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Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в 
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20–21 червня, 2020 року.). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – 129 с. 
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Володимир Біланюк, Євген Тиханович, Святослав Зюзін  
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Підведено підсумки студентської наукової конференції, визначено переможців за найкращу 
наукову доповідь.  
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“REALITIES, PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF GEOGRAPHY, TOURISM 

AND HOSPITALITY SPHERE DEVELOPMENT IN UKRAINE” 
 

Volodymyr Bilanyuk, Yevhen Tykhnovych, Svіatoslav Ziuzin 
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv 

 

Conclusions of student scientific conference were made, winners for the best scientific report were defined.  
Key words: student, conference, scientific report. 

 

Упродовж 20-21 травня 2021 року на географічному факультеті Львівського 
національного університету імені Івана Франка відбулася ХХІІ Всеукраїнська 
студентська наукова конференція «Реалії, проблеми та перспективи розвитку 
географії, туризму та сфери гостинності в Україні».  

Цьогоріч традиційну студентську конференцію проведено в рамках днів науки, 
присвятивши його 360-річчю Університету. Зважаючи на карантинні обмеження, 
наукове дійство відбулося у дистанційному форматі за допомогою центру для 
командної роботи «Microsoft Teams».  

У відкритті студентської наукової конференції взяв участь проректор з науково-
педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського національного 
університету імені Івана Франка Володимир Качмар, який виступив із вітальним 
словом. Проректор привітав студентів та колектив географічного факультету та 
відзначив їх численні досягнення і перемоги. 

Після вітальних слів від завідувачів кафедр та представників адміністрації 
географічного факультету студенти презентували свої наукові доповіді під час 
пленарного засідання та в секціях. Враховуючи велику кількість учасників та 
різноманітну тематику доповідей цього річ було проведено пленарне засідання, а 
також секційні засідання, які відбувалися за темами «Географія і науки про Землю», 
«Екологія та раціональне використання природних ресурсів», «Туризм та сфера 
гостинності». 

Упродовж конференції було заслухано близько 50 наукових доповідей студентів 
Львівського національного університету імені Івана Франка та Ужгородського 
національного університету.  

Тематика наукових доповідей різнопланова й висвітлює актуальні питання 
сучасної географії, геоекології, геополітики, туризму, економіки, сфери гостинності. 
Доповіді охоплюють проблеми геоморфології і палеогеографії, ландшафтознавства, 
суспільної, політичної, історичної і конструктивної географії, демографії, 
раціонального використання природних ресурсів іохорони природи, ґрунтовнавства і 
географії ґрунтів. 
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Рис. 1. Засідання наукової конференції в Microsoft Teams 
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Упродовж конференції було заслухано близько 50 наукових доповідей студентів 
Львівського національного університету імені Івана Франка та Ужгородського 
національного університету.  

Тематика наукових доповідей різнопланова й висвітлює актуальні питання 
сучасної географії, геоекології, геополітики, туризму, економіки, сфери гостинності. 
Доповіді охоплюють проблеми геоморфології і палеогеографії, ландшафтознавства, 
суспільної, політичної, історичної і конструктивної географії, демографії, 
раціонального використання природних ресурсів іохорони природи, ґрунтовнавства і 
географії ґрунтів.  

Поряд із широкою географічною тематикою чимало доповідей присвячено 
актуалізації туристичної діяльності в Україні. Чимало тем охоплювали географічну 
проблематику Карпатського реґіону України. Ця територія є однією з пріоритетних у 
дослідженнях студентів географічного факультету Ужгородського національного 
університету.  

Переможцями ХХII-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції “Реалії 
проблеми та перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в Україні” 
стали: 

І місце 
1. Полянський Андрій (Ужгородський національний університет) 
2. Ситник Анастасія (кафедра готельно-ресторанної справи та харчових 

технологій) 
2 місце 
1. Рубаха Ніна (кафедра фізичної географії) 
2. Тиховська Леся (кафедра грунтознавства та географії ґрунтів) 
3. Морозовська Уляна (кафедра конструктивної географії та картографії) 
4. Гаврилюк Віталій (кафедра туризму) 
3 місце 
1. Прокопчук Назар (кафедра конструктивної географії та картографії) 
2. Чаусова Тетяна (кафедра економічної та соціальної географії) 
3. Продан Мар’яна (кафедра геоморфології та палеогеографії) 
4. Гібляк Христина (кафедра грунтознавства та географії грунтів) 
5. Кузло Аня (кафедра раціонального використання природних ресурсів і охорони 

природи) 
6. Іван Сухан/Марія Ференц (Ужгородський національний університет) 
7. Остроушко Максим (кафедра раціонального використання природних ресурсів і 

охорони природи) 
За результатами ХXIІ-ої студентської наукової конференції “Реалії, проблеми та 

перспективи розвитку географії, туризму та сфери гостинності в Україні” видано 
матеріали. Збірник включає 27 наукових статтей. 
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УДК 911.3:[631.459:631.111.2] 
 

ПРОБЛЕМИ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВНАСЛІДОК ВИРОЩУВАННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 

Тетяна Козик  
 

Науковий керівник: Койнова Ірина Богданівна, кандидат географічних наук, доцент 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів 
 

У статті розглянуто проблеми деградації земель, зокрема водну та вітрову ерозію,  дегуміфікацію, 
переущільнення, забруднення ґрунту хімічними речовинами і накопичення пестицидів. Виокремлені 
причини, які призводять до існування цих проблем й запропонований комплекс заходів для зменшення 
їх проявів. 

Ключові слова: земельні ресурси, деградація земель, антропогенний вплив, сільськогосподарські 
культури. 

 

PROBLEMS OF LAND DEGRADATION AS A RESULT OF GROWING OF 
AGRICULTURAL CROPS 

 

Tetiana Kozyk 
 

Supervisor: Iryna Koynova, candidate of geographical sciences, docent 
 

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine 
 

The article considers the problems of land degradation, in particular water and wind erosion, 
dehumidification, compaction, soil pollution with chemicals and accumulation of pesticides. The reasons that 
lead to the existence of these problems are identified and a set of measures to reduce their manifestations is 
proposed. 

Keywords: land resources, land degradation, anthropogenic impact, agricultural crops. 

 
Земельні ресурси – головний засіб виробництва, найважливіша складова ресурсної бази 

землеробства. Характер і якість земель, родючість сільськогосподарських угідь визначають 
ефективність і продуктивність аграрного виробництва, можливість розв'язання продовольчої 
проблеми. Потрібно охарактеризувати основні проблеми деградації земель внаслідок 
вирощування сільськогосподарських культур й запропонувати рекомендації щодо їх вирішення. 

Територія України характеризується унікальним комплексом фізико-географічних, 
ландшафтних, гідрологічних, структурно-геологічних характеристик, які призводять до 
формування найродючіших ґрунтів і сприяють розвитку рослинництва. Площа родючих 
чорноземів в Україні становить близько 46% загальної площі країни. Це найвищий показник 
серед країн Європи. Внаслідок цього сільськогосподарське освоєння земель становить близько 
79%. Розораність – близько  55% від усієї території України. Це найвищий показник у світі. 
Через такий активний й потужний антропогенний вплив ґрунти зазнають водної ерозії, 
дефляції, заболочування, засолення, осолонцювання й опустелювання. В результаті таких 
проблем землі деградують, втрачають свою найважливішу характеристику – родючість і, як 
наслідок, втрачається економічна ефективність рослинництва [6]. 

Основними видами діяльності, які призводять до деградації ґрунтів є глибока оранка, 
внесення меліорантів, засобів захисту рослин, неефективні меліоративні заходи, експлуатація 
машино-тракторних агрегатів. Усі вони призводять до розвитку водної та вітрової ерозії, 
заболочення або опустелювання, засолення, ущільнення ґрунту і його механічного порушення, 
забруднення хімічними речовинами, нагромадження пестицидів. 
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Таблиця 
Основні наслідки впливу рослинництва на ґрунти  

 

Види діяльності Наслідки впливу на ґрунти 

Глибока обробка ґрунту Ущільнення ґрунту, розвиток вітрової й водної ерозії, утворення 
плужної підошви. 

Внесення меліорантів і засобів 
захисту рослин 

Забруднення ґрунту хімічними речовинами і хвороботворними 
організмами, нагромадження пестицидів, що залучаються у 
геохімічний колообіг . 

Неефективні меліоративні 
заходи 

Ерозія, заболочення або опустелювання, засолення, забруднення, 
внаслідок поливу забрудненою водою. 

Експлуатація машино-
тракторних агрегатів 

Механічне порушення ґрунтів, переущільнення; збільшення 
концентрації важких металів у ґрунтах та передача полютантів 
харчовими ланцюгами. 

 

Окрім впливу на ґрунт здійснюється негативний вплив рослинництва на повітря й воду, 
що призводить до змін клімату, утворення кислотних опадів, забруднення водойм. Як наслідок 
– численні проблеми зі здоров’ям населення. 

Найбільша проблема, яку зазнають ґрунти внаслідок рослинництва – ерозія. 
Еродованість сільськогосподарських угідь України складає 38,4 %, ріллі – 40 %. В абсолютних 
цифрах це становить 15,9 млн. га угідь, у тому числі - 12,9 млн. га ріллі [7]. Поверхнева водна 
ерозія проявляється у змиванні верхнього родючого горизонту, глибока – більш поширена на 
крутих схилах і призводить до утворення ярів і балок. Водна ерозія проявляється переважно на 
розораних схилах, особливо там, де оранка проводиться вздовж, а не впоперек. До прикладу, на 
території Івано-Франківської області процесами змиву охоплено 138,7 тис. га 
сільськогосподарських угідь (22%), з них 98,4 тис. га ріллі (25%) [8].  

Вітрова ерозія найчастіше проявляється у регіонах з великими площами ріллі. Наслідком 
дефляції є пилові бурі, які в Україні найбільш характерні для степових регіонів. Проте у 2020 
році здійнялася масштабна пилова буря на Поліссі. Таке явище зовсім не характерне для цього 
регіону. Головною причиною є багаторічне осушування територій для подальшого 
перетворення на ріллю, для видобутку торфу, для зручнішої й безперешкодної вирубки лісу 
тощо [10]. 

За даними ННЦ «Інституту ґрунтознавства та агрохімії», поширеним видом деградації 
земель є дегумуфікація (втрата гумусу й поживних речовин). Проблема дефіциту органічної 
речовини виникає після залучення ґрунтів у сільськогосподарське виробництво та вилучення 
тисяч тон поверхневого родючого шару з продукцією рослинництва.  

Вченими було розраховано баланс гумусу в Івано-Франківській області й виявлено, що 
його втрати завжди переважали надходження. Протягом 2000-2016 рр. найменші втрати 
гумусу були під однорічними та багаторічними травами, тому що це культури суцільного 
посіву, де інтенсивність мінералізації менша, ніж під просапними. Найбільші втрати 
спостерігаються під овочами, соняшником, ріпаком, цукровими буряками, кукурудзою на 
силос, зеленим кормом та зерном. Причиною такого стану є зменшення надходження до ґрунту 
органічних добрив у 5–14 разів: 1,1–2,8 т/га замість 15,3 т/га [2].  

В комплексі заходів, які забезпечують відновлення втрат гумусу й в загальному 
покращенні стану ґрунту, надають перевагу добривам і рослинним решткам. Науково 
обґрунтоване застосування добрив – це найефективніший засіб впливу на родючість ґрунтів, 
збільшення врожаю сільськогосподарських культур і поліпшення їх якості. Основними 
органічними добривами, які традиційно застосовують в сільському господарстві є: гній, торф, 
курячий послід, компост, сидерати, післяжнивні рештки, господарські відходи. Застосування 
рекомендованих норм органічних добрив під культуру при дотриманні сівозміни здатне 
забезпечити до 40–45 % збільшення врожаю. Усереднені обсяги внесення органічних добрив в 
Україні в розрахунку на 1 га в 2019 році зменшились у 22 рази в порівнянні з 1990 роком. 
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Важливе значення для збереження родючості ґрунтів та підвищення його продуктивності 
вважають застосування мінеральних добрив. Проте їх використання повинно базуватися на 
науково обґрунтованих підходах, з урахуванням вирощуваної культури, планової врожайності, 
природної забезпеченості ґрунтів елементами живлення, ґрунтово-кліматичними умовами.   

Для боротьби з шкідниками й для збільшення кількості врожаю, дедалі частіше 
використовують пестициди. В Україні існує перелік дозволених для використання пестицидів, 
а також регламенти, які визначають вимоги використання таких отрутохімікатів. 
Використання пестицидів й інших агрохімікатів впливає не тільки на ґрунт, а й на атмосферу, 
водойми й здоров’я людей. При обробці земельних ділянок, частина хімікатів втрачається 
внаслідок знесення вітром, розсіювання в атмосфері. Залишки препаратів осідають на інші 
трав’яні й деревні насадження, присадибні ділянки, що є небезпечним для тварин і не тільки. 
Внаслідок цього, найбільш поширеною проблемою в Україні є масова загибель бджіл. 
Встановлено, що  під дією пестицидів у бджіл погіршується пам’ять й інші розумові здібності. 
Також такі суміші пестицидів як Конфідор, Актара та Регент викликають хімічний токсикоз – 
неінфекційну хворобу дорослих особин бджолиної сім’ї та їх личинок. Внаслідок потрапляння 
пестицидів у водойми гине велика кількість риб. Також залишки пестицидів можуть 
накопичуватись в організмі риб (здебільшого у зябрах) і пізніше, по харчовому ланцюгу, це 
може зашкодити й людині.  

Розорювання і багаторазовий обробіток ґрунту посилюють ерозійні процеси і порушують 
його механічну структуру. Переущільнення ґрунтів, яке охоплює близько 39% оброблювальних 
земель, це досить таки відома проблема в Україні. Сучасні технології вирощування 
сільськогосподарських культур передбачають багаторазовий вплив пристроїв машино-
тракторних агрегатів на ґрунт. До прикладу, під час вирощування зернових культур, приблизно 
20% ріллі країни мають щільність будови в кореневмісному шарі вищу, аніж потребують ці 
культури [1,4]. Такий механічний вплив на ґрунт призводить до руйнування його структури, 
зменшення поглинання поживних речовин, зниження росту рослин та розвитку коренів, 
зменшення врожайності на цих ділянках.  

Ще однією причиною деградації земель є недотримання сівозмін. Найбільш відчутно це в 
агроформуваннях з невеликими земельними ділянками, де переходять до зменшення набору 
культур, зокрема досить енергонасичених. Останнім часом збільшилися площі соняшника й 
кукурудзи. Зросли посівні площі і ріпаку, особливо із Західного й Північного регіону до Центру 
й Півдня України. Врожайність культури зросла на 83% з 1990 року. До прикладу, в Івано-
Франківській області іноземна компанія «Goodvalley» засіває орендовані землі здебільшого 
технічними культурами (ріпак, кукурудза, соняшник), і дедалі частіше простежується 
недотримання сівозміни на деяких ділянках. Такі технічні культури виносять із врожаєм 
значну кількість поживних речовин й вологи, що й, власне,  призводить до зменшення 
родючості ґрунту  та деградації земель.  

Основними причинами деградації земель є: 
 Висока частка ріллі в Україні; 
 Недотримання сівозмін; 
 Необґрунтована кількість внесення органічних й мінеральних добрив; 
 Низька проінформованість та обізнаність про наслідки нераціонального 

землекористування в аграрній сфері фермерів й власників земель; 
 Недооцінка реальної загрози деградаційних процесів; 
 Недостатній рівень державної підтримки розвитку рослинництва та управління 

земельними ресурсами, відсутність державної, обласних і регіональних програм охорони 
ґрунтів. 

Для збереження ґрунтів від подальшої деградації необхідно проводити ряд 
організаційно-господарських, агрономічних, технічних, меліоративних, економічних і правових 
заходів щодо запобігання і усунення наслідків зазначених процесів, які повинні здійснюватись 
комплексно, як єдина система, взаємно доповнюючи один одного і посилюючи дію всіх інших.  
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Для зменшення водної та вітрової ерозії ґрунтів необхідно впроваджувати ґрунтозахисні 
прийоми обробітку ґрунту, які умовно поділяються на 2 групи: загальні та спеціальні. До 
загальних відносяться оранка впоперек схилу, плоскорізний обробіток, чизельний та інші, а до 
спеціальних – лункування, перервне борознування, створення мікролиманів, обвалування, 
щілювання, кротування, ґрунтопоглиблення, глибоке смугове розпушення [9]. 

Науковими дослідженнями доведено, що підвищення об’ємів внесення добрив залежно 
від структури посівних площ зрівноважує вміст гумусу або навіть його збільшує. Тому в 
комплексі заходів, які забезпечують відновлення втрат гумусу, потрібно передбачити внесення 
оптимальних кількостей добрив і рослинних решток. 

Для захисту довкілля від негативного впливу пестицидів необхідно дотримуватися всіх 
регламентів щодо їх застосування: норм внесення, строків, способів внесення, також необхідно 
суворо дотримуватися ГДК  препарату у продукції, ґрунті, воді, робочій зоні застосування 
препарату [4]. Для боротьби зі шкідниками поряд з отрутохімікатами починають застосовувати 
й біологічні методи (контроль шкідників за допомогою їх природних ворогів-ентомофагів, 
грибів та бактерій, а також біохімічних речовин).  

Щодо використання великих машино-тракторних агрегатів, які провокують 
переущільнення ґрунтів, допустимими шляхами боротьби є використання гусеничних 
тракторів, зокрема застосування пневмогусениць для рівномірного розподілу тиснення на 
ґрунт, запровадження систем широкозахватних машин, розробка систем комбінованих машин з 
багатоцільовими робочими органами, раціональна організація руху при виконанні виробничих 
і транспортних робіт тощо. 

Науково обґрунтована сівозміна (незалежно від тривалості ротації) – найважливіший 
засіб раціонального використання ріллі, створення оптимального співвідношення різних груп 
культур, залежності від спеціалізації господарств і рівня застосування добрив, подальшої 
інтенсифікації виробництва і збільшення прибутку з одного гектара.  

Отже, реалізувавши усі вищеперелічені заходи та систематично їх впроваджуючи, ми 
зможемо попередити процеси деградації земель.  
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Львівський Національний університет імені Івана Франка, м. Львів 
Мета роботи – визначити та проаналізувати основні наслідки впливу антропогенних кліматичних 

змін на біорізноманіття, вказати на основні аспекти адаптації та інвазії біологічних видів.   Завдання 
роботи – проаналізувати сучасні моделі, що стосуються тенденцій змін видового різноманіття планети 
внаслідок значних кліматичних коливань в середовищах їхнього існування. Актуальність роботи 
обумовлена зростанням антропогенного тиску на видове багатство екосистем планети та ризиками 
пов’язаними з кліматичними змінами. 

Ключові слова: зміни клімату, глобальне потепління, біорізноманіття, генетична мінливість, 
адаптація, інвазія, промисловий меланізм. 
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Однією з трьох визначених Організацією Об’єднаних Націй глобальних екологічних 

проблем є зміна кліматичної системи Землі (або глобальне потепління). 
Глобальне потепління – довготривале нагрівання кліматичної системи Землі, яке 

проявляється у поступовому підвищенні середньорічної температури повітря та 
спостерігається від доіндустріального періоду (між 1850 та 1900 роками) через людську 
діяльність, зокрема, внаслідок спалювання органічного палива, що підвищує рівень викидів 
парникових газів в атмосферу. 

Зміни клімату – зміни в середньорічних погодних умовах які визначають земні локальні, 
регіональні, глобальні види клімату та продовжуються протягом декількох століть та більше [1]. 

Обов’язково потрібно зазначити те, що зміни клімату охоплюють зміни у середньорічних 
показниках, які стосуються кліматичних характеристик, таких як: вологість, кількість опадів, 
атмосферний тиск, тривалість сонячної радіації,  хмарність, швидкість і напрямок вітру, та 
температуру. Виходячи з цього, проявляється чітка різниця між двома вищеназваними 
термінами: глобальне потепління виступає як тривала зміна одного з показників кліматичної 
системи – температури повітря, тоді як зміни клімату визначаються змінами комплексу усіх 
перерахованих вище показників який включає в себе також і температуру повітря. Таким 
чином, можна віднести глобальне потепління як складову змін клімату загалом.  

Біорізноманіття – різноманітність та варіабельність життя на Землі. Вимірюється, як 
правило, на генетичному, видовому та екосистемному рівні. Сьогодні найчастіше 
використовують видову концепцію біорізноманіття, тому у роботі увага буде приділятися саме 
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цьому варіанту. Її основним аспектом є кількість видів, знайдених у певному регіоні, які часто 
називають видовим багатством. Світове біорізноманіття, в свою чергу, часто виражається як 
загальна кількість усіх видів, які зараз живуть на землі [5].  

Так, глобальне біорізноманіття визначається як співвідношення кількості випадків 
видоутворення та вимирання видів. Останніх протягом геологічної епохи Землі спостерігалося 
п’ять: це ордовико-силурійське, девонське, пермське, тріасово-юрське та крейдо-палеогенове. 
Сьогодні також прийнято виділяти і шосте – голоценове вимирання видів, яке приурочене до 
антропогенних змін навколишнього середовища.  

Важливість питання біорізноманіття здебільшого обумовлена фундаментальною 
особливістю екосистем, а саме – їх компонентною взаємопов’язаністю. Для людини ключовим, 
у першу чергу є погляд на біорізноманіття з точки зору «екосистемних послуг» що виконує для 
неї навколишнє середовище, які зазвичай узагальнюються та диференціюються на 3 категорії: 
1) функції, що передбачають виробництво відновлюваних ресурсів; 2) регулятивні «послуги», 
які пом’якшують антропогенні зміни довкілля; 3) культурні «послуги» які представляють 
здебільшого естетичну цінність для людини. Спираючись на це, важливим буде дослідження 
факторів які є вирішальними у контексті адаптації живих організмів за умов швидких 
антропогенних змін навколишнього середовища, основним з яких є глобальне потепління [4].  

Далеко не усі види будуть мати змогу адаптуватися до швидких кліматичних змін. Також, 
не для всіх видів зміни середовища будуть ідентичними: одні види будуть вимушені лише 
мігрувати, в той час як інші види будуть знаходитися під тиском природнього добору [3].  

Знизу дається модель чинників, які є ключовими для виживання популяції певного виду. 
Зміна навколишнього середовища (що позначена вертикальною пунктирною лінією) викликає 
зменшення чисельності популяції трьох видів. Вид, позначений зеленою кривою має більшу 
генетичну варіативність (М) для ознак, що дозволять особинам виду швидше адаптуватися до 
нового середовища та уникнути вимирання. Вид, позначений червоною лінією, в свою чергу, 
має більший розмір популяції, що також дозволяє уникнути вимирання, оскільки у нього є 
більш тривалий час для адаптації до досягнення небезпечної зони. На відміну від цих двох 
видів, популяція виду позначеного блакитною лінією через незначний розмір популяції та 
відсутність достатньої генетичної мінливості потрапляє у небезпечну зону та не матиме 
можливості уникнути вимирання. Таким чином, ці три головні чинники визначатимуть 
вірогідність вимирання того чи іншого виду. 

 
Рис.1. Модель зміни чисельності популяції в часі 

після кліматичної зміни навколишнього середовища [2]. 
З наведених причин можливим є робити припущення стосовно відносно швидких темпів 

адаптації тварин до зміненого середовища. Окрім цього, у відповідь на антропогенний вплив 
вже неодноразово було документовано швидку еволюцію деяких видів.  



 

XXІІ-а Всеукраїнська студентська наукова конференція 
«РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ГЕОГРАФІЇ, ТУРИЗМУ ТА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ» 
Україна, м. Львів, 20‒21 травня 2021 р. 

 

 12 

До прикладу, в 1848 р. вперше була виявлена меланічна форма П'ядуна березового (Biston 
betularia), яка потім швидко поширилася в центральній Англії. Протягом середини 1800-х років 
у цій країні спостерігалася інтенсивна промислова революція, яка була можливою через 
величезну кількість спалюваного вугілля. До цього, п'ядуни добре маскувались від птахів, що 
на них полюють: їх світле забарвлення прекрасно відповідало корі та лишайникам на деревах, 
де міль відпочиває протягом дня. Але спалювання вугілля, утворюючи сажу, знищувало 
лишайники і змінювало колір стовбурів дерев на темніші відтінки, раптом зробивши п'ядунів з 
типовим забарвленням дуже помітними для хижаків. 

Однак, особини з темним забарвленням були замасковані в новому середовищі. Це 
збільшило їх виживання і спричинило поширення осіб з меланічним відтінком. Проведені у 
1950-х роках експерименти засвідчили про те, що хижацтво птахів є відповідальним за ці 
еволюційні зміни.  

Проте, починаючи з 60-х років, спалювання вугілля різко зменшилося, і дерева повільно 
втрачали покриття сажі. Ця зміна підтвердила гіпотезу про те, що забруднення довкілля дає 
перевагу особинам з меланічними відтінками. Так, у період з 1960 по 2000 роки частота 
меланічних п'ядунів знизилася майже зі 100% практично до 0 у всій частині центральної 
Англії. 

 

 
Рис.2. Графік зниження частоти особин виду п’ядуна березового (Biston betularia) 

з меланічим забарвленням. Точки різних кольорів відповідають трьом 
регіонам Великої Британії, де відбиралися зразки [2]. 

 

Незважаючи на те, що даний приклад не відноситься до адаптації організмів власне до 
змін клімату, він добре ілюструє те, наскільки швидко окремі види можуть еволюціонувати та 
пристосуватися до нових умов середовища.  

Така здатність видів вносить надію у прогнози впливу змін клімату на органічний світ 
планети. Утім, це може також призвести до протилежного, а саме – до втрати біорізноманіття 
унаслідок інвазії видів. 

Власне інвазія була визначена як основна загроза цілісності екосистем. У поєднанні з 
впливом змін клімату, це є головним рушієм змін у біорізноманітті. Очікується, що потепління 
змінить поточні показники поширення, виживання та риси життєдіяльності видів. Дані 
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свідчать про те, що зміни клімату підривають стійкість екосистем і посилюють їх порушення, 
створюючи тим самим, сприятливі умови для інвазивних видів 

Такі види часто мають риси, які дозволяють їм зберігатись і досягати успіху в мінливому 
середовищі, включаючи: 1) широку екологічну толерантність; 2) короткі періоди розвитку та 
3) здатність розповсюджуватися на великі відстані. Такі ознаки дозволяють припустити, що 
багато інвазивних видів можуть мати більшу ймовірність успіху в умовах кліматичних змін.  

Наприклад, зі зміною рівня опадів, кількість особин стоколосу покрівельного Bromus 
tectorum (однорічна трав’яна рослина), як очікується, збільшиться до 45 відсотків у Північній 
Америці, збільшуючи ризик виникнення пожеж на території континенту та зменшення 
місцевого біорізноманіття. Іншим прикладом інвазії є Arion vulgaris (або Слизняк іспанський) – 
який є черевоногим молюском що сьогодні поширений практично по всій Європі. Вид є однією 
з найбільших загроз сільському господарству та має важливий екологічний економічний та 
медичний статус. Основною причиною інвазії виду є гермафродитизм та здатність відкладання 
яєць навіть при сухому кліматі. Тобто, у даному випадку особливо чіткою є адаптація 
небезпечних видів до кліматичних змін, та наслідки цього процесу.  

Таким чином, антропогенна діяльність сьогодні змінює середовище більшості організмів, 
які зараз проживають на планеті, лише мала частка з яких матиме можливість адаптуватися до 
умов швидких змін середовища. Однак, більшість таких видів будуть основною інвазивною 
загрозою для біорізноманіття планети. Тому, за умов невжиття раціональних заходів, 
спрямованих на зниження антропогенного тиску на клімат та навколишнє середовище 
загалом, проблема втрати видового багатства екосистем Землі, з високою вірогідністю, стане 
однією з найголовніших загроз людству в майбутньому.  
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ботанічний об’єкт має величезне наукове значення, оскільки даний резерват охороняється, як 
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Виклад основного матеріалу: Загальні відомості про територію дослідження. 
Долина нарцисів — розміщений у західній частині Хустсько-Солотвинської улоговини в 
межах заплавної тераси р. Хустець неподалік від міста Хуст. Долина нарцисів - це філія 
Карпатського біосферного заповідника, який було приєднано до Карпатського державного 
заповідника в 1979 р. Заповiдна територiя площею 257 га, розташована на висотi 185-200 м 
н.р.м. У 1980 році нарцис вузьколистий було занесено до Червоної книги України. Долина 
нарцисів – унікальна пам’ятка живої природи, туристична візитівка Закарпаття, ботанiчний 
об’єкт, який у складі Карпатського біосферного заповідника входить до міжнародної мережі 
біосферних резерватів ЮНЕСКО [6]. 

Головний об’єкт охорони резервату - нарцис вузьколистий - це середньоєвропейський 
високогірний вид, що зустрічається в Альпах, на Балканах і в Карпатах на висотах 1100–2060 
м. н.р.м. На території України даний нарцис росте лише на території Закарпаття. Сукупність 
особин цього виду збереглася ще з післяльодовикового періоду і має реліктовий характер [1]. 

На сьогодні Долина нарцисів важливий туристичний об’єкт на території Закарпатської 
області. Щорічно кількість туристів збільшується, а туристичні агенції рекомендують 
відвідати цей природний резерват [4]. 

Проблеми збереження резервату. Беручи до уваги чималу кількість дослідження даного 
резервату в ньому можна виділити ряд проблем збереження, які негативно впливають на 
поточний стан. Одною з найголовніших проблем заповідного масиву є неправильний 
гідрологічний режим території, який виник через обміління річки Хустець внаслідок 
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інтенсивної господарської діяльності. Порушення гідрологічного режиму відбулося внаслідок 
вирубки старих широколистяних лісів по всій прилеглій території водозбірного басейну Хустця, 
проведення гідромеліоративних робіт на початку 70-х років минулого століття та сучасне 
досить активне водокористування населення. Як відомо нарцис- вузьколистий вологолюбна 
рослина, а внаслідок даної проблеми його популяція знаходиться під загрозою [2]. 

Екосистема резервату Долина нарцисів упродовж тривалого часу перебувала під 
інтенсивним господарським впливом. Протягом декількох століть тут проводили вирубування, 
викорчовування та випалювання чагарникової рослинності, лучна рослинність щорічно 
викошувалася і територія активно використовувалася для випасання худоби у весняний і 
осінній періоди. Припинення видів традиційного господарювання призводить до масового 
заростання масиву, яка витісняє лучну рослинність, у тому числі і нарцис вузьколистий [3]. 

Також, однією важливою проблемою є пожежі які відбуваються весною в Долині 
нарцисів. Часто причиною пожеж є спалювання сухостою на прилеглих територіях. 
Опосередковано впливають також глобальні кліматичні зміни, внесення на прилеглих 
територіях добрив та гербіцидів та пестицидів. 

Через низький рівень екологічної культури населення частими є випадки зривання, 
викопування та витоптування нарцису. А щорічно Долину нарцисів у період цвітіння 
відвідують близько 20 тисяч чоловік [5]. 

Функціональне зонування. Долина нарцисів, як відомо є природоохоронною, 
рекреаційною, науково-дослідною територією загальнодержавного значення і 
безпосередньо входить до складу природо-заповідного фонду України, а саме до КБЗ [6]. 

Відповідно, на території заповідних територій з урахуванням природоохоронної, 
оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних 
комплексів та об’єктів, їх особливостей встановлюється диференційований режим щодо їх 
охорони, відтворення та використання згідно з функціональним зонуванням. Дане 
функціональне зонування Долини нарцисів було створене на основі аналізу всіх природних 
компонентів середовища резервату. 

Як показано на рис. 1 у межах території запропоновано виділити такі функціональні зони: 
 заповідна зона - призначена для збереження і відновлення найбільш цінних 

природних та мінімально порушених антропогенними факторами природних 
комплексів, загальна пропонована площа зони – 62 га. 

 

 
 

Рис. 1 Карта запропонованих функціональних зон Долини нарцисів 
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 буферна зона - виділяється з метою запобігання негативному впливу на заповідну 
зону господарської діяльності на прилеглих територіях, площею 107 га. 

 зона антропогенних ландшафтів - складається з територій традиційного 
землекористування, лісокористування, водокористування, місць поселення,  
рекреації та інших видів господарської діяльності,  площа якої – 88 га. 

