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РЕЗУЛЬТАТИ XV-ОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ “РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЇ В УКРАЇНІ” 

Володимир Біланюк, Ігор Рожко, Святослав Зюзін 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Підведено підсумки студентської наукової конференції, ви-
значено переможців за найкращу наукову доповідь. 

Ключові слова: студент, конференція, наукова доповідь. 
 
15 травня 2014 р. на географічному факультеті проведе-

но ХV-у факультетську студентську наукову конференцію 
“Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Укра-
їні”. Програма конференції була надзвичайно насиченою та 
цікавою. У роботі підсумкового етапу конференції взяли 
участь 25 студентів. 

Бажаючих студентів прийняти участь у конференції ви-
явилося значно більше. Через це, на окремих кафедрах геог-
рафічного факультету, зокрема на кафедрі економічної і 
соціальної географії, проведено відбірковий етап й за його 
результатами визначено переможців й делеговано для 
участі у загальнофакультетській студентській науковій 
конференції. 

Перед початком роботи з привітальним словом до учас-
ників студентської наукової конференції звернулися заступ-
ник декана з навчально-виховної та наукової роботи Рожко 
Ігор Михайлович, завідувачі кафедр профер Позняк Степан 
Павлович, професор Кукурудза Семен Ілліч та професор 
Мальська Марта Пилипівна, голова наукового товариства 
студентів, аспірантів та молодих вчених Святослав Зюзін. В 
їхніх зверненнях акцентовано увагу на останніх досягненнях 
наукових шкіл географічного факультету, важливості акти-
візації студентської наукової роботи, активізації участі 
студентів у проведенні польових досліджень, застосуванні 
сучасних підходів і методик, освоєнні новітніх геоіформа-
ційних технологій та вагомості учасників конференції у 
наукову спадщину факультету. 
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На засіданні конференції заслухано 23 наукових допові-
дей студентів географічного факультету. Тематика наукових 
доповідей різнопланова й висвітлює актуальні питання 
сучасної географії, геоекології, геополітики, туризму, еконо-
міки й менеджменту. Доповіді охоплюють проблеми гео-
морфології і палеогеографії, ландшафтознавства, суспільної, 
політичної, історичної і конструктивної географії, демогра-
фії, раціонального використання природних ресурсів і охо-
рони природи, ґрунтовнавства і географії ґрунтів. Поряд із 
широкою географічною тематикою чимало доповідей прис-
вячено актуалізації туристичної діяльності в Україні. Обрані 
студентами досліджувані об’єкти різноманітні: від невели-
кого підприємства чи міста й аж до цілого світу. Чимало тем 
охоплювали географічну проблематику Карпатського реґіо-
ну України. 

Зважаючи на значну кількість студентів, конференцію 
було поділено на дві частни: перше пленарне засідання 
(10:20 – 13:00) та друге пленарне засідання (14:00 – 17:00), 
які вели заступник декана географічного факультету з на-
вчально-виховної і наукової роботи Ігор Михайлович Рожко 
та голова Студентської ради географічного факультету 
Святослав Зюзін. У перерві між пленарними засіданнями 
конференції відбулось відкриття меморіальної аудиторії 
імені Героя України Ігоря Костенка. 

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

І місце – Андрій Бермес (кафедра геоморфології та палео-
географії, науковий керівник: проф. А. Богуцький); 

І місце – Святослав Зюзін (кафедра раціонального вико-
ристання природних ресурсів, науковий керівник: доц. 
І. Рожко); 
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ІІ місце – Тарас Клапчук (кафедра геоморфології та палео-
географії , науковий керівник: доц. В. Брусак);  

ІІ місце – Андрій Баранник (кафедра ґрунтознавства і гео-
графії ґрунтів, науковий керівник: проф. С. Позняк); 

ІІІ місце – Андрій Лущик (кафедра геоморфології та палео-
географії, науковий керівник: старший викладач Ю. Зінько); 

ІІІ місце – Юрій Вергелес (кафедра фізичної географії, нау-
ковий керівник: доц. В. Шушняк); 

ІІІ місце – Роман Пристайко (кафедра економічної та со-
ціальної географії , науковий керівник: ас. О. Мамчур); 

ІІІ місце – Михайло Сухраменда (кафедра туризму, науко-
вий керівник: доц. І. Пандяк). 

За результатами ХV-ої студентської наукової конференції 
“Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Украї-
ні” видано матеріали. Збірник включає 21 наукові статті, які 
ми пропонуємо на розсуд читачів. 
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ГЕНЕТИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУРОЗЕМІВ 
ПОЛОНИН ЧОРНОГІРСЬКОГО МАСИВУ УКРАЇНСЬКИХ 

Андрій Баранник 

Науковий керівник: доктор географічних наук, 
професор С. П. Позняк 

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

 

Наведено корокий аналіз основних чиннків грунтотво-
рення буроземів полонин Чорногірського масиву Українсь-
ких Карпат, описано основні етапи історії грунтознавчих 
досліджень в межах полонин Українських Карпат. 

Ключові слова: полонини,.умови ґрунтоутворення, грун-
товий горизонт, історія досліджень 

 
Чорногірський масив є однією з частин Полонинсько-

Чорногірського хребта, який простягається вздовж півден-
но-західного схилу Карпат. Протяжність Чорногірського 
пасма становить близько 40 км, а головний хребет простяга-
ється від вершини Петрос (2020 м н.р.м.) на північному 
заході до вершини Піп Іван (2022 м н.р.м.) на південному 
сході. Такі значні висоти обумовлюють наявність рослинно-
кліматичної ярусності [6]. Вище 1450 м над рівнем моря 
розташована гірсько-лучна зона Українських Карпат. Вер-
шини гір і хребтів на цих висотах бронюються дуже щільни-
ми, стійкими шарами піщаного флішу. Рельєф тут пологі-
ший, часто трапляються вирівняні простори, зайняті гірсь-
кими луками. Цей пояс у Карпатах називають полонинами. 
Полонина — безліса ділянка верхнього поясу Українських 
Карпат, що використовується як пасовище та для сінокосу. 
Деякі полонини простягаються на десятки кілометрів. У 
флористичному складі вони подібні до альпійських луків: 
переважають біловус, ситник, щучник, костриця, едельвей-
си, фіалки, айстри, жовтець, перстач, велика кількістю ягід-
них чагарників (чорниці та брусниці). Полонини вкриті 
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густими й соковитими лучними травами. Отже, для полонин 
характерне поєднання субальпійських та альпійських ланд-
шафтів, що розвиваються лише на верхніх ділянках схилів і 
на вершинах окремих масивів, що піднімають свої гребені 
вище 1500 м. Утворюють не суцільну зону, а ряд розірваних 
островів [2, c. 122].  

Ґрунтовий покрив полонин формується  в умовах холод-
ного, надмірно вологого клімату. Вершини отримують дуже 
мало тепла, сума активних температур нижча 600°С. Серед-
ня річна температура повітря близька 0°С. Вегетаційний 
період рослин триває лише протягом 90 днів. Середня тем-
пература липня +9°С – +8°С. Зима тривала, до 6 місяців – від 
листопада до кінця квітня. Середні температури січня -10°С – 
-12°С. Опади рясні, за рік випадає понад 1600 мм [2, c. 122]. 

Верхній ярус гір вище 1500 м з його холодним, надмірно 
вологим кліматом і чагарниково-лучною рослинністю від-
значається найбільш своєрідними ґрунтовими процесами. 
Під впливом багатої трав’яної рослинності розвивається 
дерновий тип ґрунтотворення, але біологічне життя ґрунту 
в таких суворих кліматичних умовах проходить менш акти-
вно, ніж на рівнинах, що обумовлює формування буроземно-
го типу ґрунтотворення і утворення гірсько-лучно-буро-
земних ґрунтів [5]. 

Згідно досліджень В. І. Канівця, результати вивчення гру-
нтового покриву основних крупних полонин Українських 
Карпат показали, що переважаючим типом грунтів тут, як і в 
лісовому поясі, являються кислі буроземи. Результати порі-
вняльних досліджень буроземів, утворених під одвічними 
луками альпійського і субальпійського поясів, буроземів під 
субальпійським криволіссям (під гірською сосною), а також 
буроземів верхнього лісового (помірно холодного) пояса 
засвідчують про відсутність принципіальної різниці між 
ними. Тобто, відсутня різниця, що викликала би необхід-
ність відносити вищеперераховані ґрунти до різних типів. 
Про це засвідчили як морфологічні властивості, так і аналі-
тичні дані. 
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Різниця між лісовими і лучними буроземами проявля-
ються лише у верхній частині ґрунтового профілю у наявно-
сті малопотужних органогенних горизонтів. У грунтах, по-
ширених під лісом, у тому числі і під субальпійським криво-
ліссям, на поверхні залягає лісова підстилка потужністю 2 – 
3 см. Розкладена речовина  лісового опаду за якістю близька 
до типу модер. У грунтах гірських луків верхній генетичний 
горизонт представлений повстю (повсть з дерниною). По-
тужність дернини становить 3 – 5 см [4, c. 45].  

Питання про формування і генези буроземів полонин Ка-
рпат  висвітлено в багаточисельних публікаціях. Загалом 
історію грунтово-географічних досліджень Українських 
Карпат можна умовно поділити на три періоди. Перший 
період відображений в літературних і грунтово-карто-
графічних роботах угорських, словацьких, чеських і польсь-
ких вчених. Більшість робіт цього періоду, починаючи з 60-х 
років ХІХ століття і закінчуючи третім десятиліттям 
ХХ століття, були чисто описовими. У цей період в основно-
му складалися ґрунтові карти. Перші ґрунтові карти Закар-
патської області, яка на той час входила до складу Чехосло-
ваччини, були складені Францом Тоулмом, Робертом Месе-
ром (1922) [1]. У 1932 році фахівцями Прикарпатського 
інституту сільськогосподарських досліджень Словаччини 
досліджено ґрунтовий покрив полонин Менчул, Перелука, 
Шешул [7, c. 4]. 

Другий період пов'язаний з дослідженнями генези ґрун-
тів полонин Українських Карпат, що знайшли своє відобра-
ження у працях Вернандер Н. Б., Руднєвої Є. М., Герасимо-
ва М. І., Гоголєва І. М., Топольного Ф. П., Андрущенка Г. О., 
Пастернака П. С. та інші. 

До третього періоду відноситься дослідження українсь-
ких ґрунтознавців: Канівця В. І., Позняка С. П., Войтківа П. С., 
Шубера П. М. та ін. Ними досліджено, що гірсько-лучно-
буроземні ґрунти сформовані на продуктах вивітрювання 
щільних порід мають неглибокий профіль, сильно щебеню-
ваті, характеризуються високим вмістом гумусу, кислою 
реакцією ґрунтового розчину та ненасичені основами. 
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Дослідження на північних схилах вершини гори Говерла у 
межах Чорногірського масиву (координати: 48,16231 пн. ш.; 
24,50478° сх. д.; висота – 1892 м над р. м.) показали, що у 
морфологічній будові гірсько-лучно-буроземних грунтів 
виділяються наступні горизонти: 

 
Hd 

0 – 4 см 

 
‒ дернина (проективне покриття трав’я-
нистої рослинності понад 80 %); 

 
H 

5 – 11 см 

 
‒ гумусово-акумулятивний горизонт, чор-
ний  з бурим відтінком, свіжий, зернистої 
структури, щільний, середньосуглинковий, 
пронизаний корінням трав’янистої рослин-
ності, наявні сильно звітрілі уламки корін-
ної породи (до 1 см), перехід у наступний 
генетичний горизонт поступовий; 

 
Hр 

12 – 20 см 

 
‒ верхній перехідний, добре гумусований, 
темно-бурий, свіжий, дрібногоріхуватої 
структури, щільніший за попередній, сере-
дньосуглинковий, наявні корінці трав’я-
нистої рослинності, гумусові натіки, звітрі-
лі уламки породи (4 ‒ 5 см), перехід у нас-
тупний генетичний горизонт поступовий; 

 
Ph 

21 – 41 см 

 
‒ нижній перехідний горизонт, слабогуму-
сований, бурий, свіжий, щільніший за по-
передній, дрібногоріхуватої структури, 
середньосуглинковий, наявні корінці рос-
лин, присутні слабозвітрілі уламки породи 
(8 ‒ 12 см), наявні плями іржі, донизу гори-
зонт різко переходить у корінну породу. 

 
Гірсько-лучно-буроземні ґрунти характеризуються висо-

ким вмістом гумусу, з наявністю слаборозкладених рослин-
них решток у верхніх генетичних горизонтах. Найвищі зна-
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чення вмісту гумусу характерні для верхньої частини гуму-
сового горизонту (Н – 11,96 %) і його поступовим зменшен-
ням до перехідного горизонту: Рh – 3,48 %. За дослідження-
ми І. М. Гоголєва, для буроземів полонин Українських Кар-
пат характерна висока рухомість гумусу: нерозчинний за-
лишок складає у верхньому горизонті 25 ‒ 30 % і вниз по 
профілю зменшується до 6 ‒ 8 %. Другою особливістю є 
переважання фульвокислот над гуміновими кислотами у 2 
рази, а іноді (в нижніх горизонтах) у 9 разів. Серед гумінових 
кислот домінує 1 фракція, тобто бурі гумінові кислоти, у 
вільному стані чи у вигляді гуматів заліза та алюмінію. 
Характерна особливість буроземів полонин – майже повна 
відсутність темних гумінових кислот зв’язаних з кальцієм. 
Серед фульвокислот домінують фракції 1-а і 1, тобто вільні і 
пов’язані з рухомими півтораоксидами та ульміновими 
кислотами [3, c. 47]. 

Склад гумусу в значній мірі зумовлює високу рухомість 
півтораоксидів і, зокрема, алюмінію в буроземах. Очевидно, 
що гумус такого складу визначає і буре забарвлення профі-
лю. 

Гірсько-лучно-буроземні ґрунти Чорногірського масиву 
вирізняються високою обмінною і передусім гідролітичною 
кислотністю. За цими показниками вони не мають аналогів 
в Україні.  

За даними досліджень рН сольової витяжки гумусового 
горизонту варіює в межах 3,7 – 3,8. У нижніх горизонтах 
рНсол. підвищується до 3,86 і характеризується як сильно-
кисле. Дуже висока гідролітична кислотність досліджуваних 
грунтів: Н – 34,36 ммоль-екв/100 г ґрунту зі зменшенням до 
породи: Рh – 15,28 ммоль-екв/100 г ґрунту. 

У фізико-хімічному відношенні гірсько-лучно-буроземні 
ґрунти відносяться до категорії сильнокислих, ненасичених 
основами. Висока кислотність грунтів зумовлена головним 
чином високою концентрацією рухомого Алюмінію та іонів 
Гідрогену. 

Висновки: 
1. У ґрунтовому покриві полонин Українських Карпат 

визначальне місце займають гірсько-лучно-буроземні ґрунти. 
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2. Гірсько-лучно-буроземним ґрунтам полонин Україн-
ських Карпат притаманні всі риси кислих буроземних грун-
тів: відповідне буре забарвлення профілю, достатньо одно-
манітне пухке складення, сильна вилуговуваність профілю, 
підвищений рівень концентрації аморфних сполук гідроок-
сидів заліза та обмінного алюмінію. 

3. Гірсько-лучно-буроземні ґрунти полонин, на відміну 
від буроземів інших вертикальних поясів Карпат, характе-
ризуються найбільш високим вмістом гумусу, високою 
обмінною та гідролітичною кислотністю. 
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Описано умови грунтотворення гігроморфних грунтів, 
місця їх поширення в межах Радехівського регіону. Охарак-
теризовано основні напрями їх використання. 

Ключові слова: болотні грунти, грунтотвірний процес, 
грунтовий горизонт, зволоження 

 
Радехівський район розташований у межах Малого Поліс-

ся, яке є унікальним природним та історико-культур-ним 
регіоном. Болота й торфовища, як невід’ємний атрибут 
малополіських ландшафтів, надають даній території специ-
фічного поліського колориту, є однією з характерних при-
родних рис, що визначають його як “своєрідну фізико-
географічну область” [10, с. 138]. 

Гідроморфні ґрунти (болотні і заболочені) – це ґрунти по-
стійного перезволоження, тобто верхній 30-сантиметровий 
шар ґрунту протягом більшої частини року (за даними 
Т. А. Романової – не менше 200 днів) містить кількість воло-
ги, що перевищує рівень найменшої польової вологоємності. 
Характерною рисою гідроморфного ґрунтоутворення є 
розвиток процесів оглеєння і загальмований розклад орга-
нічних залишків, накопичення органічних речовин і їх кон-
сервація за умов дефіциту кисню в ґрунтовому середовищі 
та постійного перезволоження [5]. 

Болотні ґрунти формуються в умовах надмірного зволо-
ження, під впливом болотного процесу ґрунтоутворення, 
характерною ознакою якого є оглеєння і торфоутворення. 
Надмірне зволоження поверхні ґрунту перешкоджає віль-
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ному доступу повітря в ґрунт, що сприяє розвитку анаероб-
них процесів при розкладанні органічної маси. Уся ця орга-
нічна маса не встигає розкладатися мікроорганізмами, з 
року в рік її нагромаджується все більше і більше у вигляді 
бурого торфу. 

Причиною максимального утворення боліт у Поліссі є 
знижена рівнинна поверхня території, високий рівень заля-
гання ґрунтових вод (0,2 – 5 м), повільний річковий стік, 
розтягнуті весняні повені, велика кількість опадів, зменше-
на сонячна радіація. Вони утворилися в умовах надмірного 
зволоження при високому рівні ґрунтових вод. Серед них 
розрізняють: болотні мінеральні, торфово-болотні, торфові 
ґрунти [4]. 

Шари торфу, що залягають глибше, не можна називати 
ґрунтом, оскільки ґрунтотворні процеси тут не спостеріга-
ються, а сам торф знаходиться в законсервованому стані. 
Цей шар названий органогенною породою [7]. Такі органо-
генні відклади потужністю понад 0,7 м відносяться до родо-
вищ торфу і придатні для промислових розробок. 

Ґенеза та розвиток торфових ґрунтів пов’язані з акуму-
ляцією органогенної речовини в умовах надлишкового 
зволоження та обмеженого доступу Оксигену, що спричиняє 
сповільнений розклад рослинних решток. Основним джере-
лом водного живлення їх є річкові води, збагачені мінераль-
ними частинами та органічними речовинами. При цьому 
важливе значення, особливо на пізніших етапах розвитку 
болота, відіграють ґрунтові води, а також поверхнево-стічні 
води за умов більш вироблених долин та з посиленням 
вологості клімату, коли виявляється і деякий вплив атмос-
ферних опадів. Таке положення в рельєфі є причиною роз-
витку тут майже виключно евтрофних боліт [9]. На терито-
рії України і Малого Полісся зокрема, торфові ґрунти нале-
жать до інтразональних. Проте, Р. С. Трускавецький не ра-
дить повністю відносити гідроморфні ґрунти до інтразона-
льних, оскільки в осушуваних гідроморфних ґрунтах з три-
валістю часу все чіткіше проявляються ознаки зональнос-
ті [10, с. 153]. 
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Гідроморфні ґрунти широко розповсюджені на земній 
кулі в різних природно-кліматичних зонах, але головні їх 
площі знаходяться в тундрі, бореальних і тропічних лісах на 
великих водно-акумулятивних рівнинах (площа складає 
майже 392 млн. га). На Україні площа боліт і заболочених 
земель становить приблизно 5,5 млн. га, а власне боліт – 
1,17 млн. га. Найбільші площі боліт знаходяться в Поліссі, 
Лісостепу, Карпатському регіоні. [9] Болотні ґрунти на По-
ліссі займають близько 10 % території. Найпоширенішими 
серед них є низинні болота. Вони займають значну площу в 
нашій країні – до 95 % болотного фонду. 

Площа болотних, торфувато-болотних, торфово-болотних 
ґрунтів й торфовищ становить 1293,48 км2, що складає 
15,44 % від загальної території досліджень [3]. Найбільші 
масиви торфових ґрунтів зосереджені у Ратинському, Бусь-
ко-Бродівському, Радехівському, Ікво-Вілійському природ-
них районах Малого Полісся, менше – на Пасмовому Побуж-
жі, Підподільському та Шепетівському природних районах. 

Географія торфових ґрунтів Малого Полісся визначається 
природними умовами території, зокрема характером рельє-
фу, мікрорельєфу, особливостями річкової сітки. З торфових 
ґрунтів на Малому Поліссі найчастіше зустрічаються торфо-
вища низинні різної потужності: від неглибоких до надгли-
боких. Найбільші за площею масиви торфовищ низинних 
зосереджені в долинах рік Солокія, Судилівка, Білосік, Острі-
вка, Стир, Бовдурівка, Іква, Яричівка, Слонівка, Пляшівка, 
Замишівка та ін. Значні масиви торфовищ низинних при-
урочені до депресій рельєфу і долин невеликих потоків, 
зокрема в околицях смт. Олесько, с. Куровичі і Кривичі Золо-
чівського р-ну, с. Дмитрів Радехівського р-ну Львівської об-
ласті, с. Новомалин Острозького р-ну тощо. Також торфови-
ща низинні контурами різної площі поширені в долинах 
річок Рата, Болотня, Березівка, Марунька, Недільчина, Дум-
ниця та ін. [8]. 

Найбільші масиви торфових ґрунтів зосереджені у Ра-
тинському, Бусько-Бродівському, Радехівському, Ікво-Ві-
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лійському природних районах Малого Полісся. Значні маси-
ви торфовищ низинних приурочені до депресій рельєфу і 
долин невеликих потоків, зокрема в околицях смт. Олесько, 
с. Куровичі і Кривичі Золочівського р-ну, с. Дмитрів Раде-
хівського р-ну Львівської області тощо. Радехівський район 
характеризується такими торфовищами як: Стоянівське 
(4138га.), Радехівське (1646га), Оглядівське (700га), Лопа-
тин- Овстрівське (774га) і Полонична (1566га). На теперіш-
ній час видобуток торфу проводиться на Стоянівському 
родовищі і в Лопатині працюють торфобрикетні заводи. 

Для характеристики будови профілю дерново-глейового 
середньо суглинкового ґрунту на алювіально-делювіальних 
відкладах. Розріз закладено від русла річки Березівка 
вздовж границі сільської ради на пд.-зх. 120м. і перпендику-
лярно 40 м. на пн.-зх. Угіддя – рілля, посів пшениці. Вимочка. 
Рослинність відсутня. Поверхня ґрунту – тріщинувата, полі-
гональної форми. Закипання від 10 % НСІ – немає. Оглеєння 
– з поверхні. Глибина залягання ґрунтових вод – 58см. 

Дерново-глейові ґрунти сформувалися на понижених ді-
лянках рельєфу і в заплавах річок на алювіальних, делювіа-
льних і льодовикових відкладах під трав'янистою рослинні-
стю, які формуються в умовах надмірного ґрунтового і пове-
рхневого зволоження.  
 

Hop 
0 – 26см 

– гумусово-акумулятивний орний шар, темно-
сірий, неоднорідний, середньо суглинковий, 
зернисто-грудкуватий, щільний, сирий,вохристі 
плями,  перехід ясний; 

 
PHGl 

26 – 45см 

 
– перехідний горизонт, бурий, неоднорідний, 
важкосуглинковий, грудкувато-брилистий, сирий, 
щільний, вохристі плями, перехід поступовий за 
забарвленням; 

 
P(h)Gl 

45 – 59см 

 
– перехідний, дуже слабогумусований, жовто-
бурий, дуже неоднорідний, піщаний, брилувата 
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структура, сирий, ущільнений, вохристі плями, 
перехід поступовий за забарвленням; 

 
PGl 

59 – 85см 

 
– алювіальні відклади, пісок, жовто-білястий, 
мокрий. 

 

Таблиця 1 
Фізико-хімічні властивості дерново-глейового середньо-

суглинкового ґрунту на алювіально-делювіальних відкладах  
Радехівського району 
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Hop 0-26 7,3 4,6 9,91 9,91 0,3 106,8 94,8 4,09 

PHGl 26-45 7,1 4,4 4,59 4,59 0 196,8 57,2 2,47 

P(h)Gl 45-59 7,6 4,7 0,68 0,68 0 43,2 105,6 2,63 

PGl 59-85 6,9 4,3 0,27 0,27 0 26,3 57,7 1,64 

 

Гідроморфні ґрунти мають глибокий гумусний горизонт і 
порівняно високий вміст гумусу (3 – 9 %). Значення рН вод-
не  дерново-глейового середньо суглинкові ґрунти на алю-
віально-делювіальних відкладах коливаєть в межах від 7,6 
до 6,7, тобто від середньо лужної до нейтральної, а рН со-
льове від 4,6 до 4,2 – середньо кислої до сильно кислої реак-
ції ґрунтового розчину (табл. 1). Відомо, що більшість куль-
турних рослин добре розвивається при реакції близької до 
нейтральної. Гідроморфні ґрунти Радехівського району 
характеризуються Са++ від 1,64 – 7,20 мг.екв./100 гр ґрунту. 
Болотні і торфові ґрунти в структурі ґрунтового покриву 
Малого Полісся займають вагоме місце. Вони майже повніс-
тю осушені, використовуються переважно як низькопродук-
тивні сіножаті, пасовища, інколи під ріллею. Багато осуше-
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них торфовищ є закинутими, заросли чагарниками і 
бур’янами, не властивими рослинним угрупуванням приро-
дних болотних косистем [4]. 

