідних для виміру та оцінювання історико-куль-
турних об’єктів, на жаль, без експертного підходу таку оцінку 
зробити досить важко. 

Щодо рейтингу туристичної атрактивності в околицях 
Львова, то найвищий рівень її належить архітектурним комплек-
сам Жовкви, а саме державному історико-архітектурному запо-
віднику, який входить до Списку світової культурної спадщини 
ЮНЕСКО та Ринковій площі Городка.  

Вагоме місце серед історико-культурних об’єктів при-
міської зони займають фортифікаційні споруди, зокрема Свір-
зький замок (1484 р.), руїни оборонної башти (1848 р.) й оборонні 
руїни Старосільського замку (1642 р.), П’ятничанська вежа. 

До пам’яток історії національного значення належать за-
лишки Давньоруського городища ХІІ ст. (Пустомитівський р-н, 
с. Звенигород), Давньоруське Стільське городище ІХ ст., (Мико-
лаївський р-н, с. Стільське), оборонне городище літописного 
міста Щекотин XI–XIII ст. (Жовківський р-н, с. Глинськ), а також 
залишки земляних укріплень давньоруського городища у м. 
Городок.  

До найбільш важливих сакральних об’єктів, що приваб-
ливі для паломницьких та культурно-пізнавальних подорожей, 
слід віднести греко-католицький оборонний Крехівський Васи-
ліанський монастир, древній печерний монастир “Скеля Тимо-
ша” (Жовківський р-н), Святоуспенську Унівську лавру XV–XIX ст. 
(с. Унів, Перемишлянський р-н), комплекс печерного монастиря 
ХІ ст. з церквою Успіння (с. Страдч, Яворівський р-н). 

Одночасово приміська зона Львова насичена унікаль-
ними кам’яними сакральними об’єктами, при тому, кам’яні 
церкви, костели, монастирі, синагоги представлені цінною 
різностильовою спадщиною минулих епох загальнодержавного 
та місцевого значення. Одними з найстаріших храмів Галичини 
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є Францисканський монастир (1419 р.), костел Воздвиження 
Чесного Хреста (1372 р.), церква святого Івана Хрестителя 
(1403 р.) у Городоцькому районі, монастир Різдва Христового 
(1612 р.), Домініканський та Василіанський монастирі (VIІ–  
ХІХ ст.) у Жовківському районі, костел Св. Станіслава ХV ст. та 
Св. Миколи (1402–1630 рр.) у Перемишлянському районі, костел 
Св. Войцеха (1546 р.), с. Раковець у Пустомитівському районі та ін. 

Особливу культурну цінність приміської території ста-
новлять пам’ятки українського сакрального дерев’яного зод-
чества. Загальна кількість їх налічує близько 132 об’єкти, з них 
78 – мають загальнодержавне значення. Найбільша щільність 
цих об’єктів зосереджена у Жовківському, Пустомитівському 
та Кам’янка-Бузькому районах. Однією з найдавніших автентич-
них сакральних пам’яток, внесеною до Списку ЮНЕСКО, є церква 
Святої Трійці у м. Жовква [7]. Загалом на території Жовківщини 
налічується близько 35 дерев’яних сакральних споруд націо-
нального та місцевого значення, у Пустомитівському – 30 (с. 
Звенигород, с. Раковець, с. Старе село, с. Семенівка та ін.), 
Кам’янка-Бузькому – близько 15 (с. Дернів, с. Ременів, с. Батя-
тичі та ін.), Миколаївському – 11 (с. Крупське, с. Стільське, с. 
Тернопілля та ін.), Яворівському – 6 та в окремих селах Золо-
чівського, Буського, Жидачівського районах. 

Сьогодні гостро постає питання щодо збереження дере-
в’яних храмів України. Протягом всього періоду незалежності 
на Львівщині, через підпал, було знищено понад 70 дерев’яних 
церков у цьому числі державного та місцевого значення [11]. 
Причинами таких випадків є відсутність державної інформа-
ційної політики щодо охорони мистецьких пам’яток, перебу-
вання церков у власності місцевих громад без відповідних 
охоронних договорів. Від так, існує необхідність надання статусу 
пам’ятки архітектури усім дерев’яним храмам з подальшим їх 
внесенням до Списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, 
а також розроблення та впровадження державної програми 
про збереження дерев’яної сакральної архітектури України. 

Досить цікавими та неординарними об’єктами приміської 
зони є пам’ятки палацово-паркових ансамблів, які можна 
оглянути на теренах Пустомитівщини у селах Давидові та 
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Оброшино, у м. Новий Розділ та у с. Заклад Миколаївського 
району, у смт Великий Любінь (Городоцький р-н) та с. Неслухів 
(Кам’янка-Бузький р-н). 

До важливих музейних комплексів необхідно віднести: 
музей історії давньоруського міста Звенигорода (Пустомитів-
ський р-н), історико-меморіальний музей Є. Коновальця (с. 
Зашків, Жовківський р-н), музей – садиба Устияновичів (с. 
Вовків, Перемишлянський р-н), музей І. Керницького (с. Від-
ники), музей вишивки (с. Товщів, Пустомитівський р-н), музей 
підпільного штабу УПА генерала Р. Шухевича (с. Грімне, Горо-
доцький р-н), церква-музей А. Шептицького (с. Прилбичі, Яворів-
ський р-н). 

Низка культурних пам’яток приміської зони представ-
ляють цінність для історії польської, австрійської та німецької 
культури: місця поховання видатних історичних осіб (Добросин, 
Липники, Жовква, Івано-Франкове, Рудки), німецькі колонії 
(Городок, Зимна Вода, Візенберг-Мервичі, Коросно, Тернопілля, 
Мокротин, Дев’ятир). 

Кваліфіковані види туристичних занять мають широке 
поширення на приміській території. На сьогодні розроблено 
низку туристичних автомобільних, пішохідних, велосипедних 
маршрутів, що максимально включають велику кількість істо-
ричних, культурних, сакральних об’єктів в межах приміської 
зони. До найбільш популярних відносяться одноденні автомо-
більні тематично-екскурсійні маршрути селами: “Жовківщиною 
і Розточчям”, “Королівська Жовківщина”, “Давньоукраїнська 
дерев’яна церковна архітектура”, “На Батьківщину Шептиць-
ких”, “Княжа доба Галицько-Волинської держави”. В останні 
роки активно розвивається система веломаршрутів в околицях 
міста, зокрема, ознаковано веломаршрути “Львів – Жовква –
Крехів – Львів” та “Шляхами бравого солдата Швейка”. Роз-
роблено нові маршрути: “Заповідними об’єктами Розточчя”, 
“Пам’ятками Т. Шевченка”. Широкою популярністю користу-
ються маршрути більш тривалі (2–5 днів), які частково охоплю-
ють приміську зону: “Срібне кільце Львіщини”, де основними 
об’єктами туристичного маршруту є збережені старожитні 
монастирсько-храмові комплекси Галицького Розточчя і Поділля. 
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Рис. 3. Картосхема рівня історико-культурного 

потенціалу приміського туризму Львова 
 

Окрім цього, розроблено пішохідні маршрути: “До озера 
Наварія”, “На Чортові скелі”, “Шляхами Івана Франка”, що 
охоплюють найбільш цікаві природні та історико-культурні 
об’єкти. 

Висновки. Проведений порівняльний аналіз приміських 
районів, щодо їх історико-культурного туристичного рейтингу, 
засвідчив, що найбільший туристичний потенціал характерний 
для Жовківського, Пустомитівського та Городоцького примісь-
ких районів. 
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Найбагатшим історико-культурним надбанням приміської 
зони є сакральна спадщина. Серед найбільш популярних 
екскурсійних маршрутів, що пропонують львівські туристичні 
фірми виступають: “До Страдчанської печери”, “Жовква і Крехів-
ський монастир”, “Свіржський Замок”, “Невідома Львівщина – 
околиці Львова”, “Мала Золота підкова”. Для польських туристів 
пропонується відвідування важливих місць їх історії – Жовкву, 
Городок, Івано-Франкове, а німецькі туристи часто обирають 
колишні німецькі колонії – Хоросно, Тернопілля (Дорнфельд), 
Мервичі (Візенберг) та ін. 

На сьогодні приміській зоні відводиться суттєве місце з 
проведення у Львові фінальної частини чемпіонату Європи 
2012 року з футболу. Важливу увагу приділено туристам, що 
прибувають на ЄВРО-2012 власним автотранспортом та в 
складі екскурсійних груп. Приміська зона задіяна під час ЄВРО-
2012 для проведення екскурсійних програм з використанням 
культурно-мистецької спадщини. З цією ціллю у заходах з 
підготовки до ЄВРО-2012 запланована реставрація та рекон-
струкція замків у Жовкві, Свіржі, Старому Селі. 
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соціальної географії 

Розглянуто географічні аспекти діяльності транснаціо-
нальних корпорацій на прикладі деревообробного концерну 
“Swiss Krono Group”. Проведено порівняльний аналіз функціо-
нування ТОВ “Кроно-Україна” та інших компаній концерну. 

Ключові слова: транснаціональна корпорація, концерн, 
підприємство, деревообробна промисловість, деревостружкова 
плита. 
 

У сучасному світовому господарстві велика роль нале-
жить вертикально-інтегрованим компаніям, які складаються з 
десятків або сотень окремих підприємств і працюють у багатьох 
галузях економіки. Якщо діяльність цих компаній поширюється 
на багато країн світу, то вони отримують назву транснаціональні 
корпорації (ТНК). Після здобуття Україною незалежності та 
проведення ринкових реформ, діяльність ТНК поширилася і на 
територію нашої держави. На жаль, у Західній Україні практично 
відсутні національні вертикально-інтегровані компанії. Разом 
з тим багатий і різноманітний природний потенціал, дешеві і 
кваліфіковані трудові ресурси приваблюють на нашу тери-
торію багатьох закордонних інвесторів. Яскравим прикладом 
діяльності ТНК є створення підприємств деревообробної про-
мисловості на теренах Західної України компанією Swiss Krono 
Group. 

Отже, метою дослідження є з’ясування історії форму-
вання та організаційної структури компаній групи Krono, 
особливості їх діяльності у різних регіонах світу, зокрема і в 
Україні. 
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Виходячи з мети роботи, поставлені такі завдання: 
 на основі інтернет-ресурсів, картографічних та літератур-

них джерел з’ясувати історію формування та організаційну 
структуру ТНК Swiss Krono Group; 

 використовуючи статистичні та картографічні матеріали, 
проаналізувати роботу підприємства Кроно-Україна (м. 
Кам’янка-Бузька); 

 провести власні польові й соціологічні дослідження заводу 
Кроно-Україна (м. Кам’янка-Бузька). 
У науковій роботі використані такі методи суспільно-

географічних досліджень: 1) загальнонаукові методи: а) істо-
ричний метод, що полягає в побудові історичної піраміди (від 
зародження об’єкта до його сучасного функціонування); б) метод 
наукової абстракції, що полягає у поширенні загальних законо-
мірностей на конкретні явища (індукція); в) метод аналізу 
аналогових об’єктів використовувався шляхом поширення 
властивостей від одних конкретних значень до аналогічних; 
2) картографічний метод, який полягає в розробленні карто-
графічних моделей – карт, шляхом нанесення на картографічну 
основу просторово організовану інформацію; 3) метод візуаль-
ного аналізу (за допомогою ГІС-технологій), 4) метод формалі-
зації полягав у відображенні форми, структури, функціонування 
об’єктів шляхом створення таблиць і схем; 5) порівняльно-
географічний метод; 6) метод класифікації та типізації здійсню-
вався шляхом групування досліджуваних об’єктів; 7) системний 
метод, який ґрунтується на об’єднанні кількох елементів в 
єдину й цілісну систему; 8) метод аналізу взаємозв’язків [4]. 