Перелік заходів для збереження унікального природного середовища. Насамперед серед 
першочергових природоохоронних заходів, спрямованих на постійну підтримку лучно-болотних 
систем Долини нарцисів, популяцій нарцису вузьколистого та інших рідкісних видів біоти є: 

- розробити проект відновлення гідрологічного режиму в Долині нарцисів, зокрема 
річки Хустець. 

- створити кілька дослідних ділянок для вивчення водного режиму ґрунтів і фізико-
хімічного складу ґрунтових вод. 

- моніторинг гідрологічного режиму на прилеглих територіях. 
- влаштувати 5 загат на річці Хустець для підняття рівня води у руслі річки та 

уповільнення її течії. 
- дослідити  вплив випасу та випалювання травостою. 
- закласти моніторингові ділянки для ведення довгострокових спостережень за 

якісними і кількісними змінами у флорі і фауні масиву і на прилеглих землях. 
- створення цифрової карти поширення на даній території рідкісних видів, у тому числі і 

нарцису вузьколистого; 
- створити базу даних про несприятливі фізико-географічні процеси, які відбуваються в 

Долині нарцисів. 
- в плані еколого-освітньої програми проводити лекції та бесіди для населення і 

відвідувачів на природоохоронну тематику. 
- належне функціонування еколого-освітнього центру «Музей Нарцису». 

Перспективи розвитку. В останні роки у всьому світі активно розвивається екологічний 
туризм. Удолині нарцисів, завдяки природним особливостям, а також запропонованому нами 
функціональному зонуванню території, представлені найкращі умови саме для розвитку цього 
напрямку рекреації. На території резервату є еколого-освітній центр “Музей нарциса”. Тут 
розповідають про неперевершене біорізноманіття, історію створення заповідника його 
збереження. Саме тут є можливість дізнатись все про нарцис вузьколистий [5]. 

Перспективним напрямком подальшого розвитку Долини нарцисів повинно стати, 
поряд з охороною та виченням унiкальних природних екосистем, використання потужного 
рекреацiйного потенцiалу. 

Висновки. На території даного ботанічного об’єкта прослідковується велика 
кількість екологічних проблем. Тому, у межах заповідної зони не може 
проектуватись будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому 
призначенню цієї зони, порушує природний розвиток процесів та явищ або створює 
загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси та об'єкти. Ряд заходів, які 
перераховані вище, це лише так званий старт комплексного захисту Долини 
нарцисів – унікальної пам’ятка живої природи, туристичної візитівки Закарпаття. 
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Одним зі шляхів удосконалення змісту, форм, методів і засобів навчання є інтенсифікація 
навчання: по-новому структурований зміст, запровадження сучасних педагогічних технологій, глибше 
сприйняття й розуміння теоретичного матеріалу. Традиційні методи навчання слід замінювати на 
інноваційні, що передбачають зміну акцентів у навчальній діяльності, спрямованій на розвиток 
пізнавальних інтересів учнів за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності. Робота стане у 
пригоді вчителям початкових класів, які організовують педагогічну діяльність з урахуванням природних 
задатків дитини: інтересу, допитливості, мотиваційної зацікавленості навчанням, які можуть і хочуть 
працювати по-новому. 
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One of the ways to improve the content, forms, methods and means of teaching is to intensify learning: a 
newly structured content, the introduction of modern pedagogical technologies, a deeper perception and 
understanding of theoretical material. Traditional teaching methods should be replaced by innovative ones, 
which involve changing the emphasis in educational activities aimed at developing the cognitive interests of 
students by reducing the share of reproductive activities. The work will be useful for primary school teachers 
who organize pedagogical activities taking into account the natural inclinations of the child: interest, curiosity, 
motivational interest in learning, who can and want to work in a new way. 
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Вступ. На даний момент українська школа переживає досить складний але надзвичайно 

цікавий період різноманітних реформ. У сучасній НУШ відбувається системне оновлення змісту 
та перехід до нової структури навчання, спрямованої на формування духовного світу 
особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей 
та здібностей учнів. 

Розв’язання цих актуальних проблем можливе лише на основі широкого запровадження 
нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини. Реалізувати це 
можна лише за однієї умови, коли учні будуть активними. Вважаємо, що найбільш 
ефективними сьогодні є інтерактивні методи навчання, які допомагають учням оволодіти 
певними навичками, такими, як мислення, розуміння суті речей, осмислювання ідей і 
концепцій, вміння шукати потрібну інформацію, інтерпретувати її і застосовувати в 
конкретних умовах. Чому ж таким важливим є саме інтерактивні методи? 

Перш за все, інтерактивне навчання – це навчання, занурене у спілкування, діалогове 
навчання, що належить до педагогічних технологій на основі ефективності управління й 
організації навчального процесу. [1] 



 

XXІІ-а Всеукраїнська студентська наукова конференція 
«РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ГЕОГРАФІЇ, ТУРИЗМУ ТА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ» 
Україна, м. Львів, 20‒21 травня 2021 р. 

 

 18 

Важливим є призначення інтерактивного навчання, яке полягає у тому, щоб, передати 
знання, усвідомити цінність інших людей. Зміст роботи полягає не лише у знаннях, але й у 
способах мислення. Отже, інтерактивне навчання – це специфічна форма організації навчальної 
діяльності, мета якої – забезпечення комфортних умов, за яких кожен учень відчував би свої 
успіхи, інтелектуальну роботу, продуктивність навчання, недопущення домінування однієї 
думки над іншою. [4] 

Інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити відсоток засвоєння учнями 
навчального матеріалу. Допомагає вчителеві співпрацювати з усім класом, з кожним учнем і 
учням між собою. І подарунком для вчителя, є дитяча цікавість, яка переростає у допитливість, 
творче пізнання та самостійність, бажання досягти успіху, схильність до активного пошуку. 

Кожного учня намагаємося орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних 
проектів, ідей, напрямків, використовувати найефективніші освітні технології, впроваджувати 
новітні педагогічні технології, які гарантують реалізацію творчих здібностей, зв’язного 
мовлення, розвивають логічне мислення учнів та пізнавальні інтереси школярів. Мій досвід 
базується на науково-методичному фундаменті, містить передові педагогічні ідеї, власні 
знахідки й напрацювання.  

Виклад основного матеріалу. Поняття «технологія» грецького походження – форма 
реалізації людського інтелекту, сфокусованого на розв’язанні суттєвих проблем буття. 
Технологія – це способи діяльності й те, як особистість задіяна в цій діяльності[6]. Технологія 
передбачає взаємопов’язану діяльність учителя й учнів на договірній основі з урахуванням 
принципів індивідуалізації й диференціації, оптимальної реалізації людських і технічних 
можливостей, діалогічного спілкування. 

Поняття «педагогічна технологія» розглядається М. Ярмаченком як «сукупність засобів і 
методів відтворення теоретично обґрунтованих процесів навчання і виховання, що дають 
змогу успішно реалізувати поставлені освітні цілі» [11]. Педагогічна технологія – це продумана 
у всіх деталях модель спільної навчальної та педагогічної діяльності з проєктування, 
організації та проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов 
для учнів і вчителя. Педагогічна технологія забезпечує реалізацію ідеї повної керованості 
навчальним процесом. 

Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови від слова «inter» взаємний і 
«асt» діяти. Таким чином, інтерактивний — здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне 
навчання — це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачувану 
мету — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, 
інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний 
процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх учнів. Відбувається 
колективне, групове, індивідуальне навчання, навчання у співпраці, коли вчитель і учні — 
рівноправні суб'єкти навчання. В результаті організації навчальної діяльності за таких умов у 
класі створюється атмосфера взаємодії, співробітництва, що дає змогу вчителеві 
стати справжнім лідером дитячого колективу. Інтерактивні технології навчання містять в собі 
чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі методи і прийоми, що стимулюють 
процес пізнання, розумові і навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти 
запланованих результатів [11]. 

Інтерактивне навчання сприяє: 
- формуванню загальнонавчальних та предметних навичок і вмінь; 
- виробленню життєвих цінностей; 
- створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; 
- розвитку комунікативних якостей; 
- формуванню доброзичливого ставлення до інших; 
- можливості висловлювати, відстоювати та пропонувати свою думку; 
- вмінню аргументувати свою точку зору, знаходити альтернативне рішення проблеми; 
- можливості проявити ініціативу, самостійність; 
- винахідливості та творчому підходу до розв’язання проблеми. 
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Дослідники О. Пометун і Л. Пироженко поділили інтерактивні методи навчання на чотири 
групи: групове навчання, фронтальне навчання, навчання у грі, навчання у дискусії. 
Активізація пізнавальної діяльності на уроках природознавства невід′ємно пов’язана із 
застосуванням інтерактивних методик. Це дає можливість кожному учню стати активним 
суб’єктом навчання, активно та вільно мислити, набувати індивідуального досвіду толерантної 
співпраці. Пізнавальна активність на уроках природознавства – це якість діяльності, в якій 
проявляється перш за все ставлення учня до предмету і процесу діяльності.[9] 

На різних етапах уроку використовують різні інтерактивні технології: «Мікрофон», 
«Акваріум», «Мозковий штурм»,«Карусель»,«Кубування», «Незакінчена думка», «Асоціативний 
кущ», «Аналогії», «Крісло автора», «6 розумних капелюхів», «Броунівський рух», «Ігри-
криголами» («Дві правди, одна неправда»), «Ігри-розминки»(«Космічна швидкість», «Казка»). 

Великим поштовхом до розвитку пізнавальної активності учнів є робота в парах, робота в 
групах. Помічено, що при такій формі роботи кожен учень почуває свою значимість, вчиться 
висловлювати свої думки, прислухатися до чужої, спільно приходити до певного рішення. 

Для групового навчання на уроках практикую роботу в парах, ротаційні трійки, «Два – 
чотири – всі разом», роботу в малих групах, «Акваріум». Із фронтальних інтерактивних методів 
перевагу надаємо таким: «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Навчаючи – 
вчуся», «Дерево рішень». Переконалися в тому, що систематичне використання таких видів 
пізнавальної діяльності дають учням відчуття насолоди від гри, у процесі навчання – висока 
мотивація, емоційна насиченість.[3] 

Починаючи з першого класу, активно включаємось у проектну діяльність. Проектна 
діяльність – це засіб активізації пізнавальної діяльності учнів. Програмою передбачено 
виконання міні-проектів: «Як облаштувати джерело?», «Моє улюблене місце відпочинку на 
природі в місті». З особливим інтересом діти виконували проект «Мої домашні улюбленці».Вже 
у 4 класі діти самостійно створюють свої презентації [2]. 

Особисто мої учні створювали проєкт до Всесвітнього дня Землі «Живи, Земля», оскільки 
навчання проходило у режимі онлайн, то учні зняли відеоролик, у якому дали 10 обіцянок 
Землі, зробили корисну річ з використаних матеріалів, намалювали малюнок «Земля радіє» та 
«Земля сумує», а найголовнішим завданням було посадити рослинку. 

Зазвичай використовують мудьтимедіа, зокрама ми складаємо з учнями лепбуки 
«Лікарські рослини», «Тварини занесені до Червоної книги України», «Бережи природу», 
«Довкілля», «Вода в природі». 

Впровадження у власній роботі метод навчання у дискусії – важливий засіб пізнавальної 
діяльності учнів у процесі навчання. Під час дискусій ставимо дискусійне питання або 
формулюємо його у вигляді запитання, на яке можна дати відповідь «так» чи «ні». Види 
дискусій: «Карусель», «Один – удвох – усі разом». Дискусія сприяє розвитку критичного 
мислення, дає змогу визначити власну позицію, формує навички відстоювання своєї особистої 
думки, поглиблює знання з даної проблеми. Такі технології є досить цікавими для сучасної 
школи. До них відносять: «Метод ПРЕС», «Обери позицію», «Зміни позицію», «Безперервна 
шкала думок», «Дискусія в стилі телевізійного ток-шоу», «Дебати». 

Технологія «Метод ПРЕС» передбачає побудову висловлювання за таким алгоритмом: Я 
вважаю…Тому що… Наприклад… Таким чином… 

Наприклад, дітям на уроці в 3 класі при опрацюванні теми «Вода» доцільно запропонувати 
довести, що вода перебуває в трьох агрегатних станах, використовуючи цей метод. 

Вміння орієнтуватися в інформаційному просторі стало однією з найважливіших 
життєвих компетентностей, про яку йдеться в Державному стандарті початкової освіти і 
головне завдання вчителя – навчити дитину вчитися, самостійно здобувати знання. На уроках  
використовую можливості комп’ютера у підготовці та проведені уроків, починаючи з першого 
класу. Наприклад, на уроці природознавства у 3 класі під час вивчення теми «Колообіг води в 
природі» пропоную створити асоціативний кущ «Стан води», також перегляд фрагменту 
мультфільму «Капітошка», поетапне утворення колообігу у слайдах. 
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«Кубування». Кубування є методом навчання, який полегшує розгляд різних сторін теми. 
Цей підхід передбачає використання кубика із написанням на кожній грані вказівки щодо 
напряму мислення або письма. Наприклад, кубування по темі “Зима”. Учні, кидаючи куб, 
визначають для себе вид завдання: опишіть це; проаналізуйте це; порівняйте це; запропонуйте 
аргументи «за» і «проти». 

«Аналогія» – це прекрасний спосіб примусити дітей думати про тему творчо й часто 
гумористично. Клас ділиться на невеличкі групи з 4–5 осіб. Кожній групі дається час для 
визначення ознак одного з предметів. Потім кожна група описує предмет, але не називає його, а 
інша група має намалювати малюнок цього предмета. Після виконання завдання проводиться 
перевірка. Наприклад, під час вивчення теми «Тварини. Різноманітність тварин» у 1 класі 
вчитель може запропонувати  кожній групі описати  тваринку, а іншим групам намалювати її. 

Метод «Карусель». Використання методу забезпечує обмін думками між усіма учнями 
класу: учні сідають по колу, обличчями один до одного. Після того,  як вони обмінялись 
думками, зовнішнє коло рухається, тоді як внутрішнє залишається нерухомим . 

Метод «Акваріум» передбачає роботу однієї групи, тоді як інші учні спостерігають за 
процесом її діяльності, а потім  аналізують її ефективність та результативність. Наприклад, під 
час вивчення теми «Охорона природи в Україні» вчитель може запропонувати групі визначити 
заходи по охороні навколишнього середовища. 

«Мікрофон» є різновидом цього методу: висловлювати позицію має право той, хто має в 
руках мікрофон. 

Метод «Займи позицію» спрямований на поляризацію думок стосовно певної проблеми. 
Застосовується на початку дискусії. На окремих аркушах три надписи: «За», «Проти», «Не знаю». 
Оголошується проблемне питання. Наприклад: «Чи потрібні в природі плазуни?» Учні стають біля 
плаката з надписом, який вони обрали. Учитель пропонує обґрунтувати свою позицію. Після 
викладу різних точок зору запитую у дітей, чи не змінив хто-небудь своєї думки і чи не хоче 
перейти до іншого плаката. Доцільно використовувати при розгляді питань з екологічного 
виховання. Наприклад, може бути поставлене таке запитання «Миша польова – це корисна чи 
шкідлива тварина?», «Омела корисна чи шкідлива рослина?», « Чи корисне явище дощ?» [10]. 

Уроки природознавства намагаємось будувати так, щоб вплинути на почуття і розум 
дітей. З перших днів перебування дитини в школі привчаємо їх спілкуватись з природою. До 
уроків природознавства добираємо вправи стимулювання пізнавальної активності учня. Для 
розвитку творчих здібностей учнів, активізації їх пізнавальної діяльності на уроках вводимо 
ігрові ситуації, використовуємо завдання в малюнках, жартівливі вправи, віршовані тексти, 
смішинки – веселинки, ребуси, кросворди. Учням подобаються уроки – екскурсії, уроки – 
подорожі, уроки КВК. Вони з захопленням проводять досліди, роблять висновки, порівнюють, 
аналізують. Люблять діти різні види практичної роботи природо–охоронної діяльності: 
озеленення класу, збирання насіння та плодів для зимуючих птахів, підгодівля птахів взимку. 
При підготовці та проведенні уроків природознавства доцільно використовувити матеріали 
Червоної книги України, ілюстративні краєзнавчі матеріали, таблиці, гербарії, муляжі. На таких 
уроках діти працюють з різноманітними картками індивідуально, в парах чи групах. На 
заняттях мають місце опорні структурно–логічні схеми та методи інтерактивного навчання. 

Висновок. Природа оточує дітей усюди. Вона цікавить їх, привертає увагу і певним чином 
впливає на них. Збагачуючи і розширюючи уявлення дітей про природні явища, про життя 
рослин і тварин, про творчу працю людей з вирощування культурних рослин і корисних 
тварин, учитель пробуджує в них живий інтерес до навколишнього світу, бажання працювати 
разом із дорослими, приносити користь, бажання охороняти ліси, зелені насадження. 

Виховуючи в дітей із самого раннього віку любов, інтерес до рідної природи, залучаючи їх 
до праці, учитель формує в учнів працьовитість, бережливе ставлення до природи, розвиває 
почуття прекрасного. У початковій школі діти вперше знайомляться зі світом знань про 
природу, і майбутнє їхнє ставлення до неї залежить від того, наскільки вони оволодівають 
цими знаннями, як у них буде виховано любовне і бережне ставлення до природи. 
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І саме від вчителя залежить, які він обирає методи і прийоми, шукає легких шляхів чи 
віддає перевагу інтерактивним технологіям для того, щоб забезпечити комфортні умови, за 
яких кожний учень відчує свої успіхи, інтелектуальну роботу, продуктивність навчання, 
виключення домінування однієї думки над іншою. 

Використання інтерактивних технологій на уроках природознавства створює атмосферу, 
що сприяє зацікавленості учнів у роботі класу, стимулює учнів до розмірковування, дає 
можливість оцінювати свою діяльність не тільки за кінцевим результатом, але й за процесом 
його досягнення; забезпечує продуктивність роботи на уроці; сприяє розвитку творчих 
здібностей учнів, їх пізнавальних  інтересів, підвищує ефективність уроку в цілому. 

Уроки інтерактивного навчання надають учням можливості для формування основних 
пізнавальних і громадянських умінь, а також навичок і зразків поведінки в суспільстві. 
Інтерактивні форми роботи сприяють розвитку ініціативи, незалежності, уяви, 
самодисципліни, співпраці з іншими учнями. Вони стимулюють розвиток когнітивних процесів, 
залучають до активної участі у процесі навчання, заохочують учнів працювати разом, 
висловлювати свої думки, виражати почуття та використовувати свій досвід, брати на себе 
відповідальність за навчання та розвивати вміння вчитися. 

Результативність моєї роботи прослідковується в тому, що учні: 
- приймають активну участь у всеукраїнських конкурсах «Колосок» та  «Соняшник»;  
- з великим бажанням займаються пошуково-дослідницькою діяльністю  
(готують проекти, презентації, приймають участь в навчально-рольових іграх) 
- уміють спостерігати, критично мислити, аналізувати, використовувати одержану інформацію 

в різних ситуаціях; 
- вміють співпрацювати в групах  і парах , самостійно організовувати свою роботу. 

Проблема стимулювання пізнавальної активності учнів під час навчання залишається і 
надалі актуальною. Тому вчителеві необхідно повсякденно дбати про удосконалення методів і 
форм навчання, і пам’ятати, що  лише  творчість і працелюбність педагога є запорукою успіхів. 
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У статті описані загальні відомості про смт Брюховичі, розташування поселення в межах 
Львівського Розточчя та характеристика природних умов регіону. Також наведені основні екологічні 
проблеми та чинники, що сприяють розвитку смт та прилеглих територій. 
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The article describes general information about the village of Bryukhovychi, the location of the settlement 
within the Lviv Roztocze and the characteristics of the natural conditions of the region. The main environmental 
problems and factors that contribute to the development of the village and surrounding areas are also listed. 

Key words: natural conditions, anthropogenic impact, ecological problems, pollution. 

 
Розточчя— порівняно вузьке горбисте пасмо на заході України у Львівській області та в 

південно-східній Польщі. Простягається від Львова на південному сході до Томашова, 
Щебрешина і Красника на північному заході, у Польщі. Абсолютні висоти 240—397 м, 
переважні 320—370 м (деякі до 400 м). Ширина пасма 12—32 км, довжина близько 180 км. В 
Україні простягається на 60 км від Львова до міста Рава-Руська та українсько-польського 
кордону. Розточчя підноситься над прилеглими рівнинами (в межах України) — Надсянською 
низовиною (на південному заході) і Надбужанською котловиною (на північному сході) — на 
100—150 м.  

Рельєф Розточчя переважно ерозійний, скульптурний. Практично повсюдно 
простежується вплив геологічних структур. Характерною його рисою є асиметрія пасм і горбів. 
За орографічними особливостями Розточчя належить до вододільного типу височини. 
Південно-східною частиною Розточчя проходить Головний Європейський вододіл, що розділяє 
ріки Чорного і Балтійського морів. Рельєф впливає на формування клімату, стоку поверхневих і 
підземних вод, ґрунтоутворюючих, природних та антропогенних геоморфологічних процесів. 
Він впливає на розселення людей, розміщення господарства, транспортних шляхів тощо, тобто 
визначає напругу екологічної ситуації. 

В межах Розточчя і прилеглої території виокремлено такі типи ґрунтів: 
 Дерново-підзолисті грунти на водно-льодовикових відкладах.  
 Сірі опідзолені ґрунти на лесоподібних суглинках 
 Дернові грунти на алювіально-делювіальних відкладах.  
 Лучні та лучні опідзолені ґрунти на алювіально-делювіальних відкладах 
 Болотні і торфово-болотні ґрунти. 
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Загалом ґрунтовий покрив є дзеркалом подій, що відбуваються на земній поверхні і в 
ландшафтах, екологічним вузлом зв'язків біосфери, в якому найінтенсивніше відбувається 
взаємодія живої речовини та енергії. Ґрунт з його запасами гумусу, повною структурою, 
родючістю є найціннішим природним ресурсом, руйнівником і нейтралізатором різних 
забруднень.  

Регіон Розточчя розташований у перехідній зоні від помірно теплого 
західноєвропейського клімату до помірно континентального східно-європейського. 
Особливості кліматичних умов зумовлені положенням Розточчя між вологими 
Прибалтійськими низовинами з одного боку і сухими степами південної частини України – з 
другого. Протягом року тут переважає морське полярне повітря, яке приносить похмуру з 
туманами погоду взимку і нестійку похмуру погоду зі зливами і грозами влітку.  

Ріки Розточчя виконуючи функції природного дренування території, регулювання 
потенціалу сучасного рельєфоутворення, стічних канав, які відводять дренажні води 
меліоративних систем, житлово-комунальні стоки, стічні води промислових підприємств, в 
більшості випадків мають незадовільний, напружений екологічний стан.  

Флора Розточчя представлена буком, звичайним дубом, грабом, сосною, бородавчастою 
березою (поширена на галявинах, вирубках), білою тополею, кленом, білою акацією, малиною, 
чорницею. Характерною особливістю є карпатський тип букового лісу, де часто трапляються 
рослини гірських лісових поясів. Букові ліси займають найпідвищеніші ділянки рельєфу з 
близьким заляганням карбонатів. Степові ділянки сьогодні частково розорані, степова 
рослинність (степова осока, степова вишня, Ковила) там збереглась фрагментарно. Ліси 
Розтоцького типу є головним чинником відносної стабільності ерозійної мережі — ярів, балок, 
малих річок і багаточисельних потічків. Рослинний покрив регіону відіграє позитивну роль і в 
недопущенні різкої активізації площинної ерозії, дефляції, забруднення поверхневих вод, 
збереженні водних ресурсів. Рослинний покрив суттєво впливає на стан довкілля. Його роль у 
межах Розточчя проявляється в регулюванні ґрунтових, гідрологічних та атмосферних 
процесів. Найважливішими функціями є водорегулююча, водоохоронна і ґрунтозахисна. 

Львівське Розточчя, абсолютні висоти якого досягають 390-400 м, досить виразно 
підноситься над сусідніми регіонами височини. Найвищим пунктом, не враховуючи штучно 
насипаної гори Високий Замок (409,5 м), є Чатівська Скеля 409,0 м. Найнижчий пункт (248,5 м) 
— біля витоку р. Млинівки. В орографічному відношенні Львівське Розточчя можна 
охарактеризувати як сильно розчленоване багатоярусне плато, розмежоване долинами 
допливів Західного Бугу на серію платоподібних масивів – піднять. Характерними елементами 
рельєфу цієї частини Розточчя є крутосхилі балки і яри. Львівське Розточчя відзначається 
також значним поширенням лесоподібних відкладів еолово-делювіального генезису. Це 
лесовий підрайон Українського Розточчя. Потужність лесового покриву закономірно наростає у 
східному напрямі, досягаючи місцями 10-15 м і більше, відповідно зростає і рельєфоутворююче 
значення лесоподібних відкладів. Ерозійний потенціал цього субрегіону Розточчя є найвищим, 
як і еколого-геоморфологічна напруга. Внаслідок активізації господарської діяльності тут різко 
зростатиме небезпека посилення активності розвитку спектра морфодинамічних процесів — 
площинної та лінійної ерозії, зсувів тощо. 

Брюховичі – селище міського типу у складі Львівської міської об'єднаної територіальної 
громади, підпорядковане Шевченківському району міста Львова. Селище розташоване на 
північний захід від Львова, у центральній частині Львівської області та межує, на півночі з 
селами Львівської міської об'єднаної територіальної громади — Малими Грибовичами та 
Волею-Гомулецькою, на заході з селом Бірки, Яворівського району. Площа – 11,2 км². Населення 
за даними 2020 року становить 6303 осіб. За геоморфологічним районуванням Українського 
Розточчя смт належить до району Львівського Розточчя, підрайону пасма Брюховичів. 

У 1920-1930-х роках багато вілл у Брюховичах належало заможним львівським 

підприємцям, юристам, митцям, тощо. У 1940 році Брюховичі отримали статус селища міського 

типу. За радянських часів у селищі діяли санаторій «Львів», будинок відпочинку «Лісова пісня», 

22 стаціонарних піонерських таборів та 7 постійно діючих профілакторіїв при них, 13 
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санаторіїв та баз відпочинку. Працювали Брюховицьке та Завадівське лісництва, кілька 

невеликих деревообробних підприємств, було впорядковано три озера. У 1996 році за 

постановою уряду України було підтверджено статус курортно-рекреаційної місцевості. Від 

1990-х років почалася масова забудова східної частини селища індивідуальними котеджами, 

яку місцеві мешканці називають «Полем чудес». На теперішній час ситуація із забудовою 

продовжується. Це супроводжується скороченням площі лісів та збільшенням антропогенного 

впливу на лісові та прилісові території. 
 

Таблиця 1 
 

Основні екологічні проблеми смт Брюховичі і 
прилеглих територій 

Чинники, що сприяють розвитку регіону 

Поступова  деградація  (замулення) місцевих 
природних джерел води 

Високий рівень лісистості території 

Зростаюче замулення малих річок Поступовий  розвиток  туристичної інфраструктури 
Нерозвинена  система  поводження  з 
побутовими відходами 

Розвиток  сучасного придорожнього сервісу 

Стихійних розвиток малих сміттєзвалищ Високий  відсоток  цінних  природних територій 
Транскордонне забруднення повітря Суттєвий біологічний потенціал території 
Незавершене  маркування  границь  і відповідної  
документації  щодо земельного  устрою  усіх  
об’єктів  ПЗФ,  в тому  числі  і  найвищого 
природоохоронного державного статусу 

Сприятливі  для  життєдіяльності природно-
кліматичні умови 

Висока  напруженість  автотранспорту  в 
окремих  населених  пунктах,  низький захист 
тварин від загибелі на автострадах 

Ландшафтна  різноманітність  та  наявність 
унікальних ландшафтів 

Інтенсивне використання хімікатів у 
сільськогосподарському виробництві 

Розгалужена  гідрологічна  мережа, наявність 
великих прісних водойм 

Високий  ступінь  і  щільність лісозаготівельних 
робіт (висока щільність вирубок)  на не 
заповідних територіях 

Можливість та наявні резерви відновлення 
природного  стану  ландшафтів (екосистем) 

Низьке  забезпечення  каналізаційними 
системами та очисними спорудами 

Значна  частка  екологічно  чистих територій 

Виникнення  самовільних неконтрольованих  
кар’єрів  з  видобутку будівельних  матеріалів  (у  
першу  чергу – піску) 

Значний земельний фонд 

 Близькість розташування великого центру (м. Львів) 
Сприятливий для господарства рельєф 
Наявність  природних  умов  для  розвитку туризму 
та рекреації 
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Проаналізовано сучасний стан та тенденції функціонування глемпінгу як перспективної форми 
розвитку екотуризму і готельного бізнесу. Також оцінено потенціал України в організації відпочинку 
типу «зеленого туризму». Розглянуто основні переваги цього виду бізнесу. 
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Постановка проблеми. Індустрія гостинності завдяки динамічному розвитку й 
прибутковості вважається одним із провідних напрямів діяльності у ХХІ ст. Все більша 
кількість подорожуючих висловлює незадоволення одноманітністю стандартних готелів і під 
час вибору засобів розміщення фокусує увагу на нематеріальних складових частинах сфери 
обслуговування. В Україні наявна значна туристична природно-рекреаційна база, що дає змогу 
диверсифікувати пропозиції готельної індустрії. Одним із перспективних напрямів розвитку в 
сфері готельного бізнесу, що може значно збільшити туристичний потік та створити нові 
робочі місця, є глемпінг. Глемпінг, як один із напрямів екотуризму, дозволяє не тільки 
підвищити рівень туристичної привабливості країни, а й допомагає у формуванні шанобливого 
та дбайливого ставлення до навколишнього середовища.  

Основні результати дослідження: проаналізовано основні риси глемпінгу, виявлено 
можливості та перспективи розвитку цього виду відпочинку на території України, розкрито 
вподобання потенційних споживачів послуги щодо розміщення й оснащення глемпів.  

Мета даної роботи – проаналізувати сучасний стан відносно нового для нашої країни 
напрямку розвитку в індустрії гостинності, виявити основні тенденції і розкрити перспективні 
можливості цього виду організації відпочинку. 

Методи дослідження. У дослідженні використано такі методи як статистичний, 
анкетування, аналізу та логічної побудови. 

Наукова новизна статті полягає в проведеному аналізі сучасного стану глемпінгу в 
Україні, його основних рис та тенденцій розвитку. Розглядаються перспективи та вигоди від 
подальшого розвитку даного виду готельного бізнесу.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні зростає кількість споживачів, яких не 
влаштовує одноманітність стандартних готелів, і при плануванні відпочинку вони звертають 
особливу увагу на екологічні аспекти подорожей і розміщення, місцезнаходження закладу та стан 
території, вид та особливість будівлі, комфортність і дизайн приміщень. До того ж, в умовах 
пандемії COVID-19 через карантинні заходи все більше українців починають обирати подорожі в 
межах країни, детальніше знайомлячись з культурою та традиціями різних частин України. Адже в 
нашій країні дійсно велика кількість природних пам’яток, які цікаво відвідати й помилуватися 
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дивовижними пейзажами. Однак, на значній території України не розвинена інфраструктура для 
ночівлі серед природних атракцій, серед існуючих об’єктів низька якість комфорту. 

Саме тому, одним із перспективних напрямів розвитку в сфері готельного бізнесу є 
заклади розміщення у стилі глемпінг, які можуть поєднувати комфорт та повагу до довкілля, 
мінімізувати негативний вплив туристів на природу.   

Глемпінг відноситься до екотуризму, який досліджено у працях таких учених, як Богуш Л. Г.,[1] 
Дмитрук О. Ю.,[3] Любіцева [5] О.О., Храбовченко В.[9] В., Худо В. В.[6] та ін. Як зауважує І.В. Давиденко 
[2], цей новий напрям увібрав все найкраще, що передбачає відпочинок на природі в умовах 
розкішного готелю, та дозволяє клієнтам усамітнитися, не залишаючи комфортних міських умов. 
Відтепер відпочинок у наметах поблизу природи може бути з усіма зручностями: душем, ліжком, 
розетками та навіть швидкісним Інтернетом. 

Основними рисами глемпінгу є: наявність комфортного, просторого засобу розміщення 
(намету-шатра, будиночку тощо); використання незвичайних для кемпінгу меблів: великих 
стільців, крісел, обідніх столів, зручних ліжок; умови для тимчасового проживання 
створюються із забезпеченням комфорту як для постійного життя. Таким чином, розвиток 
глемпінгу є відповіддю на зростаючий попит комфортного перебування у природному 
середовищі та бажання проводити час у технічно досконалих умовах розташування.  