Болота значно вплинули на характер поселень Малого 
Полісся, стан земельних ресурсів і характер сільськогоспо-
дарського використання території. Природні заболочені 
сіножаті й пасовища сприяли розвитку тваринництва, а 
великі поклади торфу використовувались як паливо, а та-
кож органічне добриво для порівняно низькородючих полі-
ських ґрунтів [2, с.49]. Професор Р. С. Трускавецький зазна-
чає, що людина з самого початку своєї господарчої діяльнос-
ті намагалась опанувати тайнами боліт та їхніми прихова-
ними можливостями для забезпечення своїх життєвих пот-
реб. Люди з давніх-давен використовують болотні масиви 
для заготівлі ягід, збирання грибів, лікарських рослин, місць 
для полювання [9, с.9]. 

На лучних і освоєних дернових оглеєних ґрунтах виро-
щують овочеві і кормові культури. Болотні ґрунти на Поліссі 
займають близько 10 % території. Найпоширенішими серед 
них є низинні болота. Вони займають значну площу в нашій 
країні – до 95 % болотного фонду. Ґрунти цього типу фор-
муються в заплавах річок, на притерасних пониженнях, 
днищах балок тощо. 

Напрями використання гідроморфних ґрунтів: 
• Природоохоронний напрям використання. Цей напрям 

передбачає використання торфових земель в природоохо-
ронних, наукових, пізнавальних і рекреаційних цілях. Тобто, 
на торфових болотах успішно можна створювати високоп-
родуктивні плантації цінних ягід: журавлини, брусниці, 
чорниці, а також унікальних лікарських рослин; 

• Сільськогосподарський напрям використання. Цей на-
прям використання полягає у проведенні гідромеліоратив-
них робіт і освоєнні торфових боліт для вирощування сіль-
ськогосподарських культур; 

• Використання торфу на добриво та меліорацію ґрунтів. 
Добре гуміфіковані і перегнійні торфи успішно використо-
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вують для виробництва добрив та меліорантів, як ґрунто-
вий субстрат в овочівництві, для влаштування газонів, квіт-
ників; 

• Використання торфу в овочівництві, садівництві, квіт-
ництві. В цьому напрямку використання перевагу слід нада-
вати торфу низинного типу з високими вмістом перегною та 
ємністю поглинання; 

• Використання торфу на паливо та інші несільськогоспо-
дарські потреби. Видобуток торфу на паливо сприймається 
як вимушена потреба, хоча еколого-економічна оцінка цього 
напряму використання явно негативна. Торф є цінною сиро-
виною для хімічної промисловості, він успішно використо-
вують в медицині і косметології.  

Водночас, відповідно до статті 150 Земельного кодексу 
України (2001), "торфовища з глибиною залягання торфу  
більше 1 м і осушені незалежно від глибини…", належать до 
категорії особливо цінних земель, а отже, потребують особ-
ливої охорони й раціонального використання. 

Гідроморфні грунти займають значну площу Малого По-
лісся, є важливими компонентами його природних екосис-
тем. Географія і ґенеза гідроморфних ґрунтів тісно пов’язана 
з природними умовами території. Ці ґрунти відзначаються 
значною варіабельністю потужності органогенної товщі, 
фізико-хімічних властивостей, ступенем розкладу і мінера-
лізації органіки. 

Внаслідок осушення і сільськогосподарського викорис-
тання болотні і торфові ґрунти зазнали суттєвих змін, часто 
деградаційного характеру, зокрема, пересушення, приско-
реного розкладу і мінералізації органіки, дефляції, піроген-
ної деградації. Для мінімізації пірогенних процесів торфові 
ґрунти слід використовувати лише під лучними угіддями 
або в травопільних сівозмінах, запровадити двобічне регу-
лювання рівня ґрунтових вод, консервацію деградованих 
земель, ренатуралізацію у близькі до природних болотних 
угідь.  

Отже, проаналізувавши за літературними джерелами та 
лабораторними аналізами ґенезу і географію гідроморфних 
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ґрунтів, ґрунтовий покрив, морфологію, властивості, може-
мо зробити висновок, що ці ґрунти є малопродуктивними. 
Торфові ґрунти є надто вразливими до зовнішніх, неадеква-
тних антропогенних впливів. Це зумовлено їхньою низькою 
буферністю до різких змін властивих їм природних режимів, 
особливостями речовинного складу і властивостями, ґене-
зисом і умовами залягання в рельєфі, а також тими карди-
нальними змінами, яких ґрунти зазнають після осушуваль-
них меліорацій і наступного використання як сільськогос-
подарських угідь, насамперед під ріллею. 

Торфові ґрунти Малого Полісся є недостатньо вивченими,  
насамперед їхня географія, ґенеза, особливості структури 
ґрунтового покриву територій поширення, сучасний ґрун-
тово-меліоративний та агроекологічний стан. Торфові ґрун-
ти зазнали негативних процесів антропогенного характеру, 
таких як механічне спрацювання, прискорена мінералізація 
органіки, дефляція, пірогенна деградація тощо. Водночас, 
відповідно до статті 150 Земельного кодексу України (2001), 
"торфовища з глибиною залягання торфу більше 1 м і осу-
шені незалежно від глибини…", належать до категорії особ-
ливо цінних земель, а отже, потребують особливої охорони й 
раціонального використання 
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Кафедра геоморфології та палеогеографії 

 

Схарактеризовано основні морфологічні та морфотекто-
нічні показники Мізоцької височини. Проаналізовано вплив 
геологічної будови та рельєфу на стан, функціонування та 
розвиток річкової системи. Подано геоморфологічне райо-
нування досліджуваної території. 

Ключові слова: рельєф, геоморфологічне районування, 
Мізоцька височина, висотні рівні, річкова система, неотек-
тонічні рухи 

 
Геоморфологічне районування виконувалось на підставі 

встановлення закономірних зв’язків між рельєфом і його 
оціночних критеріїв та показників – морфометричних, мор-
фо динамічних, тощо. Проведено регіональний поділ тери-
торії на підрайони з визначенням ступеня того чи іншого 
показника для певних ділянок досліджуваної території та 
їхнього узагальнення задля побудови карти геоморфологіч-
ного районування Мізоцької височини. Вперше Мізоцьку 
височину виділив В. Д. Ласкарєв [1]. У геоморфологічному 
районуванні УРСР П. М. Цися [2] “Мізоцька горбаста височи-
на” є геоморфологічним районом у структурі: 

 Полігенна рівнина УРСР 

 Область Волино – Подільська височина 

 Підобласть Волинська височина 

 Район Мізоцька горбиста височина 
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Мізоцька височина – складова частина Волинської висо-
чини. Найвища висота – 342 м. Знаходиться в межах Волино-
Подільської плити. Осадовий чохол складається з відкладів 
палеозойської, мезозойської, кайнозойської ер. Рельєфотві-
рними відкладами на Мізоцькій височині виступають відк-
лади крейди, неогенові (сарматські) оолітово-черепаш-
никові вапняки та піски, а також утворення четвертинної 
системи, що представлені головно еолово–делювіальними 
(леси), делювіальними, алювіальними і алювіально–делю-
віальними відкладами. 

Річкова мережа сильно розгалужена. Річки височини на-
лежать до чотирьох басейнів: р.Збитинка, р. Іква, р. Стубла, 
р. Устя. Найбільшим басейном є басейн річки Збитинки, яка 
за межами височини впадає у Вілію.  

Для побудови карти “Геоморфологічне районування Мі-
зоцької височини” було проаналізовано ряд морфологічних 
та морфотектонічних показників: надання порядкового 
номеру кожному тальвегу водотоків [3, 5], рози – тальвегів 
по рівновеликих квадратах [4], реконструкція висотних 
рівнів та SL – індекс [6]. 

За методикою Хортона – Страллера кожному тальвегу 
надано порядковий номер. Отримані результати показали, 
що на території височини є 2 тальвеги 6 порядку і 5 тальве-
гів 5 порядку (3 в західній частині і 2 в східній). Всі вони 
належать до басейну річки Збитинки. Тальвеги 6 – порядку 
дозволяють поділити височину умовно на 2 райони – Захід-
ний і Східний. З побудованих роз тальвегів (напрямків водо-
токів) виділяються певні райони переважання того чи іншо-
го напрямку, для прикладу: західний та південний райони –
домінуючі азимути - 100°—130° (і, відповідно, 280°—310°); 
північний – домінуючий азимут 45° (і, відповід-но 225°) і 
наближені до нього значення.  

Також спостерігається певна закономірність, щодо домі-
нуючих напрямів у західній і східній частинах височини. У 
західній частині тальвеги мають напрям 280°–290° – 100°–
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110°, а в східній: 300°–310° – 120°–130°. Отже домінуючим 
напрямком є: північний захід – південний схід у східному 
блоці, а західному блоці цей напрям дещо зміщений до на-
прямку 90°–270°. Це дає підставу для поділу на західний та 
східний райони височини. 

Аналіз неотектонічних рухів був проведений за двома 
методиками: реконструкції висотних рівнів та підрахунку SL 
– індексу для Мізоцької височини. Аналіз висотних рівнів 
показав, що західний блок височини зазнавав більшого 
впливу неотектонічних рухів, ніж східний. Центральна час-
тина, в районі м. Мізоч є “перехідною” ділянкою між 2 райо-
нами: західним і східним, які були виділені на основі аналізу 
реконструкції висотних рівнів. Підраховані показники SL – 
індексу показали приблизну  лінію головного розлому, що 
розділяє два блоки (також західний і східний).  

Для деталізації та підтвердження результатів було про-
аналізовано гіпсометричний повздовжній профіль по Мізо-
цькій височині. Він показав гіпсометричну відмінність між 
двома частинами в 10 – 11 м [2]. Отже, на Мізоцькій височині 
можна з точністю виділити два геоморфологічних підрайо-
ни: Західний і Східний, межею між якими є “Мізоцький роз-
лом”.  

Проблематичним питанням залишається північна части-
на височини. Вона була виділена у третій геоморфологічний 
підрайон. Причиною цього є генетична близькість цієї діля-
нки до сусідньої з нею Рівненським плато, але завдяки бро-
нюючому шару сарматських вапняків має рельєф, подібний 
до рельєфу Мізоцької височини. 

Геоморфологічні особливості Мізоцької височини сфор-
мувалися в неоген – четвертинний час. Неоднакова інтенси-
вність неотектонічних рухів, відмінність у гіпсометричних 
показниках та певна генетична спорідненість з сусідніми 
районами дали можливість виділити на Мізоцькій височині 
3 геоморфологічних підрайони: західний або Мощаницький, 
східний  – Дерманський та північний – Кунинський (рис. 1). 
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Рис. 1. Геоморфологічне районування 
Мізоцької височини 
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Проаналізовано структуру та територіальний розподіл 

ресурсів замкового туризму Тернопільської області. Встано-
влено ступінь придатності замкових комплексів даного 
регіону для розвитку та покращення тут туристичної інфра-
структури. З’ясовано основні проблеми використання в 
сучасних умовах та окреслено основні шляхи раціонального 
використання ресурсів замкового туризму області. 

Ключові слова: замковий туризм, туристичні об’єкти, ре-
креаційно-туристичний потенціал.  

 
У багатій історико-архітектурній спадщині України ви-

значне місце належить пам`яткам оборонної архітектури – 
фортецям, замкам, оборонним храмам. За даними історика 
Сергія Трубчанінова, в Україні було понад 5000 пам`яток  
фортифікацій [2]. До нашого часу на території сучасної Укра-
їни збереглося 116 замків та фортець. Найбільша кількість 
замків, фортець та оборонних монастирів збереглося на 
території Західної України (за підрахунками різних експер-
тів приблизно 80 % від загальної кількості в державі), в 
тому числі на території Тернопільської області близько 30-
35 % (рис. 1). Оскільки, замковий туризм є одним з найпопу-
лярніших напрямів у цьому регіоні, ефективне використан-
ня його ресурсів в окремих місцевостях є запорукою розвит-
ку тут туристичної інфраструктури та покращення туристи-
чного іміджу області.  
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Рис. 1. Місце Тернопільської області в системі використання 

ресурсів для замкового туризму України 
Одним з пріоритетних напрямків розвитку туристичної 

індустрії на Тернопільщині неодмінно повинен бути 
замковий туризм, в основі якого використання об`єктів 
фортифікаційного зодчества. Тому питання розвитку 
замкового туризму та підвищення його привабливості на 
національному та міжнародному рівнях є особливо 
актуальним на сучасному етапі розвитку і становлення 
туристичної галузі області. 
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На державному обліку в Тернопільській області пере-
буває 1178 пам`яток архітектури і містобудування, з яких 
180 – національного значення (в тому числі 32 об’єкти 
оборонної архітектури). За співвідношенням кількості від-
новлених замків та їх руїн область посідає II місце в 
Карпатсько – Подільському регіоні після Львівської (4 і 9 
відреставрованих пам`яток відповідно). 

Дослідження територіального розміщення туристичних 
об’єктів Тернопільської області свідчить про наявність в її 
межах двох найбільш перспективних районів поширення 
замкового туризму – центральна і південна частина області 
(найбільша кількість замків розміщена в Борщівському (14), 
Теребовлянському (10) та Бучацькому (5) районах). На базі 
даних пам’яток діють 2 Державних історико-архітектурних 
заповідники з 10, що є в Україні (Кременецько-Почаївський 
та Бережанський) та 1 Національний історико-архітектур-
ний заповідник з 4 (“Замки Тернопільщини” з центром у 
м. Збараж) [6]. 

 

 

Рис. 2. Вікова структура відвідувачів замків 
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Рис. 3. Рівень організованості відвідувачів замків 

 
Завдяки наявності декількох типів замків, високій 

туристичній привабливості та розвиненій туристичній 
інфраструктурі окремих об`єктів, а також поєднанню 
туристичних маршрутів замками Тернопільської області та 
прилеглих областей, замкові комплекси даного регіону 
відвідує значна кількість туристів з різноманітними 
культурно-пізнавальними цілями. 

Показники на даних діаграмах (рис. 2 і 3) свідчать, що у 
віковій структурі відвідувачів замків переважає молодь до 
30 р., що становить близько 75 % всіх відвідувань. Також 
замкові комплекси Тернопільської області частіше від-
відують організовані туристські групи, ніж індивідуали (65 і 
35 % відповідно) (рис. 3). Щодо країн, з яких прибуває 
найбільша кількість туристів, за виключенням України, це 
країни близького зарубіжжя ( Польща, Чехія ), хоча трапля-
ються відвідувачі і з США та Канади (це переважно приклад 
сентиментального туризму). За способом сприйняття 
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інформації про замки (за термінологією психолога М. Ко-
валя) серед відвідувачів Тернопільської області перева-
жають “любителі”.  

Рівень відвідування серед замків Тернопільської області 
найвищий у Збаразькому замку (близько 50 тис. ос./рік)[2], 
наступні позиції посідають Кременецький та Вишнівецький 
замки (близько 20 – 30 тис. ос./рік). Практично в усіх дослі-
джуваних замках кількість відвідувачів за період з 2010 по 
2013 рр. збільшилась у середньому на 3 – 5 тис. ос.  

До провідних туристичних маршрутів замковими 
комплексами Тернопільської області переважно входять 11 
об`єктів Національного історико-архітектурного заповід-
ника “Замками Тернопільщини” (маршрути: “Корона Волині 
та Західного Поділля”, Країна замків і фортець “Галиччина – 
Поділля – Буковина”). Їх часто поєднують з туристичними 
маршрутами Львіщини та Волині. Також пропонуються 
комбіновані маршрути замками із спелеотуризмом та 
сплавами по річках Серет, Дністер. Перспективним є 
розробка спільного литовсько-українського туристичного 
маршруту замковими комплексами “Шлях Гедиміновичів”, 
що включатиме об’єкти, споруджені на території області 
династією Гедиміновичів (Збаразький, Вишнівецький, 
Язловецький і Скала-Подільський замки). 

Всі оборонні споруди Тернопільської області можна 
поділити на 4 класи в залежності від ступеня їх збереженості 
та відповідно можливостей туристично-краєзнавчого 
використання (за класифікацією О. В. Лесика) (табл. 1). При 
поділі на групи в першу чергу враховуються:  

 
1) сучасний стан рекреаційно-туристичного викори-

стання та збереження пам’ятки; 
2) історико-культурне значення (цінність) пам’ятки; 
3) проведення або відсутність ремонтно-реставрацій-

них робіт, впорядкування території пам’ятки. 
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Таблиця 1  
Класи замкових комплексів в залежності від ступеня їх 

збереженості та можливостей туристично-краєзнавчого 
використання (за класифікацією О. В. Лесика) [1] 

Клас Характеристика Об`єкти 

I 

Добре збережені, частково 
реставровані або відновлені, 

приміщення використо-
вуються під музеї чи окремі 

експозиції, заклади харчування. 
Є місцем проведення 

конференцій, семінарів, 
фестивалів. 

Збаразький замок  
(є місцем проведення 
багатьох анімаційних 
заходів, тут розміщені 
музеї етнографії, зброї, 
ресторан у середньо-

вічному стилі) 

II 
Руїни і залишки замків, що є 

популярними об’єктами 
туризму. 

Кременецький замок 
(проводиться фести-
валь середньовічної 
культури “Королева 

Бона”); 
Теребовлянський замок 

(є популярним місцем 
відпочинку для 

населення) 

III 

Збережені та частково 
збережені середньовічні 

оборонні замки, перебудовані у 
замки-палаци або палаци, 
збудовані на місці замків. 

Вишнівецький замок-
палац (є місцем прове-
дення Всеукраїнського 
фестивалю козацької 

пісні “Байда”, у відрес-
таврованих приміщен-

нях відкриті музейні 
експозиції) 

IV 

Руїни та залишки замків, 
перебудовані у замки-палаци 
або палаци, збудовані на місці 

замків. 

Чортківський замок; 
Скала-Подільський 

замок; Червоно-
городський замок 

(урочище біля замку є 
місцем прове-дення 

фестивалю “Джурин-
Фест”, розміщений 

дитячий табір 
“Ромашка”) 
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Проведений аналіз сучасного рекреаційно-туристичного 
використання середньовічних замків та фортець Тернопіль-
ської області, а також руїн показав досить низький рівень їх 
використання, що пояснюється, в першу чергу, станом 
збереження (з 32 тільки 6 памʼяток є відносно добре 
збережними), відсутністю ремонтно-реставраційних робіт, 
впорядкування територій тощо. Більшість замків, які 
сьогодні в руїнах, можуть бути з успіхом використані у 
туристичному бізнесі, про що свідчать поки що поодинокі 
приклади [7]. 

 

 
Рис. 3. Рівень рекреаційно-туристичного використання 

замків і фортець 

 
На даній діаграмі показано, що рекреаційно-туристичне 

використання замкових комплексів області є незначним, 
оскільки лише 17,2 % об’єктів використовуються для про-
ведення анімаційних заходів, в 13,8 % розміщені музеї і в 
6,9 % – заклади харчування, в той час як близбко 62 % 
замків практично не використовуються в туристичних 
цілях (рис.3). 

Існують такі перспективи використання замкових 
комплексів Тернопільщини: 

– пристосування під готелі; 
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– відкриття закладів харчування (стилізовані під 
старину з середньовічною кухнею та історичними 
місцевими напоями); 

– обслуговування і супровід урочистих подій у 
середньовічному стилі;  

– проведення історико-театралізованих фестивалів, 
змагань і анімаційних шоу; 

– відкриття музейних експозицій.  
Наприклад, у Теребовлянському замку перспективним 

було б відкриття історичного музею з окремими відкритими 
павільйонами та можливістю екскурсійного огляду 
підземель і підйому на оглядові майданчики башт. Микули-
нецький замок можна якнайкраще використовувати як 
торговий бренд популярного микулинецького пива, а 
місцева пивоварня могла б спрямовувати частину своїх 
обігових коштів на архітектурно-естетичне впорядкування 
замкової території і виступати спонсором організації у 
замку фестивальних акцій [1]. У Бережанський замок 
доцільно (і комерційно досить перспективно) інвестувати 
кошти у повну відбудову замкового комплексу та надання 
тут готельних, гастрономічних та анімаційно-туристичних 
послуг. Скалатський замок є чудовим місцем для організації 
невеликого польсько-козацького скансену із демонстрацією 
зразків середньовічної артилерії, похідної козацької кухні. У 
Бучацькому замку перспективно було б відбудувати 
ренесансний палац воєводи Яна Бучацького, розмістивши в 
одній його частині туристичний готель і ресторан, а в іншій 
– історико-краєзнавчий музей [3].  

Існують два основні напрями розвитку замкового 
туризму в Тернопільській області: 

1) передача замків на певних умовах туристичному 
бізнесу і перетворення їх на основі реконструкції у готелі, 
відпочинкові комплекси, ресторани у старовинному 
середньовічному стилі. Перевагами цього напряму є те, що 
норма рентабельності (на прикладі аналогічного викорис-
тання у Європі) може сягати 220‒280 % [1]. Недоліки даного 
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напряму – архітектурноскладний і капіталомісткий процес 
реконструкції, окупність в середньому складає 8 – 12 рр. 

2) розробка конкурентноспроможного туристичного 
продукту на внутрішньому ринку за допомогою пізна-
вальних турів і екскурсійних програм. 

Висновки: Одним з пріоритетних напрямів розвитку 
туристичної індустрії на Тернопільщині неодмінно повинен 
бути замковий туризм, в основі якого – використання 
об`єктів фортифікаційного зодчества. Тому питання роз-
витку замкового туризму та підвищення його привабливості 
на національному та міжнародному рівнях є особливо 
актуальним на сучасному етапі розвитку і становлення 
туристичної галузі області. 

Результати проведеного аналізу замкової спадщини 
Тернопільської області дають змогу впевнено зробити 
висновок про її забезпеченість ресурсами замкового 
туризму, який відкриває багато нових можливостей для 
організації і успішної реалізації різних видів туризму – істо-
рико-культурного, пізнавального, релігійного, відпочинко-
вого, виставково-експозиційного та тематичного (кінний 
туризм, лицарські турніри, середньовічні бали та карна-
вали). 
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ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 

Олег Веклин 

Науковий керівник: кандидат географічних наук, 
доцент О. І. Вісьтак 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Кафедра економічної і соціальної географії 

 
Охарактеризовано методику розрахунку зовнішньо-

торговельної безпеки України, як одну із найуразливіших 
складових національної економіки. На основі трьох показ-
ників: коефіцієнту покриття імпорту експортом, експортної 
та імпортної безпеки, аналізується сучасний стан зовніш-
ньоторговельної безпеки України. 

Ключові слова: економічна безпека, зовнішньо-
торговельна безпека України, імпортна безпека, експортна 
безпека, коефіцієнт покриття імпорту експортом. 

 
Актуальність теми. В умовах інтеграції економіки Укра-

їни до світової економічної системи, роль зовнішньоторго-
вельної безпеки є однією із визначальних складових безпе-
ки економічної, оскільки від її стану значною мірою зале-
жить ступінь економічної та політичної незалежності краї-
ни. Отже, забезпеченість зовнішньоторговельної захищено-
сті держави є визначальним чинником економічного розви-
тку і соціальної стабільності.  

Теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних 
та зарубіжних учених економіко-географів, економістів, 
політологів та інших. У ході виконання роботи застосовува-
лись такі методи: камеральний метод, систематизації, нор-
мативний, математико-статистичний, проблемно-орієнто-
ваний та картографічний. 

Виклад основного матеріалу. Економічна безпека – це та-
кий стан національної економіки, який дає змогу зберігати 
стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задо-
вольняти потреби особи, сім’ї, суспільства та держави. Скла-
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довими економічної безпеки виступає інноваційна, інвести-
ційна, фінансова, енергетична, зовнішньоторговельна, соці-
альна та демографічна безпеки. На сучасному етапі розвитку 
Української держави, однією із найбільш вразливих складо-
вих національної економіки виступає зовнішньоторговель-
на безпека.  

Зовнішньоторговельна безпека полягає у спроможності 
держави протистояти впливу зовнішніх негативних чинни-
ків і мінімізувати заподіяні ними збитки, активно викорис-
товувати участь у світовому поділі праці для створення 
сприятливих умов розвитку експортного потенціалу і раціо-
налізації імпорту; забезпечувати відповідність зовнішньо-
торговельної діяльності національним економічним інте-
ресам.  

Задля оцінки стану зовнішньоторговельної безпеки Укра-
їни ми охарактеризуємо рівень покриття імпорту експор-
том, рівень експортної та імпортної безпеки. 

Під експортною безпекою слід розуміти забезпечення 
державою конкурентоспроможності продукції на зовніш-
ньому ринку, підтримання відповідності експорту держави її 
національним інтересам. Для проведення моніторингу екс-
портної безпеки пропонують розрахунки експортної залеж-
ності (Lexs) як показника частки експорту (ЕХ) відносно 
ВВП[2]: 

𝐿𝑒𝑥𝑠 =  
𝐸𝑋

𝐺𝐷𝑃
 𝑥 100 % 

 
Таблиця 1 

Характеристика рівня експортної залежності України 

Показник 2000 2005 2010 2012 

Експорт, млн. 
грн 

81319,3 159439,9 366269,0 504046,8 

ВВП, млн. грн 170070 441452 1082569 1408889 

Рівень експо-
ртної залеж-

ності, % 
48 36 33 36 
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Рис. 1. Динаміка рівня експортної залежності України протягом 

2000 – 2012рр. 