Найважливішим завданням є демонстрація того як з 
невеличкого лісопильного заводу, заснованого у австрійському 
містечку Лунґотс, виросла грандіозна компанія. А все почалося 
з того, що після ІІ світової війни родина Кайндлів (засновників 
заводу) зрозуміла, що в період нестачі лісових ресурсів у Європі, 
не можна зупинятися лише на лісопильній промисловості. 
Тому вирішено налагодити виробництво на основі відходів 
деревообробки й побудовано комплекс підприємств в околи-
цях Зальцбурга. Але, набравши обертів, фірма розділена між 
членами родини Кайндль й один з її підрозділів розміщено у 
швейцарському місті Люцерн [7] (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура групи Krono 
 

Корпорація постійно розвивається й історія її виробни-
чого зростання завершується у 2007 р. Сьогодні з головним 
офісом у Люцерні співпрацюють дев’ять компаній у восьми 
країнах світу [9]. В залежності від економічних показників 
діяльності, компанії у складі транснаціональної корпорації 
Swiss Krono Group, були поділені на великі та малі. Згідно з 
оцінками до складу великих підприємств увійшли Kronospan 
Switzerland AG, Kronofrance SAS, Kronotex Fussboden, Kronopol 
sp.z.o.o., Kronotex USA Inc. До малих підприємств відносяться 
Depalor, Kronostar. 

Наступним етапом роботи є характеристика компанії 
Кроно-Україна, а саме її Кам’янко-Бузької філії. У цій частині 
проекту висвітлені основні етапи історичного розвитку та 
функціонування концерну Swiss Krono Group на теренах України. 
Так, у 1994 р. в місті Кам’янка-Бузька існував лісопаркетний 
завод, який на той час не функціонував. На момент приходу 
швейцарських інвесторів дві лінії по виробництву паркету і 
деревностружкових плит на заводі були готові до експлуатації 
на 90 %. Також поблизу даного підприємства проходить заліз-
ниця Львів – Червоноград, гілка якої прокладена на територію 
заводу [6]. 
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Та вирішальним аспектом при виборі місця розташу-
вання підприємства був сировинний чинник. А оскільки місто 
Кам’янка-Бузька розташоване між Карпатським і Поліським 
лісовими регіонами, то це був найоптимальніший варіант. 

Також при визначенні ролі підприємства у житті міста 
проведене соціологічне анкетування (участь в анкетування 
взяли 50 жителів міста). На основі результатів анкетування 
доведено, що завод приносить економічну вигоду місту. Проте 
екологічні аспекти діяльності заводу не задовольняють 100 % 
опитаних. 

Отже, в результаті наукових досліджень доведено, що 
для ТОВ “Кроно-Україна” та інших деревообробних підпри-
ємств України (ТОВ “Інтерплит Надвірна”, ТОВ “Свіспан-Лімі-
тед”, “Аверс” та. ін.) притаманні спільні ознаки й проблеми 
розвитку. Cпільною ознакою є орієнтація на зовнішній ринок. 
Основною проблемою є дефіцит сировини, недостатньо повна 
переробка сировини. Також важливою проблемою є забруднення 
довкілля, особливо прісних водойм й повітря. 

Є й позитивні аспекти впливу ТНК “Swiss Krono Group” на 
економіку регіону. Це, зокрема, відновлення діяльності зане-
палих заводів (фактичних конкурентів на внутрішньому ринку), 
збільшення трудових ресурсів, раціональніше використання 
лісової сировини. 

З іншого боку проведений порівняльний аналіз роботи 
багатьох підприємств свідчить про те, що на українських заво-
дах набагато вужчий товарний асортимент. Причому випуска-
ється переважно дешева і технологічно проста продукція. Тобто, 
використовуючи дешеві природні і трудові ресурси, транс-
національні корпорації отримують на нашій території високі 
прибутки, не вкладаючи при цьому великі інвестиції і постав-
ляючи застарілу техніку. 
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Здійснено естетичну оцінку визначних форм рельєфу 
височино-гірських територій Львівщини, що мають природо-
охоронний статус чи високий рекреаційний потенціал або 
унікальне антропогенне утворення. За критеріями унікальності, 
архітектоніки, оглядовості та поєднання з іншими елементами 
ландшафту визначні форми рельєфу поділені за ступенем 
естетичної цінності на високо естетичні, середньо естетичні та 
низько естетичні. Естетична оцінка форм рельєфу важлива при 
проектуванні геотуристичних маршрутів на височинних і гірсь-
ких районах Львівщини. 

Ключові слова: рельєф, естетика, форма рельєфу, височин-
ний рельєф, гірський рельєф. 

 
Де б ми не були і куди б не їхали, ми так чи інакше, під-

свідомо, звертаємо увагу на рельєф – те що нас оточує – його 
різноманітність, унікальність та розчленованість. Якщо зверну-
тися до мистецтва, то люди часто зображають на картинах (а 
особливо на гравюрах) гори, море, рівнини, поля, річкові доли-
ни – все це елементи рельєфу, отже для людини це важливо. 

Естетична геоморфологія досліджує прекрасне у рельєфі 
земної поверхні, тобто, визначає, класифікує й оцінює есте-
тичні властивості рельєфу, встановлює вплив морфологічних 
властивостей ландшафтів на культуру та здоров’я людини через 
його емоціональний дух і творчість. 

Загальний перелік критеріїв оцінки естетики рельєфу 
земної поверхні сформульовано Е. Ліхачовою та Д. Тімофєєвим 
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[4]. Щодо теренів України такими критеріями можна вважати 
такі [3]: 

1) унікальність форм рельефу (за генезисом); 
2) унікальність зовнішнього виду форми; 
3) архітектоніка – композиція; 
4) оглядовість; 
5) ефекти супроводження; 
6) поєднання з іншими елементами ландшафту; 
7) стабільність або рухомість; 
8) образність – фотогенічність; 
9) візуальний ефект; 

10) емоційне сприйняття; 
11) магнетизм; 
12) етнокультурна значимість. 

З дванадцяти перелічених у роботі використовувалися 
перших шість критеріїв. 

Територією дослідження в цій роботі є височинні та 
гірські території Львівщини. Височини представлені Розточчям 
та Опіллям, які в морфогенетичному відношенні є структурно-
денудаційними височинами, з абсолютними висотами 300–400 м 
(найвища вершина – г. Камула, 471 м). В свою чергу, на Опіллі 
досліджувались такі райони як Львівське Опілля, Городоцько-
Щирецька рівнина, Гологірське пасмо, Бібрсько-Перемишлян-
ське Опілля. 

Гірські території представлені Львівськими Карпатами – 
Сколівськими та Верхньодністерськими Бескидами з абсолют-
ними висотами 700–800 та 900–1200 м (г. Парашка, 1268 м). В 
морфологічному відношенні це геоморфологічна область склад-
чато-насувних середньогір’їв та низькогір’їв. 

Естетична оцінка поширювалась, у першу чергу, на при-
родоохоронні, геотуристичні та природно-антропогенні об’єкти. 

До досліджуваних об’єктів на цих територіях увійшли 
об’єкти, що мають заповідний статус [1, 2], характеризуються 
високим рекреаційним потенціалом, виступають в якості 
унікальних природно-антропогенних утворень (кар’єри, форми 
оборонного та ужиткового використання). Для основних висо-
чинних і гірських районів Львівщини представлений катало-
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гізований опис об’єктів (фотофіксації, морфогенетичний опис), 
що оцінювались пізніше за естетичними критеріями. 

Розточчя та Опілля: 1) Скелі: Підкамінь, Чортова, Триніг, 
Камінь Дірявець; 2) Печери: Страдчанська, Медова печера, 
Печери поблизу Миколаєва; 3) Кар’єри: Демня, Тростянець; 

Львівські Карпати: 1) Скелі: Спас, Урицькі; 2) Водоспади: 
Кам’янка, Гуркало; 3) Скельно-печерні форми : Розгірче. 

Всі представленні об’єкти оцінювалися на основі базових 
критеріїв естетичної характеристики рельєфу [4]. 

У результаті проведеної естетичної оцінки рельєфу уні-
кальних природних й антропогенних форм височинного і гірсь-
кого рельєфу Львівщини виділені відповідні типи їх естетичної 
цінності (табл. 1). Ці типи виділялись на основі поєднання 
базових критеріїв естетичної цінності рельєфу. Зокрема виді-
лено такі типи унікальних природних й антропогенних форм 
рельєфу за естетичною цінністю (табл. 1): 
 високим ступенем естетичної цінності; 
 середнім; 
 низьким. 

До форм рельєфу з високим ступенем естетичної цін-
ності віднесено об’єкти, які відповідають широкому набору 
естетичних оцінок-критеріїв (візуальних, психологічних та 
доповнюючих). Зокрема, для височин Розточчя і Опілля таку 
оцінку отримали скельні утворення: 

Камінь-велетень біля Підкаменя (підпадає під критерії 
унікальності форми рельєфу за генезисом, унікальності зовніш-
нього вигляду, композиції, оглядовості та поєднання з іншими 
елементами ландшафту); 

Камінь Дірявець (унікальність форми рельєфу за генези-
сом, унікальність зовнішнього вигляду, оглядовість, композиція); 

Печери поблизу Миколаєва (унікальність форми рельєфу 
за генезисом, унікальності зовнішнього вигляду, оглядовість); 

Кар’єр в с. Демня (унікальність форми рельєфу за гене-
зисом, унікальность зовнішнього вигляду, оглядовість); 

Кар’єр в Тростянці (унікальність форми рельєфу за гене-
зисом, оглядовість, поєднання з іншими елементами ланд-
шафту). 
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До форм рельєфу з середнім ступенем естетичної цінності 
на Розтоцько-Опільській височині віднесено: 

Останець Триніг (підпадає під критерії унікальності форми 
рельєфу за генезисом та унікальності зовнішнього вигляду). 

В Сколівських Бескидах – Водоспад Гуркало (унікальність 
форми рельєфу за генезисом та ефект супроводження); 

Водоспад Кам’янка (унікальність форми рельєфу за гене-
зисом та ефект супроводження); 

Урицькі скелі (унікальність форми рельєфу за генезисом 
та оглядовість); 

Скеля Спас (унікальність форми рельєфу за генезисом та 
оглядовість). 

До об’єктів з низьким ступенем естетичної цінності на 
Розтоцько-Опільській височині віднесено: 

Медова печера (унікальність форми рельєфу за генезисом); 
Страдчанська печера (унікальність форми рельєфу за гене-

зисом); 
Чортові скелі (унікальності зовнішнього вигляду форми). 
А в Сколівських Бескидах – Печерний монастир Розгірче 

(унікальності зовнішнього вигляду форми). 
Результати виділених груп об’єктів оформлені у вигляді 

таблиці (табл. 1). 
Отже, за естетичними критеріями об’єкти розділені на 

такі групи: об’єкти з високим ступенем естетичної цінності, 
середнім та низьким. 