З точки зору маркетингу, глемпінг дозволяє диверсифікувати пропозицію у готельному 
бізнесі. Нові сегменти ринку можуть бути залучені через інноваційні типи розміщення з 
акцентом на концепції «здоров’я», «зелений туризм», «пригоди», «досвід».[13] 

Першими цю бізнес-нішу стали розвивати британці близько 15 років тому. Концепція 
glamping зародилася на великих музичних фестивалях. Зараз у світі налічується близько тисячі 
діючих глемпінгів. Найбільші ринки пропозиції – США, Британія і Австралія, а загальний обсяг 
світового ринку становить  3 млрд. дол. Варто зазначити,  глемпінг це набагато більше, ніж 
гарний намет, і по всьому світі сама концепція диверсифікувала – від популярних еко-
глемпінгів, трейлерного глемпінгу до антарктичного лакшері-табору на льодовику. [14] 

В Україні більш цікавий досвід європейських держав, що приділяють увагу розвитку 
глемпінгу уже достатньо тривалий час. Наприклад, у Бельгії одним із перших з’явився глемпінг, 
де намети розташовані серед мальовничих Арденських гір, де у гламурному кемпінгу є спа-
салон, солярій і навіть джакузі. [12] 

В Іспанії переваги при створенні мають комфортні глемпінги, чий номерний фонд налічує 
20 наметів. Потенційним клієнтам тут пропонуються оригінальні місця для проживання з усіма 
зручностями: юрти, хатини індійців, номери на деревах і плаваючі у водосховищі Гуадалькасін 
будиночки. Найвимогливіші мандрівники в Італії зможуть відпочити під «гламурними» 
навісами Safari, розташованими недалеко від пляжу і басейнів. [4] Одним із перших готелей у 
стилі глемпінг був «Attrap’Rêves» у Франції, де прозорі будиночки мали форму перевернутих 
колб. Кімнати у вигляді скляних куполів також збудували у готелі «Kakslauttanen» у Фінляндії. 

Отже, кожен із готелів у стилі глемпінг має свої унікальні переваги і може розташовуватись у 
найекзотичніших місцях. Ринок глемпінг послуг Східної Європи дуже малий, порівняно із Західною, 
а в Україні він знаходиться у стадії зародження. У перспективі розвитк глемпінгу в Україні можк 
приносити доволі відчутні прибутки. Наприклад, комплекс з 10 глемпів при 40 % заповнюваності 
може забезпечити 1,86 млн грн прибутку на рік і окупитися вже за 2 роки. [8] 

Пілотний відпочинок у стилі «еко» на основі глемпінгів вирішили запроваджувати у 
Карпатському регіоні. Сьогодні найвідомішими локаціями для відпочинку у форматі глемпінгу 
на території нашої країни є: «Едельвейс» (недалеко від Національного Парку «Сколівські 
Бескиди»), «Шатро» (село Уляники, Київська область), «Mandra» (Затока, Одеська область), 
готель «ШишкiNN» (село Снов`янка, Чернігівська область), «Gm Eco Bubble» (Яблуниця, 
Івано-Франківська область), «Sfera 365» (Біла Церква). 

Окрім незвичного формату розміщення, у глемпінгах може надаватися досить широкий 
обсяг додаткових послуг. До них належать: екстрим-парк, стрільба з лука, велопрогулянки, 
прогулянки на конях, рафтинг, гірські лижі і сноуборд, екскурсії тощо. Щодо цінової політики 
на такий вид відпочинку, вони вище середніх і коливаються в межах 1600-3000 грн за добу.  



 

XXІІ-а Всеукраїнська студентська наукова конференція 
«РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ГЕОГРАФІЇ, ТУРИЗМУ ТА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ» 
Україна, м. Львів, 20‒21 травня 2021 р. 

 

 27 

Необхідно зазначити, що в Україні є компанія, яка займається безпосередньо 
виготовленням глемпів – Glamping.UA. Підприємство відкрилося у 2018 році й вже за 3 роки 
планують вийти на точку беззбитковості. Наявність українських виробників глемпів 
забезпечує бізнес-ідею глемпінгу в Україні більш привабливою, адже не потрібно 
переплачувати за «намети», купуючи їх за кордоном. 

«Glamping.UA» пропонують такі види глемпів: [7] 
 BELL TENT - ідеальний намет для проведення фестивалів, поїздки на природу всією сім’єю.  
 FAMILY - родини з дітьми високо оцінять простір глемпу (є другий поверх з великим 

спальним місцем) та надзвичайний рівень безпеки. 
 SAFARI LIGHT - розкіш у простоті. Найменша модель серед поціновувачів мінімалізму. 

Найкраще рішення для організації риболовлі або сну. 
 SAFARI 
 ГЕОКУПОЛИ 
 BUBBLE GLAMP 

Щодо потенціалу й перспектив розвитку такого виду відпочинку, варто зазначити, що 
глемпінг має величезні можливості, оскільки основними його перевагами є:  

1. Відсутність значних капіталовкладень (організація і управління глемпінгом не 
вимагає великого штату співробітників);  

2. Високий рівень рентабельності (за попередніми підрахунками, навіть при 
заповнюваності 60 % і тільки в сезон глемпи окупаються за 2–3 роки);  

3. Простота організації (глемпінг-палатки – це тимчасові конструкції, тому на їх 
установку не потрібно спеціальних дозволів);  

4. Екологічність (глемпи повністю відповідають екологічним стандартам);  
5. Сприятливі умови функціонування (природно-ресурсна база країни та великий вибір 

місць для сезонного відпочинку); 
6. Маневреність (глемпи можна розміщувати в різних місцях хоч кожен сезон. Немає 

ризиків помилитися з популярністю турзони). 
Також, важливу роль у формуванні тенденцій розвитку даного виду розміщення 

відіграють результати проведених досліджень. Відповідно до яких було встановлено, що 
найбільш привабливим регіоном для організації глемпінгу є Закарпаття. (рис.1) 

 

 

Рис.1 Визначення регіону для встановлення глемпінгу 

Також, більшість туристів хотіли б для відпочинку у глемпінгу мати окремий дерев’яний 
будиночок (67 %), або будиночок із сучасних будівельних матеріалів, що буде гармонійно 
виглядати серед дикої природи (рис. 2). [11] 
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Рис. 2  Визначення найбільш затребуваних варіантів розміщення у глемпінгу 

 
Аналіз результатів анкетування свідчить, що до порад відмовитися на час відпочинку на 

природі від роботи на ноутбуці та розв’язання невирішених проблем більшість респондентів 
ще готові дослухатись, але фактично не в змозі змиритись із відсутністю благ цивілізації, які 
щоденно їх оточують. (рис.3) 

 

 
Рис. 3  Вимоги до місць проживання у глемпінгу 

 

Крім того, для того щоб оцінити перспективи розвитку глемпінгу в Україні, необхідно 
розглянути можливі варіанти для використання існуючого туристичного потенціалу. 
Враховуючи, що більшість подорожуючих мають за мету милування природою і ландшафтами, 
у 2008 році для популяризації вітчизняного туризму було проведено загальнонаціональну 
акцію «7 природних чудес України», переможцями якого було визнано: Біосферний заповідник  
«Асканія-Нова», Регіонально-ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя», Дністровський 
каньйон, Мармурову печеру, Національний природний парк «Подільські Товтри», озера Світязь 
та Синевир. Ці місця однозначно підходять для розвитку глемпінгу, що дозволить покращити 
рівень відпочинку та розміщення потенційних споживачів послуг. [10] 
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Але в різних регіонах України є ще значна кількість природних пам’яток, що не мають 
такої популярності через відсутність відповідної інфраструктури для активного туризму і 
відпочинку. До них, зокрема, належать: Урицькі скелі ( с. Урич Сколівського району Львівської 
області), Буцький каньйон (біля смт Буки Маньківського району Черкаської області), Івано-
Долинське родовище базальтів (село Базальтове Костопільського району Рівненської області). 

Висновки. Підсумовуючи, можемо впевнено говорити, що глемпінг в Україні є 
перспективним стартапом та має всі можливості для реалізації й поширення. До того ж на 
території нашої країни вже є підприємства, які позиціонують себе як місця для глемпінгу й 
невпинно розвиваються. Якщо вкласти зусилля в рекламу та популяризацію глемпінгу в Україні, 
він стане прибутковим та швидко окуповуватиметься, що є позитивним фактором для власників 
та інвесторів. Цей вид відпочинку відноситься до екотуризму, який вже є популярним в усьому 
світі. Можливість у комфортних умовах насолоджуватися відпочинком сам на сам з природою, 
забути про всі проблеми та обов’язки є привабливою пропозицією для сучасної людини, яка 
працює 24/7 та майже повністю зосереджена на віртуальному житті. Саме в глемпінгу кожен 
зможе насолодитися відчуттям спокою та підживитися енергією для подальших звершень. 
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Солотвинському карстовому районі (соляний карст) та в межиріччі Великої і Малої Угольки (вапняковий 
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Постановка проблеми. Карстоутворення властиве територіям, які складені 

легкорозчинними гірськими породами (сіль, вапняки). Наявність на Закарпатті карстових порід, 
сприяє активному розвитку карстових процесів і формуванню своєрідного карстового рельєфу.  

У роботі головне завдання полягає в з’ясуванні географічного поширення карстових форм 
рельєфу на території Закарпатської області. 

Виклад основного матеріалу. Походження терміну «карст» пов’язують  із  
південнослов’янським словом kras, що означає  скеля або камінь. Вперше увагу дослідників 
привернули своєрідні форми рельєфу й характер процесів на плато Карст (Словенія), пізніше слово 
карст утвердилося в науковій літературі для позначення своєрідних явищ, процесів, форм [3]. Отже, 
карст – це сукупність процесів та явищ, які пов’язані з розчиненням гірських порід водою і 
формування в результаті карстового рельєфу. Карстові форми рельєфу прийнято поділяти на 
поверхневі та підземні. До поверхневих карстових форм відносяться: карстові улоговини, долини, 
лійкі, останці, рови, а також кари та понори, а серед підземних карстових форм виділяють карстові 
печери, шахти та колодязі [8]. 

Форми карстового рельєфу поширені в Карпатах та  Закарпатському прогині. У Карпатах 
карст приурочений до північної частини Пенінської  зони і найкраще виявлений на межиріччі 
Великої і Малої Угольки, де ця зона складена вапняками та вапняковистими брекчіями [1]. 

На основі праць Рідуша Б. [6] та Симочко Г. [7], розглянемо деякі карстові печери 
Закарпатської області. 

Печера Дружба (колишня назва – Романія) є найбільшою печерою в Українських Карпатах, 
розміщена на території Угольського масиву, довжина проходів становить приблизно 1 км, а 
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глибина печери — 46 м. Поблизу с. Мала Уголька на висоті майже 500 м знаходиться вхід в 
печеру. Вхідний коридор являє собою кам’яний природний колодязь із шириною 1,5—2 м і 
глибиною 20 м [7]. На дні колодязя розміщений великий зал, а з нього в різні сторони 
розходяться декілька коридорів.   Розташування тут печери пов'язане із заляганням величезних 
блоків вапняку. У печері можна побачити різні за розміром та товщиною сталактити, а також 
геліктити (кам’яні трубки, які мають здатність згинатися, викручуватися, розгалужуватися у 
різних напрямках). 

Печери скелi Вiв - це комплекс печер, які мають складні переплетені ходи. Входи в 
печери розташовані на різних рівнях на північ, схід, південь. Печера «Білих стін» є найбільшою, 
довжина всіх її ходів становить 118 м. Вона має 5 окремих входів. У ній утворилися невеликі за 
розміром сталактити, а на стінах можна побачити натьоки коричневого, жовтого і білого 
кольорів. Середня температура повітря в печері 5 градусів С, а вологість – 100% [6]. 

Друга за довжиною ходів є печера Вів. Довжина ходів - 50 м. Вона розміщена у тектонічній 
тріщині між двома плитами. На відстані приблизно 200 м від печери Вів знаходиться вхід у печеру 
Експедиційна. Вхід у печеру неправильної видовженої форми, розміром 1,5 х 1м. Печера являє 
собою 24-метрову карстову шахту, яка закінчується двома невеликими залами. Температура 
повітря в печері 5 °С, вологість 100%. 

Печера “Перлина” має вхід висотою 1 м, шириною 0,6 м. Загальна довжина ходів складає 
38 м. Права стіна печери вкрита на всю довжину великим каскадним натьоком, який місцями 
доходить до стелі. Печера починає розширюватися на восьмому метрі, утворюючи невеликий 
зал, де можна стояти на повний ріст. У кінці печери були знайдені ікла печерного ведмедя. 
Температура повітря – 6,2 °С, вологість – 100% Інші печери скелі Вів малі за розмірами. До них 
відносяться печери «Обвальна» має довжину 29 м та « Затишок» - 13 м. Температури в печерах 
4 – 5 °С, а вологість 100%.  

На правому березі р. Мала Уголька розташувалися печери скелі Чурь. Тут знаходиться 7 
карстових порожнин, невеликих за розміром ( довжиною від 8 до 35 м), закладені вздовж 
тріщин вапнякового масиву. На скелі «Чурь» є невелика печера, яка носить таку ж назву як і 
сама скеля. Довжина печери «Чурь» становить 22 м. Печера має висоту 2,5 м. У печері 
знаходяться невеликі за розміром натьоки – сталактити. 

Печера «Прозорих стін» складається з двох порожнин довжиною 5 і 10 метрів. Стіни печери 
вкриті молочно - білим прозорим кальцитом із зеленим натьоком. На схід від печери  «Прозорих 
стін» знаходиться печера «Ведмеже ікло». Вхід в печеру «Ведмеже ікло» має ширину 10 м. Тут 
можна побачити багато вапнякових брил, які обвалилися із стелі. Приблизно через 10 м від входу в 
печеру вона зменшується і стає майже непрохідною, але через декілька метрів знову 
розширюється. Довжина печери 35 м. В печері зустрічаються різні за розмірами натічні форми – 
сталактити та сталагміти [7]. 

Карстовий міст – природний об’єкт, який має вигляд великої арки, знаходиться на північ 
від с. Мала Уголька.  Утворився даний карстовий об’єкт у вапняках юрського періоду, де 
карстові процеси проклали прохід шириною 10 м і висотою 3 м. Карстовий міст стоїть ніби на 
трьох «ногах», під ним людина може вільно пройти. Відкриті ділянки цієї величезної брили 
зайняті мохами та накипним лишайниками, які чергуються з невеликими дернинами рідкісних 
папоротей [6]. 

Печера «Молочний камінь» складена з білувато-голубого вапняку і має довжину 92 м. Вхід 
в печеру просторий 10 х 2,5 м. Печера має два ходи, які розходяться від входу. Західний хід  є 
глухим кутом, а східний переходить в досить просторий зал розміром 10 на 15 м і висотою до 
15 м. Він з'єднаний вузьким коротким ходом ще з одним невеликим залом, в якому сезонно 
тече невеличкий струмок. 

Ще одна печера Угольського масиву – печера Гребінь. Вона має два поверха. При вході в 
перечу можна побачити невелику галерею. Через три метри стеля різко піднімається вверх на 
висоту до 10 м.  Під ногами чорніє отвір злегка похиленого колодязя завглибшки до 13 м. У 
протилежній стіні на віддалі 12 м від колодязя видніє невеликий отвір. Це продовження 
печери, її другий поверх. Він невеликий і круто відходить вверх. При обстеженні другого 
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поверху був виявлений 15-метровий колодязь. Довжина печери – 71 метр. В печері можна 
побачити каскадні напливи, візерункові навіси. 

Печери Угольського масиву виникли досить давно, внаслідок вилуговування карстових 
порід. Про це свідчать численні сталактити, сталагміти інші натічні утворення, яким потрібно 
багато часу для росту [8]. 

Карст Закарпатського прогину пов'язаний з виходами на поверхню соленосних утворень 
середнього міоцену. Соляний карст вивчений в межах Солотвинської і Тереблінській структур [5].  

Дяків В.О., Білоніжка П.О [2] описали поверхневі і підземні карстові форми в Солотвині. 
Тут поширені такі карстові форми рельєфу, як:  кари, понори, лійки, колодязі і печери. 

Кари розвиваються на відслоненнях кам’яної солі, що виходять на денну поверхню. Соляні 
кари розвивались на поверхні соляних скель у районі соляного озера Кунігунда. Васлідок 
інтенсивних опадів сіль розчинялась та боріздками стікала у зниження рельєфу, залишаючи за 
собою гострі шпильчасті карові гребені. Протяжність карових гребенів сягає 1,5–2,0 м, а висота – 
12–15 см. Ширина U-подібних борозен не перевищувала 4–7 см. Зі зростанням стрімкості поверхні 
кари збільшувалися і досягали максимальних величин на стрімких схилах соляних скель. 
Вертикальні поверхні карових гребенів ускладнені різними за розміром борознами з гладкими 
заокругленими краями, водночас горизонтальні ділянки солі майже гладкі. 

Понори є досить поширеними карстовими формами, які зустрічаються в Солотвині. 
Протяжність понор може сягати  понад 10 – 15 м (по вертикалі). Збільшення розмірів понорів 
призводить до карстово-суфозійних явищ за рахунок чого утворюються більші форми 
карстового рельєфу, такі як – блюдця, лійки та вирви (великі лійки).  

Утворення карстових колодязів та печер пов’язане із розширенням понорів, розміщених 
над старими шахтами.  Карстові колодязі та печери зустрічаються в районі соляних озер, а 
також в деяких карстових лійках, і є їхнім продовженням углиб товщі солі від підошви 
покривних порід. Вони є вертикальними отворами різного (переважно округлого) поперечного 
перетину з гладкими стінами. 

Існують різні за розмірами та формою карстові лійки. Вони приурочені до ділянок 
підземного вилуговування на рівні соляного дзеркала (рис.1.). Їх середній діаметр становить 8 
м, глибина – 5 м. Найбільші карстові лійки наближаються за розмірами до карстових котловин 
та розташовані біля старих шахт. В поперечному перерізі  можуть сягати більше 80 м, з 
глибиною – 10–15 м. Відношення глибини до діаметра лійки понад 0,63 свідчить про її 
“молодість” та появу недавнього карстового провалу [2]. 

 

 

Рис.1. Карстові лійки у місцях порівняно повільного розмивання соляного дзеркала (за авторами 
Дяків В.О., Білоніжка П.О) [2]. 
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На території Закарпатської області в межах смт. Солотвино знаходиться група невеликих 
солених озер (Солотвинські озера). Виникнення Солотвинських озер пов’язане із просіданням 
поверхні при  видобутку солі із шахт, які розташовані неподалік. Найбільше з озер, Кунігунда , 
виникло в 1902 році, внаслідок просідання соляної шахти. 

В інформаційному щорічнику щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних 
процесів на території України (за 2018 р.) зазначається, що на початок спостережень (2007 рік) 
на ділянці закартовано 13 карстових воронок загальною площею 0,052871 км². З часом поверхня 
шахтного поля почала просідати утворюючи величезні вирви , які поступово заповнилися водою. 
У 2008 році карстових воронок стало 18 (загальна площа 0,149612 км²), у 2009 – 19 воронок 
(0,150711 км²). Станом на 2018 р.  у районі шахтних полів солерудника нараховується 24 
воронки‚ їх розміри змінюються від незначних (30 м в діаметрі та від 0,5 до 8 – 10 м за глибиною) 
до великих: довжиною від 5 до 260,0 м, шириною 30-180 м, глибиною до 40 м [4]. 

За знімками зробленими за допомогою геоінформаційної системи Google Earth можна 
простежити розвиток карстових процесів в Солотвині (рис.2.). На них ми можемо побачити що за 
період 2014–2020 рр. карстові провалля постійно збільшувалися, і поступово заповнювалися водою. 

Рис. 2. Динаміка розвитку карстових процесів в районі Солотвина виконане за допомогою 
геоінформаційної системи Google Earth, де         - карстові воронки, (фото автора) [9]. 

 

Загроза утворення карстових провалів досі існує. Значної шкоди карст завдає - житловим 
та дачним будинкам, будівлям рекреаційної зони біля соляних озер, лініям електропередач, 
комунальним дорогам [2]. 

 Карстові прояви спостерігаються також на території межиріччя Теребля-Тересва в 
районі населених пунктів Новоселиця - Теребля‚  тут поширені поверхневі карстові форми, а 
саме кари та воронки [5]. 

ВИСНОВКИ. В Закарпатській області представлені форми як підземного так і 
поверхневого карстового рельєфу. Типовими поверхневими формами карсового рельєфу є яри, 
улоговини, озера, карстові лійки, понори і кари, а підземними – колодязі і печери.  
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В районі Угольського масиву розміщені надзвичайно цікаві природні об’єкти - карстові 
печери. Всі вони різні за розмірами від найбільшої печери «Дружба» до найдрібніших, ще мало 
досліджених печер (Обвальна, Затишок).  

На території Закарпатського прогину, а саме в районі смт. Солотвино знаходиться зона 
активного розвитку соляного карсту. Прослідкувавши динаміку розвитку соляного карсту 
можна побачити що ситуація з карстовими процесами не покращується, а навпаки стає все 
більш небезпечною. І до тепер існує загроза утворення нових карстових провалів. Інтенсивне 
карсоутворення загрожує не лише населенню Солотвина, а здійснює великий вплив і на 
екологічну безпеку сусідніх країн. 
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Досліджено один із аспектів сучасної геоінформаційної системи та основні інструменти 
проектування геопорталів, які мають важливе значення у сучасному веб-картографуванні урбанізованих 
територій. Розглянуто один із можливих та розроблених інструментів веб-картографування на прикладі 
«велоінфраструктура м.Львова». Основна ідея полягає у цифровізації даних урбанізованих територій та 
збалансованого розвитку у сучасній економічній та екологічній політиці України. 

Ключові слова: веб-картографування, javaScript, Leaflet, геоінформаційні технології, цифровізація, 
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Оne of the aspects of modernity is investigated geoinformation system and the main tools for designing 
geoportals, which are important in modern web mapping of urban areas. Disassembled one from the possible 
and developed tools of web cartography on the applied "Cycling Infrastructure of Lviv". The main idea includes 
digitalization of data of urban areas and balanced development in modern economic and environmental policy of 
Ukraine. 
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В сучасному світі тенденція розвитку геоінформаційних технологій прогресує у всіх 
сферах діяльності людини, тому важливим аспектом даної тематики буде аналіз доступних 
взаємопов’язаних між собою наборів інструментів і сервісів для того, щоб веб-картографувати 
геопросторову інформацію для веб-порталів урбанізованих територій.  

На сучасному ринку розроблено велику кількість різних сервісів та інструментів, які 
дають можливість розробити веб-портал, який буде використовуватися для пошуку та доступу 
до географічної інформації. Для веб-картографування урбанізованих територій основна задача 
буде доставити геопросторові дані кінцевому користувачу. 

При проектуванні геопорталу у вигляді веб-картографічного ресурсу урбанізованих 
територій потрібно розуміти, об’єми геопросторових даних їх зберігання і обробку, тому для 
цього необхідно використовувати спеціальне програмне забезпечення - системи управління 
базами даних (СУБД), для яких використовують спеціальну мову – SQL (мова структурованих 
запитів) [2]. Приклади готових сервісів СУБД: Microsoft SQL Server, Oracle Database Center, 
PostgreSQL, MySQL, PostGIS. Окрім СУБД потрібно сформувати основу веб-порталу, для цього 
потрібні певні навички, якими володіють спеціалісти в IT сфері. Для розробки будь якого веб-
додатку потрібно мати необхідні вміння: знання мови розмітки сторінок HTML, знання мови 
стилів сторінок CSS, знання мови сценаріїв JavaScript, вміння серверного та системного 
адміністрування, також приблизно в половині випадків потрібні навички розробки серверної 
частини web-додатки [2]. 

Проте існують вже готові розробки інструментів, а саме безкоштовні бібліотеки Java-
script від сервісів Mapbox [6], Leaflet та інші, якими можна скористатися для оперативного 
досягнення мети і забезпечення надійної та якісної доставки геопросторових даних кінцевому 
користувачу за допомогою веб-порталів [5]. 
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Розробка проекту за допомогою цих сервісів, які є у вільному доступі, дозволяє скоротити 
ресурси для створення гео-порталу. Звісно, якщо розробник володіє початковою базою знань 
HTML та CSS. 

В нашому випадку для створення веб-картографічного матеріалу для геопорталу 
урбанізованих територій обрано Leaflet [5] (JavaScript бібліотека з відкритим сирцевим кодом 
для відображення мап на html-сторінках), що створює можливість застосовувати цей продукт з 
метою формування геопорталу урбанізованих територій. Перевагою цієї бібліотеки є те, що 
Leaflet має бути максимально легким і зосереджений на основному наборі функцій, простим 
способом розширення його функціоналу є використання сторонніх плагінів. Завдяки великій 
спільноті, яка стоїть за Leaflet, існує буквально сотні хороших і якісних плагінів на вибір, які 
спрощують формування веб-картографічного продукту. Плагіни класифікуються на певні 
групи, а саме: шари плитки та відображення базових карт, накладання даних, накладання 
дисплею, накладання взаємодієї, взаємодія з картою та різні інтеграції інших сервісів. 

Також на офіційному сайті крім плагінів доступний навчальний посібник (tutorials) та 
документація з відкритим кодом до плагінів, тощо [5]. 

Плагіни leaflet працюють на більшості мобільних та десктопних платформ, які 
підтримують стандарти HTML5 та CSS3. За допомогою обраного продукту Leaflet його техніко-
інструментальні можливості від користувача-розробника не потребується великого досвіду 
роботи за картографічними сервісами, він значно спрощує задачу інтеграції мапи на html-
сторінку. Бібліотека дозволяє працювати із різними шарами, в якості джерел мапи 
використовувати будь-якій публічний веб-сервіс тайлів (порізані зображення мапи). 
Завантажувати дані та накладати дані з GeoJSON файлів, змінювати стилі, додавати 
інтерактивні маркери [5]. 

Розробка веб-картографічного елементу на прикладі «велоінфраструктура м.Львова» для 
веб-порталу урбанізованих територій можна поділити умовна на кілька етапів (див. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Загальний алгоритм розробки веб-картографічного ресурсу 

 
Підготовчий етап. Він передбачає збір геоінформаційних даних їх опрацювання та 

підготовка технічного ресурсу. Результатом цього етапу повинна вийти сформована 
структурована основа геопросторових шарів, за допомогою ГІС-інструментів ArcGis, QGIS тощо, 
яка служитиме за основу веб-картографічного елементу та подальшому етапі розвитку [1]. Для 
розроблення «велоінфраструктура м. Львова» потрібні такі шари інформаційних даних: лінійні 
об’єкти велодоріжок та стежок (паркових зонах), точкові об’єкти місць оренди велосипеда, 
веломагазинів, оглядових точок (панорамний вид міста) та велопаркінгу [3]. Геоінформаційні 
дані будуть витягуватись з проекту OpenStreetMap (OSM)[7], які спрямовані на створення 
безкоштовного набору географічних даних у всьому світі. Також для набивання веб-сторінки 
плагінами та основними аспектами розмітки HTML потрібно редактор початкового коду - 
текстовий редактор для створення та редагування початкового коду програм. Він може бути 
окремим додатком, або інтегрованим в інтегроване середовище розробки. (Microsoft Visual 
Studio Code, Atom, notepad++ тощо)[8] 

Картографічний етап. Він передбачає збір всіх потрібних для даної тематики плагінів та 
функцій з бібліотеки Leaflet, які повинні надати інтернет сторінці готову веб-картографічну основу. 
Перший крок полягає у створені корінної папки з двома основними елементами: index.html, 
geojson.js. Після чого потрібно звернути увагу на геоінформаційні дані, оскільки у нашому випадку 
їх є достатньо багато і у зв’язку з цим на площині вони будуть налягати між собою та формувати 
графічний шум, тому на офіційному сайті Leaflet потрібно скачати плагін котрий групує та 
розгруповує залежно від масштабу певні об’єкти, щоб встановити плагін потрібно зайти у відділ 
(plagins), в групі (overlay display) вибрати (Clustering/Decluttering) та завантажити самий перший у 
списку плагін (Leaflet.markercluster) в завантаженому файлі потрібно папку (dist) надіслати в 
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корінну папку де будуть знаходитись основні файли.[5] Також кінцевий крок цього етапу буде 
експортування шарів інформації в файл jeojson, після чого закодувати їх в файл geojson.js. 

var майбутня назва шара = { 
вміст файлу JeoGSON (переглянути його вміст можна за допомогою 

редактор початкового коду) 
    }, [5] 

Геопортальний етап. Передбачає створення веб-картографічну основу з набитим вмістом, 
який слугуватиме одним з тематичних елементів гео-порталу. На цьому етапі передбачається 
набивання HTML основними функціями для відображення геопросторових даних кінцевому 
користувачу. Рекомендацією буде вивчити базове знання будови HTML на рівні початківця. Для 
набивання HTML доцільно буде користуватись навчальний посібник, який є у вільному доступі на 
офіційному сайті. Розпочнемо з підготовки сторінки, перш ніж писати будь-який код для карти, 
вам потрібно виконати наступні етапи підготовки на своїй сторінці [3]: 

1. Підключити файл CSS Leaflet з онлайн бібліотеки у контейнері (head) вашого 
HTML документа: 

<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.css" 
integrity="sha512-

xodZBNTC5n17Xt2atTPuE1HxjVMSvLVW9ocqUKLsCC5CXdbqCmblAshOMAS6/keqq/sMZMZ
19scR4PsZChSR7A==" 

crossorigin=""/> 
2. Підключити файл JavaScript leaflet з онлайн бібліотеки після CSS: 
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/leaflet.js" 
integrity="sha512-

XQoYMqMTK8LvdxXYG3nZ448hOEQiglfqkJs1NOQV44cWnUrBc8PkAOcXy20w0vlaXaVUearIO
BhiXZ5V3ynxwA==" 

crossorigin=""></script> 
3. Підключення завантаженого нами плагіну (кластер): 
<link rel="stylesheet" href="../dist/MarkerCluster.css(посилання на файл)" /> 
<link rel="stylesheet" href="../dist/MarkerCluster.Default.css(посилання на файл)" /> 
<script src="../dist/leaflet.markercluster-src.js(посилання на файл)"></script> 
4. Після чого поставити div елемент з певним id місцем, де ви хочете, щоб була 

ваша карта:  <div id="mapid"></div> 
5. Якщо ви хочете, щоб ваша карта була розширенням на весь екран: 
<style> 
#map {position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 0; right: 0;} 
</style> [5] 
Після підготовки основного фундаменту для сторінки потрібно вибрати базову 

картографічну основу, яка слугуватиме підстилкою для веб-карти[5]: 
створюємо об'єкт(var) mymap, розміщуємо його в div-області mapid й визначаємо яку 

точку відображати та на якому масштабі(детальніше у методичці на офіційному сайті leaflet: 
var mymap = L.map('mapid'). setView([49.84, 24.02], 14); (в квадратних душках вигляд на 

обрані нами географічні координати та рівень масштабування) 
підключення базових карт:  
L.tileLayer( API посилання на карту, в нашому випадку основа mapbox/streets, як правильно 

підключити можна глянути у методичці leaflet) [6] 
}).addTo(mymap); 
Наступний крок це додавання геоінформаційних шарів (geojson який прописаний у 

javascript) у HTML: 
L.geoJSON(назва шару, яку ви назвали у картографічному етапі).addTo(mymap); 
Після чого кожному шару (geoJSON) прописуємо кластер (завантажений нами плагін): 
var назва кластеру = L.markerClusterGroup(); 
  markers1.addLayer(назва geojson).addLayers([назва geojson]); 
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Тепер залишається лише створити елемент керування шарами та додати його на карту. 
Існує два типи шарів: (1) базові шари, які взаємно виключають один одного (лише один може 
бути видимим на вашій карті одночасно), наприклад, шари плитки, і (2) накладення, які є усіма 
іншими матеріалами, які ви кладете поверх базові шари. У цьому прикладі показано лише для 
перемикання другого типу шарів (готових кластерів)[5]: 

var overlayMaps = { 
    "Велодоріжка": marker5,     (даємо кожному елементу "підпис": прив’язка до кластеру) 
    "Оренда велосипеда": markers2, 
    "Стежки": pathwayL, 
    "Веломагазини": markers3, 
    "Оглядові точки": markers4, 
    "Велопарковка": markers1 
}; 
Завершальний крок це додавання елемент керування шарами на карту, для можливості 

перемикання шарів: 
L.control.layers(overlayMaps).addTo(mymap); 
Кінцевим етапом було додано 4 базових карти, 6 шарів та доданий елемент керування 

шарами як першого так і другого типу (див. рис. 2). Також готовий результат можна 
переглянути в вільному доступі в інтернеті через QR CODE (див. рис. 3). 