 
Під імпортною безпекою слід розуміти такий стан зовні-

шньої торгівлі, за якого країна не відчуває надмірної залеж-
ності від імпорту. Для проведення моніторингу імпортної 
безпеки розраховують показник імпортної залежності (Lіms) 
як відношення імпорту (ІМ) до ВВП [2]: 

 

𝐿𝑖𝑚𝑠 =  
𝐼𝑀

𝐺𝐷𝑃
 𝑥 100% 

 
Таблиця 2 

Характеристика рівня імпортної залежності України 

Показник 2000 2005 2010 2012 

Імпорт, млн. грн 77720,7 166301,7 429455,5 614117,0 

ВВП, млн. грн 170070 441452 1082569 1408889 

Рівень імпортної 
залежності, % 

46 38 40 44 
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Рис. 2. Динаміка рівня імпортної залежності України протягом 
2000 – 2012рр. 

 
Коефіцієнт покриття імпорту експортом (К) розрахову-

ється як відношення обсягу експорту(ЕХ) до загального 
обсягу імпорту(ІМ): 

 

К =  
ЕХ

ІМ
 

 

Даний коефіцієнт визначає, наскільки обсяг експорту є 
більший або менший за обсяг імпорту. Якщо обсяг імпорту 
перевищує обсяг експорту, матиме місце негативна тенден-
ція у зовнішньоторговельному обороті країни (від’ємне 
сальдо) [2]. 

Таблиця 3 
Характеристика рівня покриття імпорту експортом в Україні 

Показник 2001 2005 2010 2012 

Експорт, млн. 
дол 

14948,4 31140,6 46129,6 63084,7 

Імпорт, млн. 
дол 

14286,9 32480,8 54087,6 76860,7 

Коефіцієнт 
покриття 

1,05 0,96 0,85 0,82 
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Рис. 3. Динаміка показника рівня покриття імпорту експортом 

в Україні протягом 2001‒2012рр. 

Стан рівня покриття експортом імпорту в Україні потріб-
но задля комплексної оцінки охарактеризувати на регіона-
льному рівні – в розрізі адміністративних областей, автоно-
мної республіки та міст державного підпорядкування. Пози-
тивні його значення характерні для Вінницької, Дніпропет-
ровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Кіровоград-
ської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, 
Сумської, Херсонської, Черкаської областей та м. Севастопо-
ля. Найвищий показник характерний для Луганської області 
– 3,73. Низькі показники характерні для Київської і Львівсь-
кої областей та м. Київа. Найнижче значення характерне для 
Львівської області – 0,38. 

 
Рис. 4. Рівень покриття експортом імпорту по 

регіонам України, 2011 р. 
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Висновки. Рівень експортної безпеки, станом на 2012р. 

характеризується позитивним значенням і становить 36 %, 

що не перевищує порогове значення у 50 %, та говорить про 

хороший рівень конкурентоспроможності продукції на 

зовнішньому ринку. Рівень імпортної безпеки, станом на 

2012р. теж характеризується позитивним значенням і ста-

новить 44 %, при пороговому значенні у 50 %. Такий показ-

ник інвестиційної залежності говорить, що Україна, хоча, і 

не відчуває надмірної залежності від імпорту, однак динамі-

ка останніх 10 років має негативну тенденцію до збільшен-

ня цієї залежності. Рівень покриття імпорту експортом є 

останнім досліджуваним показником, і станом на 2012р. 

його значення є негативним для України – 0,82, в той час як 

він не повинен бути меншим 1, згідно методичних рекомен-

дацій. На регіональному рівні, найвищі його значення хара-

ктерні для Луганської (3,73), Полтавської (2,96) і Черкаської 

областей (2,08), найнижчі – для Львівської (0,38), Київської 

областей (0,40) та м. Києва (0,40). 

Отож, аналізуючи загальні тенденції у зовнішньоторго-

вельній безпеці України можемо ствердно говорити про її 

хороший стан, що визначається позитивними показниками 

двох із трьох проаналізованих складових – рівня експортної 

та імпортної залежностей. Натомість негативний показник 

характерний для рівня покриття імпорту експортом, тому 

його значення були розглянуті на регіональному рівні, із 

аналізом картосхеми, що дозволило говорити про потребу 

підвищення його стану у Зх. Україні, яка характеризується 

низькими показниками порівняно із східною частиною 

держави.  
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Кафедра раціонального використання природних 

ресурсів та охорони природи 

 
Проаналізовано основні джерела фінансування та напря-

мки використання коштів на природоохоронну діяльність у 
Львівській області. Визначено основні недоліки економічно-
го механізму природокористування в регіоні та запропоно-
вано шляхи його удосконалення. 

Ключові слова: природоохоронна діяльність, фонд охо-
рони навколишнього природного середовища, фінансуван-
ня, доходи, видатки. 

 
Механізм фінансування природоохоронної діяльності в 

Україні в порівнянні з країнами ЄС є недосконалим, і потре-
бує реформування. Ефективність природоохоронних заходів 
та своєчасність їх виконання напряму залежить від кількості 
виділених коштів. Як правило, виконання екологічних про-
грам в Україні розтягується на більшу кількість років, ніж це 
визначено в планах, що потребує додаткового фінансування. 
Це спричинило загострення багатьох екологічних проблем 
від місцевого до міжнародного рівня. Тому дослідження 
проблем фінансування природоохоронних заходів на держа-
вному та регіональному рівні є актуальним. 

Головним органом виконавчої влади, який здійснює еко-
логічну політику в Україні, є Міністерство екології та приро-
дних ресурсів, а на обласному рівні – департаменти екології 
та природних ресурсів ОДА. 
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Департаменти забезпечують впровадження на території 
області економічного механізму природокористування, є 

розпорядником коштів обласного фонду охорони навко-
лишнього природного середовища (далі – ФОНПС). Основ-
ним джерелом надходжень до фонду є кошти екологічних 

податків, які складають основу фінансування природоохо-
ронних програм на регіональному та місцевому рівнях [1]. 

У Львівській області станом на 2012 р. було зареєстрова-

но 9105 платників екологічного податку. Основними плат-
никами екологічного податку були Добротвірська ТЕС 
(смт. Добротвір; викиди в атмосферу), Управління магістра-

льних газопроводів „Львівтрансгаз” (м. Львів; викиди), 
Державне підприємство „Львіввугілля” (м. Сокаль; викиди), 
КМП „Збиранка” (Львівське сміттєзвалище, с. Великі Грибо-

вичі; викиди, відходи), Львівське міське комунальне підпри-
ємство „Львівводоканал” (скиди у воду, відходи) [3]. 

З останні роки спостерігається тенденція до щорічного 

збільшення сплачених екологічних податків. У 2004-2011 
роках загальна сума надходжень до ФОНПС зросла з 10538,9 
тис. грн. до 65278,23 тис. грн. (у 6,2 рази). У 2012 році надхо-

дження скоротилися до 59324,15 тис. грн. Найбільші темпи 
зростання надходжень відбулися у 2005 р. (на 67,9 %) та 
2011 р. (99,3 %) (див. рис. 1) [2, 3]. Зростання надходжень у 

2011 р. відбулося завдяки суттєвому збільшенню ставок 
екологічного податку та зміни методики обрахування плати 
за забруднення довкілля, що задекларовані у новому Подат-

ковому кодексі України. У 2012 році скорочення надходжень 
було зумовлене фінансовою кризою та зниженням обсягів 
виробництва основних платників екологічного податку. 

Щодо використання коштів з ФОНПС, то тут ситуація є 
складнішою. Основним недоліком є недовикористання 
коштів (див. рис. 1), які мають цільове призначення, але на 

кінець року часто використовуються на інші бюджетні пот-
реби. 
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Рис. 1. Динаміка надходжень і видатків ФОНПС 

Львівської області у 2004‒2012рр., (тис. грн.) [4]. 
 

Лише в 2004 та 2007 рр. використання коштів перевищу-
вало надходження на 9,8 % і 13 % відповідно. В інші роки 
частка використання коштів коливалася в межах 35 – 72 %. 
Найменшим використання було в 2008р – 34,7 % усіх надхо-
джень. Очевидно це пов’язано із складною процедурою 
отримання фінансування та корупцією при розподілі бю-
джетних коштів. 

У 2012 р частка надходжень в обласний ФОНПС Львівсь-
кої області становила 20 % від загальної суми надходжень 
до фонду. Загалом до обласного ФОНПС накопилось 
11865 тис. грн. При чому, на природоохоронні заходи було 
виділено 28000 тис. грн., частину з яких складали залишки 
коштів з минулих років. Більшість коштів було спрямовано 
на вирішення наступних проблем: 

1. Будівництво, реконструкція та ремонт водопровідно-
каналізаційних систем та очисних споруд – 14797,0 тис. грн. 
(фактично використано – 5452,133 тис. грн.); 

2. Будівництво, реконструкція та облаштування полі-
гонів твердих побутових відходів та здійснення заходів 
щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових та 
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побутових відходів – 5187,0 тис. грн. (фактично використано – 
2975,5 тис. грн.); 

3. Здійснення заходів, пов’язаних з відтворенням та 
охороною природних ресурсів – 2121,0 тис. грн. (фактично 
використано – 1307,1 тис. грн.) [3]. 

Як бачимо, спостерігається деяка невідповідність у роз-
поділі коштів: найбільші екологічні податки сплачують 
підприємства, що забруднюють атмосферне повітря, проте 
жодного заходу для охорони атмосфери не заплановано. 

Великим мінусом є те, що в 2009 – 2010 рр. на природоо-
хоронні заходи у Львівській області взагалі не виділялося 
коштів з Державного ФОНПС, хоча сума відрахувань від 
загальної суми сплачених екологічних податків в Держав-
ний бюджет становила 30 % Лише у 2005 і 2008 роках для 
Львівщини з державного ФОНПС було виділено 12,3 % та 6,6 
% коштів відповідно. 

Ще одним джерелом фінансування регіональних та міс-
цевих екологічних проектів є власні кошти підприємств на 
екологізацію виробництва, частка яких становила 55-65 % 
від загального обсягу природоохоронних витрат області. 
Так, наприклад, у 2009 р. підприємства Львівщини витрати-
ли на екологізацію 51200 тис. грн. [1]. Разом із тим деякі 
великі підприємства, що входять до переліку платників, є 
багаторічними боржниками ФОНПС. 

Одним із джерел залучення коштів для фінансування 
природоохоронних програм на регіональному та локально-
му рівнях є пільгові мікрокредити ЄБРР. Кредитні послуги 
надаються представникам малого та середнього  
бізнесу в розмірі 150 – 2500 тис. дол. США на проекти розмі-
ром 180 – 4000 тис. дол. США за умов фінансування позича-
льником не менш ніж 30 % проекту. 

Неповне використання коштів та недофінансування при-
родоохоронних заходів з ФОНПС відбувається через: недос-
коналість фінансового механізму; розчинення зборів і пла-
тежів у бюджетах усіх рівнів; малу ефективність місцевих 
екологічних фондів через розпорошеність коштів у числен-
них фондах; нецільове використання коштів [4]. 
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Зважаючи на дані проблеми постає нагальне питання 
щодо вдосконалення системи фінансування природоохо-
ронної діяльності як на державному, так і на місцевому 
бюджетних рівнях, а також розвитку позабюджетних дже-
рел механізму фінансування екологічної сфери. Головними 
напрямами при цьому є: 

1) З метою створення позабюджетних джерел для фінан-
сування природоохоронної діяльності необхідно розширити 
коло платників екологічного податку. Це завдання можливо 
вирішити шляхом оподаткування еколого-небезпечної 
продукції. Сюди можна віднести податок на вугілля, лако-
фарбову продукцію, пестициди, синтетичні пральні речови-
ни, акумулятори, озоноруйнуючі речовини тощо [6]. 

2) Вагомим стимулом для підприємств – хронічних борж-
ників може стати екологічне податкове кредитування, що 
дозволить їм інвестувати збережені кошти від екологічних 
податків в природоохоронну діяльність. 

3) До числа важливих перспективних фінансових інстру-
ментів природоохоронної діяльності слід віднести страху-
вання екологічних ризиків. Екологічне страхування знижує 
ризик значних фінансових витрат на ліквідацію наслідків 
можливих техногенних катастроф. 

4) Враховуючи обмеженість бюджетних коштів на охоро-
ну довкілля, необхідно розробляти нетрадиційні ринкові 
джерела фінансування (екологічний лізинг, використання 
екологічних векселів). 

5) Зростання екологічних платежів при зменшенні інших 
податків – так зване “озеленення” податкової системи за 
досвідом високорозвинених та країн з перехідною економі-
кою [5]. 

Також необхідно розширювати перелік конкретних при-
родоохоронних заходів, які потребують пріоритетного роз-
витку. Встановлення пільг в оподаткуванні стимулює прип-
лив капіталу в цю сферу, що дасть змогу створити еколо-
гічне підприємництво, ринок екологічних послуг та робіт. 
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Негативний вплив на оточуюче середовище можна ціл-
ком або в значній мірі нейтралізувати шляхом переробки 
відходів у товарну продукцію з застосуванням екологічно 
чистих технологій або підвищення ступеня використання 
природних ресурсів. 

Основним джерелом фінансування заходів щодо охорони 
навколишнього природного середовища є кошти бюджет-
них фондів (державний, обласні і місцеві), які формуються за 
рахунок коштів підприємств-природокористувачів (платежі 
за забруднення, відшкодування і штрафи за збиток унаслі-
док порушення природоохоронного законодавства). 

Стосовно екологічної освіти населення, доцільним є 
впровадження економічних та адміністративних методів 
управління не лише на господарюючих суб’єктів, а й на 
“пересічних громадян”. Так, штрафи, санкції і попередження 
стануть дієвим стимулом  формування екологічної свідомо-
сті та додатковим джерелом фінансування природоохорон-
ної діяльності. Для реалізації цих заходів необхідно залучи-
ти всіх співробітників правоохоронних органів і відповідних 
організацій [6]. 

Отже, збалансований розвиток регіону як цілісної соціа-
льної еколого-економічної системи забезпечується впрова-
дженням економічних заходів, посиленням ролі держави 
для підвищення ефективності управління природоохорон-
ною діяльністю, тобто необхідно використати системний 
підхід. 

Удосконалення економічних важелів захисту природного 
середовища та попередження його забруднення дозволить 
поліпшити якість управління природоохоронною діяльніс-
тю на регіональному рівні та вирішити численні екологічні 
проблеми [3]. 
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Описано проведений аналіз і оцінку ґрунтотворення 

заплави ріки Дністер у межах Городоцько-Щирецького при-
родного району Опілля 
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профіль. 

 
Заплави рік, як найбільш молоді і динамічні ділянки зем-

ної поверхні, являють собою цілковито особливий тип 
ландшафту, який піддається сильному впливу геологічних і 
біологічних чинників та знаходиться в стані яскраво вира-
женого розвитку і перетворення [3]. 

Головною особливістю ґрунтоутворення рік є розвиток 
повеневих і алювіальних процесів. Ці процеси різносторон-
ньо впливають на ґрунтотворення. Затоплення заплави 
сприяє підняттю ґрунтових вод, пом’якшує мікроклімат, 
впливає на спрямованість та інтенсивність мікробіологічних 
процесів, характер природної рослинності та її продуктив-
ність [1]. 

Алювіальні процеси зумовлюють принесення повеневи-
ми водами завислого матеріалу, розмивання заплави і пере-
відкладення на її поверхні завислих частинок у вигляді шару 
намулу, або алювію. На характер алювіального процесу 
впливає розташування окремих частин заплави щодо русла 
ріки [2]. 

На території заплави ріки Дністер в межах Городоцько-
Щирецького природного району Опілля чітко виділяються 
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три частини заплави: підвищена прируслова, вирівняна 
центральна і понижена притерасна. Ці частини відрізняють-
ся складом алювіальних відкладів, рельєфом, гідрологічни-
ми умовами, рослинністю і ґрунтовим покривом. 

Об’єктом наших досліджень є алювіальні ґрунти заплави 
ріки Дністер у межах Городоцько-Щирецького природного 
району Опілля. Предмет досліджень: особливості морфоло-
гічної будови, фізичних та фізико-хімічних властивостей 
ґрунтів у різних частинах заплави. 

Мета роботи полягала у вивченні морфологічних, фізич-
них, фізико-хімічних властивостей алювіальних ґрунтів 
заплави ріки Дністер у межах Городоцько-Щирецького при-
родного району Опілля, а також особливостей їхньої ґенези. 
Завдання досліджень були наступні: 1) провести аналіз і 
оцінку чинників ґрунтотворення заплави ріки Дністер; 
2) проаналізувати історію дослідження заплавних ґрунтів, 
сучасний стан дослідження їхньої ґенези; 3) провести дослі-
дження морфологічних, фізичних, фізико-хімічних власти-
востей ґрунтів; 4) проаналізувати та узагальнити результа-
ти досліджень. 

Ґрунтовий покрив заплави ріки Дністер в межах Городо-
цько-Щирецького природного району Опілля, дуже строка-
тий, складний, мозаїчний, що спричинене постійним манд-
руванням русла ріки і переміщенням різних частин заплави. 

У зв’язку з особливостями ґрунтотворення в різних час-
тинах заплави ріки Дністер виділено три типи алювіальних 
ґрунтів: алювіальний дерновий глеюватий легкосуглинко-
вий ґрунт на сучасних алювіальних відкладах, алювіальний 
лучний глейовий середньосуглинковий ґрунт на сучасних 
алювіальних відкладах, та алювіальний болотний важкосуг-
линковий ґрунт на сучасних алювіальних відкладах. 

Алювіальні дернові глеюваті легкосуглинкові ґрунти на 
сучасних алювіальних відкладах формуються у прирусловій 
частині заплави ріки на підвищених елементах рельєфу при 
глибокому заляганні рівня ґрунтових вод на алювію легкого 
гранулометричного складу (шаруватому). 
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У гранулометричному складі алювіальних дернових ґру-
нтів переважає фракція грубого пилу (частинки 0,05 – 0,01 
мм), вміст якої становить 41,57–60,47 %. Дуже мала кіль-
кість фракції грубого піску – від 0,61 % в орному горизонті – 
до 1,42 % в породі. Пилувата фракція (частинки 0,01 – 0,005 
мм) у профілі ґрунту має також великі значення від 41,57 % 
у підорному горизонті – до 52,91 % у породі. Фракція дріб-
ного пилу (частинки 0,005–0,001 мм) збільшується з глиби-
ною від 3,78 % у орному горизонті – до 11,34 % у породі. 
Мулиста фракція із збільшенням глибини має майже рівно-
мірний розподіл, тобто 3,77 %, тільки у перехідному горизо-
нті збільшується 7,56 %. 

У структурно агрегатному складі дернових ґрунтів в ор-
ному і підорному горизонтах переважають агрегати розмі-
ром понад 10 мм (52,80 – 59,70 %), коефіцієнт структурності 
низький (0,89). Серед мезоагрегатів (0,25 – 10 мм) перева-
жають агрегати розміром 10– 7, 7 – 5, 5 – 3 мм. 

В профілі алювіальних дернових ґрунтів виокремлюється  
гумусовий горизонт з вмістом гумусу 4.55 % в гумусово-
акумулятивному горизонті, до 0,9 – 1,19 % в перехідних до 
породи горизонтах. Реакція ґрунтового розчину коливаєть-
ся в межах рН 7,6 – 7,7. 

Нижче подаємо морфологічний опис профілю алювіаль-
них дернових ґрунтів заплави ріки Дністер. 

Розріз №1 Закладений на прирусловій частині заплави 
ріки Дністер 200 м на захід від русла ріки та 30 м на півден-
ний-схід в околицях с. Розвадів, Миколаївського району, 
Львівської області. 

Ґрунт: алювіальний дерновий глеюватий легкосуглинко-
вий на сучасних алювіальних відкладах. 

 
Hd 
0 – 3 см 
 
Hорн 

3 – 31 см 

 Дернина; 
 

Гумусовий горизонт, сірий, однорідний, 
свіжий, ущільнений, легкосуглинковий, 
грудкувато-зерниста структура, корінці 
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Hpglп/орн 

31 – 56 см 
 
 
 
 
 
 
Hpgl 
56 – 70 см 
 
 
 
 
 
 
 
PhGl 
70 – 87 см 
 
 
 
 
 
 
 
P(h)Gl 
87 – 105 см 
 
 

рослин, червоточини, дрібні уламки 
вапняку, вертикальні тріщини, перехід 
поступовий за щільністю; 
 
Верхній перехідний горизонт, сірий, 
неоднорідний з білястими і дрібними 
плямами оглеєння свіжий, більш щіль-
ний ніж вище залягаючий, легкосуглин-
ковий, грудкувато-зерниста структура, 
зрідка корінці рослин, червоточини, Fe-
Mn конкреції, перехід поступовий за 
кольором і щільністю; 

 
Верхній перехідний горизонт, сірий з 
білястим прошарком, неоднорідний, 
іржаві плями оглеєння, свіжий, щільний, 
середньосуглинковий, грудкувато-горі-
хувата структура, Fe-Mn конкреції, чер-
воточини, дрібна галька, поодинокі ко-
рінці рослин, перехід поступовий за 
кольором; 

 
Нижній перехідний до породи горизонт, 
сірий з сизуватим відтінком, неоднорід-
ний, з іржавими плямами оглеєння, 
зволожений, щільний, середньосуглин-
ковий, грудкувата структура, Fe-Mn 
конкреції, бобовини, поодинокі корінці 
рослин, червоточини, перехід поступо-
вий за щільністю; 
 
Дуже слабогумусована материнська 
порода, сіра з інтенсивним сизим відтін-
ком, неоднорідна, з великою кількістю 
іржавих плям оглеєння, дуже щільна, 
важкосуглинкова, Fе–Mn конкреції, пе-
рехід помітний за щільністю і кольором; 
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PGl 
105 – 125см 
 

Материнська порода – сучасні алювіаль-
ні відклади, сизий з іржавими плямами 
оглеєння, вологий, щільна, важкосугли-
нкова, безструктурна, Fe-Mn конкреції, 
бобовини. 

  
Алювіальні лучні глейові середньосуглинкові ґрунти на 

сучасних алювіальних відкладах ґрунти формуються у 
центральній частині заплави, мають добре виражений гуму-
совий профіль з виразною зернистою або грудкувато-зер-
нистою структурою (їх ще називають зернистими ґрунта-
ми). 

Багатий елементами живлення, основами і органічними 
речовинами алювій, а також добре зволоження ґрунтовими 
водами створили сприятливі умови для зростання лучної 
рослинності та розвитку дернового процесу ґрунтоутворен-
ня. 

У профільному розподілі гранулометричних фракцій 
алювіальних лучних ґрунтів фіксується збільшення вмісту 
дрібного піску в середній частині профілю (до 74,67 %), а 
також зменшення частки грубого пилу в перехідних горизо-
нтах (до 9,33 %). Вміст мулу коливається в значних межах (з 
11 % на глибині 67 – 77 см до 27 – 39 % – у верхніх та нижніх 
горизонтах). Розподіл фракції фізичної глини характеризу-
ється високими показниками у верхніх та нижніх горизон-
тах (51,57 та 56,33 % відповідно) та низькими – у перехід-
ному (13,82 %). 

Коефіцієнт структурності у цих ґрунтах є низьким і ста-
новить 0,75 – 0,79. Домінують агрегати розміром більше 10 
мм (48,3 – 56,1 %). Вміст агрономічно цінних агрегатів є 
незначним і коливається у межах 42,7 – 44,1 %, що характе-
ризує структурний стан лучних ґрунтів як задовільний. 

Алювіальні лучні ґрунти заплави ріки Дністер, у межах 
Городоцько-Щирецького Опілля багаті на вміст гумусу. 
Вміст гумусу у верхньому гумусово-акумулятивному гори-
зонті становить 6,8 – 7,5 %, В ґрунтотворній породі вміст 
гумусу зменшується до 0,17 – 0,95 %. 
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Реакція ґрунтового розчину коливається в широких ме-
жах рН від 7,1 до 7,8 і є слабколужною. 

Нижче подаємо морфологічний опис профілю алювіаль-
них лучних ґрунтів заплави ріки Дністер. 

Розріз №2 Закладений у центральній частині заплави 300 
м на захід від русла ріки Дністер і 250 м на південний-схід 
від автомобільної дороги Миколаїв-Новий Розділ, в околи-
цях с. Верин, Миколаївського району, Львівської області.  

Ґрунт: алювіальний лучний глейовий середньо-
суглинковий на сучасних алювіальних відкладах. 