Отримана естетична оцінка для визначних природоохо-
ронних, рекреаційних та антропогенних форм рельєфу височин-
них і гірських районів Львівщини важлива для розробки гео-
туристичних маршрутів на Львівщині. 
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Таблиця 1 
Типізація цінних природних і антропогенних форм 

рельєфу височинно-гірських районів Львівщини 
за ступенем естетичної цінності 
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Камінь-Велетень в 
Підкамені + + + + - + 5 високий 

Чортові скелі - + - - - - 1 низький 
Останець Триніг + + - - - - 2 середній 
Камінь Дірявець + + + + - - 4 високий 
Страдчанська печера + - - - - - 1 низький 
Медова печера + - - - - - 1 низький 
Печери поблизу 
Миколаєва + + - + - - 3 високий 

Кар’єр в Демні + + - + - - 3 високий 
Кар’єр в Тростянці + - - + - + 3 високий 
Скеля Спас + - - + - - 2 середній 
Урицькі скелі + - - + - - 2 середній 
Водоспад Кам’янка + - - + - - 2 середній 
Водоспад Гуркало + - - - + - 2 середній 
Печерний монастир 
Розгірче - + - - - - 1 низький 
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The esthetic evaluation of outstanding landforms on high-
mountain areas of Lviv region, with natural and conservation status 
or high potential for recreational or unique anthropogenic forma-
tion was done. According to the criteria of uniqueness, architecture, 
visibility and combination with other elements of the landscape. 
Points landforms were divided by the degree of esthetic value in 
highly esthetic, aesthetic medium and low esthetic. esthetic evalua-
tion of landforms is important when designing trails in tourist routes 
on highlans and mountain districts in Lviv region. 
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Представлені еколого-географічні чинники, які сприя-
ють виникненню боліт у високогір’ї Чорногірського масиву 
Українських Карпат. Проаналізовано взаємозв’язок поширення 
певних типів рослинних угрупувань залежно від умов зро-
стання. Визначено напрямки антропогенного навантаження 
на болотні екосистеми та запропоновано можливі заходи їх 
охорони. 

Ключові слова: болото, екосистема, рослинні угрупування, 
фіторізноманіття. 

 

Болотом, за К. Є. Івановим [3], вважається ділянка тери-
торії з надмірним застійним чи слабо проточним зволоженням 
верхніх горизонтів ґрунтів, на яких зростає специфічна болотна 
рослинність з переважанням видів, пристосованих до умов 
надмірного зволоження і недостатньої кількості кисню, а також 
проходить процес торфонакопичення і товщина вже існуючих 
торфових відкладів така, що живі корені основної маси рослин 
не досягають мінеральної поверхні. 

У високогір’ї Чорногірського масиву болота трапляються 
порівняно рідко i займають днища льодовикових котлів, береги 
заростаючих озер, водотоків та депресивні елементи рельєфу з 
акумуляцією ґрунтових та інших вод. Т. Л. Андрієнко відзначала, 
що більшість боліт у Карпатах утворилася внаслідок ерозійної 
діяльності льодовика [1]. 

Об’єктом дослідження є болотні екосистеми високогір’я 
Чорногірського масиву Українських Карпат. Для підвищення 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 205 

 

ступеня репрезентативності обрано дві відмінні за еколого-
географічними умовами ділянки у межах північно-східного 
(ур. Цибульник – 1375–1380 м над р. м.) та південно-західного 
(ур. Озірне – 1633–1751 м над р.м.) макросхилів Чорногірського 
масиву. Предмет – функціонування болотних екосистем. Метою 
проведених досліджень – фіксація сучасного стану болотних 
екосистем, простеження причин формування боліт на цій тери-
торії, знаходження взаємозв’язків між різними елементами 
екосистем, з’ясування напрямків антропогенного навантаження 
на болотні екосистеми. 

Дослідження проводили впродовж 2010–2011 років. Гео-
ботанічні описи здійснені за загальноприйнятою методикою 
домінантної класифікації, яка найбільш якісно та змістовно 
характеризує взаємозв’язки поширення певних типів рослин-
них угрупувань залежно від умов їх існування (зокрема харак-
теру гідрологічного живлення, геоморфологічних та мікро-
кліматичних особливостей). 

У процесі дослідження здійснено описи 8 ділянок, на 
основі яких виділені три типи боліт: а) улоговинні з різно-
манітними джерелами живлення; б) болота, які займають депре-
сивні елементи рельєфу з акумуляцією дощових і талих вод; 
в) болота, які сформувались при заростанні високогірних озер. 
А також виділена заболочена водойма, яка з часом може пере-
творитися на болото.  

Першим типом є улоговинні з різноманітними джерелами 
живлення (ґрунтові та поверхневі води, атмосферне та снігове 
живлення). Яскравим прикладом таких є болото, що сформу-
валось в урочищі Цибульник (найбільше з усіх досліджених). 
Воно утворилося внаслідок взаємодії таких еколого-геогра-
фічних чинників: 
 сприятливі для заболочення умови рельєфу – ввігнуте 

дно кару, слабке зворотне падіння якого зумовлює заболочу-
вання; на території урочища чітко простежуються вали бічних 
і стадіальних морен, вихід з кара замикається поперечним 
уступом, який перекривається мореною, це спричинює застійні 
явища у характері водообміну між елементами водної сітки 
урочища та іншими складовими гідрографічної системи Чорно-
гірського масиву, що стимулює живлення болота; 
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 геологічні особливості спричинюють неглибоке заля-
гання ґрунтових вод та наявність місць їх виклинювання; 
 густа гідрографічна сітка формується потоками, що сті-

кають із крутих тильної і бічних стінок кару; 
 велике значення на формування болота має клімат 

Чорногірського масиву (велика кількість опадів, малий ступінь 
випаровуваності) та мікрокліматична складова самого урочища 
Цибульник (накопичення та збереження снігового покриву до 
початку літа, танення якого є одним із найвагоміших елемен-
тів водного живлення; відносна вітрова захищеність та ін.); 
 розвиток болотного, гігрофітного та мезогігрофітного 

типу рослинності, як похідного чинника від викладених вище. 
Залежно від умов зростання та стадії еволюції певної 

ділянки болота тут можна виділити шість типів рослинних 
угрупувань. 

Перший тип рослинних угрупувань трапляється на окраїн-
них ділянках болота. Для нього є характерним поширення 
злаків (куничник волохатий (Calamagrostis villosa (Chaix.) J.F. 
Gmel.) – домінант), частка інших родин у флористичному різно-
манітті незначна, моховий ярус – відсутній. Товщина торфу на 
даній ділянці не перевищує 35–40 см. Також простежується 
низький рівень водності торфу. Дана ділянка безпосередньо 
примикає до бічної морени. 

Для другого типу характерним є поширення різнотрав’я, 
яке представлене такими видами, як гадючник в’язолистий 
(Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch); жовтозілля суб-
альпійське (Senecio subalpinus Koch); осока чорна (Carex nigra 
(L.) Reichard), цибуля скорода (Allium schoenoprasum L.); хвощ 
болотний (Equisetum palustre L.), які є домінантами та субдомі-
нантами для кожного з своїх ярусів. На цій ділянці моховий 
покрив відсутній або малопотужний. Тут також присутні чагар-
ники, які представлені душекією (Duschekia viridis (Chaix) Opiz) 
та вербою сілезькою (Salix silesiaca Willd.). На цій ділянці спосте-
рігається збільшення частки води в торфових відкладах. Це 
зумовлено особливостями гідрологічного живлення, а саме 
протікання потоку Брескулець. Потужність торфових відкладів 
тут досягає 70–80 см. 
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Місце зростання третього типу рослинних угруповань 
характеризується зміною водного живлення, яке частково від-
бувається завдяки вклинюванню ґрунтових вод. Для цієї тери-
торії характерним є збільшення водності торфу. Його потужність 
досягає одного і більше метрів. У структурі фітоценозу осоки 
виступають домінантними видами, також присутній суцільний 
моховий покрив зі сфагнумів та політриху. На цій ділянці 
трапляються рослини занесені до Червоної книги України (2009), 
зокрема представники родини орхідних (види роду Dactylorhiza 
Nevski). 

 

 
Рис. 1. Болото урочища Цибульник, межі поширення рослинних 

угруповань (Типи рослинних угруповань зазначено в тексті) 
 

Для центральної частини болота відзначено зміну фіто-
ценозу. Для неї характерним є монодомінантний моховий покрив 
(Sphagnum sp.), з незначною участю трав’яних рослин (пухівка 
багатоколоскова (Eriophorum polystachyon L.), перстач прямо-
стоячий (Potentila erecta (L.) Raeusch.), осока пухирчаста (Carex 
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vesicaria L.) та осока чорна (Carex nigra)). Потужність торфових 
відкладів для даної ділянки досягає максимального значення 
(близько 3 м). 

В південно-східній частині болота ростуть суцільні зарості 
сосни-жереп (Pinus mugo Turra). Тут також присутній потужний 
моховий покрив, частка трав’яних рослин у структурі фіто-
ценозу незначна. В угрупуванні появляється чагарничковий 
ярус, який представлений брусницею (Rhodococcum vitis idaea 
(L.) Avr.). Дана ділянка характеризується зменшенням водності 
торфу. Товщина торфових відкладів складає 0,7–1,5 м. 

Шостий тип – зосереджений в місці виклинювання ґрунто-
вих вод та, частково, по берегах потоків, які проходять через 
болото. Водний режим – протічний. Рослинний покрив карди-
нально змінює свій характер і представлений переважно гігро-
фітними та мезогігрофітними видами. Домінантами для цієї 
ділянки є калюжниця болотна (Caltha palustris L.) та щавель 
карпатський (Rumex carpaticus Zapal.). 

Наступним типом боліт є утворені в депресивних елемен-
тах рельєфу з акумуляцією переважно дощових і талих вод. До 
цієї групи відносимо три досліджені болота, які утворилися в 
депресивних елементах рельєфу і поширені на пригребеневій 
частині схилу на вищих гіпсометричних рівнях (понад 1700 м 
над р. м.), закриваються виходами корінних порід. Дані ділянки 
є місцем залягання сніжників. Потужність торфових відкладів 
незначна. Водне живлення переважно дощове чи снігове, з 
незначною часткою фільтраційних вод. Для двох нижніх боліт 
характерним є випуклість центральної їхньої частини, що свід-
чить про завершальний етап їх утворення. 

Через свої високі гіпсометричні рівні та порівняно неве-
ликі розміри для цих боліт характерним є збіднений рослинний 
покрив. Залежно від умов зростання та стадії еволюції боліт 
тут можна виділити три типи рослинних угрупувань. Збільшення 
водності торфу спостерігається в напрямку до центральних 
частин боліт, що чітко відображається в структурі фітоценозів. 
Перший тип представлений злаками (біловус стиснутий (Nardus 
stricta L.) та щучник дернистий (Deschampsia caespitosa (L.) 
P.Beauv.)), моховий покрив – відсутній або незначний. Даний 
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тип фітоценозу трапляється на окраїнних ділянках боліт. Для 
другого типу характерна зміна угрупувань – збільшується частка 
мохів та осок у структурі фітоценозів. У третьому типі угрупу-
вань, який формується в центральній частині болота, домінують 
мохи. 

Третій тип боліт – утворені при заростанні високогірних 
озер, характерною ознакою яких є значна потужність торфу та 
найбільша частка води у торфових відкладах, а також наявність 
у центральній частині боліт невеликих озерець та постійних 
водотоків, які є основним елементом живлення.  

Рослинний покрив складається з трьох типів угруповань. 
Перший тип займає центральну частину боліт і представлений 
в трав’яному покриві домінантними видами – осоками, а також 
тут присутні кардамінопсис Галлера (Cardaminopsis halleri (L.) 
Hayek), перстач прямостоячий (Potentila erecta), нечуйвітер 
оранжево-червоний (Hieracium aurantiacum L.). Моховий покрив 
представлений сфагновими мохами і утворює суцільний килим. 
Другий тип характерний розміщенням на берегах потоків (слабо 
протічний та протічний типи водного режиму), тут зростають 
здебільшо гігрофітні та мезогігрофітні види (жеруха Опіца 
(Cardamine opizii J. et C. Presl), скереда болотна (Crepis paludosa 
(L.) Moench), та ін.). Моховий покрив поширений плямами. На 
окраїнних, менш обводнених ділянках формуються зарості 
сосни-жереп, у яких трапляється брусничники, представленість 
трав’яного покриву тут незначна. 