Обраний інструментарій створення інтерактивних карт для геопорталів урбанізованих 
територій в повній мірі дозволяє відображувати різні гео-інформаційні векторні та растрові 
дані кінцевому користувачу. Взагалі, javaScript бібліотека leaflet дає великий потенціал 
розробнику геопорталу та дозволяє значно швидше та ефективніше створювати веб-
картографічні елементи. 

 

 
Рис. 2. Загальний вигляд веб-картографічного додатку 

 

 
Рис. 3. QR code доступу на веб-картографічний ресурс 
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Метою дослідження є визначення найпопулярніших світових та вітчизняних винних брендів як 

маркетингових інструментів закладів ресторанного господарства. Висвітлено сутність  винних брендів 
та їх значення для виробника та споживача. На основі рейтингу вітчизняних та міжнародних винних 
брендів визначено та охарактеризовано топові винні бренди. Крім того, представлено найкращі винні 
бари в Україні, що виступають основними промоутерами винних брендів, а також сприяють розвитку 
барної справи та сомельє, ресторанного бізнесу та гастрономічного туризму в Україні.  
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Вступ. Дієвими маркетинговими інструментами закладів ресторанного господарства є 
меню, високий рівень обслуговування і широкий вибір винної карти. Споживач найчастіше 
купує асоціації, імідж та інші нематеріальні цінності. Ефективна комунікація між споживачем і 
виробником відбувається за рахунок технології створення і впровадження бренду [2]. Отже, 
бренд, у тому числі і винний, є значущим інструментом, що додає цінності, створює репутацію 
та впливає на вибір споживача на користь цього продукту. Як наслідок, сильний винний бренд 
стає активом виробника, який збільшує його прибуток, а споживачу гарантує якість продукції. 

Винний бренд – це назва, зображення чи логотип, пов’язані з конкретним винним 
продуктом, що викликає позитивний емоційний резонанс у споживача. Завдяки брендингу, як 
складової успішного функціонування підприємства на туристичному ринку, чітко 
простежується взаємозалежність між лідерами світової виноробної галузі та популярністю 
їхнього продукту серед споживачів. Тому не дивно, що найбільш впізнавані винні бренди 
належать провідним виробникам вина у світі – Франції, Італії, Іспанії.   

Виклад основного матеріалу. Метою дослідження є визначення найпопулярніших 
світових та вітчизняних винних брендів як маркетингових інструментів закладів ресторанного 
господарства, а також найкращих винних барів як основних промоутерів винних брендів. 

У дослідженні використано абстрактно-логічний метод для формування й узагальнення 
теоретичних засад сутності винного бренду як маркетингового інструменту закладів 
ресторанного господарства. Інформаційною базою стали дані «Drinks International» [5], «Wine 
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Intelligence», «ММІ Україна» [1] щодо ранжирування винних брендів та визначення їхнього 
місця в загальному рейтингу вітчизняних та міжнародних брендів, а також «Ukrainian Bar 
Awards» [3], що є єдиним професійним рейтингом барів України. 

У статті удосконалено трактування сутності винних брендів як маркетингових 
інструментів закладів ресторанного господарства. На основі рейтингу вітчизняних та 
міжнародних винних брендів визначено найкращі винні бренди. Крім того, представлено 
найкращі винні бари, які популяризують винні бренди. 

Бренд – це набагато більше, ніж етикетка вина. Бренд не має матеріальних або 
функціональних атрибутів, бренд є спільно створений власником торгової марки та 
споживачем як розумовий переклад, абстракція ідеї у свідомості споживача [4]. 

У виноробній галузі унікальне позиціонування винного бренду складніше, ніж у інших 
галузях через все частіше збільшення кількості виноробів, сортів вина, асортименту винних 
брендів (сьогодні налічується понад 20 000 світових брендів). З метою виявлення лідерів 
світової виноробної галузі, журнал «Drinks International», спільно з відомою спеціалізованою 
фірмою з дослідження винного ринку та консультацій «Wine Intelligence», опублікував список 
50 найпопулярніших світових винних брендів [5; 6]. Зокрема, було проведено опитування, в 
якому взяли участь більше 200 винних професіоналів з 48 різних країн, включаючи покупців, 
сомельє, виноробів, консультантів, письменників, продавців, власників барів, аналітиків. За 
результатами опитування було одержано список «The world's Most Admired Wine Brands-2020». 
Рейтинг ТОП-10 найпопулярніших винних брендів 2020-го року представлено у табл. 1. 

Таблиця 1 
ТОП-10 найпопулярніших світових винних брендів – 2020  

Номер у 
рейтингу 

Назва 
бренду 

Країна Логотип 
Номер у 

рейтингу 
Назва  

бренду 
Країна Логотип 

1 Catena Аргентина 
 

6 
 

Antinori Італія 
 

2 Penfolds Австралія 
 

7 Symington Португалія 
 

3 
Familia 
Torres  

Іспанія 
 

8 
Villa 

Maria 
Нова 

Зеландія  

4 
19 

Crimes 
Австралія 

 
9 

Vega 
Sicilia 

Іспанія 
 

5 
Concha 
Y Toro 

Чилі  10 
Cloudy 

Bay 
Нова 

Зеландія  
Джерело: складено авторами на основі джерел [5; 6] 
 

Найбільша кількість брендів, які увійшли до списку 50-ти найкращих у світі, знаходяться 
на території Франції – 8. Друге місце посідає Італія з кількістю 7 винних брендів. На території 
Іспанії, США та Чилі виокремлено по 6 винних брендів.  В Австралії та Новій Зеландії – по 5.  

Лідерські позиції в рейтингу 2020р. займає винний бренд Аргентини «Catena». Це 
сімейна виноробня, яка знаходиться у Mendoza, що славиться виробництвом найкращого у світі 
Malbec. Вина Catena готові до вживання майже відразу після бутилювання, а також вони 
прекрасно дозрівають протягом 10-12 років. 

«Penfolds» – найпопулярніша австралійська марка вина. Виноробне господарство 
засноване в середині XIX століття англійським лікарем Крістофером Роусон Пенфолдом і його 
дружиною Мері, які емігрували в Австралію. Це одне з найстаріших виноробних господарств 
континенту, входить до складу Treasury Wine Estates. Переважають сорти винограду – Шираз, 
Каберне Совіньйон, Піно Нуар , Піно Сі , Шардоне та Рислінг. Бренд «Penfolds» фокусується на 
якості та постійних інвестиціях у маркетинг для підтримки своїх лідерських позицій. 

Іспанська виноробня «Familia Torres» посіла третю сходинку в рейтингу. Бренд вразив 
якістю та стабільністю вин і був визнаний найбільш впізнаваним винним брендом у Європі. З 
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1870 р. виноробня є символом гармонійного поєднання традицій і нових технологій, що 
дозволило їй завоювати позицію лідера в області вин і бренді преміум-класу. 

Історія винного бренду «19 Crimes» розпочалася у 2013 р. На винні етикетки нанесені 19 
правопорушень, які у 1778 р. в Англії було опубліковано у списку 19 злочинів, за які 
відправляли у вигнання. Крім того, кожна пляшка «розмовляє». Для цього треба встановити 
додаток Living Wine Labels, навести на обличчя на етикетці і картинка оживе. Споживача чекає 
історія злочинця «з перших вуст». Додаток доступний для скачування для IOS та Android. 

«Concha Y Toro» – найбільший виробник вин Латинської Америки, один із світових 
лідерів. Чилійська виноробня має більш, ніж 100-річну історію. У портфелі компанії такі бренди 
як Frontera, Casillero del Diablo, Marques de Casa Concha, а також культові вина. 

«Antinori» – італійський винний бренд регіону Тоскана з 1385 р. Стиль вина – 
супертоскана і К'янті. Виноробня славиться дивовижною архітектурою, побудована за 
проектом відомого архітектора Марко Казамонті. Концепція – «невидима виноробня»: будівля 
повторює вигин пагорба, йдучи під землю і не порушуючи гармонії природного пейзажу. 

«Symington Family Estates» – один з провідних португальських виробників вина, власник 
виноградників у долині Дору (найбільший у світі гірський виноградник та об’єкт Світової 
спадщини ЮНЕСКО). Symington Family Estates володіє та управляє чотирма провідними 
портовими будинками – Graham's, Dow's, Warre's та Cockburn's, а також портфелем вин Douro.  

«Villa Maria» – найбільш титулована виноробня Нової Зеландії, заснована у 1961 р. 
Сьогодні виготовляє вино в 4 регіонах: Окленд, Гісборн, Хокс-Бей і Мальборо. 

Іспанська виноробня «Vega Sicilia» розташована у провінції Вальядолід – Кастилія-Леон. 
Вина Vega Sicilia відомі в усьому світі як одні з кращих і найдорожчих червоних вин. Вартість 
топового зразка може доходити в середньому до $ 388 за пляшку. 

«Cloudy Bay» заснована у 1985 р., одна з перших п’яти виноробень у Мальборо (Нова 
Зеландія). Винзавод був названий на честь Хмарної затоки, на яку потрапив Джеймс Кук під час 
своєї подорожі до Нової Зеландії у 1770 р. У 2012 р. на території винного дому відкритий VIP 
готель «The Shack» з розкішним видом на гори і виноградники терруару. 

Варто зазначити, що вітчизняні винні бренди значно відстають від світових за рівнем 
впізнаваності на міжнародній арені. Однією з основних ланок ресурсної бази для розвитку 
вітчизняної винної індустрії є малі та середні підприємства виноробів. Вони володіють 
власними територіями з виноградниками, впізнаваними торговими марками. 

Інформаційне агентство «УНН» у 2020 р. оприлюднило результати соціологічного 
дослідження «ММІ Україна» [1], де назвало ТОП-8 найпопулярніших вітчизняних винних 
брендів. Результати дослідження представлено у табл. 2. 

Таблиця 2 

ТОП-8 вітчизняних винних брендів – 2020 

Номер у 
рейтингу 

Назва 
бренду 

Регіон Логотип 
Номер у 

рейтингу 
Назва 

бренду 
Регіон Логотип 

1 Koblevo 
Миколаївська 

обл.  
5 Oreanda 

Одеська 
обл.  

2 Shabo Одеська обл.  6 Mikado 
Одеська 

обл.  

3 Koktebel АР Крим 
 

7 Villa Krim АР Крим  

4 Inkerman АР Крим 
 

8 Bolgrad 
Одеська 

обл.  
 Джерело: складено авторами на основі джерела [1] 
 

У 2020р. рейтинг вітчизняних винних брендів очолила компанія «Koblevo». 
Виноградники знаходяться в унікальній природній зоні поміж теплим Чорним морем та 
заповідним Тилігульським лиманом. Неповторні грунтово-кліматичні умови цієї місцевості 
дозволяють вирощувати виноград кращих європейських сортів. Основні сорти винограду: 
Аліготе, Шардоне, Совіньйон блан, Ркацителі, Іршаї Олівер, Рислінг рейнський, Мускат 
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Оттонель і Трамінер рожевий Каберне Совіньйон, Мускат гамбурзький, Мерло, Одеський 
чорний , Бастардо магарачський, Сапераві та інші. 

«Shabo» – один із стародавніх теруарів Європи, оскільки понад 2,5 тисячі років тому 
стародавні греки першими висадили тут виноградники. У 2003 р. було створено компанію 
«Шабо» – український виноробний комплекс з повним циклом виробництва. Центр культури 
вина Shabo розташовано в курортній зоні Одеської області й об’єднує в собі сучасне 
високотехнологічне виробництво та унікальні культурні й історичні об’єкти. 

Вина «Koktebel» – це втілення кращих традицій виноробства, які беруть свій початок з 
1879 р. Виробництво здійснюється за класичною рецептурою з кращих сортів винограду. 
Підприємство працює за сучасними європейськими технологіями на обладнанні провідних 
виробників – Франції, Італії, Угорщини. Високу якість продукції «Коктебель» підтверджують 
128 Золотих, 42 Срібних, 12 Бронзових медалей, а також безліч дипломів і грамот, завойованих 
на міжнародних конкурсах і дегустаціях. Авторські вина – Монте Розе, Монте Блан, Монте Руж. 

Історія вин «Inkerman» почалася у 1961 р., коли був заснований «Інкерманський завод 
марочних вин». Сьогодні ТОВ «ІНКЕРМАН УКРАЇНА» здійснює виробництво тихих та ігристих 
вин під брендом Inkerman для реалізації на території України. 

«Oreanda» – відомий і популярний бренд ігристих і тихих вин, позиціонує більше 10 років 
на ринку України. Виноградники знаходяться в 30 км від Одеси на тій же географічній широті, 
що і французька провінція Коньяк (Cognac). У результаті сприятливих кліматичних умов 
виноград набуває унікального аромату, соковитості та кількості цукру, які надають 
витончений смак і аромат винам. 

«Mikado» – винний бренд Одеської області. Технологія виробництва: підігріте натуральне 
вино (червоне або біле) настоюють на натуральних сушених плодах сливи, смородини, вишні, 
абрикоса. Таким чином, вино набуває смаку й аромату фрукта. Ця технологія відповідає 
японській традиції виробництва японських фруктових вин. Застосовують в якості аперитиву, 
дижестиву і для приготування літніх освіжаючих коктейлів з льодом. 

Вина «Villa Krim» на ринку з 2012 р. За цей час вино завоювало безліч нагород і 
похвальних відгуків експертів. Сьогодні це перше кримське вино європейської якості. 
Виноградники розташовані на території кримських гірських долин. Кліматичні умови 
забезпечує визрівання соковитих і солодких виноградних ягід з вражаючим фруктовим 
ароматом і насиченим смаком. Ґрунти насичені рожевим кварцом, тому вирощений виноград 
володіє підвищеним вмістом цього мінералу. 

«Bolgrad» – винний бренд Одеської області. Болградський регіон – безперечний чемпіон 
України за площами виноградників (6000 га). Незважаючи на молодість бренду, його 
передісторія почалася більше 100 років тому – у 1900 р. Вина Болград на виставках у Туреччині, 
Словаччині та Угорщині отримали 2 бронзові та 3 срібні медалі. 

Сьогодні все більше українських сомельє додає до своїх колекцій місцеві сорти вина. Тож 
легко насолодитися українським вином у багатьох закладах. Основними промоутерами винних 
брендів є заклади ресторанного господарства – винні бари. У цих барах споживач завжди 
знайде найкраще, що може запропонувати світове та українське виноробство. Серед них варто 
відзначити: «Like a Local’s» у Києві (існує багатий вибір вин з невеликих сімейних ферм, а також 
низка унікальних ексклюзивних вин); «Bernardazzi» в Одесі (ресторан неодноразово отримував 
національні ресторанні нагороди, тут можна знайти вина майже з усього світу, а також деякі 
найцікавіші вітчизняні вина); винний бар «Vinsanto» у Києві (тут є великий вибір європейських 
вин); «Park Art of Rest» у Львові (здивує гостей своєю атмосферою, якістю кухні та дуже гідним 
вибором українських вин); «Win Bar» у Києві (найкращий винний бар України за версією 
Національної ресторанної премії Salt). 

У 2020 р. оголошено переможців першої Української Барної Премії. Це перший і єдиний 
професійний рейтинг в Україні, покликаний розвивати культуру гостинності України, сприяти 
розвитку барної справи, ресторанного бізнесу та гастрономії [3]. У номінації «Винний бар» були 
представлені бари, де продаж вина становить більше половини загальних продажів 
алкогольних напоїв. Загальна кількість номінантів – 33 заклади ресторанного господарства, 
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зокрема: 2 – Дніпро, 16 – Київ, 5 – Львів, 6 – Одеса, 2 – Полтава, 2 – Харків. Першу п’ятірку лідерів 
номінації «Винний бар» очолили:  

1) Win Bar (м. Київ) – 84 голоси. Один з найкрасивіших винних барів міста, у якому винна 
карта оновлюється в залежності від сезону. У Win Bar пропонують різні класичні вина, а також 
автохтони, органічні вина і вина з лімітованих колекцій. 

2) Benjamin wine & bar (м. Одеса) – 73 голоси. Винний бар-ресторан формату modern bistro 
розташований в центрі Одеси. Автори концепції закладу надихнулись роботою власника 
невеличкого ресторану в провінції Бордо, який майстерно робив кілька справ одночасно. Меню 
цікаве авторським антипасті та закусками, які смакують з вином. 

3) The Room Wine Bar (м. Львів) – 64 голоси. Винний бар розташований в історичному 
центрі Львова. Атмосферний інтер’єр невеликого приміщення доповнюють стелажі і полиці з 
пляшками вина з колекції закладу. Тут представлений широкий асортимент європейських вин, 
наприклад, Bodegas Borsao Blanco, Aia Vecchia Morellino di Scansano, Saint Clair Sauvignon Rose.  

4) Пара Джанов і Портвейн (м. Львів) – 64 голоси. Ресторан відкрився у 2019 р. в центрі 
Львова. Автор концепції –  ресторатор Вардкес Арзуманян. Першочерговою ідеєю авторів 
концепції закладу було створення винного бару, проте акцент зробили на великому виборі 
портвейнів, хересів та вермутів. 

5) Winovnik (м. Дніпро) – 59 голосів. Ресторан авторської кухні у центрі Дніпра із 
затишним інтер’єром, великим вибором побокальних позицій вина та коктейлями. Вдень у 
закладі подають бранчі від шефа, які можна смакувати на літній терасі. 

Крім того, визначено переможців першої Української Барної Премії 2020 у номінаціях: 
«Бар в готелі» – 11 Mirrors Rooftop Restaurant & Bar, Київ; «Бар в ресторані» – BARVY, Київ; 
«Тематичний бар» –ZELDA BAR, Одеса; «Дизайн бару» –  The Fitz, Одеса; «Команда бару» – Bar 
Baczewski, Львів; «Бар-відкриття року» – Beatnik bar, Київ та ін. [3]. 

Висновки. Винні бренди – це не тільки продажі великого обсягу, бренд може включати 
незначні, проте вишукані вина. Деякі вина ненавмисно досягають брендингу завдяки 
оригінальному букету аромату, неповторним смаковим якостям чи знаковому дизайну 
етикетки. Вони викликають миттєве та потужне визнання для будь-якого любителя вин. Так, 
ринкові сили роблять ці вина одними з найдорожчих і затребуваних на планеті. Інші вина 
мають фірмовий стиль як частину наперед визначеної маркетингової стратегії. Це може 
включати спонсорство, розкішну упаковку, вишукані випуски продуктів, рекламу та PR. Винні 
бренди дають споживачам впевненість і прив’язаність до винного продукту. Тому відомі 
заклади ресторанного господарства широко застосовують винні бренди як маркетинговий 
інструмент для залучення клієнтів. Однак мова йде більше про світові марки вин. Тому 
важливо популяризувати саме вітчизняні винні бренди для позиціонування України як 
перспективної дестинації винного туризму. 
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Досліджено сучасний стан використання гідроенергетичних ресурсів Закарпатської області та 
перспектив і проблем їх подальшого розвитку. Світові тенденції показують, що дедалі гострішою постає 
проблема енергетичного забезпечення, традиційні джерела енергії не повністю задовольняють попиту 
та мають потужне навантаження на довколишнє середовище. Тому важливим є розвиток 
альтернативних джерел енергії. Закарпатська область має потенціал для розвитку гідроенергетики, 
термальної, сонячної, вітрової енергетики. Доцільним є питання підвищення енергозабезпечення 
Закарпаття за рахунок власних можливостей. 

Ключові слова: гідроенергетика; мала гідроенергетика; гідропотенціал, відновлювані енергетичні 
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The current state of use of hydropower resources of the Transcarpathian region and prospects and 
problems of their further development are studied. Global trends show that the problem of energy supply is 
becoming more acute, traditional energy sources do not fully meet demand and have a strong impact on the 
environment. Therefore, the development of alternative energy sources is important. Transcarpathian region has 
the potential for the development of hydropower, thermal, solar, wind energy. It is expedient to increase the 
energy supply of Transcarpathia at the expense of its own capabilities. 
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Вступ. Закарпатська область не забезпечує себе повністю власною енергією. Понад 90% 

енергетичних потреб області забезпечує Бурштинська ТЕС (теплова електростанція), що 
розташована в Івано–Франківській області. І через велику віддаленість від споживача це 
спричиняє значні втрати енергії у мережі та нестабільність її надходження. Закарпаття має 
великий потенціал відновлюваних енергетичних ресурсів серед областей України, та їх 
застосування відбувається дуже повільно. 

Мeта poбoти пoлягaє в дocлiджeнi гідроенергетики Зaкapпaття: її сучасного cтaну тa 
пepcпeктив розвитку.  

Закарпатська область має найгустішу в Україні річкову мережу – 1,7 . Тут 

переважають гірські річки, площа водозбору яких становить 75% від території області, решта 
площі припадає на передгірно-рівнинні річки. Такий поділ є сприятливим фактором для 
розвитку гідроенергетики в цьому регіоні. 

Відбувається формування 9429 водотоків, загальною довжиною 19866 км, із них 9277 – це 
малі річки довжиною до 10 км, 152 річки довжиною більше 10 км. Довшими за 100 км в регіоні 
є лише 4 річки: Тиса, Латориця, Уж, Боржава, до основних водотоків Закарпаття належать 
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також Теребля, Тересва, Ріка з їхніми притоками. Гірськими вважають верхні та середні течії 
таких річок області: Чорна Тиса, Біла Тиса, Тиса (до смт Великий Бичків), Косівська, Шопурка, 
Тересва (до с. Дубове), Теребля (до с. Драгове), Ріка (до с. Березове), Боржава (до с. Довге), 
Латориця (до м.Свалява), Уж (до м. Ужгород). 

В регіоні переважає дощове живлення річок  40% річного стоку, на снігове та підземне 
живлення – припадає відповідно по 30%. Середній багаторічний поверхневий стік становить 57,6 
тис.  з 1  на рік (по Україні – 88,5 тис. з 1  на рік). Упродовж року стік є дуже 

нерівномірним, майже 75 % стоку припадає на весняні й осінні паводки і лише 25% – на літо та зиму. 
В Карпатах відбувається формування паводків з різкими підйомами та спадами рівнів 

води. Проходження високих рівнів вод становить від 3 до 8 діб. Межені в осінньо зимовий 
період є нестійкими та нетривалі в часі, через випадання дощів і відлиги. Найменші витрати 
води спостерігаються в зимову межень, вони формуються лише за рахунок підземних вод. 

Для водозбору верхів’я басейну річки Тиса характерним є гірський ландшафт і значна 
залісеність водозбірних площ. Такий ландшафт впливає як на інтенсивність атмосферних процесів, 
так і на темпи стоку, де відбувається розподіл водних ресурсів через мережу гірських долин. 

Для гірської частини Закарпаття характерне випадання 900–1400 мм опадів, тоді як у 
низовинній частині – 600– 700 мм, в окремі роки можливе випадання двох середньорічних 
норм, відповідно і найбільші модулі стоку є характерними для гірських річок. Наприклад, у 
верхів’ях річок Тересва, Шопурка, Мокрянка середньорічний поверхневий стік з 1 площі 

становить понад 1 млн води (модуль стоку близько 40 л/с), а в середньогір’ї цей показник є 
нижчим у двічі. 

Завдяки прийняттю законодавчих норм стосовно розвитку «зеленої енергетики», стан 
гідроенергетики на Закарпатті зрушив із «мертвого місця». Зріс інтерес до використання 
гідроресурсного потенціалу області та почали з’являтись інвестори, що в свою чергу 
спричинило обговорення питань про вплив малих ГЕС на довколишнє середовище.[5] Адже 
важливим є саме раціональне використання природного потенціалу області, що відповідає 
світовим нормам сталого розвитку та дозволить забезпечити енергетичні потреби Закарпаття 
з мінімальним впливом на довкілля. 

Виробництво електроенергії на сьогодні в області здійснюється на 11 
гідроелектростанціях загальною потужністю 39,95 МВт: 

 Теребле–Рікській ГЕС (27,0 МВт); 
 Оноківській ГЕС (2,65 МВт); 
 Ужгородській ГЕС (1,9 МВт); 
 ГЕС у с. Нижній Бистрий, Хустський район (1,7 МВт); 
 Краснянській ГЕС (1,16 МВт); 
 Тур’я Полянській ГЕС – Шипіт-1 (1,02 МВт); 

 Тур’я–Полянській ГЕС – Шипіт-2 (1,0 МВт); 
 Міні ГЕС у с. Лопухово Тячівського району (0,996 МВт); 

 Міні ГЕС у с. Усть Чорна Тячівського району (0,996 МВт); 

 Міні ГЕС у с. Руська Мокра Тячівського району (0,996 МВт); 

 Білинській ГЕС (0,63 МВт).  
Власне виробництво електроенергії зазначеними гідроелектростанціями за 12 місяців 

2018 року становило 112,0 млн кВт/год, що становить 6,2% від загального споживання. 
Закарпатська область споживає біля 1800 млн. кВт/год електроенергії, із них виробництво 
електроенергії власними ГЕС біля 112 млн кВт/год, це підтверджує, що область практично 
повністю залежить від поставок електроенергії із енергосистеми.[5, 6] 

При створенні гідроенергетичних об’єктів необхідно враховувати можливості 
довколишнього середовища, та ступінь антропогенного навантаження яке воно здатне 
витримати без деградації чи руйнування системи. До прикладу, для дериваційних ГЕС є 
обов’язковою наявність санітарного стоку (мінімальна кількість води, що заборонено 
відводити з потоку для запобігання його зникнення). Величина санітарного стоку дорівнює 
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його мінімуму з повторюваністю хоча б один раз на 20 років (зазвичай це 95% забезпеченість), 
вона забезпечує здатність зберігати у водотоці присутню там флору і фауну.  

Відповідно, при будівництві малих ГЕС при проектуванні висуваються жорсткі геологічні 
вимоги, особливо в гірських районах. Геоморфологічні особливості районів для створення ГЕС 
зумовлені складним геологічним розвитком Карпатської гірської системи та її передгірних 
ділянок. Техногенна діяльність може сприяти активізації небезпечних геологічних процесів, 
таких як ерозія, зсуви, обвали, селі.  

Ще одним фактором який потрібно врахувати при будівництві гідротехнічних споруд це 
сейсмічна активність Закарпаття. Адже воно є сейсмічно активним регіоном. Значні сейсмічні 
процеси відбуваються в Закарпатті, де неодноразово фіксувались землетруси інтенсивністю 
6 7 балів. Епіцентри цих землетрусів знаходилися в районах Сваляви, Довгого, Тересви, 
Мукачева, Ужгорода. Крім того, відчутними в регіоні є землетруси, що відбуваються за її 
межами – гори Вранча в Румунії. Відповідно до будівельних норм і правил Закарпаття можна 
розділити на дві частини: зона з сейсмічністю 6 балів, що знаходиться північніше лінії 
Волосянка – Міжгір’я – Усть Чорна – Кваси та зона з сейсмічністю 7 балів, що знаходиться 
південніше цієї лінії. 

Найважливішим фактором, який необхідно враховувати при проектуванні малих 
гідроелектростанцій є особливості водного режиму даної річки. Таким сином, для річок 
Закарпаття характерна наявність паводків упродовж року та нестійких періодів межені влітку 
й взимку, відсутності чітко вираженої весняної повені. Враховуючи ці особливості водного 
режиму, річковий стік Закарпаття протягом року є нерівномірним, через що виникає 
необхідність системи регулювання роботи мережі ГЕС. Така система припиняла б роботу ГЕС в 
меженні періоди та максимально ефективно працювала в періоди повеней також зменшуючи їх 
негативні наслідки (завдяки існуванню акумулюючих водосховищ). 

Водночас створення ГЕС з водосховищами негативно впливає на видовий склад та 
кількість живих організмів у водотоках. Відбуваються процеси замулення водосховищ та 
зменшенні швидкості водного потоку у ньому. Водосховища ГЕС також впливають на 
мікроклімат довколишніх ландшафтів. У прибережній зоні змінюється радіаційний баланс, 
температура й вологость повітря, вітровий режим й кількість опадів, звісно ці зміни залежать 
від параметрів водосховища.[1] 

Важливим також є питання збереження річкової флори та фауни, адже греблі 
перекривають шляхи міграції риби, також риба гине при потраплянні у турбіни ГЕС. Для 
запобігання цього, при будівництві МГЕС необхідно використовувати спеціальні захисні 
решітки на водозаборі, що захистить рибу від потрапляння у дериваційний канал чи 
трубопровід, або будувати обвідні канали для міграції риби.[1, 11] 

Відповідно до прийнятого Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо встановлення «зеленого тарифу» (2008р.) державне підприємство “Енергоринок”, яке 
повинне купувати за «зеленим тарифом» електроенергію, вироблену електростанціями, що 
використовують альтернативні джерела енергії.[3] Впровадження «зеленого тарифу» мало б 
стимулювати розвиток гідроенергетики. Але разом із його впровадженням, держава підвищила 
ціну за використання води для енергетики, через це підприємство, що має каскад ГЕС на одній 
річці, платить за використання води кожною ГЕС. 

Важливою проблемою розвитку гідроенергетики на Закарпатті є недосконала 
законодавча база. Інвестору, що хоче створити малу або міні ГЕС доводиться зіткнутися з 

певною кількістю труднощів. По перше, йому потрібно пройти складний механізм отримання 
земель під будівництво ГЕС і погодження всіх відповідних документів та затвердження права 
власності на ГЕС, необхідним є вирішення проблеми приєднання ГЕС до існуючих електричних 
мереж. По-друге, інвесторам потрібно знаходити контакт з місцевими громадами жителів, а як 
показує практика – місцеві жителі не охоче виступають за створення таких проектів на 
території їх населених пунктів. В деяких випадках інвестори зустрічають категоричний 
супротив місцевого населення, що означає необхідність проведення громадських слухань та 
круглих столів для проведення просвітительської роботи в галузі гідроенергетики.[10, 11] 
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Висновки. Розвиток гідроенергетики Закарпаття є раціональним рішенням, що 
відповідає принципам сталого розвитку і посилює енергетичну незалежність краю. Наслідком 
цього є надходження інвестицій в економіку краю, розвитку господарства, стимулювання 
розвитку підприємств з виробництва електротехніки та гідромеханіки. У перспективі розвиток 
мережі малих ГЕС зможе повністю забезпечити енергетичний попит господарства області. 
Окрім цього, розвиток гідроенергетики, дасть можливість появі нових робочих місць, та є 
частиною протипаводкового захисту регіону, зокрема через створення берегоукріплень, 
впорядкування русл водотоків. 

Тому ігнорування гідроенергетичного потенціалу області, при енергетичній її залежності 
є надзвичайно не розумним рішенням. Раціональний розвиток гідроенергетичної мережі 
дозволить корисно використовувати наявний потенціал з найменшим негативним впливом на 
природнє середовище. 

Важливою є також роль держави в регулюванні гідроенергетичної галузі, ефективне 
використання водної енергії річок Закарпаття можливе, якщо на державному рівні буде 
створено програму і відповідну політику будівництва та функціонування ГЕС в області. 
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У статті проаналізовано сучасні тенденції у технології напівфабрикатів кондитерських виробів з 
використанням рослинної сировини, а також розроблено рецептури борошняних напівфабрикатів для 
кондитерських виробів з використанням шпинату, кульбаби, помідорів, моркви. Це дало змогу 
розширити асортимент виробів і збагатити їх вітамінами, мінеральними речовинами  
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confectionery producers using spinach, dandelion, tomatoes, carrots. This made it possible to expand the range 
of producers and enrich them with vitamins, minerals  
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Борошняні кондитерські вироби мають велике значення у харчуванні населення. У 
сучасних умовах поряд із забезпеченням високої якості кондитерських виробів з’являється 
нагальна необхідність у розширенні й поновленні їх асортименту. 

Шукаючи нові смакові властивості виробів, крім впровадження нових оригінальних 
рецептів, можна застосувати різні поєднання вже існуючих напівфабрикатів і сировини [1].  

Розробляючи нові рецептури, необхідно враховувати вимоги споживачів і пропонувати  
сучасні тенденції, що проявляються у смаковій, кольоровій гамі, у використанні та поєднанні 
продуктів, створюючи нові композиції кондитерських виробів у закладах ресторанного 
господарства. 