 
Hd 

0 – 5 см 
 
 

H1gl 
5 – 28 см 

 
 
 
 
 
 

H2Gl 
28 – 46 см 

 
 
 
 
 

HpGl 
46 – 72 см 

 
 
 
 

  
Дернина; 

 
Верхній гумусово-акумулятивний гори-
зонт, сірий із ржавими плямами оглеєння, 
свіжий, щільний, тріщинуватий, середньо-
суглинковий, грудкувато-зерниста струк-
тура, окисні сполуки заліза, копроліти, 
червоточини, корені рослин, перехід пос-
туповий; 

 
Нижній гумусово-акумулятивний гори-
зонт, сірий з інтенсивними ржавими пля-
мами оглеєння, свіжий, тріщинуватий, 
середньо-суглинковий, зернисто-
грудкувата структура, Fe-Mn конкреції, 
копроліти, червоточини, дрібні уламки 
мушель молюсків, корінці рослин, перехід 
поступовий за кольором; 
 
Перехідний верхній до породи горизонт, 
сірий з буруватим відтінком і ржавими 
плямами оглеєння, вологий, щільний, 
важкосуглинковий, грудкувато-горіхувата 
структура, Fe-Mn конкреції, корневини і 
червоточини, слаборозкладені уламки му-
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PhGl 
72 – 98 см 

 
 
 
 
 

 
 

PGl 
98 – 115 см 

шель молюсків, дрібні корінці рослин, пе-
рехід поступовий за кольором і щільністю; 
 

Нижній перехідний до породи горизонт, 
бурий з інтенсивним буруватим відтінком 
та ржавими і сизими плямами оглеєння, 
вологий, менш щільний ніж попередній, 
середньосуглинковий, грудкувата струк-
тура, Fe-Mn бобовини, корневини, черво-
точини, незначна кількість корінців рос-
лин, перехід ясний за кольором і щільніс-
тю; 
 

Материнська порода, сучасні  алювіальні 
відклади, сиза з інтенсивними ржавими 
плямами оглеєння, волога, ущільнена, 
легкосуглинкова, безструктурна, Fe-Mn 
бобовини, поодинокі корінці рослин. 

 

Алювіальні болотні важкосуглинкові ґрунти на сучасних 
алювіальних відкладах заплави ріки Дністер в межах Горо-
доцько-Щирецького природного району Опілля сформува-
лись в умовах тривалого повеневого і стійкого атмосферно-
ґрунтового зволоження. Ці ґрунти приурочені до притерас-
ної частини заплави ріки Дністер. 

За гранулометричним алювіальні болотні ґрунти важко-
суглинкові, у них спостерігається шаруватість, яка проявля-
ється у вигляді малопотужних прошарків супіску. Перева-
жаючими фракціями є грубий пил (31,1 – 37,3 %) та мул 
(27,3 – 37,3 %), за винятком верхньої частини породи, в якій 
піщана фракція становить майже 50 %. Профільний розпо-
діл фізичної глини коливаються від 52,2 % – у гумусовому 
горизонті до 16,6 % у породі  

Показники структурно-агрегатного стану є найгіршими 
серед усіх досліджуваних ґрунтів заплави ріки Дністер. У 
сирому стані вони безструктурні, а при висиханні ґрунтові 
частинки об’єднуються в агрегати, серед яких переважає 
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брилиста фракція (понад 78 %). Показник водостійкості 
(38,7 %) свідчить про високу водостійкість структурних 
агрегатів. 

Найвищими серед алювіальних ґрунтів значеннями вміс-
ту гумусу характеризуються болотні ґрунти. У гумусових 
горизонтах цих ґрунтів вміст гумусу досягає 8,22 – 8,62 % і 
за показниками гумусового стану характеризується як висо-
кий. Ґрунти, які сформовані у притерасній частині заплави, 
характеризуються різким зменшенням вмісту гумусу з гли-
биною (з 3,47 % в перехідному горизонті до 0,32 % в породі). 
Реакція ґрунтового розчину слабколужна (рН 7,5). 

Розріз №3 Закладений у межах притерасної частини за-
плави ріки Дністер 250 м на захід від русла ріки та 40 м на 
схід перпендикулярно меліоративного каналу в околицях с. 
Розвадів, Миколаївського району, Львівської області.  

О ч 
0 – 6 см 

 

Очіс; 
 
 

Hgl 
6 – 25 см 

 
 
 
 

 
 

HPGl 
25 – 50 см 
 

Гумусовий горизонт, темно-сірий з сизуватим 
відтінком та іржавими плямами оглеєння, сві-
жий, щільний, важкосугликовий, грудкувата 
структура, густо пронизаний корінцями рослин, 
перехід поступовий за щільністю; 
 

Перехідний до породи горизонт, темно-сірий з 
інтенсивним сизим відтінком, і великою кількі-
стю червонуватих та іржавих плям оглеєння, 
свіжий, донизу стає вологішим, дуже щільний, 
важкосуглинковий, брилувата структура, вели-
ка кількість Fe-Mn конкреції, вертикальні трі-
щини товщиною 3‒4 мм, корінці рослин; 
 

PGl 
50 – 65 см 

 

Материнська порода, сиза із значною кількістю 
ржавих плям оглеєння, волога, злита, важкосуг-
линкова, безструктурна, Fe-Mn конкреції, окремі 
корені рослин, дрібні уламки вугілля. 
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Отже, серед алювіальних ґрунтів заплави ріки Дністер ви-
даляються дернові ґрунти, приурочені до прируслової за-
плави, лучні ґрунти центральної заплави і болотні ґрунти 
притерасної частини заплави. На великій частині заплави 
ріки Дністер відбуваються значні ландшафтно-геохімічні 
процеси, які є основним чинником формування різних біо-
геоценозів. Особливості формування ґрунтового покриву і 
властивості ґрунтів визначаються характером прояву еле-
ментарних ґрунтових процесів у заплаві, динамічністю 
алювіальних та седиментаційних процесів. Все це створює 
умови для формування різноманітних за складом і будовою 
алювіальних ґрунтів. 
 

Список використаних джерел: 
1. Вільямс В. Р. Грунтознавство. Землеробство з основами 

ґрунтознавства / В. Р. Вільямс. – Київ : Держ. вид-во сіль-
ськогосподарської літератури УРСР “Комуніст”, 1948. – 
444 с. 

2. Добровольский Г. В. Избранные труды по почвоведению. 
Общие вопросы теории и развития почвоведения / Г. В. 
Добровольский//. – М. : Изд-во МГУ, 2005. – Т. 1 – 530 с. 

3. Наконечний Ю. І. Ґрунти заплави ріки Західний Буг : 
монографія / Ю. І. Наконечний, С. П. Позняк//. – Львів : 
ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 220 с. 



58 Матеріали студентської наукової 
конференції (15 травня 2014 р.) 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ МАЛИХ 
МІСТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ  

ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Юрій Жук 

Науковий керівник: доктор географічних наук, 
професор М. М. Назарук. 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 
Кафедра раціонального використання природних ресурсів та 

охорони природи 
 

Описано значущість функціонування малих міст Львівсь-
кої області, існуючі проблеми та потенційні шляхи покра-
щення функціонування таких адміністративних одиниць 
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За роки незалежності в складі міського населення області 

відбулися значні зміни. Вони зумовлені трансформацією 
господарства, динамічними процесами у складі населення, 
транспортними потоками тощо. Зрозуміло, що всі ці явища у 
державі вплинули на соціально-екологічну ситуацію в міс-
тах. 

Сучасна складна соціально-екологічна ситуація є доказом 
того, що людина не може роз’єднатися з природою, що сере-
довище, яке сформувалося під впливом дій соціальних чин-
ників, не робить людину незалежною від природи, а ще 
збільшує і урізноманітнює цю залежність. Особливо це від-
чутно, і виразно проявляється на територіях малих міст і 
селищ міського типу. Проблеми розвитку малих міст, дослі-
дження передумов та чинників їх розвитку завжди залиша-
ються актуальними. Вони є індикаторами, що віддзеркалю-
ють процеси, які відбуваються у господарському розвитку 
області, зайнятості населення, соціально-демографічній 
сфері, екологічній ситуації. Дослідження та оцінка природ-
них, історичних, соціально-економічних передумов і чинни-
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ків розвитку малих міст, їх нове місце в умовах суспільних 
трансформацій і процесів глобалізації є важливим підґрун-
тям для визначення напря-мів подальшого розвитку малих 
міст. 

Малі міста виконують важливі функції в територіально-
господарській системі держави. Вони є необхідним елемен-
том системи розселення, беруть участь у промисловому 
виробництві, обслуговуванні сільського господарства на-
вколишніх районів, виконують транспортні функції, є куль-
турними, рекреаційними і науковими центрами. 

Значний вплив на формування малих міст Львівщини 
мають природні чинники – рельєф, клімат, лісові, земельні, 
мінеральні ресурси. У поєднанні з особливостями історично-
го розвитку вони відіграли вирішальну роль у формуванні 
системи розселення. Вплив рельєфу, зокрема його рівнин-
ність, близькість ґрунтових вод, позначився на розташуван-
ні поселень на підвищених, вододільних ділянках, розмірах 
населених пунктів, особливостях заселення. Важливу роль у 
формування поселенської мережі відіграв історичний чин-
ник. Львівська область – територія давнього заселення, істо-
рична місцевість, яка знаходилася на перетині торгівельних 
шляхів з Азії до Європи. Завдяки цьому формувалася давня 
система населених пунктів, які виникали спочатку як фор-
теці і були стратегічними пунктами в оборонній системі 
довкола місць проживання. Згодом у них почали концентру-
ватися ремесла і торгівля. Ці населенні пункти поступово 
перетворилися на міста, а з часом стали економічними 
центрами території. Такими історичними містами області є 
Жовква, Белз, Угнів, Броди, Бібрка та ін. Таким чином значна 
частина міст Львівської області є історичними, і це має ве-
лике значення для визначення перспектив їх розвитку, 
зважаючи на актуальність туристичної діяльності. Особливо 
великий вплив на формування системи поселень і зокрема 
малих міст області спричинило видобування мінеральних 
ресурсів. Це стосується таких міст, як Борислав, Стебник, 
Новий Розділ, Новояворівськ, Червоноград та інших. Завдя-
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ки видобуванню мінерально-сировинних ресурсів розшири-
лася галузева структура таких міст, як Сокаль, Червоноград, 
Соснівка, поблизу яких ведеться видобуток кам’яного вугіл-
ля. Миколаїв став важливим центром виробництва будіве-
льних матеріалів. [3] На сьогодні, Львівська область має 
середню густину населення близько 116 осіб/км2 (по Україні 
цей показник становить 72 осіб/км2). Львівська область 
входить до Західної міжобласної системи розселення, що є 
другою за розмірами території та кількості населення в 
Україні і центром якої є місто Львів. Вона характеризується 
густою мережею міських населених пунктів, а кількість міст 
у ній є найвищою серед областей країни – 44 (з яких 9 – 
міста обласного значення і 35 – міста районного значення). 
Найбільшим містом області є Львів, далі за показниками 
площі та кількості населення розташовані міста  Дрогобич, 
Червоноград та Стрий. Кількість населення в них колива-
ється в досить широкому діапазоні, від найменшого в Украї-
ні міста Угнева (близько 1 тис. осіб) до міст з чисельністю 
населення 35–38 тис. осіб (Борислав, Самбір). [1,3]  

При загальній кількості населення області в 2,54 млн. 
осіб. у малих містах проживає близько 550 тис. мешканців, 
що становить близько третини усього міського населення 
області (рис. 1).  

 
Рис. 1. Розподіл населення Львівської області [1,6] 
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Було виконано класифікацію малих міст за чисельніс-
тю населення (табл. 1): 

Таблиця 1 
Класифікація малих міст Львівської області за людністю [1,6] 

Населення, 
тис. ос. 

Міста 

Понад 30 Борислав, Самбір 

20 – 30 
Броди, Золочів, Новий Розділ, Новояворівськ, 

Сокаль, Стебник, Трускавець 

10 – 20 
Винники, Городок, Дубляни, Жидачів, Жовква 
Кам’янка Бузька, Миколаїв, Соснівка, Яворів 

5 – 10 

Буськ, Великі Мости, Моршин, Мостиська, Пере-
мишляни, Пустомити, Рава-Руська, Радехів, 
Рудки, Сколе, Старий Самбір, Судова Вишня, 

Турка, Ходорів 

0 – 5 
Белз, Бібрка, Глиняни, Добромиль, Комарно, 

Новий Калинів, Угнів, Хирів 

 
В умовах трансформації економіки значні зміни відбули-

ся на території малих міст. Відчутно погіршилася соціально-
екологічна ситуація. Основними соціально-екологічними 
проблемами малих міст є: 

1. Забруднення атмосферного повітря  
Стаціонарні джерела забруднення в малих містах не ві-

діграють визначальної ролі в забрудненні атмосфери  через 
те, що більшість з них значно скоротила, або й повністю 
припинила своє виробництво. Найбільшими стаціонарними 
джерелами забруднення повітря є Миколаївський цемент-
ний завод та Жидачівський ЦПК, Добротвірська ТЕС. Найбі-
льшим забруднювачем атмосферного повітря в них є авто-
транспорт, на який припадає 80 – 90 % від усієї кількості 
викидів. Разом з тим,  мешканці міст відчувають диском-
форт, пов’язаний із пиловим забрудненням, неприємними 
запахами з розливів каналізації, АЗС, СТО, гниттям неутилі-
зованих відходів тощо.  

2. Забруднення поверхневих та підземних вод 
Забруднення вод відбувається як комунальними, так і 

промисловими стоками. Забруднення, спричинене комуна-
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льним сектором, відбувається через нещільність каналіза-
ційної мережі, її часті аварії, відсутність каналізації в окре-
мих комунальних будинках і більшості індивідуальних са-
диб. Щодо промислового забруднення, то деякі промислові 
об’єкти не відводять стоків до каналізації і не мають влас-
них очисних споруд. Крім того, гостро стоїть проблема за-
бруднення вод пестицидами та отрутохімікатами, що пот-
рапляють у неї з сільськогосподарських угідь. Через це в 
містах гостро постає проблема, пов’язана із якістю питної 
води. Каналізаційна мережа відсутня в містах, Турка, Старий 
Самбір та ін. 

3. Стан поводження з відходами 
Особливо гостро стоїть проблема переробки, або утилі-

зації відходів. Через відсутність в містах сучасних  
полігонів складування відходів та заводів щодо їх перероб-
ки, відходи різних класів небезпеки просто вивозяться на 
необлаштовані та незаконні полігони.  

Іншою проблемою є налагодження роздільного збору 
сміття, який може частково вирішити проблему переробки 
відходів. Але, навіть якщо у місті встановлені контейнери 
для роздільного збору сміття, то немає спеціалізованих 
вантажівок, і вміст всіх контейнерів, знову ж, опиняється на 
одному полігоні.  

В деяких містах, також, гостро стоїть проблема стихійних 
звалищ відходів, які утворюються через відсутність збору 
сміття, або контейнерів. Такі звалища є особливо небезпеч-
ними, оскільки вони самі по собі забруднюють довкілля, 
повітря (неприємний запах), ґрунтові води (просочування 
шкідливих речовин) та є місцем проживання величезних 
колоній паразитів, щурів тощо. Прикладами є міста Великі 
Мости, Соснівка, Рудки. 

Ще однією актуальною проблемою є вирішення питання 
із утилізацією небезпечних отрутохімікатів (ДДТ), що зна-
ходяться на околицях, або в безпосередній близькості з 
містами. 

4. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруд-
нення міст 

Для позначення комплексного впливу шуму на людину 
медики ввели термін – “шумова хвороба”. Симптомами цієї 
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хвороби є головний біль, нудота, дратівливість, які досить 
часто супроводжуються тимчасовим зниженням слуху. 

Шум діє на організм людини не тільки прямо й опосеред-
ковано. Шум має й інші можливості впливу. Так, у міських 
умовах тривалість життя дерев коротша, ніж у сільській 
місцевості. 

До негативних фізичних чинників міста належить також 
вібрація. Джерелами вібрації в містах є: рейковий транс-
порт, автомобільний транспорт, будівельна техніка, проми-
слові установки. 

Несприятливо впливають на організм людини і елект-
ромагнітні випромінювання промислової частоти (50 
герц) та частот радіохвильового діапазону. В помешканнях 
електромагнітні поля створюють: радіоапаратура, телевізо-
ри, холодильники тощо, що становить певну небезпеку. 

Тому, незважаючи на свої внутрішні та зовнішні відмін-
ності, малі міста Львівщини мають багато спільних внутріш-
ніх проблем. Скидання неочищених та неповністю очищених 
стоків у поверхневі води, відсутність полігонів твердих 
побутових відходів, висока аварійність міських систем водо-
постачання та каналізації, підтоплення та заболочення 
окремих ділянок, низька якість земель, що перебувають у 
розпорядженні міст, через забрудненість побутовим, будіве-
льним, промисловим сміттям та твердими відходами, при-
сутність токсичних сполук, що зумовлює погіршення меха-
нічного складу ґрунту та його властивостей, незадовільний 
стан пам'яток природи, історії, архітектури, які створюють 
індивідуальний неповторний образ міст – це лише частко-
вий перелік тих соціально-екологічних проблем сучасних 
міст що створюють дискомфорт для їх мешканців та знижу-
ють показники якості життя людей в цілому. Для вирішення 
існуючих проблем необхідно підходити комплексно що 
дасть змогу виявити ці проблеми на ранній стадії та вирі-
шити їх до того, як вони почнуть поглиблюватися.[4,7] 

Вирішення соціально-екологічних проблем у малих міс-
тах потребує розробки комплексних екологічних програм 
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(такі програми є в Городку, Жовкві, Стрию, Дрогобичі), 
проте у більшості міст такі програми відсутні. Необхідно 
застосувати систему заходів, зокрема: 

• розвиток малого підприємництва, місцевої промис-
ловості, оновлення технологічної бази виробництва (Сокаль, 
Броди, Великі Мости); 

• урізноманітнення видів господарської діяльності, що 
забезпечить зайнятість більшості населення малих міст, 
вплине на формування місцевих бюджетів (Турка, Сколе, Ст. 
Самбір, Ходорів, Жидачів);  

• стимулювання розвитку туристично-рекреаційної 
діяльності (Жовква, Моршин, Східниця); 

• збереження культурної спадщини, відродження та 
підтримка, розвитку народних промислів та ремесел (Яво-
рів, Сколе, Мостиська). 
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Охарактеризовано основні перспективи розвитку туриз-
му у Чорногірському масиві Українських Карпат та обґрун-
товано переваги залучення до активного туризму полонин-
ських господарств: 

Ключові слова: високогір’я, антропогенний вплив, поло-
нина, туризм. 

 
Небезпідставно можна вважати, що Чорногора є одним з 

найцікавих регіонів Українських Карпат у туристичному 
плані [4]. Цьому сприяє ряд чинників: 

1. У межах Чорногірського масиву знаходяться найвищі 
вершини Українських Карпат (г. Говерла, (2061 м н.р.м. ), г. 
Бребенескул, (2036 м н.р.м.), г. Піп-Іван Чорногірський, 
(2022 м н.р.м.), г. Петрос, (2020 м н.р.м.), г.Гутин Томнатек, 
(2016м н.р.м.), г.Ребра, (2001 м н.р.м.). Окрім цього, в межах 
Чорногірського масиву знаходяться давні польодовикові 
озера такі, як Бребенескул (найвисокогірніше озеро України, 
1801м н.р.м.), Несамовите (1750 м н.р.м.), Марічейка (1510 м 
н.р.м.) [3].  

2. Естетична цінність гірських природних комплексів. Ві-
дносні перевищення для цього масиву становить понад 
1500 м. Висока оглядовість створює можливості, як для 
загального ознайомлення з територією, так і для орієнту-
вання під час гірських походів [4]. 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

67 

 

3. Висока прохідність гребеневої поверхні та основних 
виходів на головний хребет [4]. 

4. Значна оглядовість масиву. За сприятливих умов з ве-
ршин Чорногори добре простежуються як найближчі гірські 
масиви – Свидовець, Горгани, Гриняви, Мармарош, так і 
більш віддалені – Чивчини, Гори Родна та інші гірські пасма 
на території Румунії [3]. 

Проте, з розвитком рекреаційного природокористування 
в межах масиву Чорногори Українських Карпат стали розви-
ватися негативні процеси, спричинені цим видом природо-
користування, а саме: 

 деградація схилів внаслідок антропогенного витоп-
тування; 

 стежкова деградація у природних комплексах; 
 забруднення та заростання берегів високогірних 

озер; 
 винищення рослинності з метою розпалення вогни-

ща (поблизу о. Несамовитого ареал поширення жерепу 
(Pinus mughus) за останні 30 р. зменшився приблизно в 4 
рази) [3]. 

Найбільше рекреаційне навантаження спостерігається на 
вершині г. Говерла та її околицях. Значного навантаження 
зазнають високогірні озера Бребенескул та  Несамовите. 

З метою зменшення рекреаційного навантаження на по-
пулярні туристичні центри Чорногори та збереження їх 
естетичної цінності, сповільнення деградації цих природно-
територіальних комплексів нами запропоновано наступні 
шляхи вирішення цієї проблеми [2]: 

1.  Прокладання та популяризація туристичних марш-
рутів через хребти Кукуль, Маришевська, Озірний, Кострича 
із залученням полонинських господарств; 

Полонинські господарства можуть стати основною аль-
тернативою давно сформованим центрам туристичних 
маршрутів у межах Чорногори. Враховуючи високий рекреа-
ційний потенціал природно-територіальних комплексів 
полонинських господарств та унікальну культурну самобу-
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тність, можна стверджувати, що маршрути будуть популяр-
ними, оскільки, матимуть ряд переваг:  
краєвиди на головний хребет Чорногори; висока прохідність; 
необхідність меншого набору висоти для потрапляння на 
полонинські господарства сприятимуть доступності марш-
рутів. Шляхи будуть придатними для їх долання людьми із 
обмеженими фізіологічними можливостями, які не мають 
змоги піднятися на головний хребет Чорногори, ознайом-
лення із самобутньою гуцульською культурою та фолькло-
ром, місцеві жителі матимуть змогу реалізувати свої тради-
ційні вироби господарства (будз, вурда, бринза, масло, мо-
локо); 

2. Підвищення екологічної свідомості туристів; 
Створення нових інформаційних щитів та дошок оголо-

шень, на нашу думку, дозволить суттєво підвищити екологі-
чну свідомість туристів, оскільки, туристи, які побачили та 
прочитали таку інформацію принаймні один раз задумають-
ся над тим, чи варто завдавати шкоди природі; 

3. Створення екологічних стежок; 
Створення екологічних стежок дасть змогу зменшити не-

гативний вплив на природно-територіальні комплекси 
Чорногори, оскільки, їх створення із буферною змогою буде 
обмежувати вплив туристів на оточуюче їх середовище та 
виключатиме прямий вплив поза межами буферних зон; 

4. Посилення заходів безпеки у межах КНПП та КБЗ; 
Ми вважаємо, що посиленню заходів безпеки в межах ви-

щеназваних об’єктів ПЗФ України варто надати особливого 
значення, оскільки, на сьогоднішній день очевидним є те, 
що тих заходів безпеки, які існують на даний момент є недо-
статньо для підтримання нормального функціонування. 
Наприклад, попри заборону поблизу озера Несамовитого 
встановлюються наметові табори, йде вирубка жерепу і 
миється посуд в озері.  

Здавна Чорногора була чи не найбільш ізольованою час-
тиною гуцульського краю і цей незначний вплив цивілізації 
сприяв збереженню самобутності матеріальної і духовної 
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культури місцевого населення. Саме тому ми вважаємо, що 
основні перспективи розвитку нових маршрутів в межах 
масиву Чорногора пов’язані із розвитком полонинських 
господарств. З полонин відкриваються чудові краєвиди на 
головний хребет Чорногори (особливо, з полонин на хребті 
Кострича), туристи матимуть змогу ознайомитися із само-
бутньою гуцульською культурою, ознайомитися із гуцуль-
ським фольклором. Поблизу господарств можна облаштува-
ти притулки для туристів. 

Окрім того, місцеві жителі матимуть змогу реалізовувати 
свої традиційні вироби господарства (будз, вурда, бринза, 
масло, молоко) на полонинах, нікуди їх не транспортуючи, 
що, на нашу думку, суттєво підвищить рентабельність поло-
нинських господарств. Сприятимуть розвитку такого тури-
зму і такі чинники, як доволі висока прохідність територій 
полонин, як вище згадувалося, висока оглядовість території, 
висока естетична цінність та доволі сприятливі кліматичні 
умови Чорногори, які сприяють організації як одноденних, 
так і багатоденних походів. Водночас, подбавши про еколо-
гічну свідомість туристів та належні заходи охорони приро-
дно-територіальних комплексів вдасться забезпечити най-
менш виснажливий варіант рекреаційного природо-
користування в межах масиву Чорногора. 
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Охарактеризовано негативний вплив Добротвірської ТЕС 
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Сьогодні, теплоенергетику справедливо називають осно-

вою технічного прогресу. Проте, за масштабами негативного 
впливу на навколишнє середовище ця галузь посідає одне з 
перших місць [1, 3, 5, 6]. Велика кількість теплоелектроста-
нцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) спалюють міль-
йони тонн органічного палива. На їх частку припадає приб-
лизно четверта частина всіх шкідливих викидів. Збільшення 
частки вугільних теплоелектростанцій у системі енергоза-
безпечення України, з одночасним погіршенням якості 
використовуваного викопного органічного палива, збільшує 
кількість відходів, що надходять в усі геосфери, і дестабілі-
зує стан навколишнього середовища[5].  