Для заболоченої водойми характерною рисою є протічний 
водний режим. Рослинний покрив представлений переважно 
гігрофітними та мезогігрофітними видами, домінантами серед 
яких є калюжниця болотна (Caltha palustris). Також тут, серед 
політрихуму та сфагнуму, у травостої трапляються кардамі-
нопсис Галлера (Cardaminopsis halleri), лігустик мутеленовий 
(Ligusticum mutellina (L.) Crantz), геліосперма карпатська (Helio-
sperma carpaticum (Zapal.) Klok.). На краю болітця менш зволо-
жені місця займають зарості щучника дернистого (Deschampsia 
caespitosa). 

Болотні екосистеми Чорногори є оселищем цілої низки 
раритетних, в першу чергу, реліктових видів рослин. Особливу 
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цінність з флористичної точки зору складають різнотравні 
угруповання периферійної частини болотної екосистеми уро-
чища Цибульник, розміщення якої на нижчих гіпсометричних 
рівнях, а відповідно кращі еколого-географічні умови, сприяють 
як загальному збільшенню фіторізноманіття, так і наявності 
рослин занесених до Червоної книги України (2009), зокрема 
представників родини орхідних (види роду Dactylorhiza Nevski, 
Gymnadenia conopsea L., Traunsteinera globosa Reichenb.). Також 
на території досліджуваних боліт трапляються рідкісні рослинні 
угрупування формації гірськососново-сфагнової, які занесені 
до Зеленої книги України (2009). 

Однією з найбільших проблем збереження боліт високо-
гір’я є значне антропогенне навантаження, що виникає через 
активну туристичну діяльність та низьку екологічну культуру 
відпочивальників. Антропогенне навантаження на болота про-
являється в таких чинниках: 
 витоптування, виривання та викопування рослин людьми, 

зокрема рослини занесених до Червоної книги України; 
 витоптування та вигризання рослин при випасанні худоби; 
 зміна гідрологічного режиму боліт при прокладанні стежок 

чи створенню місць ночівлі туристами, а також ущіль-
нення торфової маси; 

 зміна хімічного складу води боліт; 
 засмічення території боліт органічними та неорганіч-

ними рештками. 
Заходи щодо зменшення ступеня антропогенного наван-

таження на болотні екосистеми: проведення екоосвітніх заходів 
серед населення; регулювання кількості туристів, які відвіду-
ють КПП; контрольоване випасання худоби; створення альтер-
нативних туристичних маршрутів, що зменшить навантаження 
на вже існуючі стежки; створення оснащених місць ночівлі 
туристів. 
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Розглянуто передумови для підготовки фахівців турис-
тичного супроводу у місті Львові та умови акредитації, видачі 
дозволів на право здійснення туристичного супроводу. Подано 
опис курсів екскурсоводів й гідів у Львові. Виділені проблеми 
цієї галузі та шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: туристичний супровід, акредитація, під-
готовка екскурсоводів. 

 
Львів – єдине місто України, яке зберегло середньовічну 

планувальну структуру центральної частини, має понад 2 000 
пам’яток архітектури, які пов’язані з історією заснування та 
розвитку міста й держави. Міжнародним визнанням унікаль-
ності Львова стало внесення ансамблю історичної забудови 
центральної частини міста до Списку Світової Спадщини 
ЮНЕСКО в 1998 році. 

Туризм у Львові визнаний одним із пріоритетних напрям-
ків розвитку, отже і не дивно, що у нашому місті розвивається 
ця галузь. Проводяться різноманітні фестивалі, відкриваються 
тематичні ресторани, встановлюються гіди-показники та карти. 
Кожна людина, кожна національність може знайти у цьому 
місті щось своє. Проте, щоб показати місто у всій його красі, 
щоб зацікавити ним туристів і навіть власних жителів, щоб 
піднести його до вершин світової культури та архітектури 
потрібно знати культуру та історію міста Львова. На кого 
покладається місія привернути увагу туристів та зацікавити 
їх? Звичайно, на екскурсоводів та гідів. Якщо екскурсовод 
досконало знає історію міста, архітектуру, пишається Львовом, 
то відповідно він може зацікавити ним і інших людей, зробити 
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імідж місту, привернути до нього увагу і зрештою зробити своє 
місто головним туристичним центром України. Для того, щоб 
знати, треба навчатися. У Львові є передумови для успішного 
вивчення історії міста та здобуття ще однієї професії. 

У Львові діє декілька навчальних ліцензованих курсів 
гідів-перекладачів та екскурсоводів, на яких навчають основ 
екскурсійної діяльності містом, його історії, архітектури. Нав-
чання поєднує теоретичні та практичні заняття, показові екскур-
сії, відвідання музеїв. Всі, хто бажає знати про Львів, подоро-
жувати і відкривати для себе все нові місця, пам’ятки архі-
тектури та природи, набути ще одну професію, освоїти архі-
тектурні терміни, знати глибоко історію краю, історію міста, 
історію релігії відвідують ці курси, лекції, практичні заняття, 
слухають екскурсії, відпрацьовують прийому показу та розповіді 
в екскурсіях, щоб згодом стати кваліфікованим фахівцем тури-
стичного супроводу. Після успішного закінчення курсів, їх учень 
отримує сертифікат, який дає змогу захисту перед акредита-
ційною комісію з метою отримання посвідчення гіда-перекла-
дача чи екскурсовода [5]. У таблиці наведенні курси гідів-пере-
кладачів та екскурсоводів, що діють у Львові, а також їхня 
характеристика. 

Після успішного закінчення курсів на випускників чекає 
ще один етап – захист перед акредитаційною комісію, яка має 
право надавати дозволи на здійснення туристичного супроводу 
фахівцями туристичного супроводу. У Львові цими питаннями 
займається Львівська обласна державна адміністрація, управ-
ління розвитку туризму та курортів, відділ туризму. Поло-
ження про акредитаційну комісію у Львові та її склад за-
тверджуються розпорядчими актами голови місцевого органа 
виконавчої влади за поданням структурних підрозділів з питань 
туризму і курортів обласної держадміністрації [2]. До складу 
акредитаційної комісії (не менше 5 осіб) входять представники 
структурних підрозділів з питань туризму місцевих органів 
виконавчої влади та громадських організацій туристичної 
спрямованості, фахівці туристичного супроводу зі стажем роботи 
не менше п’яти років, представники суб'єктів підприємницької 
діяльності, що надають екскурсійні послуги та послуги туристич-
ного супроводу. 
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Таблиця 1 
Курси гідів-перекладачів та екскурсоводів, які діють у Львові* 

Назва курсів 
Рік 

засну-
вання 

Тривалість 
курсів 

Вар-
тість 

курсів 

Мова 
навчання 

Контактна 
інформація 

“Мандри-
Плюс” 

2005 жовтень–
травень 

2430 українська, 
польська, 

англійська, 
німецька, 

французька 
італійська 

м. Львів, вул. 
Герцена, 9, 

+38 (032) 297-
53-72 

Курси при 
Львівській 
Асоціації 
Розвитку 
Туризму 

2001 жовтень–
травень 

2400 українська, 
польська, 

англійська, 
німецька 

м. Львів, вул. 
Винниченка, 

12, 
+38 (032) 297-

57-51 
Курси при 

МГО “Львівсь-
кий Центр 
Екскурсо-

водів” 

2002 грудень–
червень 

1700 українська м. Львів, вул. 
О.Степанівни, 

2, 
+38 (032) 297-

08-21 
Курси при 

ЗАТ “Львів-
турист” 

2000 жовтень–
березень 

1600 українська м. Львів, вул. 
Коновальця, 

102 
+38 (032) 272 

95 34 
Курси центру 
“Паломник” 
при ДФ Св. 

Володимира 

2005 вересень-
грудень; 
лютий-
травень 

900 українська м. Львів, вул. 
Бандери, 91, 

+38 (032) 243-
27-12 

Курси при 
ЗУРА “Львів-
технополіс” 

2006 вересень–
лютий, 
січень–
липень 

1560 українська м. Львів,  вул. 
Чорновола, 

57, 
+38 (032) 270- 

47-60 

* складено автором на основі джерела [4] 
 

Фахівці туристичного супроводу для отримання  Дозволу 
мають подати акредитаційній комісії заяву встановленого 
зразка, 4 фотокартки та такі документи, завірені в установ-
леному порядку: 
 паспортні дані; 
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
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 копію диплома про освіту (повна вища, базова вища 
освіта); 

 копію документа про закінчення спеціальних фахових 
установ; 

 копію посвідчення екскурсовода й гіда-перекладача 
(старого зразка) у разі його наявності; 

 копію документа про перепідготовку чи підвищення 
кваліфікації; 

 копію трудової книжки; 
 копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта під-

приємницької діяльності (якщо екскурсовод чи гід-пере-
кладач самостійно надає екскурсійні послуги або інший 
фахівець туристичного супроводу послуги туристичного 
супроводу як суб'єкт підприємницької діяльності). 
Акредитаційна комісія запрошує претендента на спів-

бесіду, щоб отримати від нього додаткову інформацію про фахо-
ву підготовку. Протягом 10 днів з моменту прийняття рішення 
акредитаційною комісією претендент особисто або через упов-
новажений ним орган чи особу отримує: 
 посвідчення про надання Дозволу встановленого зраз-ка 

або мотивовану відмову у видачі Дозволу в письмо-вій 
формі; 

 нагрудний знак (бейдж) установленого зразка. 
Акредитаційна комісія може відмовити претенденту у 

видачі Дозволу на право здійснення туристичного супроводу. 
Підставою для відмови видачі Дозволу претенденту є надання 
заявником документів не в повному обсязі чи з недосто-вірною 
інформацією або виявлено невідповідність поданих документів 
вимогам законодавства. В такому випадку акредитаційна комісія 
повертає їх претенденту в десятиденний строк від дня над-
ходження з мотивованою письмовою відмовою у видачі Дозволу.  

Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу ви-
дається строком на три роки. Продовження строку дії Дозволу 
здійснюється у порядку,  установленому для його отримання [1]. 

Законодавство, яке регулює екскурсійну діяльність на 
території Львова існує досить непогане, проте є таки ряд про-
блем, питань, які потребують розгляду і вдосконалення. 
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Насамперед потрібно вдосконалити систему контролю за 
проведенням екскурсійної діяльності. Управління туризму 
департаменту “ЄВРО-2012” Львівської міської ради та управ-
ління муніципальної дружини мають право проводити пере-
вірки правомірності проведення екскурсійної діяльності на 
території м. Львова гідами-перекладачами, екскурсоводами та 
іншими фахівцями туристичного супроводу. Проте, насправді 
такі перевірки проводяться вкрай рідко. Зважаючи на це у 
місті працює багато “тіньових” екскурсоводів, які не отримали 
Дозволу акредитаційної комісії на право здійснення туристич-
ного супроводу та бейджу. Ці екскурсоводи не занесені в списки 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб. 
Відповідно потрібно виводити з тіні роботи нелегальних екскур-
соводів, які працюють самостійно, без скерування туристичної 
фірми. Також проблемою є ті екскурсоводи, які не є безпо-
середньо львівськими екскурсоводами. Слід усунути з міста 
іноземні та іногородні фірми, які займаються поставкою 
екскурсоводів з інших регіонів чи з інших держав.  

Крім того, слід посилити контроль за дотриманням вико-
нання вимог екскурсійної методики під час проведення екскурсій, 
наприклад, шляхом перевірок представниками методичних 
рад поводження екскурсоводів на маршруті. Адже деякі з 
екскурсоводів не достовірно знають матеріал, історичні факти 
і тому придумують щось своє, або ж проводять екскурсію не 
так, як це прийнято, а це відповідно відображається у став-
ленні екскурсантів до міста взагалі, створює йому негативний 
імідж. Також на ринку з досить жорсткими умовам ціновою 
конкуренції зросла кількість суб’єктів підприємництва, які, 
пропонуючи більш дешеві ціни, фактично перетворюють екскур-
сії на суто перевезення до об’єктів, практично не виконуючи 
духовну-пізнавальну та виховну цілі екскурсійної роботи. 