Саме тому вважаємо, що ця тема є актуальною. 
Метою дослідження є проаналізувати сучасні тенденції у технології напівфабрикатів 

борошняних кондитерських виробів та розробити нові рецептури борошняних 
напівфабрикатів для кондитерських виробів з використанням рослинної сировини. 

Враховуючи те, що борошняні кондитерські вироби є досить калорійними, але дещо 
збіднені на вітаміни, мінеральні речовини, нами були розроблені рецептури борошняних 
напівфабрикатів з використанням шпинату, кульбаби, моркви, свіжих помідорів.  

Методом органолептичного аналізу та контрольних проб було визначено оптимальну 
кількість рослинних інгредієнтів у рецептурі до загальної маси тіста. Для цього нами було 
проведено по три контрольні проби приготування тіста та випікання коржів із різним вмістом 
рослинних інгредієнтів. За основу була взята рецептура тіста без рослинних інгредієнтів. 

За органолептичними показниками найоптимальніша кількість шпинату і помідорів 
становила - 18 % до загальної маси тіста, соку кульбаби – 10%; моркви – 17%. 

Хімічний склад виробів визначали розрахунковим методом, користуючись таблицями 
хімічного складу продуктів.  
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Для приготування тіста нам необхідні були такі продукти: шпинат, кульбаба, морква, 
помідори хорошої стиглості, олія, яйця, цукор, ванільний цукор, лимон, розпушувач, борошно. 

Процес приготування наступний: промитий шпинат без грубих стебел подрібнюємо у 
блендері; моркву натираємо на тертці з дрібними отворами; стиглі помідори протираємо через 
сито; із листя кульбаби, подрібненого у блендері, відтискаємо сік. 

Борошно просіюємо, змішуємо із ванільним цукром, розпушувачем. 
Яйця збиваємо із цукром до пишної маси. 
Замішуємо тісто: до збитих яєць додаємо (для першого коржа - пюре шпинату, для 

другого – натерту моркву, для третього – протерті помідори, для четвертого – сік кульбаби), 
цедру та сік лимона, наливаємо олію, всипаємо борошняну суміш. Все легенько перемішуємо. 
Кожен вид тіста наливаємо у форму, застелену змащеним олією пергаментом. Випікаємо коржі 
при температурі 180°С до готовності. Ми отримали пухкі, пористі коржі різного забарвлення. 
Ніжно-зелений колір дали пюре шпинату і сік кульбаби, оранжевий – морква, ніжно-рожевий – 
пюре помідорів. 

Такі випечені коржі добре поєднуються із вершковим, масляним та сирним кремами. 
Хімічний аналіз показав, що в результаті отримання коржів однакового виходу (за 

рецептурою вихід готових коржів 1000 г) із використанням рослинної сировини, їх 
калорійність зменшилась на 130 кКал. Вироби збагатились вітамінами, мінеральними 
речовинами.  

Листя шпинату багаті мінеральними речовинами (калій, кальцій), вітамінами (А, С, В1, В2, 
В3, D, E, K, P, PP), провітаміном А, каротином, солями заліза, йоду, є фолієва кислота. Особливість 
вітамінів С та А в шпинаті – вони не руйнуються при варінні. За вмістом заліза ця культура 
займає перше місце серед овочів, а за вмістом білка поступається тільки бобовим культурам 
(білок у шпинату за своїми властивостями подібний з білком коров'ячого молока). 

Цілющі властивості шпинату відзначені були давно. Його вживання в їжу допомагає в 
лікуванні: туберкульозу, цукрового діабету, анемії, хвороб ясен і зубів, шлунково-кишкового 
тракту (він прекрасно виводить шлаки) [2]. 

Листки кульбаби містять аскорбінову кислоту (50–70 мг/100г), каротин (6–8 мг/100 г), 
альфа-токоферол, солі кальцію, фосфору, нікотинову кислоту, залізо, марганець, флавоноїдні 
глікозиди [3]. 

Морква багата вітамінами А, В1, В2, В9, Е, С, РР. У моркві є досить великий вміст бета-
каротину (9 мг на 100 гр.). 

В її складі присутні такі елементи: калій, кальцій, залізо, магній, натрій, марганець, мідь, 
молібден, фтор, цинк, кобальт, йод. 

Морква містить полісахариди, які є джерелом енергії при обміні речовин [4]. 
Помідори містять велику кількість вітамінів (B1, B2, C, P, PP), провітамін A, цукри (2.1–

8.8 %), яблучну і цитринову кислоту, та мінеральні речовини К, Са, Fe, Mg [5]. 
Висновки. Отже, розроблені нами борошняні напівфабрикати для кондитерських виробів 

із використанням шпинату, кульбаби, моркви,  помідорів дали можливість розширити їх 
асортимент, збагатити вітамінами, мінеральними речовинами. Завдяки природним барвникам, 
ми отримали коржі різного забарвлення. Такі напівфабрикати можна використати для 
приготування тортів, тістечок, створюючи різні композиції 
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Проаналізовано тенденцію розвитку еко-готелів, визначено їх переваги, розглянуто 

відповідність еко-готелів до міжнародної екологічної сертифікації «Green Key», показано, що еко-готель є 
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Сьoгодні екo-готелі стають все більш популярними і відкриваються повсюднo. Cаме 

стрімке зростання кiлькості готелiв та загострення проблем, пов’язаних з розвитком індустрії 
гостинності змушують говорити про необхідність змін та пошуку нових векторів їх розвитку,  
удосконалення, сертифікацій. Відомо, що екологічні готелі знаходяться у зaповідних 
природних зонах. Еко-готелі функціонують зa принципом гaрмонійного сусідства з природою, 
не забруднюючи навколишнє середовище продуктами життєдіяльності туристів.  

Щорічно екологічна свідомість людей зростає, адже з кожним роком ресурси планети 
поступово вичерпуються через необмежені діяння людства. 

Нам ясні природні наслідки, від яких ми потерпаємо через нераціональний підхід до 
споживчих запасів. Проте, на сьогоднішній день,  дотримання еко-способу життя дедалі зростає. 
Люди надають перевагу  у дотриманні здорового способу життя не тільки у виборі якісних та 
корисних продуктів харчування; велика кількість задумується про  глобальні рішення. Тому 
більшість із них обирають безпечне житло, відповідні умови праці та відпочинку. Через те, 
сьогодні  актуальною являється тема, як підприємства готельної індустрії повинні надавати  
послуги для задоволення потреб споживачів і суспільства, спираючись на екологічні чинники. 
Найбільш яскравим представником готельної сфери є застосування еко-готелів. 

Метою роботи є  дослідження теоретичних та статистичних даних за встановленими 
вимогами до «зелених готелів», популяризації та перспектив розвитку на території України. 

Eкологічний готeль (еко-готель) – це eкологічно-сертифіковане житло, метою якого є 
поліпшення стaну навколишнього сeредовища шляхом зведення до мінімуму власного 
негативного впливу на довкілля. Це екологічно стійкий готель чи приміщення, яке внесло 
важливі екологічні покращення своєї структури з метою мiнімізації його впливу на природне 
серeдовище. Основне визначення екологічного готелю - це екологічно відповідальне житло, 
якe відповідає практиці eкологічного життя.  

Еко-готель як інноваційна концепція гостинностi має ряд особливостей, a зокрема: 
екологічнy стiйкість; чималий внесок у збереження навколишнього серeдовища; врахування 
місцевої культури; забезпечення економічної віддачі для місцевої громади. Крім даних 
характеристик, екологічні готелі повинні дотримуватися суворих «зелених» принципів для 
того, щоб їх відвідувачі були впевнені у тому, що вони перебували в безпечному і 
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енергозберігаючому житлі. Звичайно, обов’язковою умовою для присвоєння готелю статусу 
«екологічний» є сертифікація незалежною третьою стороною або дeржавою, на території якої 
він знаходиться. Екологічна сeртифікація – це система eко-маркування для туристичних 
закладів, основною мeтою якої є система сприяння зменшення тиску на природне середовище 
шляхом відзначення, популяризації та стимулювання розвитку корисних iніціатив і 
екологiчних методів управління тypистичною індустрією 

Як правило, розміщення таких готелів переважає у екологічно чистих природних зонах; 
побудовані вони із екологічно безпечних будівельних матеріалів;  використовують для 
енергозабезпечення відновлювальні джерела енергії, збереженні води, переробку та 
скорочення відходів тощо. 

Переваги відпочинку у таких еко-готелях базуються на eфективному використанні 
енергії в будівлі та змeншення споживання за допомогою теплоізоляції, енергозберігаючих 
приладів та світлотeхніки та будівельного обладнання для електропостачання з 
відновлюваних джерел, також можливість провести eкологічно чисту подорож на 
громадському транспорті або спільному таксі чи послугах трансферу або прокаті велосипедів. 

Розвиток еко-готельного бізнесу на Україні – є перспективним, адже у країні є значна 
кількість територій для будівництва даного типу закладу, а також передумови для успішного 
функціонування eкологічних готелів у середовищі, яке відповідає екологічним вимогам 
сертифікації «Green Key». 

Сучасна індустрія гостинності поки не має достатнього досвіду екологічної сертифікації 
послуг та будівель, проте вже робить пeрші кроки для застосування «зелених тeхнологій». 
Відповідно до європeйських стандартів ISO 14001:2004 «Системи екологічного менеджменту», 
готелі такого типу повинні відповідати  вимогам: сталі будівeльні практики будуть екологічно 
чистими, затрачаючи менше енергії та витрачаючи менше сировини в процесі будівництва. 
Вбудований об'єкт включатиме світильники та технології, що сприяють поводженню з відходами, 
економії енергії та збереженню води, такі як сонячна енергія та системи переробки води.  

Програма «Green Key» («Зелений Ключ») є міжнародною екологічною сертифікацією 
туристичних об’єктів та готелів, яка посилається на  збереження енергії та води, управління 
відходами та навколишнім середовищем, якість повітря в приміщеннях, охоплення громад, 
побудову інфраструктури та землекористування. 

Саме для отримання сертифікації «Green Key» готель повинен відповідати ряду  вимог, які 
включають екологічний менеджмент на підприємстві, моніторинг  споживання енергії та води, 
утилізацію відходів, підвищення екологічної обізнаності серед персоналу та гостей. В Україні 
діяльність «Зеленого Ключа» прeдставлена громадською організацією «Екoлогічна ініціатива». 
Першим в Укрaїні eко-сертифікованим готeлем є Radissоn Blu у м. Києві. 

У таблиці 1 відображені підприємства на території України, що пройшли  екологічну 
сeртифікацію «Зелений Ключ» [1].  

Таблиця 1. 
Підприємства готельного господарства України, що пройшли екологічну сертифікацію 

«Green Key» 

Місце розташування 
Кількість 

«зелених» 
готелів 

Назва еко-готелю 

М.Київ 3 Radisson Blu Hotel 
Rus Accord Hotel Баккара Арт-готель 

М.Львів 3 Maison Blanche (Березівка) Екодім Maison 
Blanche (Mytnitsa) Екодім 

М.Миколаїв 1 Reikartz Рівер Миколаїв 
м. Запоріжжя 1 Reikartz Запорізький 

м. Дніпро 1 Reikartz Дніпропетровськ 
м. Харків 1 Reikartz Харків 

Закарпатська обл. 1 Ковчег 
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Україна посідає 4 місце за кількістю «зелених» готелів у світі. 1 місце - займає Франція 
(226), далі – Данія (86), Німеччина (27).  Для України ця статистика є досить позитивною, адже 
з кожним роком популярність на еко-туризм зростає.  

Висновок. Проаналізувавши тенденцію розвитку та  рекреаційно-туристичний 
потенціал, можна відзначити, що дана галузь є перспективною, адже на території країни є 
сприятливий клімат, природньо-рекреаційний потенціал, багата культурна спадщина, 
наявність широкого спектра додаткових послуг, виробництво екологічно чистих продуктів 
харчування тощо. Враховуючи значний перелік переваг «зеленого готелю» та вимог 
сертифікації «Green Key», можна стверджувати, що еко-готель є перспективним відпочинком на 
території країни. Впровадження інноваційних технологій спрямованих на підтримку екології 
стають інструментом для підвищення попиту у сфері послуг та туристичної індустрії загалом.  
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В статті досліджено особливості пішохідного туризму як виду активної рекреаційної діяльності. 
Визначено, що, на сьогоднішній день, пішохідний туризм в світі представлений двома моделями — 
пострадянською та західною. Перша полягає в тому, що пішохідний спортивний туризм в Україні та 
в ряді постсоціалістичних країн є видом спорту, сутність якого в тому, що підготовлена туристська група 
сама вибирає район походу, розробляє маршрут, визначає перешкоди, місця ночівель, орієнтується на 
маршруті тощо. Західна модель пішохідного туризму дає можливість вийти на туристський маршрут як 
туристській групі, так і окремому туристу завдяки світовому проекту туристських стежок. Досліджено 
мережу європейських туристських маршрутів, всесвітньо відомі туристські стежки, перспективи 
розвитку трекінгового туризму в Україні. 

Основні результати дослідження - пішохідний туризм та його підвиди неодноразово опинялися в 
полі зору науковців. Загальні питання пішохідного туризму досліджували російські вчені К. Бардін, І. 
Востоков, А. Міллер, В. Тихомиров, білоруський вчений В. Ганопольський, українські вчені В. Абрамов, О. 
Булашев, М. Закалдаєв та інші. А от В. Казаков‚ О.Колотуха – досліджували аспекти пішохідного 
спортивного туризму. 

Новизна дослідження – пішохідний вид туризму був і продовжує бути невід'ємною частиною 
життя більшої частини населення всього світу, а також вносить помітний позитивний вплив на організм 
людини, підтримуючи при цьому здоровʼя і досить хорошу фізичну форму. 

Ключові слова: спортивний туризм; пішохідний туризм; трекінг; туристська стежка; туристський 
маршрут 
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In the article features of hiking tourism as a type of active recreational activity are explored. It is 
determined that, to date, hiking in the world is represented by two models – postSoviet and Western. The first is 
that hiking tourism in Ukraine and in a number of post-socialist countries is a sport, the essence of which is that 
the prepared tourist group itself chooses the hike district, develops a route, identifies obstacles, places of nights, 
is oriented on the route, etc. The Western model of hiking offers the opportunity to enter the tourist route as a 
tourist group, as well as a separate tourist through the worldwide project of tourist trails. The network of 
European tourist routes, the world-famous tourist trails, prospects of trekking tourism development in Ukraine 
is explored.  

The main results of the study - Pedestrian tourism and its subspecies repeatedly found themselves at the 
point of view of scientists. The general issues of pedestrian tourism investigated Russian scientists K. Bardin, I. 
Vostokov, A. Miller, V. Tichomirov, Belarusian scientist V.Ganopolsky, Ukrainian scientists V.Abramov, O. 
Bulashev, M. Zakalayev and others. But V.Kazakov, O. Kolotukha - studied aspects of pedestrian sports tourism. 

The novelty of research - pedestrian type of tourism was and continues to be an integral part of the life of most 

of the population of all the world, as well as a positive impact on the human body, while maintaining health and a fairly 

good physical form. 

Keywords: sports tourism; hiking; trekking; tourist trails; tourist route. 
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Виклад основного матеріалу. Найдоступнішим та наймасовішим видом спортивного 
туризму є пішохідний туризм. Саме пішохідний вид туризму є одним із видів спортивного 
туризму, де подолання туристами маршруту пішки певною місцевістю з місця відправлення  до 
місця прибуття за вказаний проміжок часу є його основною метою. Активним видом туризму 
виступає спортивний вид, який часто проявляється в екстремальних та захоплюючих 
подорожах. Володіння різноманітними навичками та досить на високому рівні фізична 
підготовка є основою задля виживання у складних природних умовах та подолання різних 
перешкод на шляху. На сьогоднішній день пішохідний туризм в світі представлений двома 
моделями – пострадянською та західною.  

Пішохідний вид туризму з огляду на спортивний потенціал має свою специфіку. 
Насамперед задля вдалого туристичного походу є прояв майстерністі у володінні 
різноманітною туристською технікою і тактикою, яка застосовується для успішного подолання 
маршрутів туристських походів. На пішохідні туристські маршрути певної категорії складності 
(від І до VІ найскладнішої) виходять підготовлені туристські групи (від 4-х чоловік і більше), 
які долають відстані від 100 км і більше з відповідними до різних категорій складності 
перешкодами. Категорійність складності походів включає в себе із першого по шостий рівень 
складності (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Класифікація пішохідних маршрутів та розрядів [складено автором] 

Складність 
маршруту 

Протяжність, 
не менше км. 

Тривалість, 
не менше 

днів 

Розряд, кількість походів 

3 
юн. 

2 
юн. 

1 
юн. 

3 
роз. 

2 
роз. 

1 
роз. 

КМС КМС 
(ж) 

КМС 
(ч) 

1 ступінь 
складності 

30 3-4 1  

2 ступінь 
складності 

50 4-6  1  

3 ступінь 
складності 

75 6-8   1  

І категорія 
складності 

100 6    1  

ІІ 
категорія 

складності 

120 8     2  

ІІІ  
категорія 

складності 

140 10      2  

IV 
категорія 

складності 

170 13      2 1  

V 
категорія 

складності 

210 16       1 1 1 

VI 
категорія 

складності 

250 20        2 4 

 

Туристська група сама вибирає район походу, розробляє маршрут, визначає перешкоди, 
місця ночівель, орієнтується на маршруті тощо. Після проходження маршруту група складає 
звіт про похід, який підтверджує таке проходження, долання перешкод та захищає пройдений 
маршрут в маршрутно-кваліфікаційній комісії й отримує довідки про проходження маршруту, 
які є підставою для присвоєння спортивних розрядів і звань та можливістю проходити 
складніші маршрути [2]. 



 

XXІІ-а Всеукраїнська студентська наукова конференція 
«РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ГЕОГРАФІЇ, ТУРИЗМУ ТА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ» 
Україна, м. Львів, 20‒21 травня 2021 р. 

 

 56 

Пішохідний туризм використовує широкий спектр природних ресурсів: кліматичні, 
геоморфологічні, рослинні, ландшафтні ресурси тощо. Складність і різноманітність цих 
ресурсів (перешкод) у кінцевому результаті визначає категорію складності пішохідного походу, 
яка є комплексним поняттям, що відображає сукупність взаємопов’язаних між собою таких 
його параметрів  – протяжності маршруту, його тривалості, локальних перешкод, 
географічного показника району походу, автономності групи на маршруті, коефіцієнту 
перепаду висот. Методика визначення категорії складності пішохідного маршруту, яку 
розробив російський фахівець спортивного туризму І. Востоков, полягає у бальній оцінці за 
сукупністю визначених характеристик [1].  

Західна модель полягає в тому, що пішохідний туризм у економічно розвинених країнах 
світу розвивається на аматорському рівні і виступає як вид активної, часто екстремальної, 
рекреації. У країнах Європи, США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та ряду інших, даний 
різновид туризму за змістом так само має місце, але не є видом спорту. Тут не формуються 
туристські команди, не проводяться офіційні змагання. У даному випадку мова йде про так 
званий пригодницький, екстремальний туризм, подорожі «дикими» природними територіями 
тощо. Західною моделлю є так званий трекінговий туризм.  

Трекінговий туризм (трекінг) (англ. Trekking – похід) – піший похід в  гори з ночівлями у 
спеціальних гірських хатинах або обладнаних таборах, наймасовіший підвид пішохідного 
туризму, особливо на Заході. Трекінг може виступати і як самостійна подорож, і може бути 
частиною маршрутів інших видів туризму чи активної рекреації (альпінізму, спелеотуризму, 
водного туризму та ін.), де трекінг застосовується для підходів до визначених об’єктів. Він 
простий в організації, економічно доступний для широкої вікової категорії бажаючих, може 
бути зовсім нескладним у виконанні, при цьому надаючи надзвичайно позитивні враження від 
споглядання навколишніх краєвидів. На трекінг можна вирушати як групою, так і наодинці. 
Досить відмінно підходить початківцям мандрівникам саме такий вид туризму, який зазвичай 
має відношення до подорожі в межах гірської місцевості та є найлегшим. Даний вид туризму не 
є частиною альпіністського заходу по сходженню на гору та не є спортивним туризмом, а 
здебільшого рекреаційним. Трекінг в останній варіації є переходом до базового табору 
альпіністів під горою.  

Переважна більшість трекінгів здійснюється спеціально розробленими та 
облаштованими туристськими стежками [3, с. 53].  

На сьогоднішній день проект туристських стежок можна вважати наймасовішим світовим 
туристсько-спортивним проектом. Туристська стежка – це пішохідна стежка або стежка з 
екологічним способом пересування контрольованої протяжності та незначними фізичними 
навантаженнями, яка має позначення на місцевості (маркування), обладнані місця зупинок, 
оглядові майданчики. Такі стежки зазвичай є самопутівними, що призначені для самостійних 
походів туристів за принципом: рухатись – спілкуватись (дивитись, слухати, відчувати)  – 
пізнавати. Туристська стежка дає можливість вийти на туристський маршрут не тільки 
підготовленим туристським спортивним групам, а й туристам-аматорам, туристам-одинакам. 
Усю необхідну інформацію туристи отримують зі спеціальних буклетів з картосхемами та 
детальними описами, інформаційних аншлагів, пояснювальних стендів, маркувальних 
і вказівних знаків. Ці стежки враховують всі екологічні вимоги щодо мінімізації збитків, яких 
може бути завдано природному середовищу, а також вимоги безпеки туристів, що є особливо 
актуальним для національних парків та інших природоохоронних територій [3, с. 201].  

Туристська стежка – це унікальна форма поєднання активної рекреації, пізнання, 
оздоровлення та відпочинку, спорту, екологічної освіти. Порівняно з іншими туристськими 
продуктами її створення вимагає значно менших початкових капіталовкладень, вона може 
бути доступною в будь-яку пору року, не надто протяжною, такою, щоб відвідувачі могли 
рухатися вздовж неї зі швидкістю власної ходи. Для зручності спостереження та відпочинку 
організовуються спеціальні природні оглядові майданчики та пейзажні галявини. Актуальність 
організації мережі туристських стежок на сьогодні полягає не тільки в їх потенційному 
економічному та природоохоронному зиску, а й в тому, що вони є чи не єдиним дієвим 
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механізмом забезпечення середовище відтворюючих та урбокомпенсаційних потреб жителів 
великих міст та найбільш доступною формою екологічної освіти.  

На основі створеної в світі мережі туристських стежок потужно розвивається трекінговий 
туризм. Все більшою популярністю починають користуватися трекінгові маршрути, 
спрямовані до визначних туристських дестинацій. Центрами формування дестинацій при 
цьому виступають атракційні пункти – це «точки», які формуються й існують у географічному 
просторі, що притягають до себе потоки речовини, енергії та інформації. Дійсно, такі атракції – 
це «центри притягання». Тому маршрути прокладені до таких атракційних центрів, які 
уособлюють різноманітне наповнення (релігійне, паломницьке, високоестетичне, природно-
унікальне, туристсько-спортивне, пізнавальне тощо), користуються найбільшою популярністю. 
Журнал National  Geographic щорічно визначає 20  найкращих «епічних» трекінгових маршрутів 
світу в номінації Epic  Trail, які можна віднести до найграндіозніших туристсько-спортивних 
проектів світу (National Geographic Magazine).  

Тому, крім національних стежок функціонує 12 транс’європейських стежок, прокладених 
територіями декількох країн (рис. 1). Їх загальна протяжність більше 60 тис. км. Стежка E1 
проходить з півночі на південь Європи від мису Нордкап у Норвегії до м. Салерно в Італії 
(7000 км) через Данію, Німеччину та Швейцарію. Маршрут E2 – теж з півночі на південь, але 
західніше: через всю Великобританію до Середземноморського узбережжя Франції, через 
країни Бенілюксу (4850  км.). Маршрут E3 – від чорноморського узбережжя Болгарії через 
Угорщину, прикордонні райони Словаччини, Польщі та Чехії, Німеччини, Франціїі до м.  
Сантьяго в Іспанії (6950  км.). Один з найцікавіших піших маршрутів  – E4, який пролягає із 
заходу на схід від Гібралтару до Криту (11800  км.), уздовж середземноморського узбережжя 
Іспанії та Франції, через Альпи Швейцарії, Німеччини та Австрії, Угорщину до Румунії. Далі 
маршрут E4 продовжується в горах Болгарії, проходить територією материкової Греції з 
півночі на південь і захоплює о. Крит. Крім цього є ділянка маршруту E4 на Кіпрі, між Пафосом і 
Ларнакою.  

Маршрут E5 пов’язує Атлантичне узбережжя Франції та північ італійської Адріатики 
(2900  км.). Маршрут E6 – з самої півночі Фінляндії – Лапландії до Родоп (6300  км.) через 
Швецію, Данію, Німеччину, Австрію, Словенію і після поромної переправи продовжується 
вздовж північного кордону Греції. Маршрут Е7 – від Португалії до Сербії (4330 км.), Е8 – від 
Ірландії до Болгарії (4390  км.). Цікавий прибережний маршрут E9 (5200  км.) пролягає вздовж 
узбережжя Португалії (з півдня на північ), уздовж Біскайської затоки Іспанії, Атлантичного 
узбережжя Франції, Бельгії і Нідерландів, є окремі ділянки у Великобританії (вздовж Ла-
Маншу), німецьким і польським узбережжями, а  також уздовж естонського узбережжя аж до 
кордону з Росією. Естонську ділянку поки не до кінця розроблено. Маршрут Е10 прокладений з 
півночі Фінляндії через Німеччину, Чехію, Австрію до італійського м. Больцано (2880 км.). 

В даний час Європейська Асоціація пішохідного туризму визначає 3 види туристських 
трас в межах Європи:  
 великі туристські маршрути або GR – тури представляють собою мережу доріг і стежок, 

придатних для пішохідного туризму територією Європи в усіх напрямках;   
 малі маршрути або PR – траси маршрутів є місцевими чи районними та не перевищують 

50 км.;  
 місцеві стежки або SL – невеликі місцеві маршрути, які, як правило, не перевищують 

10 км. (European Ramblers Association). 
Стежка Довбуша – популярна туристська стежка в Україні, розташована в урочищі Дрібка 

поблизу м. Яремче, довжиною 4 км. з перепадом висот 230 м., яка веде до популярних скель 
Довбуша. 

В Україні ж, на сьогоднішній день, немає жодної туристської стежки європейського класу, 
через її територію не проходять транс’європейські стежки. З рис. 1 видно, що до західних 
кордонів України підходять транс’європейські пішохідні стежки Е-3, Е-4 та Е-8. Остання має 
продовження в Болгарії – відсутня ділянка територіями України та Румунії. 
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Рис. 1. Транс’європейські пішохідні стежки (European Ramblers Association) 
 

Е1 – Нордкап (Норвегія) – Салерно (Італія), 7000 км.  
Е2 – Інвернесс (Велика Британія) – Ніцца (Франція), 4850 км. 
Е3 – Сантьяго (Іспанія) – Несебр (Болгарія), 6950 км. 
Е4 – Тарифа (Іспанія) – Ларнака (Кіпр), 11800 км. 
Е5 – Поінтду Раж (Франція) – Верона (Італія), 2900 км. 
Е6 – Кілпіс’ярві (Фінляндія) – Александрополіс (Греція), 6300 км.  
Е7 – Ел-Хієро (Португалія) – Нові Сад (Сербія), 4330 км.  
Е8 – Дублін (Ірландія) – Свіленград (Болгарія), 4390 км. 
Е9 – Лісабон (Португалія) – Таллінн (Естонія), 5200 км.  
Е10 – Нуоргам (Фінляндія) – Больцано (Італія), 2880 км.  
Е11 – Шевенінген (Нідерланди) – Огроднікі (Польща), 2070 км.  
Е12 – Сеута (Іспанія) – Салерно (Італія), 1600 км. 
Маршрут Е11 проходить трьома країнами – з Нідерландів через Німеччину в  Польщу. І новий маршрут 
Е12 прокладається від іспанського м. Сеута в Марокко середземноморським узбережжям Іспанії, Франції 
та Італії до м. Салерно (1600 км.) (European Ramblers Association). 
 

Висновки. Таким чином, пішохідний туризм є наймасовішим видом спортивного 
туризму, який, на сьогоднішній день, представлений двома моделями – пострадянською та 
західною. Перша полягає в тому, що пішохідний спортивний туризм в Україні та в ряді 
постсоціалістичних країн є видом спорту, сутність якого полягає в тому, що підготовлена 
туристська група сама вибирає район походу, розробляє маршрут, визначає перешкоди, місця 
ночівель, орієнтується на маршруті тощо. Західна модель пішохідного туризму, яка отримала 
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назву трекінговий туризм, дає можливість вийти на туристський маршрут як туристській 
групі, так і окремому туристу завдяки світовому проекту туристських стежок.  

Пішохідний туризм є наймасовішим видом спортивного туризму та є невід'ємною 
складовою загальнодержавної системи фізичної культури і спорту і спрямований на зміцнення 
здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини 
шляхом її залучення до участі у спортивних походах різної складності та змаганнях з техніки 
спортивного туризму.  

Пішохідний туризм здійснює різноманітні спортивні, оздоровчі, рекреаційні, пізнавальні, 
виховні, економічні та інші функції, але через низку чинників рівень їх реалізації на сьогодні не 
відповідає потенційним можливостям туристсько-спортивного руху в Україні 

Трекінговий туризм – це піший похід в гори з ночівлями у спеціальних гірських хатинах 
або обладнаних таборах, який є простим в організації, економічно доступним для широкої 
вікової категорії бажаючих, може бути зовсім нескладним у виконанні, при цьому надаючи 
необхідну, в першу чергу – містянам, фізичну активність та надзвичайно позитивні враження 
від споглядання навколишніх краєвидів. На статус транс’європейської стежки могла би 
претендувати Транскарпатська стежка, яка би пройшла через територію України. 
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Проаналізовано сучасний стан готельного господарства України. Автором обґрунтовано 
доцільність екологічного менеджменту в готелях, досліджено готельні  підприємства, які 
мають екологічні відзнаки, а також виділено основні переваги екологічної сертифікації 
готельних підприємств на національному готельному ринку. В результаті дослідження 
окреслено переваги еко-маркування готелів та виокремлено основні економічні аспекти 
розвитку екологічних підприємств готельної сфери.  

Ключові слова: Еко-маркування; готельне господарство; екологічні готельні підприємства; 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку готельного господарства України 
актуальність даної теми є очевидною, оскільки вона обумовлена соціально-екологічними 
процесами, які мають місце. Все більше мандрівників звертають увагу на концепцію екологічності і 
розглядають екологічні готельні підприємства як приклад дотримання цієї думки. Причинами 
цього є значне підвищення екологічної свідомості суспільства, а також  зацікавленість готельних 
підприємств у підвищенні попиту на їхні послуги за допомогою екологізації. 

Метою статті є виявлення доцільності впровадження екологічного менеджменту в 
Україні, дослідження та виділення економічних аспектів розвитку екологічних готельних 
підприємств на території України. 

Методика. Основою роботи виступають праці вітчизняних авторів у сфері розвитку 
готельного господарства, наукові статті, Інтернет- ресурси. 

Результати. У результаті дослідження визначено доцільність екологічного менеджменту в 
готелях , проаналізовано кількість готельних підприємств  з екологічною відзнакою, а також 
виділено основні переваги екологічної сертифікації готельних підприємств на готельному ринку 
України. 
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Наукова новизна. Виявлено переваги еко-маркування готельних підприємств, 
проаналізовано подальше використання екологічного менеджменту в готелях та виділено 
основні економічні позитивні та негативні аспекти розвитку екологічних підприємств на 
території України. 

Готельна індустрія є частиною сфери послуг, яка розвивається дуже стрімко в сучасному 
світі. Через велику кількість пропозиції на ринку готельних послуг серед підприємців панує 
жорстка конкуренція. У такій боротьбі за клієнта власники готелів спільно з численною 
командою професіоналів змушені розробляти такі послуги та продукти, які би найповніше 
задовольняли очікування та потреби споживача, а головне були унікальними та кращими за 
інші. Нині готельні підприємства починають використовувати новий метод по залученню 
туристів, а саме концепцію «екологічний готель», яка є актуальною у період глобальних 
екологічних та економічних  криз. 