Екологічний вплив ТЕС на навколишнє середовище зале-
жить від виду палива. Для спалювання в топках ТЕС викори-
стовують три групи органічних ресурсів – тверді (вугілля і 
горючі сланці), рідкі (мазут, дизельне і газотурбінне паливо) 
і газоподібні палива (природний газ, біогаз та ін.). При спа-
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люванні твердого палива на ТЕС в атмосферу викидаються 
летка зола з частками палива, що не згоріло, сірчистий (SO2) 

і сірчаний (SO3) ангідриди, оксиди Карбону і Нітрогену, 
сполуки Флуору та газоподібні продукти неповного згоран-
ня палива. Побічним продуктом, що утворюється при зго-
ранні вугілля, є вугільна зола. Особливу увагу екологів при-
вертає велике надходження в атмосферу викидів газоподіб-
ного оксиду сульфуру IV (SO2) – однієї з найшкідливіших 
забруднювальних речовин промислового походження, яка в 
умовах атмосфери перетворюється в сульфатну кислоту і 
стає причиною виникнення кислотних опадів [2, 3, 4, 7]. 

За даними Департаменту екології та природних ресурсів 
Львівської ОДА, Добротвірська ТЕС є найбільшим забрудни-
ком довкілля Львівщини: обсяги викидів в атмосферне 
повітря забруднювальних речовин у І кв. 2014 р. збільшили-
ся на 14,6 % (на 1,5 тис. тонн), порівняно з відповідним 
періодом минулого року. Із загальної кількості викидів 
забруднювальних речовин, які викидає підприємство, це  
викиди, що належать до парникових газів, зокрема метану 
(СН4), – 49,5 тис.т (49,8 % від загального обсягу), оксидів 
нітрогену (NOх) – 0,1 тис.т (0,1%). Крім того, обсяг викидів 
діоксиду карбону (CO2) становив 2494,6 тис.т.  

Враховуючи вищеназване, метою нашої роботи було дос-
лідження техногенного впливу Добротвірської ТЕС на кис-
лотність атмосферних опадів. Для цього, у лютому місяці 
2013 року, згідно картосхеми (рисунок), відібрані 24 зразки 
снігу (по два з кожної точки спостережень) і у сніговій воді з 
допомогою рН-метра (рН-150) визначено рН, а результати 
вимірювань подані у таблиці 1.  

Як видно з даних таблиці 1, рН снігової води коливається 
в досить широких межах – 4,32 до 6,10 од. Якщо проаналізу-
вати ці зміни рН з переважаючим напрямком вітрів в зоні дії 
ТЕС, видно прямий зв'язок з атмосферним перенесенням 
забруднювальників і підкисленням атмосферних опадів у 
вигляді снігу. 
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Таблиця 1  
Коливання pH снігової води у зоні техногенного впливу 

Добротвірської ТЕС 

 

 

Рис. 1. Картосхема відбору зразків снігу в зоні впливу 
 Добротвірської ТЕС 

№ точки 
відбору 

№ 
зразка 

pH 
рН 

середнє 
№ точки 
відбору 

№ 
зразка 

pH 
рН 

середнє 

Т.1 
1.1 4.70 

4,90 Т.7 
7.1 5.86 

5,88 
1.2 5.11 7.2 5.91 

Т.2 
2.1 5.90 

5,86 Т.8 
8.1 6.12 

6,10 
2.2 5.85 8.2 6.08 

Т.3 
3.1 5.98 

5,84 Т.9 
9.1 6.20 

6,10 
3.2 5.70 9.2 5.99 

Т.4 
4.1 5.60 

5,56 Т.10 
10.1 5.90 

6,06 
4.2 5.52 10.2 6.22 

Т.5 
5.1 5.40 

5,28 Т.11 
11.1 5.22 

5,13 
5.2 5.15 11.2 5.04 

Т.6 
6.1 4.82 

4,78 Т.12 
12.1 4.33 
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Рис. 2. Картосхема розміщення контрольних точок заміру призем-
них концентрацій забруднюючих речовин 

 
На підставі експериментальних досліджень кислотності 

снігової води встановлено, що викиди Добротвірської ТЕС 
сприяють кислотоутворенню в атмосфері і зумовлюють 
зменшення рН снігу (на підвітряній стороні зони техноген-
ного впливу) до 4,32 од. Враховуючи значне збільшення 
кислотності атмосферних опадів, внаслідок техногенного 
впливу Добротвірської ТЕС, що може негативно впливати на 
функціонування локальних екосистем, у перспективі плану-
ється здійснення моніторингу кислотності атмосферних 
опадів у літній період, а також відбір ґрунтових зразків у 
точках моніторингу. З метою моделювання впливу кислот-
них опадів на довкілля планується також використання 
мікрокосмів.  
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Здійснено аналіз рельєфу гірської частини ріки Бистриця 

Надвірнянська засобами ГІС. Здійснено аналіз природокори-
стування досліджуваної території за основними видами  

Ключові слова: дешифрування космознімків, види при-
родокористування.  

 
Бистриця Надвірнянська – ріка в Українських Карпатах, 

яка бере початок на північному схилі г. Чорна Клева на ви-
соті близько 1700 м у гірському масиві Привододільні Ґор-
ґани. Гірська частина басейну Бистриці Надвірнянської 
знаходиться у межах Надвірнянського району Івано-
Франківської області. Довжина ріки у межах досліджуваного 
басейну 45,5 км, площа водозбору – 613 км2.  

Визначення різних видів природокористування проводи-
лось за допомогою ГІС шляхом дешифровування космознім-
ків високих роздільних здатностей.  

Дешифрування космознімків проводилось в кілька ета-
пів: 

1. Викачування космознімків із програми SAS.Планета; 
2. Переведення космознімків у середовище програмного 
забезпечення ESRI ArcGIS Desktop 9.3; 3. Дешифрування 
космознімків в ArcMap.  

У межах гірської частини басейну ріки Бистриця Надвір-
нянська для дослідження особливостей природокористу-
вання обрано дві репрезентативні ключові ділянки на тери-
торії двох геоморфологічних областей – Скибових Карпат та 

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
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%BE%D1%80%D2%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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Вододільно-Верховинської. Ключові ділянки охоплюють 
території, на яких поєднують однотипні земельні угіддя 
(“наземні покриви”) – лісові, лучні, селитебні, ділянки 
кам’яних розсипів, річки, дороги тощо. В межах досліджува-
них ділянок є декілька населених пунктів: с. Бистриця, при-
сілки Климпуші,  Згари і Причіл. Ключові ділянки відрізня-
ються за площею – 24,1 км² в області Скибових Карпат та 
10,5 км² в Вододільно-Верховинській геоморфологічній 
області. 

У межах досліджуваної частини басейну територія Водо-
дільно-Верховинської геоморфологічної області займає 110 
км2, що становить майже 18 % від загальної площі басейну 
(613 км2), на область Скибових Карпат припадає 503 км2, або 
82 % від площі басейну. Ключова ділянка в межах Вододіль-
но-Верховинської геоморфологічної області займає площу у 
10,5 км2 (1050,9 га), що складає 9,5 % від площі геоморфоло-
гічної області. Ключова ділянка в межах Скибових Карпат 
займає 24,1 км2 (2411,8 га), що становить близько 5 % від 
площі геоморфологічної області. 

За встановленими дешифрувальними ознаками на космо-
знімках виокремлено наступні типи угідь (“наземних пок-
ривів”): 1) середньовікові, стиглі і перестійні ліси, 2) молоді 
ліси (молодняки віком до 20 років), 3) рідколісся в поєднан-
ні з луками; 4) зарості гірської сосни у середньогір’ї, 5) 
кам’яні розсипища, 6) зруби, 7) високогірні луки (природні і 
вторинні), 8) рілля, 9) пасовища та сіножаті (луки в межах 
долин річок і на придолинних схилах), 10) селитебні тери-
торії (сільська забудова з садами), 11) інші землі у межах 
поселень (дороги, площі, сквери, спортивні майданчики 
тощо) 12) ставки, 13) русла рік та потоків, 14) дороги з тве-
рдим покриттям, 15) ґрунтові та лісогосподарські дороги 
без твердого покриття. Дешифрування продилось з високою 
точністю (до 1 м для лінійних об’єктів і до 1 кв.м для пло-
щинних угідь) завдяки високій роздільній здатності знімків.  

У результаті сумарна площа дешифрованих елементів на  
ключовій ділянці Скибових Горганах становить 23 814 57м² 
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(23,8 км²) площинних об’єктів і 40 983 м (41 км) лінійних 
об’єктів та на ключовій ділянці  у Вододільно-Верховинській 
геоморфологічній області – 10 398 431 м² (10,4 км²) пло-
щинних об’єктів та 21 003 м (21 км) лінійних об’єктів. 

Ключові ділянки відрізняються за площею – 24,1 км² в 
області Скибових Карпат та 10,5 км² в Вододільно-
Верховинській геоморфологічній області, оскільки на тери-
торії дослідження площа Вододільно-Верховинської області 
також є меншою. 

Різні типи угідь (“наземних покривів”) об’єднано у насту-
пні типи природокористування: 1) лісогосподарське і при-
родно-заповідне, 2) сільськогосподарське, 3) селитебне, 
4) транспортне, 5) водогосподарське. Розподіл площ типів 
природокористування і типів угідь (“наземних покривів”) у 
межах ключових ділянок подано у таблиці 1. 

Для зручності у табл. 1.1 дані про структуру угідь (“назе-
мних покривів”) наведені у порівнянні, а також типи приро-
докористування відобразимо у вигляді діаграми. 

Таблиця 1 
Структура природокористування і типів угідь на території 

гірської частини басейну Бистриці Надвірнянської (у межах 
ключових ділянок) 

Типи природокористу-
вання/ 

типи угідь 

Область Скибових 
Карпат 

Вододільно-
Верховинська 

область 

га % га % 

Лісогосподарське та 
природно-заповідне 

2143,5 88,9 849 80,66 

середньовікові, стиглі і 
перестійні ліси 

1621,7 67,3 592,5 56,2 

молодняки 132,1 5,4 160,2 15,2 

рідколісся в поєднанні з 
луками 

23,1 0,9 46,9 4,39 

зарості гірської сосни 268,8 11,2 - - 

кам’яні розсипища 87,9 3,7 - - 

зруби 9,9 0,4 49,4 4,8 
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Сільськогосподарське 189,6 7,9 170,5 16,40 

рілля 6,7 0,3 2,5 0,2 

пасовища та сіножаті 177,3 7,5 167,9 16,2 

високогірні луки 5,6 0,1 0,1 0,01 

Селитебне 78,7 3,2 31,4 2,94 

Сільська забудова з сада-
ми 

47,5 2,1 20,2 1,9 

Дороги, площі, сквери, 
спортивні майданчики 
тощо 

31,2 1,1 11,2 1,04 

Водногосподарське 8,4 0,3 3,1 0,3 

Транспортне 22,8 0,8 8,1 0,8 

Загалом 2411,8 100 1050,9 100 

 

 

Рис. 1. 1 Структура типів природокористування і угідь (“наземних 
покривів”) на території досліджуваного басейну у межах ключових 

ділянок (у %). 

У структурі природокористування у межах ключової ді-
лянки геоморфологічної області Скибових Карпат найбільші 
площі припадають на лісогосподарське та природно-
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заповідне природокористування (89 %), значно менше – на 
сільськогосподарське (8 %), яке в основному представлено 
пасовищами і сіножатими. Також незначною частка є сели-
тебного природокористування (3 %). У селі та довкола нього 
є велика кількість доріг. В межах села є значна кількість 
ставків. Відносно мала площа ріллі (6,7 га або 0,3 %) свід-
чить про те, що сільське господарство представлено в осно-
вному тваринництвом, на що вказує досить значна площа 
пасовищ та сіножатей (177,3 га або 7,5 % від площі ключової 
ділянки). 

У межах цієї ділянки великі площі зайняті середньовіко-
вими, стиглими і перестійними лісами (67,3 % від площі 
ключової ділянки) та відносно невеликий відсоток зрубів 
(0,4 % або всього 9,9 га) і площі молодняків (132,1 га або 5,4 
%), що свідчить про добре розвинутий лісогосподарський і 
особливо природно-заповідний тип природокористування. 
Не сприяють активному лісоексплуатаційному господарю-
ванню у межах Скибових Горган складні умови рельєфу. 
Значні площі займають ділянки з кам’яними розсипами 
(3,7 %) та з гірсько-соновими заростями (11,2 %). 

На ключовій ділянці у Вододільно-Верховинській області 
спостерігаються дещо відмінні показники у структурі при-
родокористування, хоча основним типом природокористу-
вання є лісогосподарське і природно-заповідне, що складає 
80 % від площі ключової ділянки. Показник сільськогоспо-
дарського природокористування є значно вищий (17 %), ніж 
у межах Скибових Горган. Селитебне природокористування 
приблизно аналогічне попередній ключовій ділянці (3 %). 
Дані населені пункти у даній ключовій ділянці розташовані 
на притоці Бистриці Надвірнянської – Салатрук та його мен-
ших притоках. Отримані дані свідчать, що в поселеннях та 
довкола них є менше доріг, особливо з твердим покриттям. 
Меншою є кількість і площа ставків у межах поселень. 

В поселеннях Климпуші, Причіл та Згари також мала 
площа ріллі (2,5 га або 0,2 %) та велика площа пасовищ та 
сіножатей (167,9 га або 16,2 %), що вказує на розвиток тва-
ринництва. У лісогосподарському і природно-заповідному 
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природокористуванні є активнішим власне лісоексплуата-
ція. Про це свідчить структура лісогосподарських угідь 
навколо населених пунктів: відносно велика площі і відсо-
ток зрубів – 49,4 га або 4,8 % та значні площі молодняків 
(160,2 га або 15,2 %). Велику площі також зайняті середньо-
віковими, стиглими і перестійними лісами (56,2 %) та відсу-
тні ділянки з кам’яними розсипами і гірсько-соновими заро-
стями через значно нижчі абсолютні висоти і літологічні 
особливості даної території. 

Отримані дані характеру природокористування свідчать 
про необхідність раціонального використання природних 
ресурсів (у нашому випадку “наземні покриви”) та в пода-
льшому рекомендувати систему заходів для оптимізації 
природокористування. 
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Проаналізовано поняття послуги у готелі, визначено ос-

новні чинники впливу конференц-послуг на функціонуван-
ня сучасних готелів. 

Ключові слова: готель, готельна послуга, конференц-
послуга. 

 
Постановка проблеми. У зв’язку з політичними та еко-

номічними перетвореннями, що відбуваються у світі, значно 
поширюються ділові й культурні зв’язки між країнами. Це 
сприяє збільшенню контактів між підприємствами та під-
вищенню кількості іноземних та вітчизняних туристів, які 
прибувають в окремі регіони світу, а також України. Виник-
ла необхідність розміщення гостей у комфортабельних 
готелях з відповідним рівнем сервісу, що зумовлює актуаль-
ність дослідження розвитку крнференц-послуг у готелях. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. При на-
писанні роботи  використовувалися різноманітні джерела 
інформації. Теоретична основа роботи була створена на 
основі аналізу статей та доповідей, відповідної спеціалізо-
ваної літератури. Основними літературними джерелами при 
написанні статті були праці з ділового туризму України 
таких дослідників: О. Л. Олійник, С. І. Нікітенко, И. Б. Андрен-
ко та С. И. Бейлика, І. Г. Пандяка. [1; 4; 5]. 

Постановка завдання. Конференц-послуг сьогодні набу-
ли важливого практичного значення в умовах ділової акти-
вності у великих містах світу, проте залишаються недостат-
ньо дослідженими з огляду галузевої специфіки туризму. Не 
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розроблено чіткої системи  виокремлення конференц-
послуг готелів серед інших додаткових послуг, недостатньо 
досліджені конкурентні преваги конференц-готелів на ту-
ристичному ринку світу. 

Недостатня вивченість цієї проблеми, її теоретична і 
практична значущість зумовили необхідність теоретичного 
обґрунтування та визначення умов актуальності конфе-
ренц-послуг у функціонуванні сучасних готелів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні у 
світі зростає інтерес до симпозіумів, конференцій, нарад, 
семінарів, а також виставок і ярмарок. Бізнесмени і вчені 
приймають активну участь у форумах для того, щоб одержа-
ти найновішу інформацію, побачитися з колегами та обмі-
нятися з ними думками, провести наради і переговори. 

Якщо у 30-ті роки ХХ ст. щорічно організовувалося близь-
ко 200 міжнародних конференцій, на початку ХХІ ст. кіль-
кість конгресних заходів перевищила 12 тис. на рік, 80 % 
яких проводяться у Західній Європі і Північній Америці. 
Лідерами у цій сфері вважаються такі країни, як США, Фран-
ція та Великобританія, де популярність таких заходів зумо-
влена сприятливою кон’юнктурою в багатьох галузях про-
мисловості цих країн, підвищеним попитом на інвести-ційні 
товари та розвиненою інфраструктурою (див. табл.1). 

Таблиця 1 
Країни – лідери ділового туризму за кількістю  

проведених конференцій [2] 

Назва країни Кількість конференцій 

США 476 

Німеччина 420 

Іспанія 375 

Велика Британія 360 

Франція 315 
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Якщо брати до уваги кількість проведених конференцій у 
містах світу, беззаперечним лідером, за даними Міжнародної 
асоціації з організації конгресів та з’їздів, є австрійське місто 
Відень, де у 2011 р. було проведено 145 конференцій. Друге 
місце посідає Сінгапур (137), до п’ятірки також увійшли 
Барселона (125), Берлін (116) та Гонконг (100). 

Конференції організовуються переважно у конгрес-
центрах, готелях, театрах і концертних залах, університетах 
та інших навчальних закладах, а також в будинках, які ма-
ють історичне значення, у замках і нетрадиційних спорудах. 

Проте, у сучасному світі значною популярністю користу-
ються готелі з відповідною інфраструктурою – як місце 
проведення конференцій та семінарів – конференц-готелі. 
Оскільки вони спеціально спроектовані для приймання 
значної кількості гостей і проведення різних масових зіб-
рань: конференцій, з'їздів, нарад, семінарів, тренінгів та ін. 
Ці готелі високого рівня комфорту мають розвинуту струк-
туру приміщень громадського призначення різних типів — 
зали для проведення конгресів, приміщення для нарад, 
навчальні аудиторії, різні типи ресторанів, кафе, барів, від-
ділення зв'язку і банків, телетайп, Інтернет, басейн, сауну, 
кегельбан та ін. У діяльності громадських приміщень вагома 
роль належить їхньому забезпеченню необхідним облад-
нанням, зручними меблями, технічними засобами акустики, 
зв'язку, синхронного перекладу різними мовами та ін. Особ-
ливість обслуговування у готельному господарстві виявля-
ється через надання закладом певних видів послуг. 

Готельна послуга – це операція підприємства з розміщен-
ня щодо споживача шляхом пропозиції номера та інша дія-
льність, яка пов’язана з тимчасовим розміщенням. Обсяг, 
якість та асортимент готельних послуг напряму залежить 
від стану матеріально – технічної бази та кваліфікації пер-
соналу закладу розміщення. Крім того, до складу готельної 
послуги входять як основні, додаткові, супутні послуги, так і 
послуги в розширеному сенсі. 
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Рис. 1. Класифікація послуг підприємств готельного 

господарства [3, С. 255 – 256] 
 
Як бачимо, складовими готельної послуги є основні та 

додаткові послуги. Основні послуги – це обсяг послуг готе-
лю, які включені у вартість номера і надаються споживачу за 
укладеним договором. Додаткові послуги не включені у 
вартість номера, вони замовляються і оплачуються клієнтом 
самостійно згідно окремого договору (наприклад, послуги 
бізнес-центру готелю). Спектр додаткових послуг включає: 

1) послуги харчування (замовлення столиків у рестора-
нах міста; організація банкетів, фуршетів; кава-брейк під час 
конференцій та семінарів; надання сніданків; послуги бару; 
доставка їжі в номер (Room service); міні-бари в номерах); 

2) побутові послуги (камера схову, сейфи «на стійці» 
адміністратора та в номерах; паркування автотранспорту, 
стоянка; послуга “будильник”; прання, прасування, хімчист-
ка; послуги перукарні; обмін валюти; продаж сувенірів); 

3) медичні послуги (медичне обслуговування в санато-
ріях; надання аптечки; виклик лікаря); 

4) інформаційно-довідкові послуги (довідки про місто, в 
якому розташований готель, та його визначні місця, карта 
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міста; доставка свіжих газет; інформація про перелік основ-
них та додаткових послуг готелю); 

5) спортивно-оздоровчі послуги (фітнес-клуб; прокат 
катамаранів, човнів; організація риболовлі, полювання, 
турпоходів; СПА – послуги (сауна, басейн, масаж); тренажер-
ний зал; спортивне та туристичне спорядження); 

6) розважальні послуги (замовлення білетів (театри, 
виставки, концерти); проведення екскурсій; догляд за діть-
ми; організація вечірок); 

7) ексклюзивні послуги (духові концерти; подарунки; 
особистий портьє; особиста охорона; індивідуальні екскур-
сії); 

8) послуги бізнес-центру (послуги міжнародного та мі-
жміського зв’язку; копіювання та роздрук документів; замо-
влення авіа- та залізничних квитків; оренда офісів; надання 
оргтехніки; доступ до Інтернету та електронної пошти; 
перекази). 

Отже, конференц-послуги належать до категорії додатко-
вих послуг готелю, що замовляються і оплачуються клієн-
тами самостійно. 

Конференц-готелі є переважно у великих містах з нещі-
льною забудовою прилеглої території для можливого ін-
фраструктурного облаштування, у вузлових транспортних 
пунктах — аеропортах, залізничних вокзалах. Готелі цього 
типу середніх і великих розмірів пропонують широкий обсяг 
послуг: окрім масових громадських заходів, послуги різно-
манітного дозвілля: заняття спортом, екскурсії, гру в гольф, 
сауну та ін. Ціни середні й високі, часто в них введено про-
живання, харчування, місце у залі, технічне обслуговування 
й інші послуги [1, c.80]. 

Сьогодні найкращими готелями для проведення конфе-
ренцій визнано “Sheraton Hotel” і Центр з'їздів в Анкарі (Ту-
реччина) та “Emirates Palace” в Абу-Дабі (ОАЕ).  

“Sheraton Hotel” і Центр з'їздів в Анкарі отримав у 2007 р. 
нагороду World Travel Awards як провідний готель для про-
ведення заходів в Європі і Туреччині. У готелі нараховується 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

87 

 

311 номерів та 20 конференц-залів, з яких найбільший має 
площу 1358, 99 м2 та вміщає до 1650 осіб. У конференц-
центрі є також шість сучасних конференц-залів з природним 
освітленням. Ще чотири конференц-зали, розташовані по-
руч з готелем, використовуються для проведення невеликих 
зустрічей або міжнародних заходів [7]. 

Готель “Emirates Palace” в  Абу-Дабі пропонує найрозкіш-
ніші і високотехнологічні можливості для проведення зу-
стрічей в регіоні. Зали для проведення конференцій вклю-
чають в себе аудиторію і бальний зал, що вміщають 1,100 і 
2,400 гостей, а також більше 40 кімнат для нарад, включаю-
чи медіацентр і бізнес-центр. Готель “Emirates Palace” про-
понує місця для проведення обідів, заходів та концертів 
чисельністю до 20 тис. гостей [6]. 

Під час вибору оптимального варіанту для проведення 
конференції можна звернутися до агенцій, що спеціалізу-
ються на організації міжнародних і локальних ділових захо-
дів. Вони також можуть запропонувати: 
- бронювання номерів у готелях; 
- транспортне обслуговування; 
- виготовлення рекламної продукції (плакатів з логоти-

пом компанії-замовника, поліграфічної та сувенірної проду-
кції тощо); 
- технічне забезпечення конференції; 
- кейтеринг (організація кави-брейків або бізнес-

ланчів); 
- організацію екскурсій. 
При виборі конференц-зали, по-перше, необхідно врахо-

вувати її місце розташування. Від цього залежить не лише 
комфорт учасників заходу, але й вартість оренди. Якщо 
бюджет компанії не дозволяє орендувати залу в централь-
ній частині міста, кращою альтернативою буде зал у готель-
но-ресторанному комплексі передмістя, розташованому не-
далеко від основних міжміських автомагістралей. Окрім від-
мічених пунктів при виборі готелю, рекомендується зверта-
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ти увагу на дату відкриття готелю або ж дату реконструкції. 
Нові і оновлені готелі забезпечують своїх гостей сучасними 
меблями, цікавим дизайном і гостинним персоналом. 

Сьогодні наявність конференц-послуг у готелях має ве-
личезне значення, адже це може допомогти готелю вийти на 
новий ринок, привабити нового споживача та залучити 
нових інвесторів чи спонсорів для подальшого функціо-
нування. Окрім цього, кожен готель, який має у своєму роз-
порядженні бізнес-центр, може отримувати прибуток у 
несезонні періоди за рахунок бізнесменів та ділових осіб, 
залучати до обслуговування конференцій власні заклади 
харчування, транспортні служби, обслуговуючий персонал 
(перекладачів, фахівців з організації подібних заходів тощо), 
який працює за світовими стандартами.  