Також зараз проблемою у Львові залишається надання 
туристичного супроводу неповносправним. Часи міняються: 
люди з особливими фізичними потребами починають справед-
ливо вимагати від суспільства відкритості, вільного доступу до 
всіх загальних ресурсів – в тому числі до відпочинкових зон, 
туристичних маршрутів, цікавих об'єктів архітектури та при-
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роди, парків, пляжів тощо. Львів абсолютно не готовий до 
обслуговування людей з особливими потребами: наші рекреа-
ційні зони не пристосовані до їх побажань та вимог, не має 
спеціалістів, методик та практичного досвіду роботи зданою 
категорією туристів. У країні від 8 до 12 % неповносправних 
осіб, тобто в Україні (близько 5 млн. осіб) потенційних туристів, 
якими нехтують. У місті не має жодної туристичної фірми, яка 
спроможна обслуговувати місцевих екскурсантів та туристів з 
обмеженими фізичними можливостями. Зараз у місті налічу-
ється понад 370 спеціалістів туристичного супроводу, які 
офіційно пройшли акредитацію у при Львівській обласній 
державній адміністрації та абсолютно не володіють ані теоре-
тичними знаннями, ані практичними навичками стосовно роботи 
з екскурсантами-інвалідами. У Львові слід активізувати суспільну 
думку стосовно забезпечення права на відпочинок неповно-
справним особам у м. Львові, спонукати керівників туристичної 
інфраструктури прискорити пристосування об’єктів до вимог 
неповносправних осіб; переконувати в доцільності та навчати 
менеджерів туристичних фірм міста розробляти маршрути по 
Львову з врахуванням специфічних можливостей різноманітних 
категорій людей з обмеженими фізичними можливостями; 
рекомендувати ліцензіатам, які проводять навчальні курси з 
підготовки екскурсоводів по Львову, включити у їхні щорічні 
навчальні програми спеціально розроблений курс по роботі з 
туристами-інвалідами, підготувати акредитованих екскурсо-
водів та перекладачів Львова до специфіки роботи з місце-
вими екскурсантами та туристами-інвалідами [6]. 

Отже, законодавство у сфері надання туристичного супро-
воду у Львові розроблене, проте існують певні проблеми щодо 
його виконання та вдосконалення, які слід вирішити, щоб забез-
печити якісне надання туристичного супроводу фахівцями 
туристичного супроводу та підвищити таким чином імідж 
Львова на внутрішньому та зарубіжному ринках. 
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Визначено типи асиметрії долин на основі топографіч-
них карт масштабу 1 : 25 000. Симетричні долини зустріча-
ються у верхів’ї річкових долин, правостороння асиметрія 
характерна для р. Золочівка (у верхів’ї річки і на межі злиття з 
бічними притоками), для В’ятини (для всього досліджуваного 
відрізку), лівостороння – для Західного Бугу і Лугу. 
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Буг, Головний європейський вододіл. 

 
Асиметрія флювіального рельєфу за І. Г. Черваньовим [4] – 

сукупність відхилень від білатеральної симетрії, що виявля-
ються у відмінах морфології і морфометрії протилежних схилів 
ерозійних форм і вододілів. Характерним прикладом асиметрії 
флювіального рельєфу може служити типова для річкових долин 
позальодовикової зони правобічність: круті корінні праві борти 
долин і терасовані ліві положисті схили. У долинах великих рік 
співвідношення ширини правого і лівого схилів сягає 1 : 10 і 
більше. 

Найбільш вираженою у рельєфі є асиметрія річкових долин, 
яка характеризується високою наочністю. Саме тому на аси-
метрію рельєфу вперше звернули увагу через відмінності право-
го і лівого берегів великих річок. 

Вивчення явища асиметрії має важливе практичне зна-
чення. Через різноманітність причин і форм вияву, асиметрія є 
явищем, яке потребує різносторонньої оцінки рельєфу, його 
динаміки і напрямку розвитку, ступеня зумовленості тим чи 
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іншими природним фактором. Детальний аналіз комплексу 
факторів, що впливають на розвиток асиметрії ерозійних форм 
рельєфу певної території – цінне джерело інформації про сучасні 
географічні умови та ті, що діяли у минулому. За їх допомогою 
можна виявити взаємозв’язок з літологією, гідрологічними 
особливостями, рослинним і ґрунтовим покривом [1]. 

Великий внесок у вивчення асиметрії рельєфу зробили 
І. С. Щукін, К. І. Геренчук, В. П. Філософов, Г. Карраш, Ю. В. Баба-
нов, І. Г. Черваньов та ін. 

Вороняки – центральна частина Гологоро-Кременецького 
краю Поділля [3]. На півночі вони межують з двома геоморфо-
логічними районами Малого Полісся: Буго-Стирська хвиляста 
рівнина і Бродівська зандрова рівнина, на півдні – з трьома 
районами Подільської височини: Тернопільським плато, Товтра-
ми і Хмельницьким плато, на заході і сході – з підрайонами 
Гологоро-Кременецького горбогір’я, відповідно, Гологорами і 
Кременецькими горами. 

У Вороняках Р. М. Гнатюк [2] виділяє три типи рельєфу: 
1) горбисті, горбисто-пасмові, місцями платоподібні структурно-
денудаційні рівнини, переважно підвищені і горбисто-пасмові; 
2) платоподібні денудаційні і структурно-денудаційні рівнини; 
3) плоско-хвилястий, місцями представлений східчасто-денуда-
ційною рівниною. Перший тип характерний для західної частини 
Вороняк (подібний до Гологір). Другий, загалом платоподібний 
тип рельєфу має риси притаманні Тернопільському плато і 
частково Кременецьким горам. Власне у східній частині Воро-
няки більш-менш плавно переходять у Тернопільське плато. 
Третій тип рельєфу поширений у долинах річок і улоговин. 

Територія західної частини Вороняцького пасма включає 
в себе долини річок Західний Буг, Золочівка, Луг, В’ятина, Бужок, 
Ліберка і дрібніші річкові долини, які зумовлюють значне роз-
членування рельєфу. Найвищі абсолютні висоти розміщенні на 
межиріччях Західного Бугу, Лугу і В’ятини (441,7 м; 436,9 м – 
Гуке) у північній (більшій) частині цієї досліджуваної території. 
Найнижчі висоти приурочені до долини р. Золочівка і Захід-
ного Бугу, зокрема в районі урочища Став, коливаються близько 
230 м. 
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На цій території проходить Головний європейський водо-
діл, що розділяє басейни Європейських річок, на ті, що впа-
дають до Балтійського і Північного морів і на ті, що відно-
сяться до Чорного і Середземного морів. На досліджуваній 
території він проходить через вершини з абсолютними від-
ітками 387, 385,9 і 395 м. У Вороняках виділяють декілька 
річкових басейнів. До басейну Балтійського моря належить 
Західний Буг та її притока Золочівка (басейн Вісли), до басейну 
Чорного моря – Стир, Іква (басейн Дніпра) та верхів’я Серету 
(В’ятина, Луг) і частково Стрипи (басейн Дністра). 

Асиметрія долин визначалась на основі аналізу топогра-
фічних карт масштабу 1 : 25000 за відносною крутістю схилів 
(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Асиметрія долин західної частини Вороняк 

 
Долина річки Західний Буг. Річка Західний Буг бере свій 

початок біля с. Верхобуж. Її витік складається із трьох потоків, 
які зливаються в єдине русло в Колтівській улоговині, між 
селами Колтів і Руда Колтівська. Якщо характеризувати витоки 
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з півночі на південь, то для першого і другого характерна ліво-
стороння асиметрія, а для третього у верхів’ї характерна право-
стороння асиметрія (приблизно 1/3 довжини долини), яка 
змінюється на лівосторонню. Найпівнічніший з потоків має 
три праві притоки з напрямками південного (південно-схід-
ного, південного, загалом південно-західного) простягання. 
Найбільша з приток, що тече балкою Опаки, також є одним з 
витоків Західного Бугу на схилах г. Гуке. Загалом у цих при-
токах переважає правостороння асиметрія. Найпівденніша при-
тока, яка починається на околиці с. Тростянець і впадає біля с. 
Колтів характеризується правосторонньою асиметрією. У зв’язку 
з рівнинністю території визначення асиметрії за крутістю схилів 
є проблематичним. Власне долина Західного Бугу має змінну 
асиметрію, хоча переважає правостороння асиметрія (найдов-
ший відрізок від урочища Калинка до с. Черемошня). Для долини 
характерне значне заболочення. Відносно вирівняна територія 
з висотами, що коливаються у межах 250–270м. Долина пред-
ставлена рівнинною територією для якої характерне значне 
заболочення. Відносно вирівняна територія з висотами, що 
коливаються у межах 250–270 м. Правостороння асиметрія 
переважає у місці злиття трьох витоків і у середній частині 
річки (слабовиражена), лівостороння – у районі сіл Білий Камінь і 
Бужок. Західний Буг починаючи від с. Руда Колтівська має досить 
багато правих і лівих приток. Серед правих приток виділено 
4 великі і 3 дрібні, серед лівих – 2 великі і 2 дрібні. Загалом за 
довжиною праві притоки помітно переважають. Великі праві 
притоки характеризуються переважаннями лівосторонньої аси-
метрії, хоча їх притоки часто мають правосторонню асиметрію. 
Ліві притоки Західного Бугу мають переважно північний напрям 
простягання, немає домінування певного типу асиметрії. 

Долина річки Золочівка. Золочівка частково виступає пів-
денно-західною межею Вороняк. Проаналізувавши ділянку від 
м. Золочева до с. Гончарівка характеризуються змінною аси-
метрією при незначному переважанні крутіших лівих схилів. 
Золочівка на цьому відтинку має чотири праві притоки пере-
важно субширотного простягання, яким властива нестійка 
(право- або лівостороння) асиметрія. Слаборозчленована тери-
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торія, для якої характерна заболоченість у середній течії. 
Долина переважно діагонального (ПдСх-ПнЗх) напрямку, з 
дрібними меандрами. 

Долина річки В’ятина. На території досліджень розміщена 
лише верхів’я цієї річки. Характеризується незначними пере-
падами висот між витоком і закінченням відрізку. Витік роз-
міщений біля однієї з найвищих висот Вороняк – 441,7 м. Схили 
долини не дуже відрізняються за висотою і крутістю. Для цієї 
долини з притоками характерне переважання правосторон-
ньої асиметрії схилів. Абсолютні висоти коливаються від 365 
до 390 м. 

Долина річки Луг. Річка починається дуже близько пів-
нічного краю Поділля, на південь від с. Ясенів. Головна річка 
має у верхів’ї правосторонню асиметрію, далі – лівосторонню, 
напрям – майже широтний (Зх-Сх). Луг на цьому відтинку 
приймає більше правих приток, ніж лівих, що пов’язано з 
асиметричністю сусідніх межиріч і близькістю уступу Вороняк. 
Річка має 4 праві і 3 ліві притоки. Серед правих приток від-
чутно переважає правостороння (за винятком найвищої), ліві 
притоки мають виключно правосторонню асиметрію. Отже, це 
свідчить про загальну для цієї річкової системи більшу кру-
тість західних схилів. 

Отже, за даними картографічних досліджень для тери-
торії Вороняк не підтверджується правило, яке характерне для 
всієї території Подільської височини і полягає у переважанні 
лівосторонньої асиметрії схилів річкових долин. Вороняки – це 
вододіл річкових басейнів і саме тому не має чіткої законо-
мірності у визначенні і виявленні асиметрії. Симетричні доли-
ни зустрічаються у верхів’ї річкових долин, правостороння 
асиметрія характерна для р. Золочівка (у верхів’ї річки і на 
межі злиття з бічними притоками), для В’ятини (для всього 
досліджуваного відрізку), лівостороння – для Західного Бугу 
(по всьому простяганню, окрім бічних приток) і для Лугу. 
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study interval), left-side – for the Western Bug and Lug. 