Туристи, які переймаються екологічними проблемами, обираючи, де зупинитися 
звертають увагу не тільки на ціну та місце розташування готелю, але й на прагнення самого 
закладу розміщення знизити вплив на навколишнє середовище. За результатами дослідження 
бізнес-менеджера у сфері туризму та готельного бізнесу П. Хвідберга, понад 80% споживачів 
готові переплатити, якщо це  еко-послуга або товар. [5, с.100]. 

Сьогодні Україна знаходиться на етапі розвитку та популяризації функціонування 
екологічних готельних підприємств. На теперішньому ринку простежується екологічна 
тенденція, що вказує на  підвищення екологічної свідомості споживачів та їхню готовність 
доплачувати за екологічно чисті послуги, тим самим звертаючи увагу на своє здоров’я та 
підтримку навколишнього середовища.  

Проєктування готельних підприємств з екологічною концепцією, застосування 
екологічних  матеріалів та технологій  є вирішальним кроком у теперішніх умовах. Не всі 
готельні підприємства пристосовані до таких технологій, але всі вони можуть вирішити цю 
проблему модернізуючи застарілу матеріально-технічну базу для їх впровадження. Тому, що 
діяльність екологічних готелів мінімізує свій вплив на навколишнє середовище, а також 
екологічна відзнака підвищує імідж та попит на туристичному ринку. 

Україна поступово адаптується до вимог ЄС  щодо технічного регулювання, де 
поєднуються державні вимоги з добровільними  системами сертифікації. Входження на ринок 
України організації «Green Key» значно спростило процес екологічної сертифікації та вимоги, 
що висуваються організацією покращують контроль діяльності таких закладів і сприяють 
популяризації екологічної концепції. Крім того, українська Міжнародна благодійна організація  
Інформаційний центр «Зелене досьє» розробила систему екологічного менеджменту та 
сертифікації для українського туристичного бізнесу (сертифікат трьох ступенів «The Host 
Respects Nature»). [3,с.505]. 

Впровадження екологічного менеджменту є важливим фактором у розвитку екологічної 
політики підприємства. Для правильної еко-політики потрібно створити службу екологічного 
менеджменту, що буде взаємодіяти зі співробітниками та інформувати їх про екологічну 
діяльність закладу, також запроваджувати та затверджувати програму екологізації самого 
закладу і розробляти механізм цієї програми та встановлювати шляхи її реалізації. Основні 
завдання служби екологічного менеджменту наведено на рис.1. 

Україна знаходиться на етапі розвитку та популяризації функціонування екологічних 
готельних підприємств. Частка еко-готелів України становить 11% від загальної кількості  
закладів розміщення сертифікованих  організацією «Green Key». Україна посідає четверте місце 
у світі з кількістю екологічних готельних підприємств. В Україні знаком «Green Key» відзначені  
такі готелі як : у Івано-Франківській області (Radisson Blu Resort, Буковель),  в Київській області 
(Maison Blanche, с. Митниця) та  в м. Київ (Ecohouse Hotel Galera, Park Inn by  Radisson Kyiv, 
Troyitska Radisson Blu Hotel, Radisson Blu Hotel Podil та InterContinental). Підприємства 
готельного господарства України, що пройшли екологічну сертифікацію «Green Key» наведено 
у табл. 1 
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Рис.1. Основні завдання служби екологічного менеджменту [4,с.1240]. 

 
Таблиця 1. 

Підприємства готельного господарства України, що пройшли 
екологічну сертифікацію «Green Key» [2,с.110]. 

 

№ Назва готелю Місце розташування 
Кількість 

номерів 
Зірковість Рік відкриття 

1. Radisson Blu Hotel м.Київ 255 4 2010 

2. Rus Accord Hotel м.Київ 451 3 1978 

3. Баккара Арт-готель м.Київ 200 3 2009 

4. Maison Blanche Київська область 12 3 2008 

5. 
Maison 

Blanche(Mytnitsa) 
Київська область 12 2 2012 

6. Reikartz Dworzec м. Львів 52 3 2009 

7. Reikartz Medievale м. Львів 23 4 2010 

8. 
Дністер Прем’єр 

Готель 
м. Львів 156 4 1983 

9. Reikartz Рівер м. Миколаїв 86 3 2010 

10. Reikartz м. Запоріжжя 69 3 2012 

11. Reikartz м. Харків 76 3 2012 

12. Ковчег Закарпатська область 6 3 2010 

13. Красотель-Левант Крим 56 3 2002 

14. Ореанда Крим 114 5 1907 

 

З економічної точки зору,  еко-маркування дозволяє залучати більше іноземних та 
національних туристів, що ведуть здоровий спосіб, дотримуючись екологічної 
концепції. Також це приводить до значних скорочень операційних витрат за 
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допомогою грамотного підходу до раціоналізації використання ресурсів, відмови від 
одноразових предметів побуту та переробки відходів. 

Слід зазначити, що Україна має багато позитивних умов для подальшого розвитку 
та ведення політики екологічної сертифікації. Основними умовами є: 
—  велика кількість рекреаційних ресурсів та територій, що ідеально підходять для 

розміщення еко-готелів; 
—  розвиток виробництва еко-сертифікованих будівельних матеріалів; 
—  наявність спеціалізованих навчальних закладів для подальшого випуску фахівців у сфері 

гостинності; 
— наявність та поширення  науково-дослідних центрів, що розробляють новітні технології у 

сфері енергетики та водних ресурсів; 
— виробництво екологічно чистих продуктів харчування; 
— послаблення тиску з боку податкової системи на індустрію туризму. 

Наявність екологічного сертифікату зумовить інвестиційну привабливість готелю і покаже 
соціальну відповідальність бізнесу,  а також підкреслить повагу  закладу до гостя та його потреб.  

Але існують і певні негативні тенденції, що гальмують розвиток та ведення екологічного 
готельного господарства: 
— відсутність достатньо розвиненої інфраструктури на територіях, де можуть функціонувати 

екологічні готельні підприємства; 
—  так званий «негативний імідж» через аварію на Чорнобильській АЕС;  
— відсутність уніфікованих вимог до державної системи сертифікації готелів; 
— висока цінова політика на екологічну чисту продукцію; 
— частковий екологічний контроль з боку держави щодо виробництва будівельних 

матеріалів; 
— недостатній досвід у ніші екологічного готельного господарства ; 
— низька поінформованість населення про діяльність екологічних готелів. [2,с.111]. 

Головним завданням державної політики щодо ведення екологічного господарства є 
створення потужної системи з управління якістю, що дозволить зробити такі послуги 
конкурентоспроможними на ринку України. Система якості також важлива у контексті 
привабливості інвесторів та ведення переговорів з ними, бо як відомо, інвестори доволі вимогливі і 
вважають за обов'язкове перевірити систему якості послуг та відповідні сертифікати.  

Водночас процедура будівництва готельних підприємств в Україні досить довготривалий 
і ускладнений процес через ряд причин таких як: 

довга процедура отримання ділянок для будівництва,;  

необхідністю отримання дозволів та бюрократичних процедур;  

викокий рівень трансакційних видатків (можуть складати аж до 50% капіталовкладень); 

відсутність уніфікації у стандартизації готельних послуг. [1,с.92]. 
Висновок. У ході проведеного дослідження  виявлено, що екологічна концепція набуває 

дедалі більшого попиту та впливає на туристичний ринок, а зокрема на готельну індустрію. На 
готельному ринку України простежується екологічна тенденція, яка є  актуальною в період 
глобальних екологічних та економічних  криз. Україна має багато екологічних готельних 
підприємств, що пройшли екологічну сертифікацію «Green Key».  З економічної точки зору,  
еко-маркування дозволяє залучати більше іноземних та національних туристів, а також 
дотримання екологічної концепції дозволяє скоротити  операційні витрати за допомогою 
грамотного підходу до раціоналізації використання ресурсів, відмови від одноразових 
предметів побуту та переробки відходів. 

На екологізацію українських готельних підприємств впливає дуже багато позитивних та 
негативних умов, що визначають подальший розвиток готелів. Тому головним завданням 
державної політики щодо ведення екологічного господарства є створення потужної системи з 
управління якістю, що дозволить зробити такі послуги конкурентоспроможними на ринку 
України. 



 

XXІІ-а Всеукраїнська студентська наукова конференція 
«РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ГЕОГРАФІЇ, ТУРИЗМУ ТА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ» 
Україна, м. Львів, 20‒21 травня 2021 р. 

 

 64 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. А. В. Лук’янець Аналіз досліджень розвитку готельної галузі України / А. В. Лук’янець // 

Причорноморські економічні студії. - 2017. - Вип. 21. - С. 91-94. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_21_2 

2. Н. Є. Паньків. Вплив закладів туристичної інфраструктури на навколишнє середовище та розвиток 
еко-готелів як інноваційної концепції гостинності / Н. Є. Паньків, В. М. Гунько // Науковий вісник 
НЛТУ України. - 2017. - Вип. 27(3). - С. 108-112. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2017_27.3_26 

3. Перспективи розвитку екоготелів в Україні: економічний і психологічний аспекти/Н.М Шувар, ГМ 
Закалик, ІР Удуд - Економіка і суспільство, 2018 

4. Остапенко Я.О. Статистичний аналіз підприємств готельного господарства та прогнозування його 
розвитку / Я. О. Остапенко // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне 
видання]. – 2015. –№8 – C. 1237–1243. –Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-8-2015/16-
vipusk-8-listopad-2015-r/1633-ostapenko-ya-o-statistichnij-analiz-pidpriemstv-gotelnogo-gospodarstva-
ta-prognozuvannya-jogo-rozvitku 

5. Крайнюк Л.М Екологічна стійкість індустрії гостинності Харківського регіону: сприйняття 
туристами екологічних практик засобів розміщення // Крайнюк Л.М, Полчанінова І.Л, Поколодна 
М.М. Збірник наукових праць-2019 Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова  Випуск №23. С.100-117 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2017_27.3_26
http://global-national.in.ua/issue-8-2015/16-vipusk-8-listopad-2015-r/1633-ostapenko-ya-o-statistichnij-analiz-pidpriemstv-gotelnogo-gospodarstva-ta-prognozuvannya-jogo-rozvitku
http://global-national.in.ua/issue-8-2015/16-vipusk-8-listopad-2015-r/1633-ostapenko-ya-o-statistichnij-analiz-pidpriemstv-gotelnogo-gospodarstva-ta-prognozuvannya-jogo-rozvitku
http://global-national.in.ua/issue-8-2015/16-vipusk-8-listopad-2015-r/1633-ostapenko-ya-o-statistichnij-analiz-pidpriemstv-gotelnogo-gospodarstva-ta-prognozuvannya-jogo-rozvitku


 

XXІІ-а Всеукраїнська студентська наукова конференція 
«РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ГЕОГРАФІЇ, ТУРИЗМУ ТА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ» 
Україна, м. Львів, 20‒21 травня 2021 р. 

 

 65 

УДК: 338.48 
 

ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ 
НА РОЗВИТОК ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ 

 

Віталій Гаврилюк 
 

Науковий керівник: Романів Павло Володимирович, кандидат географічних наук, доцент 
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів 
 

Гірськолижний туризм як в Україні так і у світі на сьогоднішній день займає лідируючу позицію 
серед всіх інших видів активного відпочинку. Наявність лише певних рекреаційних ресурсів не є 
достатньою для організації такого виду туризму. Розвинута інфраструктура являється одним з основних  
елементів, необхідних для здійснення будь-якого виду туризму. Мета статті полягає у виявленні ролі 
інфраструктури для розвитку гірськолижного туризму та характеристика її особливостей. 

Ключові слова: гірськолижний туризм, гірськолижний курорт, інфраструктура гірськолижного 
курорту, гірськолижні споруди, інфраструктура. 
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Ski tourism both in Ukraine and in the world today occupies a leading position among all other types of active 
recreation. The availability of only certain recreational resources is not sufficient for the organization of this type of 
tourism. Developed infrastructure is one of the main elements required for any type of tourism. The purpose of the 
article is to identify the role of infrastructure for the development of ski tourism and characterize its features. 
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Стрімкий розвиток туризму, організація масового відпочинку гірськолижників, 

забезпечення необхідного при цьому комфорту призвели до створення в ряді розвинених країн 
цілої індустрії зимового відпочинку, а гірськолижний туризм зайняв провідні позиції у 
національній економіці [1]. 

Гірськолижний туризм (лижний туризм) — різновид спортивного туризму, що 
передбачає рух на лижних засобах пересування. 

Раніше в географії туризму не було спортивного туризму як відокремленого напрямку. 
Подорожі з метою катання на лижах не носили такого масового характеру, а оснащення 
гірськолижних центрів залишала бажати кращого. Проте, на сьогоднішній день ми можемо 
розглядати спортивний туризм як окреме явище. Особливо великий інтерес туристи 
виявляють до поїздок в зимовий період на гірськолижні бази відпочинку. 

Найбільш популярними місцями лижного відпочинку в світі є Австрія, Андорра, Франція, 
Швейцарія, Болгарія, Італія, Словаччина, Туреччина, Фінляндія, Швеція, Норвегія. Менш 
популярні курорти Німеччини та США. Останнім час набувають популярності Румунія, Чехія, 
Словенія, Іспанія, Канада. Є лижні курорти в Ізраїлі, Індії та Японії [1]. 

Поштовхом до «гірськолижного буму» у світі стало створення канатних доріг – 
підйомників. Підйомник - технічна споруда в гірській місцевості, призначена для підйому 
гірськолижників і сноубордистів до місця початку спуску [4]. Виділяють такі гірськолижні 
підйомники як: повітряні та наземні. Без даного спорудження неможлива подальша побудова 
гірськолижного курорту. Загалом гірськолижний туризм для досконалого функціонування 
потребує досить розвинену інфраструктуру, в чому і полягає його специфіка. До складу такої  
інфраструктури повинно входити: 
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˗ спеціально обладнані траси для гірськолижного спорту і сноуборду; 
˗ гірськолижні підіймачі; 
˗ пункти прокату спортивного спорядження й інвентарю; 
˗ гірськолижні школи; 
˗ готелі й інші місця розміщення для приїжджих; 
˗ заклади харчування; 
˗ майданчики для паркування; 
˗ лікувально-профілактичні заклади (грязе- і водооздоровниці, спа-салони); 
˗ заклади для анімаційно-дозвіллєвої діяльності (кінотеатри, дискотеки, боулінг, ігрові 

центри та ін.); 
˗ підприємства, що надають супутні послуги приїжджим (магазини, заклади з надання 

побутових послуг, сервісні центри фото- та відеозйомки тощо) [1; 2]. 
Серед вищеописаних пунктів слід виділити перші чотири. Вони належать до специфічної 

інфраструктури, оскільки їх відсутність унеможливлює роботу гірськолижного курорту. При 
цьому в інших видах рекреаційної діяльності дана інфраструктура не використовується. Усе 
наступне (засоби розміщення, заклади харчування, паркінги, лікувально-профілактичні та 
анімаційно-дозвіллєві заклади, підприємства з надання супутніх послуг) відноситься до 
звичайної інфраструктури або ж додаткової, адже вона створює комфортні умови для 
гірськолижного спорту та відпочинку і при цьому є притаманною іншим родам рекреації. 

Зазвичай інфраструктура, що пов’язана з розміщенням, перебуванням та відпочинком 
туристів знаходиться у зоні підніжжя,саме тому її виділяють як окрему складову. Готелі, 
ресторани та інші заклади з розміщення та дозвілля теж мають свою специфіку на 
гірськолижних курортах. Заклади розміщення нерідко передбачено в спеціалізованих готелях, 
які будують під гірські шале, аби вони архітектурно та гармонійно вписувались в навколишнє 
середовище. Готелі будують так, щоб поблизу обов’язково була наявність підйомників.  

Система закладів харчування повинна бути збалансована відносно кількості лижників. Це 
можуть бути як ресторани, так і заклади швидкого харчування. Кількість посадочних місць є 
показником обороту клієнтів, який, в свою чергу, дуже залежить від погоди: в холодну, вітряну 
погоду кількість відвідувачів збільшується [3]. 

В Україні гірськолижний туризм розвинутий переважно в Карпатах. Тут за розвитком 
інфраструктури виділяють такі три види гірськолижних курортів [5]: 
- гірськолижний курорт із розвинутою інфраструктурою; 
- гірськолижний курорт із частково розвинутою інфраструктурою (кількість підйомників більше 

двох); 
- гірськолижний курорт із слабо розвинутою інфраструктурою (кількість підйомників до двох). 

Найвідоміший гірськолижний курорт в Українських Карпатах із розвинутою 
інфраструктурою – «Буковель» (див. рис. 1), що знаходиться неподалік від с. Поляниця. 
Буковель є центром гірськолижного туризму європейського значення, улюблене місце 
зимового відпочинку туристів з України і ближнього зарубіжжя. Сприятливі природні умови 
цього курорту дарують задоволення від лижного спорту, а активно розвинена інфраструктура 
забезпечує комфортні умови для хорошого відпочинку як взимку, так і влітку. 

Зокрема, слід відмітити те, що курорт має 63 гірськолижних трас (довжиною від 300 до 
2353 м) усіх рівнів складності, загальною протяжністю понад 60 км. Траси проходять на 
спеціально підготовлених схилах. Траси готують для катання спеціальною 
снігонапилювальною та сніготрамбувальною технікою. Освітлення трьох схилів дозволяє 
кататися й у вечірній період. У сезон на курорті функціонують 16 сучасних витягів (11 
чотирикрісельних, по 1 дво- та трикрісельних, 1 бугель, 2 мультиліфти) із загальною 
пропускною здатністю 34700 осіб/год.  

Інфраструктура курорту пропонує велику кількість ресторанів, кафе, барів, пункти 
прокату спорядження, послуги інструкторів. Є лижна школа, у тому числі дитяча. Туристи 
мають змогу зупинитись у 4-зіркових і 5-зіркових окремих віллах-шале та комфортабельних 



 

XXІІ-а Всеукраїнська студентська наукова конференція 
«РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ГЕОГРАФІЇ, ТУРИЗМУ ТА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ» 
Україна, м. Львів, 20‒21 травня 2021 р. 

 

 67 

готельних комплексах (номерний фонд 1500 ліжко-місць); інших засобах розміщення у регіоні 
довкола курорту (близько 12 тис. ліжко-місць різних категорій) [5]. 

Історія курорту починається з 2000 року. Більшість масштабних робіт було виконано за 
перші 8-10 років існування курорту. У 2012 році гірськолижний курорт «Буковель» було 
визнано найбільш швидкозростаючим гірським курортом світу. 

Курорт активно розвивається і сьогодні — постійно ведуться роботи з розширення 
інфраструктури та прокладення нових лижних трас, більша частина будівель була збудована в 
останні кілька років. Після завершення п'ятого, остаточного етапу будівництва курорт буде 
мати 118 кілометрів гірськолижних трас, що дозволить курорту увійти до числа 50-ти 
найбільших гірськолижних курортів світу [6]. 

Популярність «Буковелю» має позитивий вплив на розвиток та благополуччя селищ, які 
розташовані поблизу курорта. Значна частка населення тут працевлаштована саме в 
«Буковелі». Окрім того, в більшості селах функціонують власні готельні комплекси, що 
переманюють частку туристів, які бажають зекономити на проживанні на гірськолижному 
курорті.  

Проте , як і для «Буковелю», так і для будь-якого іншого українського гірськолижного 
курорту спільною проблемою є доїзд. Необхідна модернізація шляхової інфраструктури та 
поліпшення стану доріг при під'їзді до самого курорту. 

Актальною є також проблема експлуатації безпосередньої гірськолижної інфраструктури 
– підготовка трас, технічний стан обладнання (витягів та канатно-крісельних доріг), штучне 
засніження схилів, їх освітлення тощо [7]. 

Слід зазначити, що швидке зростання курортного комплексу «Буковель» має 
катастрофічний вплив на екологічний стан довколишнього регіону. Вирубка лісів, прокладання 
трас для автомобілів та квадроциклів, екологічне забруднення призводить до того, що 
порушується екологічний баланс даного регіону. 

Можна зробити висновок, що інфраструктура відіграє одну з найважливіших ролей у 
реалізації та розвитку такого виду туризму як гірськолижний, оскільки без специфічної 
інфраструктури (спеціально обладнані траси, гірськолижні підіймачі, пункти прокату 
спортивного спорядження, гірськолижні школи) неможливо займатись даним видом спорту. 
При цьому, наявність специфічної та загальної інфраструктури на гірськолижному курорті 
формує досить високі ціни на даний вид туризму. Доїзд та експлуатація гірськолижної 
інфраструктури є одними з найбільш істотних проблем гірськолижних курортів України.  Існує 
й екологічна проблема у зв'язку з стрімким розвитком курортів.  
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Початок видобутку залізної руди у промислових масштабах на Криворіжжі майже 150 років тому став 
поштовхом для стрімкого промислового розвитку регіону. В результаті  лише за період з 30-х по 90-ті роки ХХ 
століття Кривий Ріг із невеличкого містечка перетворився у місто-промисловий гігант. Криворізький регіон 
зазнав швидкого економічного розвитку, але разом з тим промисловий комплекс докорінно змінив ландшафти 
та призвів до надзвичайно серйозних екологічних проблем та техногенних небезпек. Тому важливим є 
вивчення та дослідження геопросторових змін території, екологічних небезпек та пошук вирішення проблем. 

Ключові слова: гірничопромислові ландшафти (ГПЛ), гірнича справа, важка промисловість, 
екологічний стан, кар’єри, відвали. 
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The beginning of iron ore mining on an industrial scale in Kryvyi Rih almost 150 years ago was the 
impetus for the rapid industrial development of the region. As a result, only during the period from the 1930s to 
the 1990s did Kryvyi Rih turn from a small town into an industrial city. The Kryvyi Rih region has undergone 
rapid economic development, but at the same time the industrial complex has radically changed landscapes and 
led to extremely serious environmental problems and man-made hazards. Therefore, it is important to study and 
study geospatial changes in the territory, environmental hazards and find solutions. 
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Вступ. Промислове освоєння залізних руд було започатковано в 1880 році організацією 
«Акціонерне Товариство Криворізьких залізних руд». Експлуатаційні роботи розпочаті 1881 р. 
на руднику «Саксаганський». У тому ж році почалося будівництво Катерининської залізниці, 
яка сполучила місто з промисловими районами Придніпров’я і Донбасу. Вона зіграла величезну 
роль у прискоренні розвитку промисловості регіону. 

Наприкінці ХІХ ст. надзвичайно інтенсивно освоюється територія навколо тогочасного 
міста. Один за одним відкриваються рудники, біля котрих зводяться селища для робітників. У 
1897 р. Кривбас виходить на перше місце по видобутку руди в Російській імперії, випередивши 
Уральський басейн. Перша шахта в басейні почала діяти в 1886 р. З тих пір з наростаючими 
темпами продовжувався підземний видобуток залізної руди. У 1890 р. на Криворіжжі діяло 79 
рудників. До кінця XIX сторіччя діє 266 промислових підприємств.  

16 червня 1931 року голова ВСНХ СРСР Григорій Орджонікідзе підписує наказ про 
будівництво Криворізького металургійного заводу. 4 серпня 1934 року була запущена перша 
доменна піч. Цей день вважається днем народження заводу «Криворіжсталь». 1936 року 
закінчено будівництво Криворізького коксохімічного заводу. У повоєнний час відбувається 
бурхливий розвиток промислового комплексу: cтворено в 1952 р. Криворізький цементний 
завод; стала до ладу у 1955 р. перша черга Південного гірничо-збагачувального комбінату 
(ГЗК); 1959 року введена в експлуатацію фабрика № 1 Новокриворізького ГЗК; 1961 року було 
збудовано першу чергу Центрального ГЗК; 1964-го відбувся пуск першої черги Північного ГЗК; 
У 1965 році в місті діяло 573 підприємства. 
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Мета. Комплексно вивчити геопросторові зміни території як наслідки розвитку 
гірничо-промислового комплексу. 

Завдання.  З’ясувати весь спектр основних геопросторових змін території міста та 
нанести на карту об’єкти антропогенних ландшафтів. Висвітлити техногенні та екологічні 
проблеми, вплив на навколишнє середовище промислового комплексу в місті Кривий Ріг. 

Методи дослідження. В роботі мною були використані картографічний метод, 
статистичний метод, метод літературних джерел, метод історичних джерел, метод 
порівняльного  аналізу, що дозволило провести оцінку гепросторових змін території міста та 
розвитку промислового комплексу. Також в ході польових досліджень я мав змогу дослідити 
основні форми гірничо-промислових ландшафтів міста та на камеральному етапі дослідження 
нанести їх на карту міста і оцінити масштаби геопросторових змін. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні Криворізький залізорудний басейн - один з 
найстаріших і найбільших басейнів нашої держави. Тут видобувається понад 80% залізорудної 
сировини і виробляється 20% металу України. Залізорудні родовища Кривбасу є комплексними 
за своїм складом, кожне з них складено двома-трьома типами залізних руд і супутніми 
нерудними корисними копалинами. Питома вага гірничо-металургійного комплексу становить 
86 % загальних обсягів промислового виробництва в місті. 

У Кривому Розі наразі діють один із найбільших у світі металургійних  комбінатів —  
“АрселорМіттал Кривий Ріг”, п'ять гірничозбагачувальних  комбінатів  — Північний, 
Південний, Центральний, Новокриворізький, Інгулецький з десятьма кар'єрами глибиною 
понад 300 м для відкритого способу відпрацювання, шахти, три рудоремонтні заводи.  
В ході роботи я з’ясував, що такий бурхливий промисловий  розвиток призвів до масштабних 
геопросторових змін у ландшафти та викликав низку серйозних екологічних проблем. 

По-перше, гірничо-видобувна промисловість, металургійне виробництво та швидко 
зростаюче місто потребували великих обсягів водних ресурсів. А оскільки Криворіжжя розташоване 
у степовій зоні України та не має дуже великих річок на своїй території, були створені водосховища. 
Всього біля міста знаходиться 5 водосховищ, які використовуються як джерела водозабору, для 
зрошування сільськогосподарських земель та у технічних цілях: Карачунівське, Південне, 
Іскрівське, Кресівське, Макортівське. Всі вони були закладені у період з 1930 по 1961 роки. 

По-друге, значних змін зазнала річка Саксагань, яку у 1957 році було відведено від 
новозакладеного кар’єру «Південний» у саксаганський дериваційний тунель. Тунель, 
завдовжки 5,3 км, на глибинах 24-65 м від поверхні від Саксаганського водосховища до 
вихідного порталу на річці Інгулець. Вихідний портал — тобто сьогоденне гирло річки 
Саксагань, знаходиться на 1,5 км нижче за течією річки Інгулець, ніж історичне гирло. 

По-третє, очевидно, що гірнича діяльність не могла проходити безслідно протягом майже 
150-ти років. Через розвиток видобутку залізних руд відкритим, тобто кар’єрним способом, на 
сьогодні ми можемо бачити наслідки цієї діяльності у вигляді кар’єрів, відвалів та 
шламосховищ, які займають величезні площі що можна порівняти з площами багатьох великих 
міст України. Так виникли антропогенні ландшафти, як наслідки розкривних і видобувних 
гірничих робіт, складування порожньої гірської породи та відходів переробки і збагачення 
корисних копалин, утворення підземних порожнин в шахтах з наступним їх погашенням та 
зрушенням підроблених блоків земної кори. 

Мною було з’ясовано, що на території Криворіжжя налічують всього 54 кар’єри 
(працюючі та виведені з експлуатації, з повторною експлуатацією): 41 залізорудний, 4 гранітні, 
6 піщаних, 3 глиняні.  Головною умовою закладення кар'єрів є неглибоке залягання родовища 
корисних копалин і перекриття незначною товщею наносів осадових порід.  

Відвальні гірничопромислові ландшафти формуються на основі таких техногенних утворень 
як відвал. Відвали є однією з основних форм антропогенного рельєфу, який утворюється внаслідок 
складування “пустих” та “бідних” порід, які не підлягають збагаченню. В свою чергу шлам виникає 
як побічний продукт переробки руди після відбору магнітної фракції на магнітних сепараторах, 
який відбувається під час збагачення руди на гірничо-збагачувальних комбінатах. Після цієї 
процедури шлам перекачується до шламосховищ де і зберігається.  
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Відвали поділяються за типами на шламосховища (гідровідвали), пухкі (суглинисті, 
супіщані), скельні та змішані. Всього на території Криворіжжя налічується 104 відвали від низьких 
(висотою до 20 метрів) до над високих (майже всі шламосховища з висотою 110-130 м). Також 
відвали відрізняються за площею від дуже малих (до 50 га) до великих, де площа становить понад 
300 га (площа найбільшого шламосховища Північного ГЗК - 1840 га або 18,4 км2).  

Провальні ландшафти являють третю групу гірничопромислових антропогенних 
ландшафтів, виникнення яких пов'язане з підземним видобутком залізних руд та зрушенням 
прилягаючих блоків корінних гірських порід. Провальні ландшафти на території Криворіжжя є 
двох типів: зони зрушення та провальні зони (зони утворення лійок, котловин). Всього 
налічують 26 таких зон.  

В ході дослідження вдалося з’ясувати, що загальна площа гірничопромислових 
ландшафтів Кривбасу становить 201 км2 (що можна порівняти з площею м. Львова яка складає 
182 км2 та м. Маріуполь - 244 км2).  

Тож структура гірничо-промислових ландшафтів міста виглядає наступним чином: площа 
кар'єрів становить понад 42 км2; площа вiдвалiв – 70 км2; площа шламосховищ - 55 км2; площа 
шахтних провалів і зон зрушення - 34 км2. Наведені цифри постійно змінюються, через 
невпинне продовження та розростання гірничодобувних робіт та відвалоутворення.  
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В ході роботи мені вдалося нанести основні об’єкти гірничопромислових ландшафтів, 
що дало можливість осягнути масштаби змін території Криворіжжя. 

Досліджуючи геопросторові зміни території в результаті стрімкого розвитку гірничо-
видобувної промисловості я дійшов низки екологічних проблем. Малоефективне використання 
надр і сировини при значних обсягах його видобутку призвело до великих втрат корисних 
копалин в надрах і накопичення великої кількості відходів виробництва у вигляді відвалів та 
шламів. Через це постає значна екологічна проблема на Криворіжжі, оскільки на сьогодні в 
Україні не реалізована технологія з переробки відпрацьованих шламових та відвальних порід. 
Тому єдиним способом наразі залишається накопичувати ці породи у вже існуючих 
шламосховищах, відвалах та займати ними все нові і нові території. Ця ситуація призводить до 
подальшого забруднення грунтів в результаті діяльності промислових підприємств.  

Складність проблеми пропорційна чисельності населення та промисловому потенціалу 
міста. У процесі виробничої діяльності підприємств Кривого Рогу щорічно утворюється більше 
169 млн м3 промислових відходів, які вивозяться у відвали та шламосховища, де вже 
зберігається понад 2,5 млрд м3 відходів збагачення; вони займають площу близько 16 тис. га. 
Це означає, що величезні території родючих земель втрачені назавжди, і площа цих об’єктів з 
кожним роком буде лише збільшуватись. Потрібно зазначити, що ці об’єкти також мають 
негативний вплив на навколишнє середовище оскільки вони запилюють величезні території 
сільськогосподарських угідь, житлових територій. Найбільшу небезпеку становлять 
шламосховища, на яких зберігаються подрібнені відходи збагачення у зволоженому стані. 
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Поступово при випаровуванні води утворюється велика кількість  пилу, хоча за технологією їх 
періодично зволожують.  До того ж основні підприємства-забруднювачі знаходяться в 
безпосередній близькості до житлових масивів, оскільки історично міська житлова забудова 
формувалася для потреб кожного підприємства та у безпосередній близькості ввід нього. 
Велика кількість  пилу на будинках та вулицях міста характерного червоного кольору 
доводить, що цих заходів не достатньо. 

 

 
 

Одним з об'єктів навколишнього середовища, найбільш важливим для людини і в той 
же час найбільш схильних до впливу важких металів, є природні води. Їх забруднення важкими 
металами відбувається через скиди недостатньо очищеної води підприємствами 
гірничодобувної, металургійної та металообробної промисловості безпосередньо в річки 
регіону. Приблизно половина міських стічних вод скидаються у водні об'єкти недостатньо 
очищеними, з них близько 15% - взагалі без очистки. Без будь-якого очищення скидаються до 
70% виробничих стічних вод.  