Також такі готелі пропонують своїм клієнтам і ряд інших 
послуг, зокрема: розважальні (організація екскурсій, замов-
лення квитків на концерти та в театри), спортивно-
оздоровчі (фітнес-клуби, СПА – процедури) та свої ексклю-
зивні послуги, які відрізняють готель серед конкурентів 
(своєрідні подарунки, особистий портьє, особиста охорона 
тощо). 

Отже, у сучасному світі значною популярністю користу-
ються конференц-готелі – як місце проведення конференцій 
та семінарів. Оскільки вони спеціально спроектовані для 
приймання значної кількості гостей і проведення різних 
масових зібрань: конференцій, з'їздів, нарад, семінарів, тре-
нінгів та ін. Наявність конференц-послуг у готелі дозволяє 
позиціонувати себе по-новому, приваблювати нових клієн-
тів, залучати до обслуговування власний персонал, отриму-
вати постійні прибутки та розширити обсяг додаткових 
послуг (розважальних, спортивних тощо). 
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Зроблено опис пропонованих нових велосипедних та 
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Формування еколого – туристичної мережі у НПП “Ско-

лівські Бескиди” є актуальною темою, оскільки парк створе-
но з метою збереження, відтворення та раціонального вико-
ристання природних територіальних комплексів, що мають 
важливе природоохоронне, естетичне, наукове, освітнє, 
рекреаційне та оздоровче значення. Слід пам’ятати що пере-
суватися цією територією можна лише “транзитом” і у стро-
гій відповідності до запропонованого маршруту, за умови 
дотримання усіх встановлених правил поведінки. Території 
НПП “Сколівські Бескиди” — це природні лабораторії науко-
вих організацій. Вони не є об’єктами масового туризму [2. с. 
144]. Саме тому, акцентується увага на розробленні еколого 
– пізнавальних стежок, які б ознайомили туристів з найціка-
вішими об’єктами Сколівщини та НПП “Сколівські Бескиди”. 

Національні природні парки в Україні створюються з ме-
тою збереження природних комплексів, що мають особливу 
екологічну, історичну та естетичну цінність у зв'язку із 
сприятливим поєднанням природних та культурних ланд-
шафтів, для використання їх у рекреаційних, освітніх, нау-
кових та культурних цілях [1, с. 245]. В парках визначають 
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три основні зони – заповідну, буферну і рекреаційну. З гос-
подарської діяльності вилучається частина земель (зокрема, 
ділянки заповідної зони парку), що передається в постійне 
користування національному парку. На решті території 
землекористувачів зобов'язують підтримувати режим об-
меженої експлуатації з метою збереження естетичної, рек-
реаційної і природоохоронної цінності ландшафтів. 

В межах Дрогобицького, Сколівського і Турківського ра-
йонів Львівської області у басейнах річки Стрий та її прито-
ки Опір на площі в 35 684 гектари згідно з Указом Президе-
нта України у лютому 1999 року було створено національ-
ний природний парк “Сколівські Бескиди” [3]. Створення 
такого заказника дає змогу зберегти у своїй первозданній 
красі ландшафти західної частини Українських Карпат, які 
володіють унікальними природними комплексами і мають 
значне природоохоронне, екологічне, рекреаційне, естетич-
не та освітнє значення. 

На території парку є цікаві та унікальні атракційні при-
родничі та історико-архітектурні об’єкти. Серед них: 

– Історико-архітектурний заповідник “Тустань”; 
– 17 джерел мінеральної води; 
– водоспад на р.Кам’янка; 
– озеро “Журавлине” із унікальними угрупуваннями вод-

но-болотної рослинності; 
– болото “Завадківське”; 
– комплекс зимових видів спорту “Тисовець”. 
Через територію парку проходять автомобільна та заліз-

нична транспортні артерії міжнародного значення, що ро-
бить його особливо перспективним для іноземних та відчи-
зняних рекреантів і туристів. 

Територія парку розташована в околицях традиційних 
курортних місцевостей – Східниці, Сколе, Славське. Особли-
ве значення має розташоване на прилеглих до парку тери-
торіях смт. Східниця, де в 1970 році розвідано великі запаси 
мінеральних вод типу “Нафтуся”. Крім того, на території 
парку є понад 30 мінеральних джерел різної бальнеологічної 
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дії. Джерела лікувальних мінеральних вод відомі і в долині р. 
Рибник Майданський, околицях с. Новий Кропивник та 
інших. Відпочиваючих приймають близько 50 санаторіїв, 
пансіонатів, баз відпочинку і туристичних, кемпінгів. 

Розвиток рекреаційної діяльності на території НПП “Ско-
лівські Бескиди” передбачає екологічну безпеку, підвищен-
ня рівня природоохоронної діяльності, збереження місцевих 
пам’яток історії та культури, зростання життєвого рівня 
населення, відпочинок відвідувачів парку на сучасному 
європейському рівні. Не менш важливим є сфера екологіч-
ного туризму і розробка нових туристичних маршрутів 
регіонального та міжнародного значення. Науковці НПП 
“Сколівські Бескиди” займаються розробкою таких маршру-
тів і пропонують бажаючим ознайомитися з природою пар-
ку, здійснивши подорожі по еколого-пізнавальних маршру-
тах “Сколе – Майдан” (28 км), “Долиною річки Кам'янка” (4 
км), “Лопата” (12 км). 

Рекреаційний потенціал парку дозволяє розглядати рек-
реацію як один з пріоритетних напрямків його діяльності, 
проте слід серйозно поставитися до питання розробки но-
вих і удосконалення теперішніх еколого – туристичних 
маршрутів, тому пропонується декілька альтернативних 
варіантів маршрутів, які б ознайомили туристів з красою 
Сколівських Бескид. 

Одним з пропонованих маршрутів є велосипедний марш-
рут “м. Моршин – м. Сколе”: 

Тривалість: 8 – 9 годин 
Протяжність: 47 км. 
Нитка маршруту: м. Моршин – с. Болехів – скелі Довбуша – 

с. Труханів – г. Ключ – озеро Журавлине – вдсп. Кам’янка – м. 
Сколе 

Пропонуємо піший екологічний маршрут “м. Сколе – с. 
Корчин”: 

Тривалість: 7 – 8 годин 
Протяжність: 20 км. 
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Нитка маршруту: м. Сколе – г. Парашка – вдсп. Гуркало – с. 
Корчин 

Гора Парашка, як найвища вершина Сколівських Бескидів 
(1268,5м н.р.м.) завжди приваблювала туристів. Цей марш-
рут актуальний тим, що він є одноденним і триває 7 – 8 год. 

Формування еколого – туристичної мережі в НПП “Ско-
лівські Бескиди” матиме позитивні наслідки, які проявля-
тимуться через екологічний стан довкілля. Тому основним 
напрямком роботи у сфері екологічного туризму має стати 
розробка нових туристичних маршрутів, які б в основному 
були одноденними, та за програмою охоплювали основні 
об’єкти та пам’ятки природи, які приваблюють туристів. А 
той, хто побував у цьому чудесному краю, знову і знову 
захоче відвідати його. 
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Рельєф гір, будучи основою гірського ландшафту, справ-

ляє хвилююче й неповторне враження на людей. Гори Землі 
є важливими об’єктами різних видів туризму. Типовими 
об’єктами геотуризму є визначні гори та вершини гір, гірсь-
кі водоспади та озера, долини-ущелини, скелі та печери [1]. 

До найвідоміших об’єктів геотуризму Українських і Поль-
ських Карпат належать відособлені скелясті форми (вежі, 
шпиці, скельні стіни тощо) рельєфу, утворені внаслідок 
вибіркової денудації. Особливо популярними є Скелі Довбу-
ша (Бубнище), розміщені у низькогірній частині Бескидсь-
кого регіону Скибових Карпат і включені до міжнародного 
геотуристичного шляху “Гео-Карпати” [2]. З огляду на не-
абияку популярність і морфологічну різноманітність цих 
скель, а також багатоаспектність їхнього використання, 
Скелі Довбуша вибрано для апробації й удосконалення 
методики комплексного оцінювання та паспортизації ви-
значних скельних утворень Українських Карпат для потреб 
геотуризму. Оцінювання зазначеного комплексу скель здій-
снено  під час інвентаризації усіх його скельних утворень. 

Важливою складовою частиною менеджменту геоспад-
щини виступає її науковий супровід, що включає інвентари-
зований опис (база даних) та оцінку їх наукової, освітньої, 
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екологічної, рекреаційної цінності. Ці складові – інвентари-
заційна та оціночна – складають основу природоохоронної 
паспортизації об’єктів геоспадщини. 

Скелі Довбуша. Долинський р-н, північно-західна околиця 
с. Бубнище. Цінність: наукова, історична, сакральна, естети-
чна, археологічна.  

На висоті 668 м над рівнем моря розташований унікаль-
ний скельний комплекс, названий на честь легендарного 
опришка Олекси Скелями Довбуша. Скелі Довбуша – явна 
фортеця періоду Х ст. Розташовані Скелі Довбуша за 11 км 
на південний захід від м. Болехова Івано-Франківської обла-
сті, неподалік села Бубнище. 

Наукова: Геологічна пам’ятка природи – скелясті висту-
пи пісковиків заввишки до 80 м. Химерні нагромадження 
піскових скель утворилися більше 70 мільйонів років тому 
на дні теплого моря. Кам’яний лабіринт шириною 200 м 
тягнеться зі сходу на захід майже на 1 км, над ним змикаєть-
ся буковий та смерековий ліс. 

Сакральна: У X – XVII століттях до н.е. тут існувало язич-
ницьке святилище-палеообсерваторія. Після поширення в 
Карпатах християнства, на місці поганської святині, ймовір-
но, виник невеликий печерний давньоруський монастир-
скит.  

Історична: У скельних „стінах” вибито декілька печер. 
Вони вирубані у моноліті північно-західних піскових скель. 
Три печери штучного походження, а для четвертої (друга в 
ряду) використано природну ущелину. Враховуючи харак-
тер тесання та характерні геометричні форми приміщень, 
архітектор-реставратор Зеновій Соколовський відносить ці 
печерні споруди до Х ст. Також тут була сторожова фортеця, 
яка пережила монголо-татарську навалу й проіснувала до 
XVI століття. А в XVII – XVIIІ століттях, за переказами, тут 
таборували волелюбні карпатські опришки, зокрема у 1743 
році й загони Олекси Довбуша. 

Естетична та археологічна: Залишки 80 % слідів забу-
дови дозволять відтворити комплекс у найбільш вірогідно-
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му вигляді – створити єдиний комплекс дерев’яних наска-
льних укріплень, який, безумовно, вразить і захопить уяву 
туристів та екскурсантів, додасть привабливості унікально-
му природному явищу. Також належне місце слід віддати і 
ландшафту.  

Для інвентаризаційного опису окремих скель було вико-
ристано паспорти, які включають в себе наступні пункти: 
назву, топографічну прив’язку та розташування відносно 
інших скельних утворень комплексу, геоморфологічне по-
ложення, особливості положення, морфологічний тип, хара-
ктерні морфологічні особливості окремих стінок скелі (за 
експозицією) та її вершини, характерні морфологічні особ-
ливості окремих скель у розрізі і плані, морфометричні 
показники, другорядні форми рельєфу, характер (мікроре-
льєф) скельних поверхонь, характеристику скельних порід, 

цінність об’єкту, фото та інші характеристики. 
Таблиця 1 

Геотуристичний паспорт: Скеля Голець 
1. Назва ( індекс): Голець (№2) 

2. 

Топографічна при-
в’язка, розташування 
відносно інших скель-

них утворень: 

Скелі Довбуша, біля с. Бубнище, 
крайня скеля з північної сторони. 

3. 
Геоморфологічне 

положення: 
Привершинна частина схилу. 

4. 
Особливості розташу-

вання: 
Осібне. 

5. 

Загальна морфологіч-
на характеристика: 

 

А) морфологічний тип: 
Стовп, східна частина якого помітно 

витягнута. 
Б) характерні мор-

фологічні особливості 
окремих стінок скелі 
( за експозицією) та її 

вершини: 

Стінки дуже круті, крутість порівня-
но спадає у верхній частині схилу 

західної експозиції.  
Вершина хвиляста. 
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В) характерні мор-
фологічні особливості 

окремих скель ( для 
скельного комплексу): 

– 

6. 
Морфометрична 
характеристика: 

h-35 м. В-15 м. L-20 м. 

7. 
Другорядні форми і 
елементи рельєфу: 

Спостерігається невелика виїмка в 
нижній частині схилу північної екс-

позиції. Також в нижній частині 
знаходиться своєрідний пояс. 

8. 
Характер (мікро-
рельєф) скельних 

поверхонь: 

Тріщинуватість краще проявляється 
у верхній та середній частинах. Трі-
щини субвертикальні. Численні за-

лишки сотового вивітрювання, особ-
ливо у нижній частині. Сліди лущен-
ня ( дисквамації) у верхній частині. 

9. 
Характеристика ске-

льних порід: 

Масивні палеогенові пісковики 
( ямненська світа) падають до пів-

денного заходу під кутом 30°, у 
нижній частині спостерігається 

незначний шар нестійких глинистих 
пісковиків, що творить пояс по 

усьому периметру скелі. 

10. Інші відомості: 

Написи видовбані у нижній частині 
скелі. Вершина недоступна. Рослин-

ність відсутня. Є гаки для альпінізму. 
На вершині встановлений дере-

в`яний стовп. 

11. Цінність об’єкту: 

Середні (В) науково-пізнавальна 
( геоморфологічна та геологічна) та 
освітня цінність; естетична, рекреа-
ційно-спортивна ( тренування ске-

лелазів) цінність. 

12 Фото 
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Таблиця 2 
Геотуристичний паспорт: Група скель Основний масив 

1. Назва ( індекс): Основний масив (№ 3) 

2. 

Топографічна 
прив’язка, розта-

шування відносно 
інших скельних 

утворень: 

Скелі Довбуша біля с. Бубнище, найбі-
льший масив скель розміщений на 

вершині. 

3. 
Геоморфологічне 

положення: 
Привершинна частина схилу. 

4. 
Особливості  

розташування: 
Група з 5 скель. 

5. 

Загальна  
морфологічна 

характеристика: 
 

А) морфологічний 
тип: 

Скельні стовпи витягнуті з північного 
сходу на південний захід. 

Б) характерні 
морфологічні 

особливості окре-
мих стінок скелі  та 

її вершини: 

Південно-західні стінки, порівняно з 
іншими, пологіші. Інші стінки дуже 

круті, субвертикальні. Вершини силь-
нохвилясті. 

В) характерні мор-
фологічні особли-

вості окремих скель 
( для скельного 

комплексу): 

– 

6. 
Морфометрична 
характеристика: 

Стовп №1: h>50 м. В-20 м. L-25-30 м. 
Стовп №2: h>50 м. В-40 м. L-45-50 м. 
Стовп №3: h>50 м. В-80 м. L-65-70 м. 
Стовп №4: h>50 м. В-25 м. L-35-40 м. 
Стовп №5: h>50 м. В-35 м. L-35-40 м. 
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7. 
Другорядні форми і 
елементи рельєфу: 

В масиві розміщені чотири печери: 
перші три штучного походження, ви-
рубані у масиві скельних порід, а для 

четвертої використана заглибина при-
родного походження. Також наявні 

витесані в скелі рівчаки, що служили 
для закріплення дерев’яної надбудови. 
Також у третій скелі розміщене зобра-

ження лева, деякі дослідники ствер-
джують, що це зображення природно-

го походження, а інші вказують на 
штучне. Між третьою і четвертою 

печерами розміщена арка штучного 
походження. На вершині четвертої 

скелі розміщена брила, що має назву 
“мамонтеня”. В скелі №5 вирубані 

сходи, які ведуть на вершину. 

8. 

Характер 
( мікрорельєф) 

скельних повер-
хонь: 

Тріщинуватість краще проявляється у 
верхній частині масиву, тріщини 

субвертикальні поширені у першій, 
другій та третій скелях, в четвертій та 
п’ятій скелі тріщини субвертикальні. 
Наявні сліди лущення ( дисквамації), 
сотове вивітрювання краще проявля-

ється в нижній частині масиву. 

9. 
Характеристика 
скельних порід: 

Масивні палеогенові пісковики (ям-
ненська світа) падають до південного 

заходу під кутом 30°. 

10. Інші відомості: 

Є гаки для альпінізму. Доступні лише 
дві вершини через наявність сходів, 

решта вершин недоступні. Лишайни-
ковий покрив фрагментарний, особ-

ливо чітко проявляється в нижній 
частині масиву в затінених місцях. 

Безліч написів, розміщених в призем-
ній та середній частинах, а також на 
вершинах до яких є доступ. На скелі 
також спостерігається деревна рос-
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линність у вигляді дерев, що ростуть із 
тріщин. 

11. Цінність об’єкту: 

Середні (В) науково-пізнавальна ( 
геоморфологічна та геологічна) та 

освітня цінність; естетична, рекреа-
ційно-спортивна ( тренування скеле-

лазів) цінність. 

12 Фото 

 

12 Фото 

 

 
На основі паспортизації скельних утворень Скель Довбу-

ша у складі скельного комплексу Основний масив та дев’ять 
одиночних скель різного морфологічного типу було здійс-
нено опис їх морфологічних, генетичних та еволюційних 
особливостей, а також оцінок їх наукової, освітньої, істори-
ко-культурної та естетичної цінності. 

Запропоновано, на основі комплексної характеристики, 
для кожного з досліджених скельних об’єктів певну спеціа-
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лізацію для геотуристичних занять: пізнавальних, кваліфі-
кованих(скелелазіння), краєзнавчих. 
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СТОЛИЦІ ДЕРЖАВ СВІТУ: ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ 
ТА ГЕОПРОСТОРОВІ ПОЄДНАННЯ 

Ірина Майданська 

Науковий керівник : кандидат географічних наук , 
доцент В. С. Грицевич 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
Кафедра економічної і соціальної географії 

 
Розглянуто основні аспекти геопросторового розміщення 

столиць країн світу, розглянуто основні чинники, що впли-
вають на розміщення столиць та охарактеризовано основні 
обєднання цих територіальних утворень. 

Ключові слова: столиця, геопросторова організація, гео-
просторове поєднання, макрорегіон 

 

Аналіз сучасної геополітичної ситуації в світі потребує 
глибокого знання політико-географічних особливостей 
світового устрою. Тому актуальними є фундаментальні до-
слідження політико-географічної організації сучасного світу. 

У столицях зосереджуються головні політичні чинники 
кожної держави, тому вивчення географії столиць є особли-
во важливим у політико-географічних дослідженнях. Столи-
ця відіграє ключову роль у житті, організації та системі 
політико-географічного устрою держави. 

Географічне положення столиць є дуже важливим оскіль-
ки визначає його зв’язки з оточенням. Якщо брати до уваги 
розподіл столиць за широтними поясами (pис. 1), то видно, 
що найбільша кількість столиць розміщена від екватора до 
20 градусів північної широти, це пояснюється 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 ми бачимо, що 
більшість столиць, і, відповідно, країн світу розміщені в 
північній півкулі. 
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Рис. 1. Розподіл столиць за широтними поясами. 

 
Щодо меридіонального розміщення, то найбільшою є кі-

лькість столиць у східній півкулі. Від Гринвіцького меридіа-
ну до 40 градусів розташована найбільша кількість країн 
Європи та Африки (рис. 2). 

Ми виявили, що столиці держав світу розміщені на пове-
рхні Землі не хаотично, а утворюють певні геопросторові 
скупчення чи поєднання. Тому головним питанням дослі-
дження цієї роботи стали такі геопросторові поєднання 
столиць держав світу а також їхня характеристика.  

Визначимо геопросторове поєднання столиць, як відо-
кремлене зосередження на обмеженій геоторії столиць 
держав, які є сухопутними, або морськими сусідами. 

Аналіз розміщення столиць у глобальному масштабі по-
казує, що всього в світі можна нарахувати 23 геопросторо-
вих поєднань столиць. У тому числі в Європі – одне велике 
поєднання, 10 поєднань знаходиться в Азії, по 5 в Америці і в 
Африці, та 2 в Австралії і Океанії (рис. 3). 
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Рис. 2. Розподіл столиць за меридіональними секторами. 

 
Аналіз розміщення столиць у глобальному масштабі по-

казує, що всього в світі можна нарахувати 23 геопросторо-
вих поєднань столиць. У тому числі в Європі – одне велике 
поєднання, яке в свою чергу ділиться на 8 угрупувань, 10 
поєднань знаходиться в Азії, по 5 в Америці і в Африці, та 2 в 
Австралії і Океанії (рис. 3). 

Розміщення столиць зумовлене впливом низки чинників. 
Найголовніші: природно-географічний, розселення насе-
лення, транспортно-географічний, історико-географічний. 
Розглянемо геопросторові поєднання столиць за частинами 
світу. 

Європейське геопросторове поєднання столиць за-
ймає територію сучасної Європи. Окремі столиці, за своїм 
розміщенням є віддаленими, і не належать до жодного угру-
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пування (Москва, Рейкявік, Анкара). Всі інші європейські 
столиці утворюють 8 локальних угрупувань: Центральноєв-
ропейське угрупування, Східноєвропейська дуга, Північно-
Східне угрупування, Північний промінь, Західноєвропейське 
угрупування, Південно–Західний промінь, Аппенінське 
угрупування, Середземноморське угрупування.  

 

 

Рис. 3. Геопросторові поєднання столиць держав світу 
 

Азійські геопросторові поєднання столиць займають 
відповідно територію Азії. Тут можна виділити 10 поєднань. 

Американські геопросторові поєднання столиць. За-
ймають територію Північної і Південної Америки. Тут вияв-
лено 5 поєднань. Північноамериканське геопросторове 
поєднання, Північолатиноамериканське, Центральнолати-
ноамериканське, Південнолатиноамериканське геопросто-
рове поєднання столиць. 

Африканські геопросторові поєднання столиць. Їх є 
п’ять: Північноафриканське, Західноафриканське, ГПС регіо-
ну Червоного моря, Східноафриканське і Південно-
африканське. 
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Геопросторові поєднання столиць Австралії та Океа-
нії: які включають 2 поєднання: ГПС власне Австралії (до 
якої відносимо столиці Канберра та Веллінгтон), а також 
Океанії з дванадцятьма столицями регіону. 

 

 
 

Рис. 4. Перетин осей угрупувань-променів столиць  
держав Європи 

 

Дуже цікавою особливістю Європейського ГПС є те, що 
багато угрупувань столиць мають вигляд “променів” і якщо 
через ці промені провести уявні осі, то виявляється що ці осі 
перетинаються в місцях локалізації столиць Центральноєв-
ропейського угрупування – Любляни та Загреба. 

Виявлена Східноєвропейська дуга, що починається з Киє-
ва і може служити хорошою основою для різних видів соціа-
льно-економічного співробітництва, зокрема для організації 
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транспортно-логістичної діяльності, а також для плануван-
ня та реалізації оптимальних туристичних маршрутів. 

Оскільки столиці тісно пов'язані з суспільно-
географічним середовищем, значний інтерес становить 
їхній зв’язок із макрорегіоналізацією Землі. Відомою схемою 
світової макрорегіоналізації є поділ глобального людського 
суспільства на Світи, де Блія і Муллера. Вони виділяють 12 
глобальних світів. Ми вивчили відповідність між знайдени-
ми геопросторовими поєднаннями і схемою світової макро-
регіоналізації, де Блія-Муллера. Результат представлений у 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Відповідність між геопросторовими поєднаннями 

столиць і світами за [1] 
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Спостерігається часткова просторова кореляція між гло-

бальними світами і геопросторовими поєднаннями столиць. 
Зокрема, Східноазійське, Північноамериканське та Австра-
лійське поєднання належать до тих же світів що і виділяють 
автори. Часткова відповідність є у Європейського, Південно-
азійського та Південно-Східноазійського поєднань, а до 
такого географічного світу як Північна Африка/Південно-
Західна Азія входять 8 геопросторових поєднань столиць. 

Американський вчений Самюель Гантінгтон у праці [3] 
виділив у світі 9 цивілізацій. Цивілізацію він визначає як 
найвище культурне утворення, що поєднує людей на основі 
самоідентифікації та спільності мови, релігії, звичаїв тощо. З 
аналізу відповідності можна зробити висновок, що точних 
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відповідностей між цивілізаціями та ГПС нема, однак спо-
стерігається групове входження геопросторових поєднань 
столиць до ареалів деяких цивілізацій. Найпоширенішими 
цивілізаціями в контексті ГПС є ісламська та західна. А такі 
геопросторові поєднання як: Східноазійське, Південноазій-
ське та Південно-Східноазійське мають найбільшу внутріш-
ню варіативність цивілізацій. 

На основі проведених досліджень можна сформулювати 
такі висновки: 

 на розміщення столиць впливає низка визначених 
чинників, що детермінують їх локалізацію; 

 столиці держав світу розміщуються не хаотично, а 
утворюють певні геопросторові скупчення (чи поєднання); 

 у світі існує 23 геопросторових поєднань столиць; 
 спостерігається часткова відповідність між геопросто-

ровими поєднаннями столиць і ареалами відомих світових 
макрорегіонів. 
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Подано опис діючих на сьогоднішній день вузькоколій-

них залізниць в Україні, а також обґрунтовано важливість 
відновлення цього виду транспорту для потреб рекреації 

Ключові слова: вузькоколійна залізниця, туризм, турис-
тична інфраструктура 

 
Туристичну сферу України та світу можна охарактеризу-

вати, як одну з найбільш мінливих галузей економіки, що 
спричинено постійними змінами туристичного попиту і, як 
наслідок, появою нових пропозицій турпродукту. Для того, 
аби зацікавити клієнта туристичне підприємство повинне 
постійно працювати над пошуком свіжих та цікавих турис-
тичних занять та атракцій. 