Keywords: asymmetry of relief, Woroniak, Western Bug, Chief 
European watershed. 
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Трубопровідний транспорт – вид транспорту, що здійснює 

передачу на відстань рідких, газоподібних або твердих про-
дуктів трубопроводами. Сучасний розвиток трубопровідного 
транспорту зумовлений досягненнями в металургії і машино-
будуванні, а також потребами господарства в транспортуванні 
рідких та газоподібних продуктів. Велике значення трубопро-
відного транспорту за останній період в різних країнах світу є 
наслідком швидкого розвитку світової нафтогазодобувної та 
газодобувної промисловості. Географічне розміщення головних 
родовищ нафти і газу в більшості країн не збігається з роз-
міщенням основних районів споживання цих видів палива, 
внаслідок чого виникає необхідність транспортування великих 
вантажопотоків нафти, нафтопродуктів і газу. 

Європа – високорозвинений регіон із дефіцитом енерго-
ресурсів, зокрема нафти та природного газу. Незважаючи на 
це, ЄС є важливим учасником світового ринку енергоресурсів. 
Частка споживання енергії в країнах ЄС становить 16 %. Щодо 
потенційних запасів енергетичної сировини, країни ЄС мають 
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усього приблизно 0,7 % світових запасів нафти, 2,2 % запасів 
природного газу, 7,4 % вугільних запасів. Незважаючи на те, 
що ЄС проводить активну політику щодо зменшення залежності 
від невідновлювальних джерел енергії, у найближчі роки тен-
денція буде зберігатися. Попит на електроенергію також буде 
збільшуватись. Значний дефіцит енергоресурсів та неможливість 
самозабезпечення енергією є однією з головних особливостей 
енергетичного сектору ЄС. Сьогодні ЄС є головним імпортером 
палива, частка видів яких складає: нафта 70 %, газ 40 %, тверде 
паливо 50 %. У перспективі потреби у енергоресурсах будуть 
збільшуватися. Основні тенденції відображено на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Динаміка та структура імпорту паливних ресурсів 

в країни ЄС у 1990–2020 роках 
 

Отже, очевидно, що Європа залежить від імпорту нафти 
та газу, які найбільш доцільно транспортувати трубопровід-
ним транспортом. 

Збільшення попиту на дешеву енергію природного газу і 
економічні переваги трубопровідного транспорту (ТТ) стали 
передумовами швидкого розвитку мережі магістральних газо-
проводів в країнах Європи. 
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Згідно з даними 2011 р. імпорт газу в Європу у відсотко-
вому співвідношенні становить: Росія – 36,2 %, Норвегія – 34,6 %, 
Алжир – 14,5 %, інші країни – 14,7 %. З метою енергетичної 
безпеки Європа розширює інфраструктуру. Пріоритетні проекти 
Європи об’єднують газопроводи з Європи, Азії та Африки в 
“трансєвропейські мережі”. Програми згруповані за трьома 
інфраструктурними вісями: Росія – Європа, Африка – Європа, 
Транскаспійський напрямок. 

Значну роль відіграє програма “INOGATE”. Це міжнародна 
програма співпраці у сфері енергетики між ЄС, Туреччиною та 
новими незалежними державами, за виключенням країн Балти-
ки та Російської Федерації. Офіційно – це міжнародна співпраця 
між ЄС, прибережними країнами Чорного та Каспійського морів 
та сусідніми з ними країнами. Програма реалізується через 
програму ЄС “EuropeAid”, за підтримки секретаріату, який роз-
ташовано в Києві (Україна) та регіонального офісу в Тбілісі 
(Грузія). 

Першим пріоритетним напрямком постачання газу є 
“Росія – Європа”. Найбільш потужною магістраллю у даному 
напрямку є “Ямал – Європа“ – російський експортний газо-
провід, що з’єднує родовища півночі Західного Сибіру з кінце-
вими споживачами в Західній Європі. Магістраль проходить 
територією Білорусії та Польщі. Пропускна здатність газо-
магістралі – близько 33 млрд м3/рік. Довжина магістралі стано-
вить понад 4000 км: територією Росії (2900 км), Білорусії (580 
км), Польщі (665 км) [5]. 

Велике значення має також газопровід “Уренгой – 
Помари – Ужгород” – експортний газопровід, з’єднує Уренгой-
ське газове родовище та газові родовища півночі Західного 
Сибіру із Ужгородом, газ транспортується кінцевим спожива-
чам у Центральній та Західній Європі. Перетинає газогін 
російсько-український кордон на північ від міста Суми. По 
території України газ транспортується до КС “Ужгород” на 
українсько-словацькому кордоні та до менших компресорних 
станцій на угорському та румунському кордонах. Будівництво 
газопроводу завершено в 1983 р. Загальна довжина газогону 
становить 4451 км, потужність – 32 млрд м3/рік. Діаметр труб 
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становить 1420 мм. Протяжність цього трубопроводу територією 
України становить 1160 км, на трасі знаходяться дев’ять компре-
сорних станцій. 

Газопровід “Союз” (Оренбург – Держкордон) – експорт-
ний газопровід, яким газ транспортується із Оренбургського 
газоконденсатного родовища у Центральну та Західну Європу. 
Побудований він в СРСР у 1975–1979 рр. Технічними характе-
ристиками газопроводу є: продуктивність (проектна) – 26 млрд 
м3/рік; діаметр труб – 1400 мм; довжина (на території України) – 
1567,3 км. 

“Африка – Європа” – друга пріоритетна інфраструктурної 
вісь ЄС, що з’єднує Алжир з південно-європейськими країнами 
і з північчю Європи. Проект передбачає будівництво чотирьох 
ліній газопроводу з Алжиру через Іспанію, Італію, Францію та 
інші країни ЄС. Введення їх в експлуатацію дозволить підви-
щити поставки газу в Європу з Алжиру до 31 млрд м3/рік. 

Ця вісь включає такі чотири гілки газопроводу: 
 Алжир – Марокко – Іспанія – Франція; 
 Алжир – Іспанія – Франція; 
 Алжир – Сардинія – Корсика – Франція – Італія; 
 Алжир – Туніс – Італія. 

“Транскаспійський газопровід” – ця вісь з’єднує При-
каспійський і Центрально-Азіатський регіони з Європою. Група 
проектів вздовж цієї осі націлена на підключення трубопро-
водів з Іраку, Ірану й Азербайджану до запланованої системі 
газопроводів в південній і південно-східній Європі. 

Оскільки Росія є найбільшим імпортером газу в країни 
Європи, Єврокомісія має на меті диверсифікувати поставки 
газу на територію Європи, спростити транспортування, змен-
шити кількість транзитних країн. Тому не припиняється пошук 
альтернативних шляхів постачання газу. Сьогодні можна ви-
окремити три основні альтернативні газопроводи: “Північний 
потік” (“Nord Stream”), “Південний потік” (“South Stream”), “На-
букко” (“Nabucco”). “Північний потік” є діючим, а “Південний 
потік” та “Набукко” – проекти, реалізація яких запланована у 
найближчі роки [7]. 

“Північний потік” – лінія газопроводу з Росії по дну Балтій-
ського моря. Магістраллю російський газ поставляється в 
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Німеччину, Данію, Швецію, Нідерланди і Великобританію. Під-
водна ділянка газопроводу протяжність приблизно 1200 км 
з’єднює бухту Портова (біля міста Виборг) з Грайфсвальд на 
узбережжі Німеччини. Пропускна здатність трубопроводу ста-
новить 27,5 млрд м3/рік. Передбачається будівництво другої 
вітки газопроводу й збільшення пропускної здатності у 2 рази, 
до 55 млрд м3/рік [6]. 

“Набукко” – проектований магістральний газопровід 
3,3 тис. км завдовжки в обхід України та Росії з Центральної 
Азії до країн ЄС, перш за все, Австрії й Німеччини. Проектна 
потужність – 26–32 млрд м3/рік. Очікувана вартість проекту 
складає 7,9 млрд євро. Проте на початку травня 2011 р. стало 
відомо, що оцінка проектних інвестицій у газогін “Набукко” 
збільшена до 12–15 млрд євро [8]. 

“Південний потік” – альтернатива транспортування росій-
ського природного газу через Чорне море до Болгарії і далі в 
Грецію, Італію й Австрію. Проект розглядається як конкурент 
запланованому газопроводу “Набукко”. “Південний потік” – 
російсько-італійський проект системи газопроводів, що має 
пройти дном Чорного моря з Новоросійська в болгарський порт 
Варну (або до Румунії) і далі через Балканський півострів в Іта-
лію та Австрію. 

Імпорт нафти з Росії в Європу має настільки велике зна-
чення, що загалом нафтопровідний транспорт Європи можна 
класифікувати як нафтопроводи з Росії та нафтопроводи інших 
регіонів. 

Система нафтопровідного транспорту Росії – це 48,7 тис. 
км магістральних нафтопроводів, що охоплюють 393 пере-
качувальні станції. Пропускна спроможність нафтопроводів – 
понад 400 млн т/рік. Протяжність нафтопродуктопроводів пере-
вищує 20000 км, зокрема 15000 км магістральних та близько 
5000 км розподільчих. Річна потужність нафтопродуктопро-
відної системи, що охоплює 100 нафтопродуктоперекачувальних 
станцій, складає 49 млн т. Виходячи з геостратегічних інтересів 
Росії і глобальних процесів у системі видобування та вико-
ристання енергоносіїв, головні напрямки розвитку систем транс-
порту нафти і нафтопродуктів із Росії – це балтійський, північ-
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ний, південний та східний. Головним експортним маршрутом 
транспортування російської нафти на захід є трубопровід 
“Дружба” з номінальною пропускною здатністю 60 млн т/рік. 
Нафтопровід перетинає територію Білорусі, поділяючись на 
дві вітки – північну та південну. Північна – проходить через 
Білорусь, Польщу і далі до Німеччини. Південна – перетинає 
північ України і простягається через Угорщину та Словаччину, 
закінчуючись у Чехії. Північна магістраль завантажена повністю, 
у той час як південна має запас пропускної здатності. Сьогодні 
Росія намагається збільшити потужність південної вітки, з’єднав-
ши її  з трубопроводом “Adria”. 

 

Рис. 2. Потужність окремих проектованих 
трубопроводів, млн. м3/рік 

 
Серед інших перспективних джерел постачання нафти в 

країни ЄС є Казахстан, Азербайджан та інші. В даному випадку 
Україна також може залучитися до транспортування “чорного 
золота” у країни Європи. Насамперед через нафтогін “Одеса –
Броди”. 
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Щодо власних запасів нафти, то Європа має порівняно 
невеликі запаси газоконденсату – 3,1 млрд. т. Відкриття на 
початку 1970-х років великих покладів нафти і газу в Північ-
ному морі вивело Великобританію на друге місце в Європі за 
видобутком нафти, а Норвегію – на третє. 

Отже, трубопровідний транспорт відноситься до числа 
нових засобів сполучення, які інтенсивно розвиваються в наш 
час. На сучасному етапі основним видом палива залишається 
нафта та нафтопродукти, що призвело до інтенсифікації трубо-
провідного транспорту. Трубопровідний транспорт в даний 
час з окремих магістралей створив взаємозалежні, іноді кругові 
транспортні системи з доставки споживачам газу, нафти і нафто-
продуктів регіонального та міждержавного значення. 
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Проаналізовано сучасний стан гольф-туризму в Україні. 
Досліджено географію розташування та охарактеризовано 
гольф-центри на території держави. Визначено передумови 
розвитку гольф-туризму в Україні та його перспективи. 