Серед найбільш забруднених річок слід зазначити р. Інгулець. Також незворотнього 
негативного впливу зазнала річка Саксагань. Природний режим річки сильно змінений 
регулюючим впливом дамб, скиданням шахтних і промислових вод, а також відбором води на 
технічні потреби. Також переведення значної ділянки ріки у дериваційний канал призвело до 
заболочування старої частини русла. Намагання підживлювати старе русло штучно 
трубопроводом із Карачунівського водосховища не дало бажаного результату. Тому велика 
ділянка ріки на території міста фактично поступово заболочується. 

Значна концентрація потенційно небезпечних об’єктів на території міста (шахти, 
кар’єри, відвали, шламосховища, відпрацьовані пустоти, тощо), які за умови припинення 
відкачки підземних вод або переповнення накопичувачів неминуче стануть джерелом 
розвитку надзвичайних ситуацій та техногенних катастроф. Відсутність реальної 
альтернативи повного використання або утилізації надлишків зворотних вод диктує 
необхідність у щорічному вживанні заходів зі скиду надлишків зворотних вод гірничорудних 
підприємств Кривбасу.  

Видобуток руди в надрах, відкачка підземних вод, величезна кількість штучних 
відкладень створених людиною – викликає незворотні геологічні процеси і погрожує 
техногенною кризою регіону. 
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Кривий Ріг є одним з найбільш небезпечних в екологічному плані міст України. 
Підприємства гірничодобувної та переробної промисловості, яким місто може завдячувати 
своєму розвитку, є і його найбільшою проблемою. Обсяг виробленої продукції на 
підприємствах комплексу досягає 33% від загального обсягу виробництва в Україні, а викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря підприємствами комплексу, за неофіційними 
даними, щорічно складають понад 1,5 млн т, або майже 32% від загальних викидів в країні. Із 
цих даних стає зрозуміло, яке надзвичайне екологічне навантаження отримує 600-тисячне 
населення промислового міста та навколишнє середовище. 

Міською екологічною програмою передбачено виконання промисловими підприємства 
модернізації існуючих виробничих потужностей та пилогазоочисних установок, будівництво 
нових ефективних систем пило- та газовловлення,  а також комплексу заходів з 
пилопригнічення на відвалах, шламосховищах, складах продукції, проммайданчиках, 
автошляхах, вулицях житлових масивів в зоні впливу виробничої діяльності у тому числі з 
використанням зв’язуючих речовин, а також  співпраця зі спеціалізованими науковими 
організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження нових технологій з 
пилопригнічення, в тому числі «зелених технологій». Але всі передбачені програмою заходи 
потребують постійного державного жорсткого контролю. 

Висновки: 
 Малоефективне використання надр і сировини при значних обсягах його видобутку 

призвело до великих втрат корисних копалин в надрах і накопичення великої кількості 
відходів виробництва у вигляді відвалів та шламів 

 Гірничопромислові ландшафти Кривбасу займають величезні площі 
 Промислові відходи, які вивозяться у відвали та шламосховища мають негативний вплив 

на навколишнє середовище, оскільки вони запилюють величезні території 
сільськогосподарських угідь та житлових територій 

 Утворені в результаті видобутку та переробки залізної руди промислові ландшафти 
несуть потенційну техногенну небезпеку та потребують постійного пошуку рішень по їх 
рекультивації, консервації та утилізації відходів виробництва. 

 Хоч за останні десятиліття почали застосовувати системи пило- та газовловлення, а 
темпи видобутку та переробки впали, тим самим зменшивши вплив на навколишнє 
середовище, екологічна ситуація в місті є дуже складною і потребує постійного контролю 
з боку державних екологічних інспекцій та громадськості. 
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На основі дослідження літературних джерел подано визначення поняття антикризового 
управління, проаналізовано досвід антикризового управління в готельно-ресторанному бізнесі і туризмі 
Німеччини. Виокремлено заходи здійснені урядом Німеччини для підтримки туристичного бізнесу. 
Досліджено проблеми застосування антикризового управління на готельно-ресторанних підприємствах 
в умовах пандемії. 
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Based on the study of literature sources, the definition of the concept of crisis management is presented, the 

experience of crisis management in the hotel and restaurant business and tourism in Germany is analyzed. The measures 

taken by the German government to support the tourism business are highlighted. The problems of application of anti-

crisis management at hotel and restaurant enterprises in the conditions of pandemic are investigated. 

Key words: tourism, anti-crisis measures, anti-crisis management, income, destination. 

  
Постановка проблеми. В Україні, Німеччині та решті світу блискавичне розгортання 

економічної кризи вперше було спричинене не фінансовими чи економічними, а насамперед  
біологічними та фізіологічними чинниками.  Сфера туризму стала тією сферою економіки, яка 
чи не найбільше постраждала та понесла нищівних збитків, саме тому особливо актуальним 
стало дослідження досвіду зарубіжних країн в боротьбі з наслідками  глобальної економічної 
кризи, спричиненої поширенням інфекції Covid-19 [1].  

Основні результати дослідження. Проаналізовано основні аспекти антикризового 
управління в умовах пандемії, досліджено антикризові програми підтримки бізнесу, розроблені 
владою Німеччини, розкрито основні тенденції антикризового управління в готельно-
ресторанній сфері та туризмі Німеччини. 

Мета. Проаналізувати досвід антикризового управління на підприємствах готельно-
ресторанного бізнесу та туризму Німеччини у боротьбі з наслідками викликаними 
поширенням Covid-19 з метою допомоги вітчизняним підприємствам. 

Методи дослідження. У дослідженні використано такі методи як статистичний, синтезу, 
аналізу та логічної побудови. 

Наукова новизна статті полягає в проведеному аналізі сучасних інструментів 
антикризового управління країни лідера у боротьбі з наслідками кризи викликаної 
поширенням інфекції Covid-19, його основних понять та тенденцій в готельно-ресторанній 
сфері та туризмі Німеччини.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Пандемія коронавірусу,  що мала місце на 
протязі останніх років, мала жахливі наслідки проявом най  глобальнішої кризи світової 
економіки за останнє століття . Туристична індустрія, враховуючи її специфіку, особливо 
схильна до впливу кризових явищ. Криза, спричинена пандемією COVID-19, глибоко впливає на 
розвиток світової економіки та загрожує виживанню підприємств у всьому світі [2].  

Антикризове управління в умовах пандемії – це управління підприємством, спрямоване 
на подолання або відвертання кризового стану, що проявляється в неплатоспроможності, 
банкрутстві, збитковості в умовах адаптації до карантину. Воно включає також прогнозування 
кризових ситуацій і розробку стратегій їх стримування і випередження, а в умовах самої кризи 
– нейтралізацію або мінімізацію його наслідків[1]. 

Загальне антикризове управління в умовах пандемії COVID-19 здійснюється в межах 
вирішення чотирьох завдань. Перше основне завдання антикризового управління ‒ визначити 
поточну ситуацію і сформувати точне уявлення про те, як вона може розвиватися, до яких 
призведе наслідків для підприємства. Друге завдання антикризового управління ‒ прийняття 
управлінських рішень і розробка необхідних негайних і стратегічних дій на основі прагматичної 
та гнучкої операційної моделі. Ця модель має бути заснованою на адекватному стрес-тестуванні 
гіпотез і сценаріїв. Третє завдання антикризового управління полягає у збереженні клієнтської 
бази на основі врахування змін в інтересах та поведінці покупців. Нарешті четверте, менеджмент 
підприємства має формувати антикризові рішення чітко й послідовно, забезпечуючи розуміння 
їх необхідності та змісту всім персоналом підприємства [3]. 

В ході дослідження досвіду Німеччини нас вразили масштаби їх антикризових програм. 
Країна отримує значну підтримку з боку держави (рис.1). Близько 700 тис. німецьких 
підприємств вже отримали компенсації з часткового відшкодування заробітної плати 
працівників, включно з податками на зарплати. Задля стабілізації економіки був створений 
фонд у розмірі 600 млрд євро. Окремо на підтримку малого бізнесу та 
індивідуальних підприємців держава виділить 50 млрд євро [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Фінансова підтримка з боку держави економічної діяльності 
під час пандемії у 2020 р. млрд дол [1]. 

 

Німеччина посіла друге місце в рейтингу країн, які ефективно борються з поширенням 
Covid-19. Загальновизнані успіхи Німеччини в боротьбі з пандемією багато в чому пояснюються 
наявністю спеціального плану на випадок подібної ситуації - зокрема, знайшли застосування 
закони про надзвичайний стан, прийняті ще в 1968 р., а також «Закон про захист від 
інфекційних хворіб» 2001 р., який регулює компетенції федерального уряду і регіональних 
влад по епідеміологічній безпеці [4]. 
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Німеччина використала час на свою користь, оскільки перші випадки виявили на два-три 
тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це дозволило владі вжити заходів для боротьби з 
пандемією. Насправді німці готувалися ще до виявлення в країні першого випадку Covid-19, що 
сталося 27.01.2020 р. З моменту фіксування першого випадку країна ввела жорстокий 
карантин. Постійний комітет з нагляду створили ще 6 січня 2020 р., зважаючи на тривожне 
поширення вірусу в Китаї[5]. 
Федеральний уряд Німеччини своїми діями переслідує три цілі: 

1. Захист здоров’я і підтримку ефективності системи охорони здоров’я. 
2. Пом’якшити наслідки для громадян, співробітників і компаній. 
3. Справитися з пандемією в здійсненні міжнародного співробітництва. 

Нами виокремлено найбільш значимі на наш погляд в фінансовому вираженні заходи 
підтримки бізнесу: 

• 100 млрд євро направлено на докапіталізацію і покупку часток участі в компаніях, які 
постраждали від пандемії, через Фонд стабілізації економіки; 

• 50 млрд євро прямих субсидій самозайнятим і мікропідприємствам (до 15 тис. євро 
на компанію); 

• 10 млрд євро на додаткові компенсації в рамках програми скороченого робочого часу; 
• 3,1 млрд євро щорічно на період 2021-2024 рр. на додаткові інвестиції в приватний 

сектор; 
• 2 млрд євро на розширення фінансування стартапів, нових технологічних компаній і 

малого бізнесу; 
• 33,5 млрд євро у вигляді податкових пільг і інших скорочень податкових надходжень; 
• 500 млрд євро у вигляді відстрочок зі сплати податків, включаючи 70 млрд євро 

відстрочки за прямими податками на прибуток підприємств, і 430 млрд євро за 
непрямих податків і соціальних внесків; 

• 365,5 млрд євро на розширення існуючої програми державних гарантій бізнесу в 
рамках національного банку розвитку «Кредитний інститут по відновленню» (KfW) і 
100 млрд євро на рефінансування великих заборгованостей перед цією організацією; 

• 400 млрд євро на надання гарантій і підтримання ліквідності компаній в рамках 
Фонду стабілізації економіки [6]. 

До закладів готельно-ресторанного бізнесу та туризму було теж висунуто ряд вимог, які 
були виконані, зокрема: інформування гостей та працівників про правила безпеки, 
забезпечення санітайзерами, розташування робочих зон згідно відповідних норм 
дистанціювання, збільшення циклів прибирання тощо. Окрім зазначених були прийняті і інші 
антикризові заходи: 

1. Безкоштовне скасування бронювання та змінні тарифи для максимальної гнучкості . 
Клієнтам не потрібно робити завдаток, залишати кредитну карту в якості гарантії і 
іноді можна відмінити бронювання безкоштовно за день до заселення.  

2. Сніданок і вечеря в номері. Першочерговою мірою готелів в їхніх ресторанах було 
створення великих проміжків між столами для зведення контакту між гостями до 
мінімуму. 

3. Аварійний персонал. У відділах маркетингу і продаж, на час карантину в готелях 
працював лише один працівник, а інша частина команди працювала з дому, робочі 
місця налаштовувались на роботу з дому. 

4. Інструктажі та спеціальне навчання для працівників готелю. 
5. Позиціонування свого готелю як бренду в Інтернеті. 
Багато людей залишалися в Німеччині під час пандемії вдома і проводили  більшість часу 

в Інтернеті, тому готелі удосконалювали свої сайти, з метою становлення та посилення бренду, 
так би мовити робили це на перспективу, для майбутнього збільшення продаж.  

Що стосується сфери харчування то підприємства для свого функціонування теж 
забезпечили, як і готелі, найвищі заходи безпеки. Заклади харчування працювали тільки на 
доставку або самовивіз, тому більшість закладів харчування налагодили особисту доставку або 
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співпрацювали з іншими підприємствами, які на час пандемії не стягували плату за доставку з 
ресторанів.  

Ресторанні заклади вживали ряд інших антикризових заходів, зокрема:  
1. Забезпечення дистанції між столами не менше в 1,5 м; 
2. Забезпечення окремих робочих зон для працівників; 
3. Налагодження служби бронювання аби контролювати кількість гостей; 
4. Навчання працівників щодо заходів безпеки та інформування гостей; 
5. Забезпечення безготівкового розрахунку; 
6. Нанесення розміток на підлогу, забезпечення достатньої кількості санітайзерів та 

масок; 
7. Розподілення персоналу на зміни; 
8. Забезпечення паперових або цифрових меню, тощо. 

Заклади харчування почали впроваджувати систему ваучерів в додаток до послуг служби 
доставки та самовивозу. Це забезпечило швидкі продажі в період карантину німецьким 
ресторанам. Ваучери могли бути погашеними після відкриття ресторанів. Для даної системи до 
існує безліч платформ, які переважно є безкоштовними і будь-який ресторан може себе на них 
зареєструвати. 

Гастрономія Німеччини особливо постраждала від кризи, пов’язаної з Covid-19. З цієї 
причини були проведенні численні ініціативи, що стали підтримкою гастрономії, яка 
перебувала під загрозою існування, за допомогою кампаній пожертвувань. 

Також велику підтримку сфера гостинності отримала від влади.  Всі компанії, які 
постраждали від закриття, отримали фінансову підтримку, на це було передбачено 10 млрд. євро.  

В Німеччині була можливість подати заяву на короткострокову допомогу на ресторанну 
та готельну справу. Covid-19 змусив багато рестораторів та готелів тимчасово закривати або 
припиняти діяльність, як результат сильно постраждали доходи. Цікавий досвід Німеччини, 
який був впроваджений під час кризи 2008 р. – це коротко -годинна робота. Принцип простий: 
скорочується робочий час для співробітників - компанії виплачують зарплату тільки за 
скорочений робочий час, а агентство з працевлаштування компенсує значну частину втрати 
заробітку співробітникам за допомогою надбавки за коротко-годинну роботу. Таким чином 
заклади готельно-ресторанної сфери Німеччини скоротили витрати на персонал для своїх 
компаній навіть під час Covid-19 і в той же час зберегли на порівняно низькому рівні втрати 
заробітної плати співробітників. В даний час співробітники, що працюють за 
короткостроковим контрактом, можуть отримувати ці пільги максимум на 12 місяців. 

Ще одна антикризова програма для сфери харчування – це надання невідкладної 
фінансової допомоги. Федеральний уряд вирішив, що економічні наслідки Covid-19 серйозні і 
це особливо важко позначається на індустрії громадського харчування, саме тому, компаніям 
надавалась екстрена допомога в розмірі від 9000 до 15000 € . 

Не дивлячись на значну підтримку готельно-ресторанної сфери та туризму зі сторони 
влади, 64,9% компаній у вересні 2020 р. повідомили, що раніше надана допомога державою 
після пандемії поки є недостатньою для їхнього безпечного виходу з кризи. 

Висновки. Пандемія COVID-19 докорінним чином змінила умови економічної 
діяльності. Безпрецедентний рівень невизначеності та глобальна економічна криза 
вимагають від керівництва готельно-ресторанних та туристичних підприємств 
відповідної організаційної трансформації, корегування напрацьованих досвідом минулих 
десятиліть систем антикризового управління бізнес-процесами. На відміну від багатьох країн 
світу Німеччина не тільки об’єктивно підійшла до кризи більш підготовленою в 
організаційному, економічному і соціальному плані, а й без зволікання прийняла комплексні 
заходи реагування, не допустивши загострення епідеміологічної ситуації. Сильна економіка 
дозволила уряду вжити безпрецедентний за своїм охопленням і обсягом пакет заходів 
підтримки ділової активності і соціальної допомоги громадянам, який пом’якшив економічні 
наслідки для підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, цей досвід варто 
перейняти і для України. 
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У роботі визначено основні аспекти розвитку кліматичного питання у глобальному контексті. 
Проаналізовано актуальність вивчення кліматичної зміни в урбанізованому просторі. Описано 
природоорієнтовані рішення (ПОР), які реалізовуються у межах міста як фактор адаптації  та/або 
попередження зміни клімату. Окреслено переваги впровадження ПОР як стійких та практичних заходів в 
рамках кліматичної політики міста. 
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The paper identifies the main aspects of climate development in a global context. The relevance of 
studying climate change in urban space is analyzed. Nature-oriented solutions (ERP) are implemented, which are 
implemented within the city as a factor of adaptation and / or prevention of climate change. The advantages of 
implementing ERP as sustainable and practical measures within the city's climate policy are outlined. 
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Сучасний кліматичний виклик вимагає політики, спрямованої на зменшення викидів 
парникових газів та раціоналізації використання ресурсів задля запобігання кліматичній зміні, а 
також для підготовки населення та інфраструктури до наслідків зміни клімату шляхом адаптації.  

У 1960-1970-х роках питання зміни клімату постало на порядок денний міжнародної 
політики. Ця тема була вперше детально розглянута у 1979 році, коли Всесвітня 
метеорологічна організація, Програма ООН з навколишнього середовища, ЮНЕСКО та 
Всесвітня організація охорони здоров’я провели першу міжнародну конференцію з питань 
зміни клімату.  

Як наслідок, на міжнародному рівні було визнано значний вплив зміни клімату не тільки 
на погодні умови, але й на появу пов’язаного з цим широкого кола глобальних проблем. У 1988 
році була створена Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК), покликана 
аналізувати наукову інформацію та  формулювати фактичні стратегії реагування на проблему. 
Поруч з цим кліматична політика стала актуальною темою глобальної спільноти. 

Звіти МГЕЗК відображають єдине бачення більшості вчених, надають об’єктивну, 
наукову, технічну та соціально-економічну інформацію, необхідну для формування кліматичної 
політики. 

У зведеному п’ятому звіті про зміну клімату  2014 року, опублікованому МГЕЗК, 
зазначається, що «без нової політики щодо пом’якшення зміни клімату прогнози передбачають 
збільшення середньої глобальної температури в 2100 році на 3,7 до 4,8 °C порівняно з 
доіндустріальним рівнем (середні значення; діапазон становить від 2,5 до 7,8 °C, включаючи 
кліматичну невизначеність» [3].  
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Цей звіт відкрив шлях для переговорів щодо скорочення викидів вуглецю на Конференції 
ООН зі зміни клімату в Парижі наприкінці 2015 року . 

Паризька угода, в свою чергу, зобов’язує країни світу, докласти зусиль до «утримання 
зростання глобальної середньої температури на рівні значно нижче +2°С від доіндустріального 
рівня» [6]. Угода містить неодноразові згадки про природоорієнтовані рішення (ПОР) як 
вагомий фактор у боротьбі зі зміною клімату. ПОР здатні забезпечити негайну потребу 
пом’якшення клімату шляхом захисту, управління та відновлення екосистем.  

На Саміті Організації Об’єднаних Націй з питань клімату у 2019 році природоорієнтовані 
рішення стали одним із ключових питань, оскільки вони розглядаються як ефективні способи 
боротьби зі зміною клімату. Було сформовано «Коаліція щодо поширення ПОР», до складу якого 
входять десятки країн, а координуватимуть діяльність альянсу Китай та Нова Зеландія [5]. 

Крім того, у доповіді ООН «Розрив у заходах з адаптації 2020», ПОР розглядають як 
пріоритетний компонент кліматичної політики [1]. 

Природоорієнтовані рішення визначаються Міжнародним союзом охорони природи 
(МСОП) як «дії щодо захисту, сталого управління та відновлення природних або модифікованих 
екосистем, які ефективно та адаптивно вирішують суспільні виклики, одночасно забезпечуючи 
переваги як для добробуту людини, так і для навколишнього середовища» [5]. 

Природоорієнтовані рішення почали обговорюватись у наукових працях на початку 2000-
х років і представляли собою зміну ставлення дослідників, політиків та активістів у їхньому 
підході до боротьби зі зміною клімату.  

Природоорієнтовані рішення передбачають вирішення суспільних викликів, 
забезпечуючи стале управління та раціоналізацію ресурсокористування задля подолання 
глобальних суспільних викликів. 

ПОР покликані підтримувати досягнення Цілей сталого розвитку ООН та захищати 
добробут людей у спосіб, що відображає культурні та суспільні цінності та підвищує стійкість 
екосистем, їх здатність до оновлення та надання послуг. ПОР формують практичний плацдарм 
у реалізації кліматичної політики. 

У центрі уваги кліматичного питання – міське середовище. Міські райони є головними 
чинниками зміни клімату. За даними C40 Cities 2/3 виробленої енергії використовується у 
містах, які генерують близько 70% викидів СО2 від глобального кінцевого споживання [2]. 

Близько 70% населення планети незабаром проживатиме у містах, більшість з яких 
мають менше 10% зелених насаджень, а тривала урбанізація призвела до значного скорочення 
зеленої зони на душу населення [1]. 

Актуальність питання підтвердна пандемія COVID-19: здоров’я та добробут людини тісно 
пов’язані зі станом довкілля та екосистеми, у якій ми мешкаємо. Швидке розширення міст, 
зміна клімату та руйнування природних середовищ існування змушують тісніше і частіше 
контактувати з вірусом. Забруднене повітря збільшує ризик захворювання та ускладнює стан 
хворих. Відсутність прогулянкових зелених зон спровокувала розвиток психологічних проблем 
людей. Щоб вирішити ці виклики, варто черпати натхнення з природи. 

Міста формують високу концентрацію економічних, інфраструктурних та людських 
активів, які є вразливими до впливу зміни клімату. У найближчі десятиліття сотні мільйонів 
людей у міських районах, ймовірно, постраждають від підвищення рівня моря, збільшення 
кількості опадів, частіших і сильніших стихійних метеорологічних явищ. 

Місто здатне закласти основи того як комплексне та стале планування міст може 
забезпечити та покращити екологічні переваги на місцевому, національному та міжнародному 
рівнях. Рішучі та інноваційні дії міст мають вирішальне значення у боротьбі зі зміною клімату. 

Кліматична політика, зорієнтована  на природу та  посилення ролі екосистем здатна 
підвищити стійкість до зміни клімату. Такий підхід може принести численні переваги, в тому 
числі зниження тиску на біорізноманіття, поліпшення здоров’я та добробуту людей, 
скорочення викидів парникових газів та побудову сталої економік. 

Прикладами природорієнтованих рішень на території міст, які активно 
використовуються в розвинутих країнах світу є [6]: 
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 «готель» комах (будиночки для комах) – конструкція різноманітних форм та розмірів, 
створена для надання притулку комахам-запилювачам та комахам-ентомофагам; 

 дощовий сад – багаторічні рослинні композиції, висаджені у невеликій западині, що 
зазвичай формується на природному схилі, які призначені для тимчасового утримання дощової 
води, її фільтрації та поступового повернення опадів до екосистеми; 

 живоплоти – природний паркан з кущів та дерев у формі вузької щільної смуги; 
 збірники для опадів – це ємності, у яких накопичуються та зберігаються дощові опади 

задля раціоналізації використання води; 
 вуличні зелені меблі – це меблі з встановленими рослинними модулями, облаштовані у 

громадських місцях;  
 зелені дахи – дах, частково або повністю засаджений рослинами; 
 зелена зупинка – зупинка громадського транспорту, спроектована з врахування 

рослинного покриття на даху або на стінах; 
 зелена колія – висаджена вздовж трамвайної колії трав’яна рослинність;  
 зелений коридор – динамічний громадський простір, що з’єднує ключові природні зони 

міста в єдиний маршрут для пішоходів та користувачів немоторизованого транспорту; 
 зелений паркінг – паркувальне місце, створене шляхом облаштування спеціальної 

модульної газонної решітки, що заповнене родючим ґрунтом та засіяна газонною травою; 
 зелені стіни – це вертикальна вбудована структура, покрита рослинністю з 

інтегрованою системою гідратації; 
 кишеньковий парк – зелений громадський простір, що являє собою невеликий 

доступний парк, який в певній мірі нівелює надмірність урбанізованого середовища; 
 міський сад та міський город – це публічний простір, створений для вирощування 

фруктів, овочів, прянощів, квітів на обмеженій території, що популяризую ідею вирощування 
їжі не лише у сільській місцевості. 

 напувалки – спеціалізовані ємності з водою, облаштовані задля втамування спраги  
тварин-мешканців міста; 

 різнотрав’я – трав’яний покрив лучних видів рослин, ефективніша альтернатива газону. 
 проникні поверхні – поверхні для пішохідного та транспортного руку, які дозволяють 

опадам швидко та ефективно проникати у ґрунтові шари, знижуючи рівень поверхневого стоку 
та розвантажуючи каналізаційну систему; 

 терапевтичні сади – це відкритий простір, спеціально розроблений  для задоволення 
фізичних, психологічних, соціальних і духовних потреб людей завдяки взаємодії з зеленим 
середовищем. 

Еволюція мислення щодо інтеграції природи та міського середовища формує численні 
переваги: мінімізація пилу, токсинів та шуму, охолодження інфраструктури, зменшення рівня 
вуглецю, попередження затоплення, збільшення біорізноманіття, збереження видів, одночасно 
сприяючи соціальній згуртованості та покращенню добробуту населення. 

Природоорієнтовані рішення – це комплексні проектування та спільні створення ідей, з 
ефективними інноваційними можливостями, що призводить до численних економічних, 
екологічних та соціальних вигод, що змінюють траєкторію руху міських територій на шлях 
стійкого та сталого урбанізму. 

Варто розуміти, що природоорієнтовані рішення не є швидким вирішенням проблеми або 
ж єдиним інструментом для боротьби зі зміною клімату. Однак добре продумані ПОР – це 
економічно та екологічно ефективний спосіб пом’якшення та адаптації до зміни клімату. 
Удосконалення існуючих ПОР та розробка нових зіграють важливу роль у будь-якій 
довгостроковій стратегії сталої зміни клімату.  

Варто розуміти, що природоорієнтовані рішення не є швидким вирішенням проблеми або 
ж єдиним інструментом для боротьби зі зміною клімату. Однак добре продумані ПОР – це 
економічно та екологічно ефективний спосіб пом’якшення та адаптації до зміни клімату. 



 

XXІІ-а Всеукраїнська студентська наукова конференція 
«РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ГЕОГРАФІЇ, ТУРИЗМУ ТА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ» 
Україна, м. Львів, 20‒21 травня 2021 р. 

 

 81 

Удосконалення існуючих ПОР та розробка нових зіграють важливу роль у будь-якій 
довгостроковій стратегії сталої зміни клімату.  

Концепція ПОР все частіше впроваджується у глобальні та політичні ініціативи сталого 
розвитку міст, інтегруючись у стратегію їх кліматичної політики. Узгоджені стандарти, 
кількісні цілі, вимірювані показники та інструменти оцінки природоорієнтованих допоможуть 
оцінити прогрес, ефективність та перспективу. 

Залучення зацікавлених сторін, діалог та спільне проектування інструментів та заходів є 
ключовими для підвищення обізнаності, вирішення конфліктів потенційних зацікавлених 
сторін та створення суспільного попиту на природоорієнтовані рішення. 

Впровадження ПОР у міському просторі трансформує місто у інклюзивний та екологічний 
простір, здатний якісно та швидко пом’якшувати зміну клімату та адаптуватись до нових умов 
життя. 
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Розглянуто та описано найпопулярніші напрямки гастрономічного туризму у Європі та на 
Закарпатті. Гастрономічний туризм – різновид туризму, взаємопов’язаний з пересуваннями по різних 
країнах з метою ознайомлення з національними стравами, продуктами, напоями. Під час таких турів 
споживач відвідує ресторани з національною кухнею, бере участь в гастрономічних заходах і 
приготуванні місцевих страв, знайомиться з історією та рецептурою національної їжі та напоїв, дегустує 
напої й подорожує по місцях вирощування, збору й виробництва продуктів, які його цікавлять. Сирний 
туризм – це один з різновидів гастрономічних подорожей. У світі є кілька визнаних країн-лідерів, де 
майстерність сироваріння досягла неймовірно високого рівня, а сам продукт став стійко асоціюватися з 
місцем свого походження. 

Ключові слова: сир, туризм, сирний туризм,країни-лідери, cироварня Закарпаття. 
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The most popular directions of gastronomic tourism in Europe and Transcarpathia were considered and 
described. Gastronomic tourism - a type of tourism, interconnected with travel to different countries in order to 
get acquainted with national dishes, products, drinks. During such tours, the consumer visits restaurants with 
national cuisine, participates in gastronomic events and local dishes, learns the history and recipes of national 
food and beverages, tastes drinks and travels to places of cultivation, collection and production of products of 
interest. Cheese tourism is one of the types of gastronomic travel. There are several recognized leading countries 
in the world, where the skill of cheese-making has reached an incredibly high level, and the product itself has 
become firmly associated with its place of origin. 

Key words: Cheese, tourism, cheese tourism, leading countries, Transcarpathian cheese factory. 
 

 
 

У світі є кілька визнаних країн-лідерів, де майстерність сироваріння досягла неймовірно 
високого рівня, а сам продукт став стійко асоціюватися з місцем свого походження: Франція, 
Італія, Німеччина, Голландія, Швейцарія, Іспанія. Враховуючи те, що сирний туризм — це 
досить новий і найпопулярніший тренд в подорожах, програма такої поїздки може бути досить 
різноманітною. Але головний об'єкт уваги — це, звичайно, сир [6]. 
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Найпопулярніші напрямки для сирного туризму.  
Францію називають королівством сирів, адже тут майже в кожній провінції виробляється 

свій неповторний сорт. Усього в країні випускають понад 400 різновидів цього смачного 
продукту. «Сирні» області у Франції — це Нормандія і Бургундія. Куди піти: Тематична 
«пам'ятка» у Франції — Храм сироваріння в Альпах (101 км від курорту Шамоні). Тут у Музеї 
сиру ви зможете продегустувати найпопулярніші сорти і познайомитися з етапами 
перетворення молока в сир, в ресторані оцінити місцеві способи приготування страв з цим 
інгредієнтом, а також придбати вподобаний сорт в магазині Храму Сироваріння [6]. 

Італія: 
В італійській кухні роль сиру просто неоціненна. Піца, паста, тірамісу — всі ці страви 

неможливо уявити без сирного інгредієнта. Тому хто-хто, а італійці розуміються на виробництві 
цього продукту. Куди піти: Якщо ви плануєте сирний тур в Італію, початок осені — найкращий час 
для поїздки. А все тому, що як раз в цей час проходить Міжнародний сирний фестиваль в Бра. В 
місто з'їжджаються представники сироваріння більш ніж з 20 країн світу. Прямо на вулиці 
проводяться дегустації найкращих сортів сиру, кулінарні майстер-класи, конкурси та освітні 
заходи. Справжні професіонали своєї справи навчать вас створювати, подавати і вживати сир [6]. 

Швейцарія: 
Швейцарії виробляється понад 450 видів сиру. І гаряча любов населення до цього 

продукту проявилася у створенні національних страв з розплавленого сиру, які стали відомими 
у всьому світі — раклет і фондю. У Швейцарії виробляють один з найдорожчих сирів у світі 
вартістю близько 1 000 євро за кілограм. Куди піти: Тим, хто приїжджає в сирний тур до 
Швейцарії, країна запропонує готовий варіант розваги — поїздка на сирному поїзді! Так 
називають експрес, який ходить по спеціальному маршруту (Монтре — Шато д'О). Ви зможете 
побачити, як вариться сир в традиційній дров'яній печі, і після спробувати його, а також 
насолоджуватися чудовими панорамами за вікном впродовж всієї подорожі [6]. 

Нідерланди: 
В Нідерландах раз на тиждень влаштовують просто сирну феєрію — вся площа Каасмаркт 

встилається апетитними головками сиру, і кожен бажаючий може прийняти участь у сирному 
аукціоні. Куди піти: Перенестися в атмосферу Середньовіччя і спробувати справжній 
фермерський сир можна на ярмарку в Алкмаарі. Тут раз на тиждень влаштовують просто сирну 
феєрію — вся площа Каасмаркт встилається апетитними головками сиру, і кожен бажаючий 
може прийняти участь у сирному аукціоні. Також сирні ринки є в містах Гауда і Едам [6]. 