На сьогоднішній день одною із таких пропозицій може 
стати організація подорожей туристів вузькоколійними 
залізницями України. 

Українська вузькоколійна залізниця – це залізниця, ши-
рина колії якої становить 750мм., коли загальноприйнята її 
ширина в нашій державі становить 1520мм., а в Європі – 
1435мм. 

Сьогоднішня практика задіювання цього ресурсу в гірсь-
ких регіонах сусідніх держав – Румунії, Словаччини, Польщі, 
перспективи інтеграції, засвідчують про те, що відродження 
та функціонування “вузькоколійок” може дати серйозний 
поштовх соціально – економічному розвитку гірських райо-
нів, слугувати ефективнішому використанню природних 
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ресурсів, впровадженню природозберігаючих технологій.[3] 
Більшість сьогодні існуючих вузькоколійок України було 

змонтовано у західній частині України ще за часів Австро-
Угорщини та Чехословаччини для цілей промисловості: 
перевезення сировини (в основному дерева) та працівників. 
Тривалий час вони відігравали важливу роль в економіці 
краю.  

На жаль, точної інформації про довжину мереж українсь-
ких вузькоколійок немає, проте для приблизних оцінок 
наведемо такий приклад: у повоєнний період протяжність  
вузькоколійних залізниць Закарпаття  сягала 1339 км. [1] 
Проте, вже наприкінці 50-х років минулого століття почало-
ся їхнє демонтування, що було пов’язано із зміною техноло-
гії перевезення деревини або заміною вузькоколійки на 
колії стандартного зразка.  

Зараз більшість вузькоколійних залізниць України демо-
нтовано, при цьому також існує тенденція самовільного 
демонтажу залізничного полотна окремими громадянами в 
особистих корисливих цілях. Частина із збережених заліз-
ниць використовується за первісним призначенням та для 
перевезення пасажирів.  

Щодо використання вузькоколійних залізниць у турис-
тичній галузі, треба зазначити, що на сьогоднішній день 
візитною карткою українських туристичних вузькоколійок є 
Вигодська вузькоколійна залізниця (сучасна рекламна назва 
— “Карпатський трамвай”). Вона була збудована у 1880–90-х 
роках в Українських Карпатах — поблизу смт.Вигода Долин-
ського району Івано-Франківської області австрійським 
підприємцем Леопольдом Поппером та братами баронами 
Гредлями. Цікавим є те, що у тогочасній пресі з'являлися 
рекламні повідомлення, що підтверджують факт викорис-
тання залізниці у туристичних цілях. 

Сучасний маршрут пролягає від селища Вигода через лі-
сову ділянку та селище лісорубів Міндунок (Солотвинський) 
до урочища Сенечів (поблизу села Сенечів), проходячи по-
над річкою Мізунка. Довжина туристичного маршруту ста-
новить близько 30км [7]. 



Реалії, проблеми та перспективи 
розвитку географії в Україні 

113 

 

“Карпатський трамвай” знаходиться під орудою ТзОВ 
”Уніплит”. Перший туристичний міні-потяг пройшов марш-
рутом у липні 2004 року за підтримки австрійського науко-
вця, автора монографії “Вузькоколійні залізниці Східної 
Галичини” Вольфрама Венделіна. Подорожувала група тури-
стів з Німеччини, Польщі, Австрії та Великобританії. Зараз 
власники Вигодської вузькоколійки пропонують туристам 
декілька варіантів екскурсійних турів, поєднуючи поїздку 
“Карпатським трамваєм” із пішими екскурсіями, відвідан-
ням природних сакральних та культурно-історичних 
об’єктів. 

Одною із трьох нині діючих пасажирських вузькоколій-
них залізниць України є Боржавська вузькоколійна залізни-
ця (неофіційна назва – “Анця Кушницька” – діє в межах 
Виноградівського, Берегівського та Іршавського районів 
Закарпатської області. Змонтована на початку 1900-х років, 
загальна довжина залізниці — 123 км, загальна довжина  
головних колій – 87,9км. 

Боржавська вузькоколійка є унікальною та цікавою для 
туристів, адже на ній до цих пір використовуються не елек-
тричні, а тільки механічні технічні засоби: стрілочні перево-
ди, семафори та інші [5]. 

На сьогодні регулярні пасажирські перевезення здійсню-
ються лише по 44-х кілометровому маршруту Виноградів – 
Хмільник – Іршава. 

Тут також проводиться незначна туристична діяльність. 
Екскурсійні поїзди відправляються з Берегова, де розташо-
ване залізничне депо. Впродовж екскурсій пасажирів знайо-
млять з історією та принципами роботи вузькоколійної 
залізниці, природою Карпат, культурою та кухнею місцевих 
жителів.  

За час незалежності України неодноразово проводилися 
спроби демонтажу залізничного полотна, тому для збере-
ження  і туристичного розвитку вузькоколійки було створе-
но ГО “Боржавська ініціатива”, проводиться низка культур-
но-мистецьких акцій таких як День Боржавської вузькоко-
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лійки, Зустріч Святого Миколая на Боржавській вузькоко-
лійці та інші [1]. 

Вважаємо, що даний відрізок залізниці є перспективним 
для розвитку туристичної діяльності з огляду на її розташу-
вання в унікальному у культурному та природному плані 
регіоні України. Перетворення всієї довжини вузькоколійки 
в туристичну залізницю та розвиток  відповідної інфрастру-
ктури зберегло б її від знищення та сприяло би появі низки 
маршрутів, адже наявне залізничне полотно дозволяє пере-
тнути з півночі на південь майже всю територію Закарпаття. 

Ще один відрізок діючої вузькоколійної залізниці довжи-
ною 106 км. розташований у Рівненській області та сполучає 
населені пункти “Антонівка — Зарічне”. Дану вузькоколійку 
прокладали також для вивозу деревини, орієнтовно з 1895 
року.  

Унікальним об’єктом, що належить до цієї залізниці є 
єдиний великий дерев'яний залізничний міст в Україні та 
найдовший дерев'яний залізничний міст в Європі (довжина 
153 метри), збудований у 1906 році. Він знаходиться на 
відрізку Біле — Млинок та сполучає береги р. Стир. Атрак-
ційність даного об’єкта збільшують унікальні поліські пей-
зажі, які можна спостерігати впродовж усієї та близькість 
відомих озер Українського Полісся: Біле, Нобель, Воронків-
ське та Острівські [10]. Варто зазначити, що навесні та вліт-
ку залізницею люблять подорожувати іноземці з усього 
світу так як вона є однією з найдовших діючих вузькоколі-
йок Європи, а з 2010 року вузькоколійка є центром етно-
туристичного фестивалю “Бурштиновий шлях”, за перші два 
роки організації якого тут побували понад 16 тисяч турис-
тів. На жаль, попри високу туристичну привабливість, на 
сьогоднішній день ведуться розмови про закриття вузько-
колійки у зв’язку з її збитковістю. 

Третьою із нині діючих вузькоколійних пасажирських за-
лізниць є залізниця “Рудниця — Голованівськ”, що знахо-
диться у Вінницькій та Кіровоградській областях. Залізниця 
була побудована на початку ХХ століття як частина величе-

http://uk.wikipedia.org/wiki/1895
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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зної системи вузькоколійних залізниць що належали до 
Південного товариства під'їзних шляхів. Зараз залізниця не 
залучена до туристичної діяльності та, на нашу думку не має 
значних перспектив у цьому напрямку, оскільки розташова-
на осторонь основних туристичних дестинацій визначеної 
території. Її за діяння стало б корисним при розвитку відпо-
чинкового чи агротуризму на основі природніх ресурсів 
областей. 

Окрім діючих вузькоколійних залізниць вважаємо за пот-
рібне зазначити важливість у розвитку туристичної галузі 
інших об’єктів, які до них відносяться. Так, цікавим є музей 
історії залізниці “Колочавська вузькоколійка”, який створе-
но у Колочаві на Закарпатті у 2009р. Він складається із ра-
ритетного паровозу та ешелону з десяти вагонів, в кожному 
з яких представлені унікальні експонати, які розповідають 
про історію вузькоколійок на Закарпатті, роботу і побут 
залізничників. Головним експонатом музею є унікальний 
діючий паровоз, виготовлений у Німеччині 1951 року. Для 
залучення більшої кількості туристів довкола території 
музею планується прокласти залізничну колію завдовжки 
1000м. та запустити по ній вагон-музей [8]. 

Також при розбудові мережі туристичних вузькоколійок 
необхідно зважити, що частина з них досі використовується 
у промисловості та є недослідженою з погляду організації 
туристичної діяльності. Наведемо приклад Маневицької 
вузькоколійки, яка знаходиться у Волинській області та на 
даний момент обслуговує підприємство з видобутку торфу 
[6]. Туристична діяльність тут не проводиться, проте, зва-
жаючи на близькість Черемського природного заповідника 
та збереженість унікальних поліських ландшафтів, вважає-
мо за доцільне наголосити на перспективності прив’язки її 
до організації екотуристичних занять на даній території. 

Перспективним є розвиток туристичних вузькоколійок і 
на Львівщині. Ще у червні 2009 року у Львові з ініціативи 
австрійського інженера, дослідника українських вузькоко-
лійок Вольфрама Венделіна презентували унікальний еко-

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%96%D0%B4%27%D1%97%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
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туристичний проект з відновлення вузькоколійної залізниці 
Сколе-Коростів (Сколівський район), що має назву “Золота 
лісова залізниця”. До сьогодні цей проект не втілюється в 
життя через нестачу коштів [11]. 

До вузькоколійних залізниць України за шириною колії 
також відносяться дитячі залізниці, які є позашкільними 
навчальними та розважальними закладами, в яких діти 
віком 8 – 15 років знайомляться із залізничним фахом. Такі 
вузькоколійки як правило, ізольовані від загальної мережі 
залізниць (часто замкнуті у кільце) та не мають транспорт-
ного значення [9]. Довжина вузькоколійних дитячих заліз-
ниць України варіює від 1,2 до 9,4км. Сьогодні в нашій дер-
жаві функціонує 8 дитячих залізниць, зокрема у Дніпропет-
ровську, Донецьку, Запоріжжі, Києві, Луцьку, Львові, Рівному 
та Харкові. Найчастіше дитячі залізниці будуються у міських 
парках та зонах відпочинку, тож також можуть використо-
вуватись туристами, що відвідують дані міста. 

Таким чином ми дійшли висновку, що відновлення демо-
нтованих і використання діючих вузькоколійних залізниць 
для потреб рекреації і туризму є дуже важливим питанням, 
адже воно спроможне створити новий цікавий для туриста 
продукт у інфраструктурно віддалених територіях, разом із 
низкою робочих місць, сприяти культурному та економіч-
ному розвитку території. Разом із тим сьогодні існує низка 
перешкод для реалізації проектів туристичних вузькоколі-
йок, до яких відносимо застарілість техніки та недостатній 
комфорт перевезень, відсутність інфраструктури, певна 
територіальна віддаленість, недостатність коштів та неба-
жання органів влади у створенні державної підтримки. 
Проте, як свідчить досвід великої Британії розвиток турис-
тичних вузькоколійок не дає миттєвого економічного ре-
зультату, та згодом залізнична гілка густо обростає закла-
дами інфраструктури – крамницями, кав’ярнями, атракціо-
нами, та готелями, які приносячи відповідні прибутки, за-
безпечують подальше благополуччя прилеглої території.  

http://zaxid.net/newsua/2009/6/18/143211/
http://zaxid.net/newsua/2009/6/18/143211/
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Описано основні причини демографічного старіння в 

Україні, розглянуто цей негативний процес у розрізі адміні-
стративних одиниць України.  

Ключові слова: демографічні хвилі, демографічне ста-
ріння, депопуляція 

 
Постановка проблеми.  Вікова структура у процесі демо-

графічного переходу зазнає певних трансформацій. З сере-
дини 20 ст. в Україні спостерігається тенденція до постарін-
ня населення, тобто зростання частки людей старше 65 
(60)років. Науковий аналіз виявлених тенденцій полягав у 
формулюванні сутності проблеми старіння та ймовірних 
наслідків у демографічній та соціально-економічній сферах. 
Кризові 90-ті роки та початок 21 ст. відзначилися стрімким 
зростанням частки людей старше працездатного віку. От-
же,виникла необхідність пошуку нових підходів до оцінки 
процесу старіння населення. 

Метою даної роботи є аналіз тривалої динаміки старіння 
населення та оцінка прогнозних даних до 2061 року, вияв-
лення тенденцій поширення демографічного старіння по 
регіонах України, і різниці постаріння населення у міських 
поселеннях та сільській місцевості. Визначення основних 
наслідків процесу старіння.  

Виклад основного матеріалу. Демографічне старіння – 
це збільшення частки людей старшого покоління у загаль-
ній кількості населення; це закономірний і незворотній 
процес, який характерний для всіх розвинених країн світу і 
тих,що розвиваються, в тому числі і України. 
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Демографами ООН запропонована триступенева шкала 
для оцінки відносної кількості осіб у віці понад 65р.: до 4 % – 
молоде населення; 4 – 7 % - населення на порозі старіння; 
понад 7 % – старе населення [1, ст. 52]. 

У цілому ж Україна вже тривалий час відноситься до кра-
їн з доволі високим рівнем старіння населення: частка осіб 
старше  65 років – становить 15,2 %, що за шкалою ООН і за 
національною належить до  старого  населення. Україна за 
часткою населення у віці понад 6о років входить до 30 най-
старіших держав світу, посідаючи 27 місце у рейтингу країн 
з цим показником, якщо брати до уваги частку осіб у віці 65 
років і старше то Україна  з показником 15 % на 32 місці 
разом з такими країнами як Канада, Румунія, Боснія і Герцо-
говина і Пуерто-Ріко. 

Специфіку процесу старіння в Україні в останні десяти-
ліття визначається тим, що його збільшення відбувається за 
рахунок старіння “знизу”, де зменшується народжуваність  
на основі несприятливої у цілому динаміки середньої три-
валості життя, що вирізняє перебіг цього процесу у нашій 
країні порівняно з розвинутими європейськими державами. 

На показники постаріння у нашій країні традиційно на-
кладають свій відбиток “демографічні хвилі”, котрі зумов-
люють істотні коливання чисельності вікових контингентів 
,які перетинають позначку першого порогу старості(60 
років) або ж 65-річчя. 

Нині більшість літніх людей у нас представлена особами 
віком від 60 до 74 років) – вони становлять понад 70 % всіх 
осіб, старших за 60 років осіб віко від 75-84 роки)та осіб 
старше 85 років наразі 24 % та близько 6 % відповідно. Та у 
перспективі слід очікувати підвищення частки старших 
вікових груп у складі самого літнього населення [4]. 

Загалом внаслідок постійного зниження народжуваності 
впродовж останнього століття,частка дітей зменшилася з 
приблизно 40 % на початку 20ст. до 15 % на початку 21ст. 
Частка працездатного населення змінювалася повільно і 
коливалася у межах 60 % – 62 %. Натомість, зі збільшенням 
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тривалості життя і зниженням смертності, спостерігалося 
зростання частки населення старше 60 років – від 3 – 4 % на 
початку 20 ст до 21 % на початку 21ст. 

Для України характерні суттєві відмінності рівня поста-
ріння населення за статтю та залежно від типу поселень. 
Значно вищим рівнем постаріння вирізняється сільське на-
селення, віковий склад якого “знесилений” масовою міграці-
єю молоді й осіб середнього віку у міста. Найстарішим де-
мографічним контингентом в країні є сільські жінки, частка 
яких становить у загальній структурі 22 % (див. рис. 1). 

 

 

Рис. 1.Частка населення у віці 65 років та старше за типом по-
селень та статтю в Україні, 2013 р., % 

 

Розраховано за даними Державної служби статистики 
України [2]. 

В країні спостерігається суттєва регіональна різниця рів-
нів постаріння населення. До старіших областей країни за 
часткою осіб віком 65 років і старше відносять північні та 
північно-східні області і частково центральні, а саме: Черні-
гівська – 18,7 %, Черкаська – 17,5 %, Кіровоградська – 17,0 %, 
Донецька – 17,0 %, Вінницька – 17.0 %, до відносно “моло-
дих” належать західні області, столиця , а саме: Закарпатська 
– 11,1 % ,Рівненська – 12,1 %, Волинська – 12,8 %. Київ – 12,6 
% (див. рис 2). 
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Рис. 2. Рівень старіння населення в Україні,2013 р. 

 

Розраховано за даними Державної служби статистики 

України [2]. 

Загалом на фоні природного скорочення населення , що 

зберігається в Україні та більшості її регіонів в останнє 

п’ятиліття ,найбільш висока інтенсивність депопуляції ут-

римується саме в областях із найстарішим населенням (До-

нецькій, Луганській, Сумській, Чернігівській). Україну очікує 

поглиблення процесу старіння населення на середньо- і дов-

гострокову перспективу – саме поточне сторіччя буде періо-

дом тривалого старіння її населення. За розрахунками вче-

них Інституту демографії найвищі темпи зростання частки 

літніх контингентів населення очікуються в 2015 – 2020 та у 

першій половині 2040-х років, а найбільш високі рівні пос-

таріння будуть досягнуті у 2050-х роках(див. рис. 3). 
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Рис. 3. Динаміка зміни вікового складу населення України, % 

 
Розраховано за даними Інституту демографії та соціаль-

них досліджень імені М. В. Птухи [3]. 
Отже, швидкі темпи старіння нації завжди тягнуть за со-

бою низку соціальних та економічних проблем і протиріч. 
Так, відбувається збільшення  навантаження на соціальні 
статті бюджету, в умовах поглиблення старіння зростають 
потреби щодо збільшення пенсійних коштів,а також 
пов’язане і з формуванням додаткового “попиту” на медичні 
послуги з боку літнього населення, з необхідністю вкладень 
у розвиток спеціальних медичних технологій , орієнтованих 
на літнє населення, збільшення ресурсів для утримання осіб 
похилого віку в інтернатних закладах, скорочення чисель-
ності й частки трудоактивного контингенту у населенні, а 
відтак формування з часом певного дефіциту робочої сили. 

Щоб в Україні зросла тривалість життя, щоб якість життя 
покращилася, або принаймі не знизилася з урахуванням 
сучасних політичної та економічної ситуації, видатки дер-
жави мають бути скеровані передусім на покращення життя 
і дитячого населення, і людей працездатного віку, які з року 
в рік поповнюватимуть контингент літніх людей.  
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Отже, їхнє якісне дитяче та активне працездатне життя є 
певною гарантією відповідного рівня життя у старості. Тому 
усі аспекти, пов’язані з процесом демографічного старіння 
потрібно всебічно вивчати. 
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Обґрунтувано створення різних видів туристичної інфра-

структури в околицях містя Трускавця, розроблено турис-
тичні маршрути. Обчислено потенційний термін окупності 
нових об’єктів туристичної інфраструктури. 

Ключові слова: туристична інфраструктура, гірськолиж-
ні спуски, канатна дорога, традиційні ремесла 

 
Сьогодні Трускавець найвідоміший бальнеологічний ку-

рорт України, в якому активно використовують мінеральні 
води в лікуванні. Щорічно Трускавець відвідує 150 тис. 
туристів. Готельна база курорту Трускавця є добре розвину-
тою і нараховує до 30 закладів розміщення. Найбільш пре-
зентабельними є готельні комплекси “Rixos”, “Mirotel”, 
“Golden Crown”, “Шале Грааль”, “Royal Grand Hotel”, “Оскар”. 

Незважаючи на добре розвинуті оздоровчу і готельну ба-
зу, заклади харчування, Трускавець сьогодні не може конку-
рувати з бальнеологічними курортами Європи, оскільки ще 
слабо розвинена туристична інфраструктура навколишніх 
територій міста. Курорт не має ще достатньої кількості 
додаткових послуг, які б задовольняли потреби туристів у 
вільний від лікувальних процедур час. 

Оскільки, Трускавець знаходиться безпосередньо у під-
ніжжі північних схилів Карпат, тому найбільш доцільно 
забезпечити туристичною інфраструктурою саме цю части-
ну навколишніх територій міста Трускавця, як це зробили 
деякі європейські курорти, зокрема курорт Крініца [3]. 
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З метою визначення доцільності побудови туристичної 
інфраструктури на найближчих до Трускавця північних 
схилах Карпат, зокрема, побудови підвісної канатної дороги 
та облаштування гірськолижних спусків, було проведено 
опитування відвідувачів курорту Трускавця (табл. 1). Перед 
опитуваними визначено такі питання: 

- Чи скористалися б ви послугою канатної дороги (в на-
прямку Орова) за маршрутом Трускавець (350 м) – вершина 
г. Бобовище (817м) – хребет г. Цюхів (939м), якщо б вона 
функціонувала?; 

- Чи скористаєтеся послугами закладів харчування поб-
лизу проміжної або кінцевої станції на г. Цюхів?; 

 В таблиці 1. наведено результати опитування відвіду-
вачів курорту Трускавець. Кількість опитаних становлять 
102 особи, з них 83 % – українці та 17 % – іноземці, співвід-
ношення жінок до чоловіків складає 64 % і 36 % відповідно. 
Загальний відсоток осіб, які готові скористатися послугами 
туристичної інфраструктури на північних, найближчих до 
Трускавця, схилах Карпат 89 %. Причиною відмови опита-
них від послуг підвісної маятникової канатної дороги, у 
більшості випадків, є поганий стан здоров’я відвідувачів. 

 Таблиця 1 
Результати опитування гостей міста Трускавець щодо  
побудови підвісної канатної дороги в його околицях 

 
 

Українські туристи Іноземні туристи 

Вік 16-30 31-60 
61 і 

більше 
16-30 31-60 

61 і 
більше 

Чоло-
віки 

Так 5 18 4 - 2 1 

Ні - 5 1 - 1 - 

Жінки 
Так 7 34 7 1 11 1 

Ні - 1 3 - - - 

Всього 
Так 91 

Ні 11 
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Важливою ланкою туристичної інфраструктури є транс-
портна. Оптимальним видом транспорту для переміщення 
пасажирів у найближчих гірських, пересічних місцевостях 
міста Трускавця є підвісна канатна дорога, що з’єднає ку-
рорт Трускавець з вершиною г. Цюхів (939 м), є найвищою у 
серед навколишніх територій. Альтернативним типом кана-
тної дороги є трьохканатна з маятниковим рухом двох ваго-
нів, розрахованих на 12 – 100 пасажирів кожен.  

Прикладом такого типу є Татевська підвісна канатна до-
рога (Вірменія) протяжністю 5,7 км (найдовша в світі) [2]. 

Підвісна канатна дорога за маршрутом Трускавець (350 
м) – вершина г. Бобовище (821м) – хребет Цюхів поблизу г. 
Цюхів (939м) в перспективі може складатися з двох послідо-
вних, самостійних ланок. Початкова станція першої ланки 
могла б знаходитися в районі готелю «Rixos Прикарпаття», а 
кінцева – на вершині г. Бобовище, де починатиметься друга 
ланка, кінцева станція якої знаходитиметься на хребті Цю-
хів, на відстані 300 м на схід від однойменної вершини. Ста-
нція на вершині г. Бобовище являтиметься проміжною, де 
здійснюватиметься пересадка пасажирів на другу ланку 
канатної дороги. Загальна протяжність двох ланок підвісної 
канатної дороги становитиме 7,3 км. Довжина першої ланки 
4,6 км, а другої – 2,7 км. Максимальна швид-кість руху паса-
жирських вагонів може досягати 37 км/год. 

Переваги вибраного типу перспективної канатної дороги, 
перш за все є у безпеці руху, що забезпечується наявністю 
гальмівного каната, дублюванням тягового каната або вжи-
ванням спеціального гальмівного (парашутного) пристрою, 
який при обриві тягового каната захоплює той, що несе. 
Крім того у забезпеченні перевезення туристів у будь-яку 
пору року при різних погодних умовах, навіть при швидкості 
вітру до 70 м/с. 

Для комплексного функціонування туристичної інфра-
структури на найближчих до Трускавця схилах Карпат до ка-
натної дороги необхідно облаштувати гірськолижні спуски. 
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 З вершини г. Бобовище від проміжної станції маятни-
кової канатної дороги у напрямку до курорту Трускавця в 
перспективі розгалужуватимуться 3 лижні спуски, розрахо-
вані на лижників, які мають навики їзди на лижах. Через 1 
км спуску по крайній лівій вітці праворуч можливе відгалу-
ження лижного спуску, який за рівнем складності, відповідає 
трьом попереднім, а через наступних 700 м по правій сторо-
ні – лижний спуск для підготовлених лижників або спорт-
сменів. Ці спуски обслуговуватимуть два чотирьохкрісельні  
витяги довжиною 2,7 км – правий, 2,9 км – лівий. 

 Гірськолижні спуски для лижників-початківців будуть 
починатися з вершини г. Кам’яної, де також на  східних 
схилах  знаходитиметься траса для сноутюбінгів. Лижні 
спуски з вершини г. Кам’яної обслуговуватиме одноканатна 
буксирувальна дорога завдовжки 1 км. 