Ключові слова: гольф-туризм, гольф-клуб, гольфове поле. 
 
Гольф-туризм – діяльність осіб, пов’язана з їх перебу-

ванням поза межами постійного місця проживання з метою 
безпосередньої участі у грі або відвідання гольф-турнірів у 
якості глядачів – переживає значний ріст і поширення у світі, 
налічуючи близько 25 млн. практиків у США, 15 млн. в Японії 
та 2.5 млн. у Європі [1, c. 180]. 

Наявність гольф-полів демонструє високий рівень ком-
форту та послуг в цьому регіоні, а також розуміння цих стан-
дартів, як приймаючою стороною, так і клієнтом [7]. 

В Україні наявні всі передумови для розвитку гольф-
туризму: території придатні для спорудження гольф-полів, різно-
манітність ландшафту, цільовий сегмент в особі вітчизняних 
бізнесменів та їх іноземних партнерів, привабливість України 
для європейських туристів як не до кінця відкритої і зрозу-
мілої держави пострадянського простору. Яка все ж заявляє 
свої позиції у туристичній сфері. Окрім того, сприятливим 
чинником для розвитку гольф-туризму в нашій державі пови-
нен стати цьогорічний чемпіонат Європи з футболу ЄВРО-2012, 
що проводитиметься на теренах Польщі та, зокрема, України. 
оскільки туристи, які прибудуть на гру у якості гравців чи 
вболівальників, матимуть можливість оцінити вже наявні у 
нас поля для гольфу. 
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Доволі часто гольф-туризм асоціюється з категорією 
туристів з рівнем доходів вище середнього. Зазвичай, спожива-
чами цього туристичного продукту і справді виступають особи 
зі значними статками. А отже, це приносить значні прибутки 
приймаючій державі.  

Крім цього, українці, які часто бувають за кордоном – 
бізнесмени, чиновники, дипломати, туристи – вже пробували 
там грати в гольф. Вони хотіли б займатися цим видом спорту 
в Україні. Є чимало людей, які спеціально їздять з Києва в 
Росію, Великобританію, Туреччину щоб пограти в свою улюб-
лену гру. В Україні вже є величезна кількість людей, які готові 
грати в гольф, хочуть вчитися самі, хочуть вчити своїх дітей – 
потрібно тільки створити для них відповідні умови. 

Часто факт відсутності в Україні гольф-полів негативно 
позначався на веденні бізнесу. Іноземні партнери українських 
компаній нерідко задавали питання про можливість пограти в 
гольф в Україні. І негативна відповідь дуже часто негативно 
позначалася на їх позиції з питань співробітництва. Тому самі 
бізнесмени зацікавлені в тому, щоб і у нас були поля, де можна 
зіграти в гольф і таким чином сприяти вирішенню питань 
бізнесу в регіонах. 

Наявність професійного поля для гольфу може бути до-
датковою принадою і для звичайних туристів: після традиційної 
туристичної програми вони частенько хочуть відпочити, роз-
слабитися, що в розумінні багатьох західних людей означає 
пограти в гольф [7]. 

Під час будівництва і подальшого функціонування гольф-
клубу можна буде забезпечити постійними робочими місцями 
близько трьохсот місцевих жителів: це і сфера обслуговування, 
і кеддинг, і підтримка поля в належному стані. 

Значні прибутки державі приносять міжнародні змагання, 
на які з’їжджаються знамениті гольфісти, що залучає як спон-
сорів, так і журналістів зі всього світу. В Україні вже є вели-
чезна кількість людей, які готові грати в гольф, хочуть вчитися 
самі, хочуть вчити своїх дітей – потрібно тільки створити для 
них відповідні умови. 

Україна була найбільшою європейською державою, яка 
не має власних професійних майданчиків для цієї популярної в 
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усьому світі гри, аж до весни 2004 р., коли в Луганську від-
крили “Перший Гольф Клуб” [5]. 

На сьогоднішній день в Україні функціонує сім гольф-
клубів та один гольф-центр, розташованих у великих містах. 
Це, звичайно ж, столиця нашої держави – Київ, Харків, Лу-
ганськ, Запоріжжя, Одеса та Ялта [11]. 

 

 
Рис. 1. Картосхема розташування гольф-полів в Україні 

 
“Перший Гольф Клуб” (м. Луганськ) засновано в 2004 р. 

Оточене масштабною інфраструктурою для активного відпо-
чинку і корисного проведення часу, луганське гольф-поле є, по 
суті, екологічним островом Донбасу. Ця сучасна агротехнічна 
споруда є величезним ландшафтним парком, з властивою йому 
зеленої архітектурою, з органічним включенням в паркову 
зону місць для відпочинку та розваг. 

До послуг членів і гостей клубу надається гольф-поле на 
дев’ять лунок (з подальшим будівництвом другої дев’ятки), 
академічне поле на три лунки, тренувальне поле, гольф-ака-
демія з сучасними методами навчання та можливість отри-
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мати офіційний сертифікат гольфіста (Green card), прокат 
спортивного інвентарю, гольф-симулятор для ігор та трену-
вань, Pro-shop (магазин професійного інвентарю та одягу), мага-
зин CHERVO (відомий у світі італійський бренд – виробник 
спортивного одягу для занять гольфом та лижним спортом), 
можливість проведення змагань і турнірів, корпоративних 
заходів та сучасний готельний комплекс [10]. 

Так вже склалось, що в передмісті столиці функціонує 
два гольф-клуби, а в самому місті є гольф-центр, розташо-
ваний біля річки Дніпро (Оболонська Набережна). 

До послуг відвідувачів пропонується: драйвінг-рейндж 
та 7-лункове гольф-поле, доросла та дитяча Гольф Академії, 
індивідуальні заняття з інструктором, Академія Гольфу Джоша 
Уолсона (дванадцятикратний Чемпіон з гольфу США), прове-
дення корпоративних та дитячих заходів у бенкетному залі, 
Pro-shop та ресторан [3]. 

Одним з гольф-клубів на території Київської області є 
елітний клуб “Гольфстрім” (Макарівський р-н, с. Гавронщина). 
Це один з найбільш значущих гольф-об’єктів України, що воло-
діє ліцензією на проведення міжнарожних елітних змагань з 
гольфу. 

Проект “Гольфстрім” є комплексом спортивних споруд, 
житлових зон і паркових насаджень, який включає: 36-лунко-
вий Київський Гольф Клуб з трьома полями, Клубний Дім, від-
криті і криті тренувальні майданчики для занять гольфом, треки 
для велосипедних і піших прогулянок, екскурсій на гольф-авто-
мобілі, катання на роликах, майданчики для занять літніми 
видами спорту і риболовлею. 

У самому Клубному Домі знаходиться ресторан із власним 
винним льохом і кімната відпочинку. До того ж у публічній 
зоні клубу розташовані просторий конгрес-хол, ТОР-Казино, Pro-
shop, дитяча кімната з 3D кінотеатром та майданчик для ігор. 

Безпосередньо й тільки для членів клубу, у їх виняткове 
користування, будуть передані кімната для переговорів, 
більярдна, бібліотека, а також індивідуальні роздягальні. 

Частина території Проекту зайнята лісовою посадкою і 
озерами, що також розширює можливості для заміського від-
починку на природі. 

http://www.golf-center.com.ua/�
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Крім того, на завершальній стадії будівництва Проект 
включатиме Академію кінного спорту із закритим та open-air 
кінними манежами, літній спортивний парк, басейн і житлові 
клубні резиденції трьох типів: особняки, коттеджі та лейн-
хауси. 

Проте головною перлиною Київського Гольф Клубу, без-
умовно, є каскад гольф полів: 18-лункове Поле Чемберлен, 
класичне 9-лункове Клубне поле та своєрідне й романтичне 9-
лункове Паркове поле. 

Також заслуговує уваги навчальний центр Клубу – його 
Гольф Академія [4]. 

Усього півгодини їзди від столиці, біля сіл Копилів та 
Северинівка (Макарівський район Київської області) розташо-
ваний заміський “Royal Kyiv Golf Club”. 

Тут, у мальовничому місці, серед лісів, полів і озер до 
послуг гольфістів 9-ти лункове гольф-поле, для новачків, дітей 
та всіх, хто хоче вдосконалити свою майстерність, в “Royal Kyiv 
Golf Club” працює “Alex Michio Iguchi Golf Academy”, яка за-
рекомендувала себе як школа гольфу № 1 в Україні. 

Окрім цього, у Клубному Будинку знаходиться амери-
канський ресторан “Bobby Jones”, магазин, де можна придбати 
елітне гольф-спорядження та інвентар, сигарна кімната та зал 
для переговорів. 

Цікавою послугою тут є проведення урочистих подій: 
весіль, ювілеїв, корпоративних свят, семінарів і, звісно ж, 
турнірів з гольфу [12]. 

“Superior Golf Club” – Харківський гольф-клуб, має поле 
загальною площею 29 га, з неповторною та неперевершеною 
інфраструктурою. 29 листопада 2011 р. відбулося урочисте 
відкриття першого в Харкові п’ятизіркового готелю – Superior 
Hotel. Готель розташований в 15 хвилинах їзди на автомобілі 
від історичного центру Харкова на території покращений 
Гольф & SPA Resort. Superior Hotel – офіційний готель ЄВРО-
2012 побудований за програмою приватно-державного парт-
нерства. 

Ексклюзивний бутік-готель класу “Люкс” на 50 номерів. 
До послуг гостей пропонуються бізнес-центр, що включає три 
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зали для переговорів, багатофункціональний зал для прове-
дення бізнес-заходів, виставок та урочистостей, центр зимового 
гольфу. У зоні СПА готелю будуть працювати закритий, від-
критий та дитячий басейни, численні аква-кабіни, а також 
салон краси, солярій, процедурні кабінети, фітнес-і тренажерний 
зал, російська і турецька лазні. На території готелю розташо-
вані три тенісних корти з покриттям “сlay”. 

З введенням в експлуатацію наприкінці минулого року 
другої черги 18-лункового поля для гольфу унікальний для 
України гольф-комплекс покращений Гольф & СПА курорт набув 
статусу першого в Україні гольф-курорту. У клубному домі роз-
ташовані: 
 музей гольфу – це перший в Україні музей гольфу, у 

якому Президентом клубу зібрані рідкісні та старовинні експо-
нати, серед яких ключки і м’ячі, виготовлені руками відомих 
шотландських майстрів XIX ст.; 
 сигарна кімната, в якій зібрані унікальні колекції сигар 

з Куби, Домініканської республіки та інших відомих країн-ви-
робників сигар; 
 ресторан авторської кухні “Альбатрос” з літньою тера-

сою і приголомшливим видом на гольф-поле; 
 магазин гольф-товарів. 

Любителі гольфу по достоїнству оцінять тренувальні 
майданчики клубу (драйвінг-Рейндж, паттінг-і чипінг-грін), 
майданчик для міні-гольфу, гольф-симулятор для занять в 
зимовий час, а також чудове гольф-поле чемпіонського класу. 
Superior Hotel є одним із пріоритетних об’єктів м. Харкова в 
процесі підготовки України до проведення фінальної частини 
Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. [13] 

“Одеський Міський Гольф Клуб” – громадська організація, 
основною метою якої, є популяризація і розвиток гольфу міні-
гольфу. Гольф Клуб працює за Клубною системою і пропонує 
своїм членам можливість навчатися грі в гольф і тренуватися 
на тренувальному полі. Тут організовані безкоштовні курси 
для всіх, хто хоче познайомитися з грою в гольф. Одеський 
Міський Гольф Клуб є відкритим клубом. Користуватися його 
можливостями мають право всі бажаючі, але тільки Члени 
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Клубу та їхні гості можуть отримати привілеї, що надаються 
Клубом і його партнерами. 