На місці закінчення правої вітки гірськолижних спусків з 
вершини г. Бобовище та початку крісельного і буксируваль-
ного витягів в перспективі можуть розташовуватись медич-
ний пункт, прокат гірськолижного спорядження, камера 
зберігання, лижна школа, пункт придбання абонементів на 
катання, автомобільний паркінг та інформаційний центр. 
Біля кінцевих станцій крісельних витягів розташовувати-
меться пункт прокату гірськолижного спорядження та ка-
мера зберігання.  

Південний схил хребта може бути облаштовано двома 
гірськолижними спусками, аналогічними за рівнем складно-
сті північним схилам цього ж хребта, які обслуговуватиме 
буксирувальний витяг довжиною 1 км. 

На північних схилах хребта Цюхів, починаючи від кінцевої 
станції маятникової канатної дороги, можуть розгалужува-
тись 3 гірськолижні спуски для лижників, які мають навики 
їзди на лижах. Ці спуски обслуговуватиме чотирикрісельний 
витяг довжиною 2 км. Один із трьох цих спусків (середній) 
необхідно штучно освітити, що дозволить кататися у вечір-
ній час.  
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Рис. 1. Картосхема гірськолижних схилів та витягів  
з вершини г. Бобовищі в околицях Трускавця 

 
 Біля кінцевих станцій витягів на хребті Цюхів розта-

шовуватимуться медичний пункт, пункт прокату гірсько-
лижного спорядження, камера зберігання, інформаційний 
центр, лижна школа, пункт придбання абонементів на ка-
тання, автомобільний паркінг. 

Для повноцінного функціонування туристичної інфра-
структури, на найближчих до Трускавця північних схилах 
Карпат, виникає потреба в побудові закладів розміщення і 
харчування та в організації анімаційних послуг.  

Гірськолижні спуски вершин Бобовище та Кам’яної і пів-
нічних схилів гори Цюхів доцільно було б обладнати систе-
мою штучного засніження, функціонування якої сприятиме 
продовженню лижного сезону. Для покращення якості сні-
гового покриву на лижних трасах необхідне обслуговування 
ратраками. 
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Рис. 2. Картосхема гірськолижних схилів та витягів 
з хребта Цюхів в околицях Трускавця 

 

 Основним місцем розташування закладів розміщення 
на території, що буде облаштована підвісними канатними 
дорогами та гірськолижними спусками, буде хребет г. Цюхів, 
поблизу кінцевих станцій витягів. Доцільним була б побудо-
ва готелю категорії 2 – 3 “зірки”, орієнтовна місткість якого 
становила 50 – 60 осіб, що дасть можливість скористатися 
ним населенню середнього класу. В приміщенні готелю 
знаходитиметься заклад харчування з двома гостьовими 
залами, що розрахований не тільки на відвідувачів готелю, 
але й для всіх інших. Близько готелю спорудити 3 – 4 презе-
нтабельні дерев’яні вілли в карпатському стилі з орієнтов-
ною місткістю 50 осіб. Неподалік від готелю та вілл знахо-
дитиметься автомобільний паркінг. Від закладів розміщен-
ня відкривається унікальна панорама Східних Карпат. Го-
тель та вілли знаходитимуться всього за 400 м від північних 
меж частини національного природного парку “Сколівські 
Бескиди”.  
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 Видами анімаційних послуг, які б могли надаватись ві-
двідувачам на кінцевій станції канатної дороги, можуть бути 
прокат гірських велосипедів. Скориставшись велосипедом, 
турист може за 20 хв. дістатися до Державного історико-
культурного заповідника “Тустань” або до курорту Східниця, 
здійснювати прогулянки хребтом г. Цюхів, зокрема части-
ною національного природного парку “Сколівські Бескиди” 
та іншими маршрутами. 

 Однією з важливих анімаційних послуг є кінні прогу-
лянки, якими можна скористатися і сьогодні на даній тери-
торії, що надає туристична база “Карпатські Полонини”[4]. 
Кінні прогулянки пропонуватимуться протягом цілого року. 
Можливі прогулянки в кареті, а взимку по засніжених горах 
саньми, верхи на коні, навчання з інструктором. Для турис-
тів, бажаючих скористатися цією послугою, пропонувати-
муться маршрути різної складності з різним часовим інтер-
валом. 

 На відміну від забезпечення туристичною інфраструк-
турою кінцевої станції хребта Цюхів, на проміжній станції на 
вершині г. Бобовище підвісної канатної дороги місто Трус-
кавець – хребет Цюхів (г. Цюхів, 939м), для туристів потріб-
но збудувати заклад харчування, майстерню народних реме-
сел (гончарня, кузня, столярня), площадку для пейнтболу, 
прокат велосипедів та конюшню.  

 Заклад харчування можна збудувати невеликих розмі-
рів у бойківському стилі, прямокутної  форми з внутрішнім  
двором (літньою площадкою), фасадом до півдня. Відвідав-
ши даний заклад харчування, туристи зможуть скоштувати 
місцевих бойківських страв.  

 В літню пору унікальними анімаційними послугами 
для туристів буде прокат велосипедів та кінні прогулянки 
верхи. Таким видам прогулянок сприятимуть природні 
умови Орівської скиби (діл), протяжність якої 10 км, прак-
тично без великих перепадів висот. 

 Рідкісною послугою для курорту Трускавця на промі-
жній станції канатної дороги з Трускавця на хребет Цюхів 
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можлива наявність майстерні народних ремесел, де кожен з 
бажаючих зможе власноруч спробувати виготовити виріб з 
дерева глини чи металу при допомозі майстра-
професіонала. 

 При забезпеченні туристичною інфраструктурою най-
ближчих від Трускавця північних схилів Східних Карпат, 
доцільно за рік до її функціонування розпочати проведення 
рекламно-інформаційних заходів з метою повідомлення про 
її наявність. Такі повідомлення принесуть збільшення пото-
ків відвідувачів курорту за рахунок залучення додаткових 
сегментів. 

 На сьогоднішній день Трускавець в своїх адміністра-
тивно-територіальних межах знаходиться в спеціальній 
економічній зоні “Курортополіс Трускавець”, яка створена 
згідно з Законом України “Про спеціальну економічну зону 
туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець” 
терміном на 20 р., і набрав чинності з 1січня 2000 року[1]. 

 Прогнозована орієнтовна вартість об’єктів туристич-
ної інфраструктури, якими в перспективі можуть облашту-
вати найближчі до Трускавця гірські північні схили Східних 
Карпат, становить 25 млн. євро.  

 Найкоштовнішим об’єктом з комплексу туристичної 
інфраструктури є підвісна трьохканатна з маятниковим 
рухом двох вагонів дорога. Орієнтовна вартість її спору-
дження з курорту Трукавець на хребет Цюхів становитиме 
10 млн. євро. Відповідно до законодавства спеціальної еко-
номічної зони “Курортополіс Трускавець” суб’єкт, вартість 
інвестиції якого в розвиток туризму курортополісу переви-
щує 500 тис. доларів США, протягом перших трьох років 
після внесення інвестицій не сплачує податок на прибуток, а 
наступні 3 роки – у розмірі 50 % від діючої ставки оподатку-
вання. Плата за землю не вноситься протягом визначеного в 
інвестиційному проекті періоді освоєння земельної ділянки 
(планування території, будівництва об'єктів інфраструкту-
ри) та вноситься у розмірі 50 % у наступні 10 р. Таким чи-
ном, враховуючи ці факти, фінансова ефективність цього та 
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інших об’єктів туристичної інфраструктури буде надзви-
чайно високою. 

 Якщо підвісна маятникова канатна дорога працюва-
тиме по 10 год. на день при перевезенні 30 осіб в одному 
вагоні та вартості квитка в одну сторону 100 грн., то денний 
дохід становитиме 120 тис. грн., а річний в середньому – 43,8 
млн грн., відповідно до курсу валют національного банку 
України, на сьогоднішній день – (15,5 грн. за євро), це стано-
витиме 4 млн. євро. Відповідно до отриманих результатів 
повна окупність підвісної маятникової канатної дороги при 
завантаженості на 50 % відбудеться орієнтовно через 4 
роки. 

 Прогнозована окупність таких об’єктів туристичної 
інфраструктури, як народні ремесла, здійсниться через 1,5 – 
2 роки. Короткий термін окупності туристичних об’єктів 
народних ремесел в перспективі буде зумовлений за раху-
нок продажі продукції, виготовленої майстрами кузні, гон-
чарні та столярн. 
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Основою діяльності людини в межах гірських територій 

та в межах Чорногірського масиву Українських Карпат зок-
рема повинна стати система раціонального природокорис-
тування. 

Ведення будь-якої діяльності в гірських районах потре-
бує з’ясування всіх особливостей формування, функціо-
нування, природних взаємозв’язків, наслідків втручання 
людини у ці найбільш вразливі і найбільш динамічні приро-
дні комплекси. Дослідження усієї сукупності проблем 
пов’язаних із взаємодією людини з природним середови-
щем, вимагає використання системного підходу. Основною 
методологічною концепцією цих досліджень є розроблений 
А. Г. Ісаченком і доповнений А. В. Мельником (1999) еколо-
го-ландшафтознавчий аналіз.  

Еколого-ландшафтознавчий аналіз – ландшафтне дослі-
дження екологічних умов життєдіяльності людини, її еколо-
гічних проблем, екологічних ситуацій, навколишнього при-
родного середовища певної території, виділеної за природ-
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ними чи природно-господарськими критеріями, з метою 
поліпшення стану довкілля, збереження та відтворення 
природного потенціалу ландшафтних комплексів [2]. Про-
грама досліджень складається з таких послідовних етапів: 

- з’ясування особливостей просторово-часової органі-
зації ландшафтних комплексів, їх генезису, розвитку, сучас-
ної структури і властивостей; 

- дослідження впливу ландшафтів, їх екологічних умов 
на людину; 

- вивчення антропогенних навантажень на ландшафт-
ні комплекси; 

- розробка шляхів раціонального природокористуван-
ня і поліпшення ландшафтно-екологічної ситуації [2]. 

Після ознайомлення з ландшафтною структурою та особ-
ливостями природно-територіальних комплексів Чорногір-
ського масиву було проведено дослідження негативних 
аспектів господарської діяльності, в межах Чорногірського 
масиву, та визначено оптимізаційні заходи, що мають на 
меті забезпечити раціональне природокористування та 
сталий розвиток регіону. 

Ландшафтна структура Чорногірського масиву представ-
лена п’ятьма ландшафтними місцевостями: місцевість м’я-
ковипуклого пенепленізованого альпійсько-субальпійсь-
кого високогір’я, місцевість давньольодовиково-ерозійного 
субальпійського високогір’я, місцевість давньольодовиково-
акумулятивного лісистого середньогір’я, місцевість пенеп-
ленізованого лісистого середньогір’я, місцевість крутосхи-
лого лісистого середньогір’я, місцевість терасованих днищ 
річкових долин. Ці природно-територіальні комплекси 
характеризуються багатством природних ресурсів і динамі-
чним розвитком природних процесів.  

Всі ці природні багатства активно використовувались мі-
сцевим населенням. Традиційний етнос – гуцули – відзнача-
лися раціональним природокористуванням. Їхні традиційні 
способи природокористування характеризувалися зимовою 
рубкою лісів, максимальним використанням пасовищ і сіно-
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жатей для сільського господарства. Бережливе ставлення до 
природи було зумовлено одухотворенням у гуцульському 
фольклорі. Після ІІ Світової війни радянська влада впрова-
дила свої порядки. Було вирубано велику кількість лісів для 
потреб відновлення економіки України, створено потужні 
лісопромислові підприємства у Ворохті та інших великих 
селищах та селах. Це призвело до посилення антропогенно-
го і техногенного навантаження на природні комплекси. І 
сьогодні картина ландшафтних систем виглядає досить 
плачевною.  

В межах Чорногірського масиву на сьогоднішній день ін-
тенсивно ведуться такі види господарської діяльності як 
рекреація та лісокористування, пасовищне тваринництво. 
Крім того місцеве населення здійснює певну діяльність у 
межах свої домашніх господарств, останніми роками актив-
но розвивається транспорт. Всі ці види діяльності є недоста-
тньо раціональними і вимагають оптимізаційних заходів, 
щоб стати на шлях сталого розвитку. В межах населених 
пунктів Дземброня, Бистрець, Луги, Усть-Чорна, Завоєля, 
відбувається накопичення побутових відходів, скидання 
забруднених каналізаційних вод у річки, забруднення атмо-
сферного повітря. 

Інтенсивний розвиток рекреації зумовлює поширення 
стежкової дигресії, великої кількості сміття, згарищ від 
вогню та вирубки деревини на місцях тимчасових стоянок 
туристів. Така ситуація спостерігається навколо озер Неса-
мовите та Бребенескул. 

Ведення суцільних лісових рубок у межах місцевості кру-
тосхилого лісистого середньогір’я, зокрема на хребтах Кост-
рича та Кукуль призводить до розвитку різноманітних 
несприятливих фізико-географічних процесів. Значної шко-
ди завдає також трелювання деревини. Через використання 
важкої техніки спостерігається розвиток лінійної ерозії. 

Ведення сільського господарства на полонинах відзнача-
ється досить інтенсивним характером. Розміщення великої 
кількості худоби на полонині зумовлює зміни природної 
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рослинності, поширюються синантропні види (щавель аль-
пійський (Rumex alpinum), кропива дводомна (Utrica dioica), 
біловус стиснутий (Nardus stricta), відбувається порушення 
ґрунтового покриву і спрощення структури біогеоценозів 
[1], зменшення їх стійкості та стабільності (Голу-
бець, Царик, 1991). 

Велика кількість автомобілів, забруднюють навколишнє 
середовище вихлопними газами та продуктами нафтопере-
робки. Останнім часом спостерігається виникнення геохімі-
чних аномалій із збільшеним вмістом важких металів 
вздовж дороги з хутора Завоєля до турбази “Заросляк”. 

Оптимізація природокористування в межах Чорногір-
ського масиву вимагає невідкладних заходів, що дозво-
лять мінімізувати або й зовсім зупинити негативні нас-
лідки кожного виду діяльності на природні комплекси з 
метою їх збереження і використання в майбутньому.  

Для зменшення негативних наслідків життєдіяльності 
населення в межах населених пунктів варто створити 
локальні житлово-комунальні господарства, на основі 
яких забезпечити сортування та вивіз побутових відхо-
дів, створити систему централізованого водопостачання 
та водовідведення, локальні очисні споруди, із впрова-
дженням сучасних технологій по очистці та використанні 
відходів. 

Оптимізація сільськогосподарського розвитку регіону 
передбачає створення сучасних тваринницьких комплек-
сів в межах великих населених пунктів. На правах дочір-
ніх підприємств цих комплексів доцільним буде створи-
ти невеликі полонинські господарства демонстративно-
го типу, з оптимальною кількістю худоби, які крім виро-
бництва молочної продукції будуть також демонструва-
ти традиції місцевого населення туристам. Відходи з цих 
підприємств варто відправляти на переробку, з метою 
отримання біопалива та компосту. Такі оптимізаційні, а 
частково навіть революційні, заходи дадуть можливість 
забезпечити стабільний економічний розвиток галузі та 
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забезпечать місцеве населення новими робочими місця-
ми, піднімуть рівень екологічної свідомості, шляхом 
демонстрування екологічно-чистих технологій виробни-
цтва тощо. 

Рекреаційна діяльність потребує підвищення контро-
люючих заходів з боку Карпатського НПП та місцевої 
влади і розвитку туристичної інфраструктури вздовж 
головних туристичних маршрутів [3]. Для зменшення 
стежкової дигресії доцільно буде тимчасово консервува-
ти і рекультивувати найпопулярніші деградовані марш-
рути та паралельно створювати й популяризувати аль-
тернативні маршрути, наприклад на середньогірні хреб-
ти Кукуль, Озірний, Маришевська, Козьмеска [3]. Розви-
ток демонстраційних полонинських господарств, рестав-
рація об’єктів оборонної лінії Арпада часів Другої світо-
вої війни та будівлі колишньої обсерваторії на горі Піп 
Іван допоможе зацікавити туристів і зменшити наванта-
ження на природні комплекси головного хребта.  

Для збалансованого використання лісових ресурсів 
потрібно посилити контроль за веденням лісоексплуата-
ційної діяльності, не допускати суцільних рубок, особли-
во на схилах. Для зменшення розвитку лінійної ерозії 
рубки і трелювання лісу потрібно проводити у зимовий 
час. Для оптимізації лісового господарства доцільно 
запровадити транспортування деревини з використан-
ням повітряної техніки, зокрема сучасних дирижаблів 
[4]. Зважаючи на те, що в межах Чорногірського масиву 
розташований природно-заповідний об’єкт, де дозволя-
ється лише санітарна рубка, тобто вирубують лише ті 
дерева, які часто є недостатньо високої якості, доцільно 
створити невеликі підприємства, що займалися перероб-
кою такої деревини, і виробництвом для прикладу пеле-
тів, традиційних сувенірних гуцульських виробів тощо. 

Гірські транспортні системи сьогодні потребують мо-
дернізації. Для забезпечення охорони природних ком-
плексів необхідно зменшити, а на певний час і припини-
ти рух автомобілів хоча б на території Карпатського НПП.  
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Оптимізація ведення основних видів господарської ді-
яльності в межах Чорногірського масиву дозволить збі-
льшити природний, рекреаційний, економічний, а в май-
бутньому і науковий потенціал регіону. Це дасть можли-
вість створити умови для сталого розвитку у економіч-
ному, соціальному, екологічному аспектах.  
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Проаналізовано сучасний стан розвитку гастрономічної 

сфери, роль інновацій у цій сфері та впровадження новітніх 
методів в управлінні, технології обслуговування  у місті 
Львові. 

Ключові слова: гастрономічна сфера, інновації, заклади 
харчування, ресторани. 

 
Сьогодні на ринку Львова з’являються нові та все більш 

різноманітні у спеціалізації заклади громадського харчу-
вання. Це зумовлено, насамперед, зростанням попиту на 
послуги з харчування, проведення дозвілля. Незважаючи на 
нестабільний економічний стан співвітчизників, заклади 
харчування користуються значним попитом як місця до-
звілля, засоби організації різноманітних заходів. Гнучка 
політика ресторанних підприємств дозволяє задовольнити 
бажання усіх гостей. Проте, в умовах сформованої конкурен-
ції в ресторанному бізнесі, все частіше постає питання від-
ходу від традиційних методів обслуговування, кухні, розва-
жальних заходів та очікуваного контингенту споживачів [4]. 
Тому, підприємства ресторанного бізнесу змушені впрова-
джувати новітні технології, методи на рівні управління 
закладом, так і на рівні обслуговування. Метою публікації є 
висвітлення ролі інновацій в діяльності закладів ресторан-
ного господарства та дослідження нововведень у мережі 
закладів ресторанного бізнесу Львова. 

Різні аспекти інновацій гастрономічної сфери відображе-
ні в численних публікаціях як вітчизняних, так і закордон-
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них дослідників. Серед закордонних науковців дослідження 
проводили  Й. Шумпетер [12], Б. Твіс [10], С. Ільєнкова [9] та 
інші. Останнім часом окремі аспекти інноваційного розвитку 
сфери ресторанного господарства та оцінювання ефектив-
ності інноваційної політики підприємств цього виду діяль-
ності висвітлювалися у працях О. Григоренко [5], О. Борисо-
вої [1]. 

Львів, якщо не випереджає, у всякому разі, не відстає від 
багатьох міст світу, Європи зокрема у кількісних, різномані-
тності, колориту та індивідуальності ресторанів. Деякі рес-
торани Львова настільки своєрідні, що мають право отрима-
ти статус окремого культурного явища. Свій відбиток на 
розвиток львівської ресторанної справи зумовили польські, 
єврейські, вірменські та звісно українські традиції. Оскільки, 
всі ці національності в минулому проживали та території 
Львова, кожна культура залишила певну частку у націона-
льній кухні, технології і захоплювати споживача оригіналь-
ністю. Завжди Львів був відомий своїми затишними ,,кнай-
пами’’ – невеликими ресторанчиками, яка б епоха не пану-
вала на теренах Галичини. І зараз, ці традиції продовжують-
ся: виважене ставлення до гостей у ресторанах, гарний ін-
тер'єр, домашня атмосфера, прагнення не дати людині зану-
дьгувати. На даний час гастрономічний ринок Львова пред-
ставлений: ресторанами, банкетними залами, кафе і 
кав’ярнями, барами і пабами, піцеріями, цукернями. Відсот-
кова частка яких наведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура гастрономічних закладів Львова, %  
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Проаналізувавши діаграму, можна стверджувати, що най-
більший відсоток ринку займають ресторани, а найменший 
кондитерські і цукерні. 

Вперше в економічній літературі поняття ,,інновація’’ бу-
ло використано ще у 1912 р. Й. Шумпетером у книзі ,,Теорія 
економічного розвитку’’ [12]. Під цим поняттям, яке Й. Шум-
петер назвав ,,нова комбінація’’, було запропоновано розумі-
ти іншу якість засобів виробництва, що досягається не шля-
хом дрібних покращань старого устаткування або наявної 
організаційної системи, а з’являється поруч з ними, через 
введення нових засобів виробництва або систем його орга-
нізації. Нині ж поняття “інновація’’ (від англ. “innovation’’ – 
новаторство чи введення чогось нового) застосовується до 
всіх змін у виробничій, науково-дослідній, фінансовій, 
управлінській та іншій діяльності сучасних підприємств. 
При цьому різні науковці [4; 6; 8; 11; 12 та ін.] виділили 
цілий ряд ознак (фактороощадність, тип новизни на ринку, 
глибина змін, спосіб впровадження тощо), за якими можна 
проводити класифікацію інновацій. 

Отже, кожне підприємство ресторанного типу застосовує 
різні інновації, серед яких є: тематичний інтер’єр, що несе 
певну історію, інноваційний продукт і його подання тощо. 
Заклади які відповідають цим категоріям наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Приклади закладів харчування Львова щодо виду інновації 

Вид інновації Приклад закладу у Львові 

Дегустування кавового напою 
та придбання його з собою 

“Золотий Дукат”  
вул. Федорова, 20 

Інтер’єр, що розповідає  
цікаву історію міста 

“Гасова лямпа” вул. Вірменська, 
20; “Лівий берег” просп. Свободи, 

28 
Оригінальне подання  

продукту (палаюча кава) 
“Під синьою пляшкою” вул.  

Руська, 4 
Інноваційний продукт 

(сало в шоколаді) 
“Сало” просп. Свободи, 6/8 
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Подання найсвіжішого проду-
кту (свіжозварене пиво) 

“Хмільний дім Роберта Дом-
са”  вул. Клепарівська, 18 

Створення продукту перед 
споживачами (випікання 
пляцків, роблення сушів) 

“Львівські пляцки” вул. пл. Ри-
нок, 13, “Маки” вул. Дорошенка, 

27 

Оригінальне залучення клієн-
тів (запрошення сажотруса) 

“Дім геленд” вул. Староєврейсь-
ка, 48 

 

Це є одна сторона ринку, а іншою стороною є застосуван-
ня сучасних інформаційних нанотехнологій, цифрової орг-
техніки. Найважливішими інноваціями даного напрямку в 
сучасний час є інформаційно-комп’ютерні технології, які 
розроблені для підприємств ресторанного господарства, 
дозволяють значно спростити, оптимізувати і прискорити 
цілий ряд рутинних, специфічних для цього бізнесу опера-
цій. Також однією з основних ІТ-інновацій для ресторанного 
бізнесу є впровадження комплексу web- і телекомунікацій-
них рішень для взаємодій з клієнтами. В результаті все 
частіше з’являються послуги доставки додому замовлень, 
зроблених по телефону та Інтернет. Зазвичай ці послуги 
надають піцерії та суші-бари. Однак, не слід звужувати тех-
нологічні перетворення в сфері послуг до нововведень лише 
інформаційних та автоматизованих технологій. Так, на 
ресторанний бізнес значно впливають досягнення з таких 
типів технологій: енергетичних процесів, конструкційних 
матеріалів, дизайну, біотехнологій, інформаційних, обслуго-
вуючих, управлінських, продаж обладнання, а також в про-
дуктах харчування [4]. 

Інновації як явище повинні збільшувати рівень задово-
лення клієнтів, піднімати конкурентоспроможність закладу 
та, як результат, підвищувати прибутковість закладу. Інно-
вації – це результати науки, які втілені в реально існуючі 
речі та процеси і дозволяють людству переходити на новий 
більш якісний рівень розвитку та існування. 
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Отже, у зв’язку з тим, що через збільшення попиту спо-
живачів на заклади громадського харчування з кожним 
роком відкривається все більше підприємств ресторанного 
бізнесу, новим власникам необхідно розробляти і продуму-
вати свою діяльність таким чином, щоб утримувати конку-
ренцію з поміж інших аналогічних закладів. Сьогодні таке 
нововведення як заклади з кухнями різних національностей 
та цікавий інтер’єр не досить актуальне. Тому, власникам 
потрібно розробляти і впроваджувати в реалізацію різні 
інноваційні методи та технології, які б покращували відві-
дування та залучали все більшу кількість потенційних спо-
живачів до свого закладу. 
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