На території площею 27,4 га розміщується 9-луночне 
гольф-поле класу Лінкс з цікавим ландшафтом і штучними 
водними перешкодами, тренувальна зона, а також відбува-
ється будівництво об’єктів інфраструктури площею 3000 м2. В 
цей момент комплекс переданий на баланс столичному Депар-
таменту фізичної культури і спорту [8]. 

У Криму можливість гри в гольф надає тренувальний 
центр “Ялта Гольф”, що розташований неподалік від водо-
спаду Учан-Су біля підніжжя Кримських гір. В інфраструктрі 
клубу наявні міні-готелі, бар та ресторан. До послуг гостей 
пропонується: гра на великому полі, тренування по всьому 
полю, тренування на патер-грінах, тренування на драйв-рендж, 
без ходіння по полю, гра в міні-гольф, послуги тренера та прокат 
інвентарю [6]. 

Ще одним гольф-глубом на території нашої держави є 
Запорізький клуб “Гольфер”. Щоправда, будь-яка інформація 
про гольф-клуб є закритою для всіх, хто не є його членами [2]. 

Сьогодні про розвиток гольф-туризму в Україні говорити 
дещо рано. Умови для гольфового прийому тільки створюються. 
Психологія гольфіста вимагає можливості пограти на макси-
мальній кількості різних полів. Нецікаво грати на одному і 
тому ж полі, хіба що, якщо це не твоє “домашнє” поле, на якому 
ти тренуєшся. Однак, якщо гольфіст потрапляє в іншу країну, 
то його завдання максимально урізноманітнити гру – спробу-
вати різні стилі, удари і рівні складності. 

Кожне гольф-поле неповторне, що змушує прихильників 
гольфу пробувати сили на нових полях, тим самим стимулю-
ючи їх до подорожей [7]. 

У багатьох питаннях, у тому числі і з туризмом, ситуація 
може помінятися тоді, коли буде побудовано більше полів, і 
вони стануть між собою конкурувати [9]. 

Останнім часом багато розмов точиться навколо роз-
витку внутрішнього і зовнішнього туризму. Піднімаються 
питання про необхідність збільшення кількісних показників за 
рахунок спрощення процедури візового режиму, створення та 
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підтримки привабливого іміджу країни для іноземного туриста. 
Проте всі учасники туристичного ринку розуміють, що, в першу 
чергу, необхідно підвищувати якість та асортимент послуг на 
цьому ринку. І це, як результат, буде активізувати більшу 
кількість споживачів внутрішнього ринку і буде ще одним 
додатковим стимулом до подорожі в нашу країну іноземних 
туристів. 

Аналізуючи динаміку розвитку послуг, можна зазначити, 
що в недалекому минулому нарікання стосувалися відсутності 
елементарних умов для відпочинку, дорожнечі послуг для серед-
нього класу. Тепер, нарешті, ми “дожили” до нарікань на від-
сутність “спеціальних” пропозицій на ринку України. Туристичні 
агентства, даючи оголошення про іноземні тури вже роблять 
акцент на спеціальних пропозиціях щодо додаткових послуг і 
все частіше з’являються повідомлення про гольф-поля при пре-
красних готелях у екзотичних далеких і довколишніх країнах. 
Варто додати, що Держдепартамент з розвитку туризму США 
визначив, що гольф – це одна з тих сфер, наявність якої демон-
струє туристам адаптацію невідомої середовища країни до зро-
зумілих стандартів [7]. 

Слід зазначити, що серйозну увагу розвитку гольф-полів 
приділяють наші найближчі західні сусіди: Польща, Чехія, Бол-
гарія. І ця увага, в основному, обумовлена розумінням того, що 
гольф – перспективний і багатообіцяючий вид туризму. 

Втішним фактом на сьогодні є те, що Україна вже теж 
стала на цей шлях, повільними, та поступовими кроками 
розвивається у цій царині і, цілком імовірно, скоро заявить 
себе на європейському туристичному ринку як достойний 
конкурент у сфері гольфу, якщо ще не для Великобританії, 
Франції, Німеччини, Австрії, Данії, Фінляндії чи Нідерландів, то 
принаймні для своїх найближчих сусідів: Польщі, Угорщини, 
Словаччини та Болгарії. 
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The current state of golf tourism in Ukraine was analyzed. 
The geography of the location and characteristic of golf centers in 
the state was Studied. The conditions of golf tourism in Ukraine and 
its prospects were defined 

Keywords: golf, hiking, golf club, golf course. 
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географії і картографії 

Проведено тестування джерельної води м. Львова шляхом 
біоідикації та здійснено хімічний аналіз головних іонів. 

Ключові слова: біоіндикація, джерельна вода, урбосистема. 
 
Сучасний мешканець міста все гостріше відчуває потребу 

у чистому природному середовищі. Сьогодні незабруднене по-
вітря, джерельна кришталево-чиста вода вже не зустрічаються 
в межах густозаселеного міста. Та, натомість існує велике бажан-
ня міщан набратися наснаги саме від природних струмків, вода 
яких не пройшла по водопровідних трубах і ступенях очистки 
хлором, а яка б’є безпосередньо з підземних горизонтів. На жаль, 
і ця джерельна вода зазнає впливу великого міста. Тому важливо 
знати якість води та вміст чи відсутність токсинів у ній. Вико-
ристання для питних потреб води з джерел, що розміщуються 
в межах урбосистеми м. Львова поширене серед місцевих меш-
канців. 

Метою дослідження є оцінювання якості джерельної води 
у м. Львові методом біоіндикації та провести хімічні аналізи на 
вміст головних іонів у воді. Нами обрано п’ять типових джерел 
м. Львова, вода з яких використовується для пиття місцевим 
населенням. Це джерела у парках: “Залізна Вода” (проба № 1), 
“Високий Замок” (проба № 3), “Погулянка” (проба № 4), “Піща-
ні озера” (проба № 5) та у Стрийському парку (проба № 2). Як 
контроль використано очищену питну воду (проба № 6). 

Біотестування проводилося за методикою С. С. Руденко, яка 
базується на вирощуванні цибулі звичайної (ALLIUM CEPA L.) у 
досліджуваній воді [3]. Тест-об’єктом у цих дослідженнях є ко-
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рінці, які зазнають ушкоджень навіть при низьких концентра-
ціях токсиканта. 

Аналізуючи отримані результати (рис. 1, 2), бачимо, що 
найінтенсивніший ріст корінців простежується у контрольному 
зразку, де була використана очищена питна водна, яка не містить 
токсикантів та збагачена озоном. Серед джерельної води най-
довше коріння проби № 5 – вода з джерела у парку “Піщані 
озера”. Найбільш пригнічені корінці проби № 1, що відібрана у 
парку “Залізна Вода”. Пригнічення корінців у досліджуваних 
зразках свідчить про вміст токсикантів у джерельних вода в 
межах міста. Як порівняльні характеристики використовувалися 
показники контрольного зразка, де світлий колір і максимальна 
довжина корінців цибулі відображають відсутність токсикантів 
(проба № 6). 

 

   
 

Рис. 1. Результати біотестування 
 

Водночас проведено хімічний аналіз досліджуваних проб 
джерельної води (табл. 1). 

Нами визначено вміст головних іонів у досліджуваних во-
дах, визначено водневий показник та мінералізацію. Суттєвими 
чинниками, що впливають на рН води, є вміст у воді діоксину 
вуглецю, наявність органічних гумінових кислот і солей важких 
металів, забруднюючих речовин. 

Проба № 1 Проба № 5 Проба № 6 
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Рис. 2. Довжина корінців цибулі вирощеної у воді 
джерел м. Львова протягом 48 годин 

 

За класифікацією природних вод за показником рН усі 
досліджувані проби належать до нейтральних [2]. Хімічний склад 
води відображає її мінералізація, тобто сума визначених при 
аналізі мінеральних речовин (у мг/дм3). Найбільший показник 
мінералізації у джерельній воді в парку “Високий Замок”. Най-
меншу мінералізацію серед досліджуваних джерел має вода у 
парку “Погулянка”. Мінімальній вміст іонів в очищеній воді. 

Переважаючими іонами джерельної води м. Львова є гідро-
генкарбонати. Основним джерелом цих іонів є карбонатні поро-
ди (вапняк, мергелі) та мікробіологічні процеси. 

Вміст сульфатних іонів лімітується наявністю іонів Ca2+, 
які утворюють з ними малорозчинний CaSO4. Надходять сульфат-
іони з дощовими та ґрунтовими водами, а також у результаті 
розкладання промислових і побутових відходів. У джерелі в 
парку “Високий Замок” виявлено перевищення сульфатів. 
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Таблиця 1 
Іонний склад досліджуваної води 

Місце 
відбору 

проб води 
рН 

Од
ин

иц
і 

ви
мі

рю
- 

ва
нн

я 

Аніони Катіони 

М
ін

ер
а-

лі
за

ці
я 

H
CO

3- 

CL
-  

SO
42-

 

N
O 3

-  
 

Ca
2+

 

M
g2

+  

N
a+

 

K+
 

Джерело в 
парку “За-
лізна вода” 

6,8 
мгекв/л 7,4 1,3 2,5 0,7 5,8 5,7 0,3 0,07 

814 
мг/дм3 451 46 120 2,4 112 72 7,8 3,0 

Джерело в 
парку “Висо-
кий Замок” 

6,8 
мгекв/л 6,0 1,7 5,43 2,0 7,9 3,7 1,13 0,4 

938 
мг/дм3 366 60 260 6,9 158 45 26 16 

Джерело у 
Стрийсько
му парку 

7,0 
мгекв/л 6,9 1,6 0,43 0,7 6,6 2,6 0,4 0,03 

676 
мг/дм3 421 57 21 2,4 132 32 9,4 1,4 

Джерело в 
парку “Погу-
лянка” 

6,9 
мгекв/л 6,3 0,5 0,1 0,1 6,0 0,2 0,03 0,1 

548 
мг/дм3 384 17,7 4,3 3,4 120 2,4 0,7 2,2 

Джерело в 
парку “Піща-
ні озера” 

7,8 
мгекв/л 6,3 1,5 1,74 0,7 5,3 3,7 1,08 0,16 

705 
мг/дм3 384 53,2 83,6 2,0 106 45 25 6,6 

Очищена 
питна вода 6,3 мгекв/л 0,2 0,1 0,25 0 0,3 0,2 0,05 0,0 36 

мг/дм3 12 4 12 0 2,0 5 1,2 0,0 
 

Іони натрію належать до найпоширеніших катіонів. Натрій 
має дуже високу міграційну здатність. Основним джерелом над-
ходження Na+ у воду є продукти вивітрювання вивержених порід, 
поклади солей натрію та його сполук.  

Іони кальцію серед лужних і лужноземельних металів 
містяться у найбільшій кількості. Джерелом надходження іонів 
Ca2+ у природні води є вапняки, доломіти і гіпс, у яких вміст 
кальцію може сягати 10–40 %. У живій речовині вміст кальцію – 
0,5 %. Після смерті організмів він переходить у мінеральну форму 
і надходить у ґрунт. 

Надходження у воду іонів магнію пов’язане з розчинен-
ням доломітів, мергелів чи продуктів вивітрювання магматич-
них порід. 

Нітрати є найстійкішими неорганічними сполуками зв’яза-
ного азоту. У вегетаційний період вміст NO3– зменшується [1]. 
У досліджуваних пробах вміст нітратів не перевищує норми. 
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Проведені дослідження показали важливість використання 
біологічних методів, зокрема біотестів, разом зі стандартними 
хімічними підходами при оцінці якості питної води. Це необ-
хідно для об’єктивної та всебічної характеристики різних типів 
токсичності питних вод, а отже, визначення ступеня їхнього ри-
зику для здоров’я людини. 
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