Німеччина: 
Де ще можна спробувати «пивний» сир, як не в Німеччині? Якщо ви хочете навчитися 

розбиратися в сортах і правилах сполучуваності сиру, вирушайте в Ганновер, де перебуває 
Європейський сирний центр. Тільки там готують фахівців в даній області — справжніх сирних 
сомельє. Куди піти: Якщо ви хочете навчитися розбиратися в сортах і правилах сполучуваності 
сиру, вирушайте в Ганновер, де перебуває Європейський сирний центр. Тільки там готують 
фахівців в даній області — справжніх сирних сомельє. На складах центру знаходиться 
величезна кількість видів сиру, тому Ганновер іноді називають «сирним Діснейлендом» [6]. 

Іспанія: 
Іспанія славиться унікальними сирами, які займають перші місця у всіляких міжнародних 

конкурсах і рейтингах. Куди піти: Якщо ваш маршрут проходить через столицю Іспанії, 
загляньте в Poncelet Cheese Bar (Сирний бар «Понселе». Тут ви можете продегустувати і купити 
більше 150 сортів іспанського сиру, відвідати лекції та інші тематичні заходи. Але для 
справжніх гурманів найкращим рішенням буде вирушити на екскурсію до приватної 
провінційної сироварні, де можна своїми очима побачити процес визрівання сиру та інші 
особливості його виробництва [6]. 

У Закарпатті сирний туризм розвивається через ряд причин. По-перше, Закарпаття є 
провідним регіоном за кількістю відвідин туристів: саме тут зосереджена величезна кількість 
культурно-історичних пам’яток, динамічно розвивається індустрія обслуговування. По-друге, 
історично склалося так, що Закарпаття внаслідок географічних, кліматичних, екологічних, 
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культурних та соціально-політичних умов є одним з найбільших в Україні виробників і 
експортерів якісних крафтових сирів. Учасники туристичного бізнесу вже давно проводять 
екскурсії в підвали Закарпаття, де дозріває сир. Такі візити допомагають відвідувачам 
отримати уявлення про те, як вдається виробляти високоякісний сир, не порушуючи давніх 
традицій. Туристам рекомендується одягатися тепліше, оскільки в підвалах холодно, а 
екскурсії тривають не менше години [3]. 

Сироварні Закарпаття зародилися понад 2000 років тому, коли в Карпатських горах 
місцеві племена даків, кельтів, слов’ян випасали регіональні породи дійних тварин (кіз, овець, 
корів). Розквітом промислового крафтового сироваріння можна вважати 20-те століття, коли 
з’явилися професійні підприємства. А до того, кожна закарпатська сім’я виготовляла 
знаменитий Пасхальний жовтий сир (грудку), а жителі Верховини виробляли вдома будз чи 
вурду. Сьогодні Закарпаття має у своєму розпорядженні великі туристичні можливості та 
ресурси для організації тематичних турів по мікрорегіонах, пов’язаних з культурою 
сироваріння. У програму сирного туристичного шляху Закарпаття включили: 

– екскурсію та цікаві розповіді, що містять численні легенди про овечий сир та 
особливості культури господарювання 

– проживання в заміських садибах 
– участь у процесі виготовлення різних видів сирів 
– безпосередня присутність на всіх регіональних фестивалях, де місцеві жителі продають 

різного виду сир 
– а також різні дегустації, в Закарпатті нараховується десяток дегустаційних залів, з 

наступною покупкою сиру, що сподобалися туристам [5]. 
Лідери сироварень Закарпаття 
Селиська сировина: Це справжня окраса та візитівка села Нижнє Селище в Закарпатській 

області. Це унікальний українсько-швейцарський проект, тут працюють місцеві мешканці і 
переробляється виключно місцеве молоко. Процес дозрівання продукції в обладнаних підвалах 
зі сталими вологістю та температурою займає кілька місяців, і допитливим туристам 
обов’язково продемонструють це царство сиру під час екскурсії до сироварні. А на дегустації ви 
відчуєте себе в швейцарських Альпах, ще й додому привезете унікальних делікатесів, так що 
запрошуємо в наш найближчий «Сиро-винний тур Закарпаттям» – солодкувато-пряні та 
пікантні селиські сири в компанії з ароматним закарпатським вином чекають на цінителів 
справжнього смаку. Вартість дегустації: дорослі – 50 грн.; діти до 12 років – 30 грн 

Особисте селянське господарство «Бараново»: Сироварня в с. Іза. Підприємство 
пропонує 15 видів продукції, до числа яких входять бринза, вурда, м’які та тверді сири, масло, 
кефір. Під час візиту до господарства вас познайомлять з усіма етапами сироваріння на 
модернізованому обладнанні, запропонують прогулянку-екскурсію територією ферми (лише 
овець тут – 500 голів!) та дегустацію 4-х видів коров’ячого та овечого сиру разом із келихом 
закарпатського вина або горнятком запашної кави. Дегустація триває до 1 години. Вартість 
дегустації: дорослі – 75 грн.; діти до 12 років – 60 грн.  

Сироварня Біласовиці: Про їх вироби кажуть: “Сир на висоті!”. А все тому, що сироварня 
знаходиться у підніжжі гори Пікуй, на висоті 600 метрів над рівнем моря. Секрет смаку сиру у 
молоці. Його дають місцеві біласовицькі корови. Тут виготовляють багато різних видів сирів з 
овечого і коров’ячого молока: будз, вурду, тверді і напівтверді сири, з додаванням трав. На 
сьогоднішній день це єдина сироварня в Україні, де можна придбати овечі сири з витримкою 3 
роки.   Вартість дегустації: дегустація сиру – 60 грн.  

Ферма «Карпатський буйвіл»: Неподалік виноградівської Чорної гори розташована 
ферма «Карпатський буйвіл». Тут місцеві ентузіасти намагаються врятувати найпівнічнішу 
популяцію буйволів у світі. Зараз на фермі є понад 30 карпатських буйволів за якими можна 
спостерігати, а також скуштувати й купити різні сорти буйволячого та овечого сиру. 
Відновлювати популяцію карпатських буйволів почали 9 років тому. Думаю, всі знають, що 
найвідоміший сир з буйволячого молока – це моцарела. Вартість дегустації: екскурсія без 
дегустації – 20 грн; екскурсія і дегустація – 85 грн [2].  
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Висновок: Гастрономічний туризм є один х найперспективніших видів на Закарпатті за 
рахунок багатої історії та мультинаціональності краю, що яскраво відобразилось на місцевій 
кухні. традиційна Закарпатська кухня включає в себе: українські, угорські, румунські, чеські та 
німецькі страви.  Щодо сироваріння, то воно, як і вівчарство вже на протязі століть є частиною 
побуту місцевих жителів. У світі є кілька визнаних країн-лідерів, де майстерність сироваріння 
досягла неймовірно високого рівня, а сам продукт став стійко асоціюватися з місцем свого 
походження. Принципи сирного туризму дуже прості: це спеціалізований вид туризму, що має 
на меті: дегустацію, споживання, купівлю сиру безпосередньо у виробника (на фермі, у 
спеціалізованому магазині, сироварні, дегустаційному залі, на ярмарку чи фестивалі). 
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Анотація: проаналізовано сучасний стан готельної сфери України, основні статистичні показники 
туристичних потоків та окреслено основні вектори її розвитку на перспективу. Авторами виділено 
шляхи вирішення існуючих проблем за допомогою  модернізації сфери на усіх рівнях. Розроблено 
рекомендації щодо змін у готельній сфері та  методів підвищення її впливу на розвиток туристичної 
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Постановка проблеми. Соціально-економічні перетворення, які відбуваються в Україні, 

викликали потребу в системному дослідженні сьогодення та стратегій розвитку готельного 
господарства України, яке є невід’ємною складовою частиною народногосподарського 
комплексу держави і відноситься до сфери невиробничого господарства. Саме ця сфера 
економіки сьогодні може змінюватись ефективно та послідовно, створюючи нові робочі місця 
та розвивати існуючу інфраструктуру населених пунктів та країни в цілому. Завдяки цьому 
дана сфера може приносити значні доходи до місцевих та регіональних бюджетів. Але для 
ефективного розвитку готельної сфери держава та місцеві органи влади мають цілеспрямовано 
створювати умови для становлення конкурентоспроможного готельного господарства. 

Основні результати дослідження. Проаналізовано ряд основних проблем галузі на макро- 
та мікрорівні, та узагальнено, що у готельному господарстві на макрорівні, це: відсутність 
комплексної стратегії розвитку й відповідної політики в цій сфері, нестача інвестицій, 
недосконалість нормативно-правової бази та системи обліку суб’єктів господарювання, 
незадовільний рівень якості комплексу готельних послуг тощо. На мікрорівні: проблеми 
забезпеченості готельними місцями; проблеми сертифікації готельних послуг в Україні; 
складні економічні умови, в яких вимушені виживати готелі – значні витрати на утримання та 
експлуатацію номерного фонду й платежів готелів за комунальні послуги, значний податковий 
тиск, високі тарифи на готельні послуги тощо. 

Мета. Розробити рекомендації для вирішення проблем готельної сфери на макро та 
мікрорівні.  

Методи дослідження. У дослідженні використано такі методи як статистичний, 
узагальнення, аналізу та системний. 
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Наукова новизна статті полягає в проведеному аналізі основних проблем та шляхів їх 
вирішення в умовах сьогодення. 

Виклад основного матеріалу. Україна має об’єктивні передумови стати однією з 
провідних у туристичному відношенні країн світу. Однак, не дивлячись на високий потенціал 
туристичних ресурсів, Україна не входить навіть до 75 країн світу, які мають найбільші доходи 
від туризму, оскільки питома вага туризму в економіці країни є дуже низькою. В Україні туризм 
формує менше 1% сукупного ВВП, тоді, коли у країнах Європи – 10%. Частка експорту 
туристичних послуг у структурі експорту товарів та послуг в Україні становить 0,7% (у країнах 
Європи – 30%) [2].  

Кількість громадян України, які у 2020 р. подорожували за кордон, становила 2125702 
особи, кількість громадян іноземних держав, які відвідали Україну – 11964 осіб, кількість 
туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності України – 2360278 осіб. Готельне 
господарство забезпечує послугами розміщення понад 70% усіх туристів в Україні, у тому числі 
96% іноземних відвідувачів. 

У розрізі регіонів частка готельних закладів у структурі всіх засобів розміщення постійно 
змінювалася. Так, загалом по Україні кількість колективних засобів розміщування становила 
1626 одиниць, з яких готелі та аналогічні засоби розміщування становили 792 од., інші засоби 
розміщування – 834 од.[1].  

Статистика засобів розміщення по регіонах зображена в табл. 1: 
У перші роки незалежності України спостерігалось стрімке зменшення кількості готелів, 

спричинене кризою в економіці та застарілою матеріальною базою, методами їх управління, 
які виявились не пристосованими для господарювання в ринкових умовах. Велика кількість 
закладів припинила діяльність у зв’язку зі збитковістю, неможливістю подальшого утримання 
та передачі в оренду, зміни власності тощо. Однак стрибок відбувся у 2013 р., коли кількість 
закладів готельного господарства збільшилася майже удвічі. [1] 

Позитивна тенденція розвитку тривала до 2016 р. у всіх регіонах України. А з початком 
воєнних дій на сході України та з анексією АР Крим більша частина функціонуючих суб’єктів 
готельного господарства припинили свою діяльність, що призвело до загального зменшення 
кількості готелів по Україні порівняно з 2015 р. на 26%. Динаміка зниження триває й до 
сьогоднішнього дня. Зменшення кількості готелів можна пояснити такими причинами: дуже 
застарілі заклади ще радянських часів побудови не відповідають сучасним нормам, вимогам та 
потребам у наданні послуг населенню, а високий відсоток зношеності матеріально-технічної 
бази, відсутність додаткового сервісу не дають змоги бути конкурентоспроможними гравцями 
на ринку готельних послуг. 

На початку 2000-х, коли офіційні статистичні дані свідчили про зменшення кількості 
готелів та зниження показників галузі в Україні, стрімко зростала кількість малих готелів та 
пансіонатів, сімейних готелів, хостелів тощо. Значна частина з них фактично діяла в тіньовому 
секторі економіки. [1] 

17 регіонів в Україні не мають таких об’єктів, як кемпінги. Це є проблемою, особливо для 
областей, які приймають доволі багато туристів. Висока частка гуртожитків у структурі 
готельного господарства залишилася ще з часів Радянського Союзу. Половина з них мають 
застарілу матеріальну базу і вимагають значних капіталовкладень. В Україні в геометричній 
прогресії з’являються хостели. Низька кількість мотелів та кемпінгів для України, яка є 
транзитною державою, також є проблемою. [1] 

Найбільша кількість номерів у 2019 р. в Україні загалом була зосереджена в готелях –
39634, а загальна кількість місць у колетикних засобах розміщення становила 186840 од.[1] 

У регіональному розрізі у 2019 р. найбільшу кількість номерів у готелях мали м. Київ – 8364 
од., Львівська область – 5677 од., замикає трійку Одеська область з номерним фондом у 3454 од. 

Найбільша кількість номерів у 2019 р. в Україні загалом була зосереджена в готелях –
39634, а загальна кількість місць у колетикних засобах розміщення становила 186840 од.[1] 

У регіональному розрізі у 2019 р. найбільшу кількість номерів у готелях мали м. Київ – 8364 
од., Львівська область – 5677 од., замикає трійку Одеська область з номерним фондом у 3454 од.  
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Таблиця 1 
Кількість колективних засобів розміщування за регіонами у 2019 р. [1] 

 
 Усього Готелі та аналогічні засоби 

розміщування, усього 
Інші засоби 

розміщування 

Україна 1626 792 834 

Вінницька 21 16 5 

Волинська 61 13 48 

Дніпропетровська 106 59 47 

Донецька 88 17 71 

Житомирська 19 17 2 

Закарпатська 59 49 10 

Запорізька 133 17 116 

Івано–Франківська 64 44 20 

Київська 96 59 37 

Кіровоградська 37 16 21 

Луганська 11 6 5 

Львівська 130 106 24 

Миколаївська 103 22 81 

Одеська 187 72 115 

Полтавська 44 30 14 

Рівненська 18 15 3 

Сумська 21 11 10 

Тернопільська 15 11 4 

Харківська 73 38 35 

Херсонська 88 17 71 

Хмельницька 31 24 7 

Черкаська 55 24 31 

Чернівецька 13 9 4 

Чернігівська 24 14 10 

м.Київ 129 86 43 
 

Кількість номерів у готелях і аналогічних засобах розміщення зображена в табл. 2. 
Гуртожитки для приїжджих є у всіх регіонах України, крім Рівненської, Черкаської та 

Чернівецької областей. Їх номерний фонд у 2019 р. становив від 615 од. у Дніпропетровській 
області до 7 од. у Миколаївській. 

Туристичні бази, гірські притулки, студентські літні табори, інші місця для тимчасового 
розміщення мають місце в достатній кількості у всіх областях України, крім Кіровоградської та 
Рівненської. Варто зазначити, що підприємства готельного господарства поступово 
перебудовувались з метою збільшення площі номерів, поліпшення їх планування та створення 
більш зручних та комфортних умов для проживання. Позитивним є те, що відбувалися якісні 
зрушення в бік розширення площі одного номера. Відповідно до вимог ринку в останні роки 
збільшується кількість одномісних номерів, номерів типу «люкс» та «напівлюкс».  

У 2019 р. середньооблікова кількість штатних працівників у готелях та аналогічних 
засобах розміщення і організації харчування становила в середньому 80 тис. осіб. Зростання 
спостерігалося у Львівській та Полтавській областях. Позицію лідера займало м. Київ – 21% 
зайнятих у готельєрстві. [1].  

Готельна сфера регіонів України в цілому має низку недоліків, серед яких: низький рівень 
професіоналізму в управлінні готелями; низька якість обслуговування, зумовлена низькою 
кваліфікацією персоналу; відсутність доступу до єдиної системи резервування готельних місць; 
відсутність чітких стандартів, які б використовувались при управлінні готелями; недостатня 
реклама (нестача англомовних сайтів, буклетів, збірників інформації тощо); низький рівень 
інфраструктури бізнесу й досить високі ціни; нестача інвестиційних ресурсів; зношена 
матеріальна база.  
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Таблиця 2 
Кількість номерів у готелях та аналогічних засобах 

розміщування за регіонами у 2019 р. [1] 
 

 Загальна кількість номерів Середня кількість номерів 
Україна 39634 50 

Вінницька 717 45 
Волинська 524 40 

Дніпропетровська 2459 42 
Донецька 907 53 

Житомирська 580 34 
Закарпатська 1749 36 

Запорізька 853 50 
Івано–Франківська 2120 48 

Київська 2179 37 
Кіровоградська 634 40 

Луганська 296 49 
Львівська 5677 54 

Миколаївська 782 36 
Одеська 3454 48 

Полтавська 1343 45 
Рівненська 541 36 

Сумська 425 39 
Тернопільська 477 43 

Харківська 1890 50 
Херсонська 958 56 

Хмельницька 833 35 
Черкаська 880 37 

Чернівецька 530 59 
Чернігівська 462 33 

м.Київ 8364 97 
 

Виходячи з вищесказаного, було виявлено основні стратегічні вектори розвитку 
готельного господарства України: 

1. Продовження сертифікації та повторної сертифікації готелів. Оцінювання готелів на 
відповідність вимогам державних стандартів мають проводити органи сертифікації. 
Акредитацію має здійснювати Національне агентство з акредитації України. [3] 

2. Зміни в законодавстві. Процеси реєстрації, оформлення підприємств повинні бути 
спрощені і зрозумілі з метою залучення зарубіжних інвестицій. Для розвитку готельного 
господарства України, підвищення попиту на ринку споживання готельних послуг, створення і 
входження на ринок малих готельних підприємств доцільним є розробка проекту Закону 
України про розвиток готельного господарства. Положення Закону мають визначити правові, 
економічні та організаційні засади створення і подальшого розвитку. [3] 

3. Впровадження новацій та інновацій. Для успішного розвитку підприємства необхідно 
сформувати стратегію інноваційного розвитку підприємства готельного бізнесу, яка повинна 
орієнтуватися на передбачення глобальних змін в економічній ситуації на підприємстві та 
навколо нього, а також стосуватися прийняття рішень, спрямованих на зміцнення ринкових 
позицій і стабільний розвиток підприємства за рахунок інновацій. Існують такі види 
інноваційних стратегій у готельному бізнесі:  
 аутсорсинг-стратегія (готельне підприємство окремі бізнес-процеси та функції 

управління передає іншим компаніям);  
 бечмаркінг-стратегія (готельним підприємством досліджується практика прямих 

конкурентів та представників з інших сфер і в процесі аналізу конкурентоспроможності 
дасть змогу виявити найбільш удалу продукцію для готелю);  
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 the blue way-стратегія (готельне підприємство активно опановує екологічні та 
енергоефективні технології);  

 стратегія «тільки для жінок» (готель приймає всіх, але, наприклад, окремий поверх чи 
SPA-салон – це територія, відвідування якої дозволено лише жінкам);  

 бренд-стратегія (зусилля адміністрації готелю спрямовуються на створення 
життєздатної і надійної стратегії, яка допоможе розвиватися, розширюватися і бути 
успішним на ринку);  

 бізнес-стратегія (денні готелі пропонують бізнес туристам номери на декілька годин);  
 прекаріат-стратегія (готелем упроваджуються вкрай сумнівні інновації на ринку 

готельних послуг, проте не виключено, що в майбутньому вони стануть успішними);  
 ритейл-стратегія (вміння персоналу готелю продати споживачу готельних послуг 

якомога більше додаткових послуг);  
 different-стратегія (готель надає послуги, які принципово відрізняються від послуг 

конкурентів);  
 innovation-стратегія (наприклад, відомі капсульні готелі чи Bubble hotel тощо);  
 диверсифікована стратегія (готель розширяє свою діяльність у нові сфери бізнесу).  

У подальшому від вибраної інноваційної стратегії залежать стратегія ціноутворення та 
успіх готелю. [6] 

4. Пріоритет на збільшенні кількості малих готелів. Світовий досвід, а також українська 
підприємницька практика довели, що малі готелі  - найбільш дохідний формат готельного 
бізнесу. Малі готелі на 20-30 номерів, які пропонують послуги високої якості, являють собою 
найбільш незаповнений сегмент ринку. Малі готелі помітно конкурують з великим готельним 
бізнесом, успішно компенсують дефіцит номерного фонду, насамперед в економічному 
ціновому сегменті. Зацікавленість малими формами організації готельного бізнесу виявляється 
не тільки в Україні. Наприклад у Німеччині малі готелі (Gasthaus – з нім. гостиний будинок) 
знаходяться у приватному володінні, достатньо розповсюджені. Розвитку малих готелів 
віддають перевагу такі відомі бренди у сфері гостинності, як Mittendrin, Garni-Hotel An der 
Weide, Etap Berlin Potsdamer Platz, Pension Funk, Luna Hotel та інші. Такі малі готелі легше 
адаптуються до кожного клієнта, створюють атмосферу “дому далеко від дому”, що приносить 
гостям відчуття регіонального колориту. [6] 

5. З урахуванням складної ситуації, яка склалася з АР Крим та східною Україною, зробити 
потужний наголос на розвиток готельної індустрії на півдні України – в Херсонській, 
Миколаївській та Одеській областях.  

6. Співпраця готелів та туристичного бізнесу – туроператорів, турагентів, екскурсійних 
бюро, транспортних компаній буде щороку посилюватись з метою залучення туристів.  

7. Відповідність якості послуг і ціни має контролюватись власниками готелів, 
відповідними державними органами влади, громадськими організаціями тощо.  

8. Створення готельних операторів [5]. 
Як свідчить закордонний досвід, це позитивно впливає на розвиток готельного 

господарства загалом. Сьогодні в Європі, кількість готелів, об’єднаних оператором, зросла до 
25% від загальної кількості. Найбільш відомі – Warwick International Hotels Accor Hotels, 
Kempinski, Meliá Hotels International, ConcordeHotels & Resorts, Dorint Hotels & Resorts та інші. На 
сьогодні в Україні функціонують 10 готельних операторів, які охопили територіально всю 
Україну (деякі з них знаходяться в межах окупованих територій сходу України та АР Крим) але 
цього є не достатньо.  

До головних переваг готельного оператора належать: високий рівень якості надання 
послуг; високий рівень підготовки персоналу та чітка структура управління ним, якісний та 
швидкий підбір кадрів незалежно від країн ипроживання працівника; надійність завдяки 
відомості та безперечній історії функціонування; високий рівень довіри інвесторів; знання про 
ефективність функціонування та прибутковість; можливість впровадження новацій та 
інновацій в діяльність готелів. [5] 
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Висновки. Отже, Україна має високі шанси розвинути висококласне готельне 
господарство, рівень якого не поступатиметься європейському. Цього можна досягнути, якщо 
звернути увагу на зарубіжний досвід. Оновлення вітчизняного господарства варто починати зі 
змін на законодавчому рівні, створюючи умови для зручного оформлення підприємств, 
проводячи відповідну сертифікацію та стандартизацію, проводячи контроль відповідними 
органами. Також українські готелі потребують проведення інноваційних реформ, які 
приведуть новизну у досвід споживачів. При цьому варто орієнтуватися на екологічність, 
диверсифікацію послуг, брендинг та співпрацю з туристичними операторами.  
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Все більшої популярності в останні роки як за кордоном, так і в Україні набувають 
природні матеріали, які використовуються при будівництві туристичних об’єктів, зокрема, еко-
готелів. Такі матеріали є екологічно чистими, мають хороші  експлуатаційні властивості. Окрім 
цього споруджені об’єкти із таких матеріалів є своєрідним еко-трендом.  

Метою роботи є проведення дослідження щодо використання природних матеріалів при 
будівництві готелів, визначення їх переваг; а також показати їх значення  в туризмі. 

До природних будівельних матеріалів відносяться: деревина, глина, вапно, геокар, кам’яні 
породи, тирса, солома, торф, натуральна шкіра, бамбук, очерет та інші. Ці перевірені 
поколіннями матеріали, отримали сьогодні своє друге народження.  

Є певні традиції, які передавались з покоління в покоління, щодо використання місцевих 
природних будівельних матеріалів. Так, наприклад, у степовій частині це була глина та солома, на 
півдні України – ракушняк, у Карпатах – деревина, природні кам’яні матеріали тощо. Розглянемо 
деякі природні матеріали та їхнє застосування у будівництві готельно-туристичних об’єктів. 

Так, в Південно-Східній Азії одним з найбільш поширених будівельних матеріалів є бамбук. 
Його деревина відрізняється міцністю, легкістю і стійкістю. Посаджений бамбуковий ліс 
виростає за три роки, на відміну від північних порід дерев, яким часто потрібно 80-100 років для 
досягнення потрібної форми. Архітектурна студія Penda з Пекіна збирається використовувати 
бамбук в проекті з будівництва до 2023 року міста з населенням 200 тисяч осіб. 

Використання бамбуку є доцільним. Перш за все, це екологічно чисто і безпечно. Бамбук, як і 
решта видів дерев, має ряд переваг перед іншими будівельними матеріалами: тепло-ізоляційність, 
висока повітря-провідність, привабливий зовнішній вигляд, звукоізоляція. Але на відміну від 
інших типів дерев, бамбук відрізняється стійкістю проти гниття, та швидкістю росту.  

В Японії є вікова традиція будувати будинки з паперу, правда, не каркаси будівель, а 
тільки стіни. Сучасний японський архітектор Шигеру Бан розвинув цю традицію і почав 
будувати капітальні будівлі з картону. Починав він з тимчасових споруд для жертв стихій. В 
якості основи для будівництва він бере труби з щільного картону, котрі переплітаються між 
собою і створюють досить міцні структури. 

Найбільшою перевагою є бюджетність, але є й недолік. Це екологічно небезпечна 
інновація, впровадження якої може призвести до знищення лісових масивів.  
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При будівництві готелів має місце і використання раковин черепашок, в яких міститься 
комплекс мінералів. Саме ці мінерали додають до бетону. Цей бетон неймовірно еластичний, 
легший від звичайного бетону на 40-50% , стійкий до тріщин. Такий будівельний матеріал 
використовують при будівництві готелів у країнах із підвищеною сейсмічністю [1]. 

Найпоширенішим матеріалом для зведення будівель на півдні України є місцевий 
матеріал – ракушняк. 

Це природна вапняна пориста порода, яка складається з піску, мінералів і раковин молюсків. 
Подрібнена і спресована суміш з роками перетворилася в тверду масу. Все, що в ньому є, дала 
природа. Морська сіль і йод, які просочували цю породу роками, створюють виключно 
сприятливий мікроклімат в приміщенні. Матеріал демонструє високі показники якості, є 
пожежобезпечним, морозостійким. Завдяки пористій структурі і низькому коефіцієнту 
теплопровідності, він володіє відмінною звуко- і теплоізоляцією. Природна вентиляція завдяки 
“стінам, які дихають” створює оптимальний рівень вологості і сприятливий мікроклімат в 
приміщенні в будь-яку пору року. Котеджі з ракушняка прекрасно зберігають прохолоду в літню 
спеку, а в зимовий період тримають тепло. Цей матеріал має порівняно низьку ціну [2]. 

Вогнестійкі солом'яні будинки з використанням сучасних технологій будують у всьому 
світі. Вони надійні, теплі, затишні. 

Сучасна технологія будівництва з пресованої соломи (на заході її називають 
Strawbalehouse) заснована на кращих властивостях цього унікального природного матеріалу. 
Пресовану солому вважають кращим утеплювачем. Солом'яні стебла рослин – трубчасті, 
порожнисті. В них і між ними міститься повітря, яке, як відомо, відрізняється низькою 
теплопровідністю. В силу своєї пористості солома має гарні звукоізоляційні властивості. 

Здається, що фраза "вогнестійкий солом'яний будинок" звучить парадоксально. Але 
заштукатуреній стіні з соломи вогонь не страшний. Блоки, покриті штукатуркою, витримують 
2 години впливу відкритого полум'я. Щільність пресування тюка в 200— 300 кг/м3 також 
перешкоджає горінню.  

У США є проект солом'яного будівництва хмарочоса в 40 поверхів. Найвищі ж будинки з 
соломи сьогодні — це п'ятиповерхові будівлі, які скомбіновані з залізобетонним і металевим 
каркасом [3]. 

Геокар – композиційний будівельний матеріал, що складається з переробленого торфу, 
дерев’яної стружки та соломи. Після приготування розчину з перерахованих компонентів його 
розливають у форми і висушують, по суті виготовляючи блоки, які використовуються для 
кам’яної кладки. Даний матеріал характеризується добрими теплоізоляційними властивостями 
і, зазвичайно, використовується як ізолятор, проте може використовуватись для зведення 
конструкцій при малоповерховому будівництві. Торф є доступною самовідновлювальною 
сировиною, що означає гармонійне співіснування з природою при раціональному використанні 
матеріалу і крім того є антисептиком та запобігає дії мікроорганізмів [4]. 

Висновок. Природні будівельні матеріали завдяки своїм властивостям мають ряд 
переваг. Вони екологічно чисті, володіють  унікальними  звуко- і теплоізоляційними та іншими 
фізико-механічними властивостями, і є, порівняно, не дорогими матеріалами. 

Будинки, споруджені з природних місцевих матеріалів, відображають національний 
колорит, є привабливими для туристів, створюють затишок і незабутні враження від 
проживання і є своєрідним еко-трендом.  
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Метою дослідження було створення геоінформаційної бази даних об’єктів оцінки впливу на 
довкілля за допомогою інструментів веб-картографувння. На основі платформи Google Maps та 
опрацювання матеріалів звітів оцінки впливу на довкілля Івано-Франківської області, ми побудували 
структуру бази даних, де міститься геопросторова інформація про дані об’єкти. Актуальність веб-
картографування на даний час є надзвичайно важливим, оскільки надає все більші можливості 
отримання, виведення, опрацювання та проводити моніторингові спостереження та аналізу великої 
кількості геопросторової інформації. ГІС-технології широко використовуються у різних галузях 
господарювання, державних сферах. Велику роль геоінформаційне картографування відіграє у сфері 
охорони та моніторингу стану довкілля.  

Ключові слова: веб-картографування, геоінформаційні системи, інтерактивні карти, база даних, 
банк даних, оцінка впливу на довкілля.  
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Веб-картографування в сучасному світі відіграє важливу роль для суспільства. Зараз 

широко використовуються інтерактивні карти в різних галузях виробництвах та науково-
дослідницькій діяльності. Визначення поняття веб-карта передбачає інтерактивне 
відображення географічної інформації у вигляді веб-сторінки чи її елементу де буде міститися 
відповідна інформація про об’єкти та їх просторово-часові відношення [5]. В минулому 
геоінформаційні системи обмежувалися відповідним програмним забезпеченням, що не 
дозволяло вивести цифрові карти в мережу Інтернет, тому значна перевага веб-картографії це 
доступність геопросторової інформації для широкого кола споживачів, оскільки велика 
частина інтерактивних карт та геоданих є у вільному доступі. Термін інтерактивний означає, 
що користувач може взаємодіяти з картою вибираючи різні тематичні шари або об’єкти, їх 
фільтрування по певних ознаках чи властивостях, зміни масштабу карти і так далі [3]. 
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Особливу популярність веб-картографування набуло в екологічній галузі. Це пов’язано із 
стрімким розвитком проблем із навколишнім середовищем та пошуки методів їх розв’язання 
[2]. Самі веб-карти не вирішать проблем із довкіллям, але за допомогою них ми можемо 
проаналізувати ситуацію, оцінити параметри середовища, основні джерела забруднення, 
спрогнозувати майбутні наслідки від тих чи інших впливів. Доступність інтерактивних карт 
дозволяє громадянам ознайомитися із ситуацію на території на якій вони проживають, 
відповідно вони можуть стимулювати місцеві органи самоврядування до покращення стану 
довкілля.  

Геоінформаційні системи дають нам змогу оцінювати матеріали, будувати потужну 
структуру бази даних, де зберігається велика кількість інформації про територію дослідження, 
відображати об’єкти на карті та їхні динамічні зміни у часі. В природоохоронній діяльності ГІС-
технології є найважливішою складовою. Оскільки вони є частиною систем моніторингу 
довкілля та забезпечують громадян України інформацією про стан навколишнього 
природнього середовища. Розвиток геоінформаційних систем сприятиме тільки покращенню 
стану нашої держави, це пояснюється тим, що за допомогою ГІС можливе прогнозування 
негативних природних явищ, а будь-які прогнозовані випадки, зменшують наслідки після 
завданої шкоди. Тому геоінформаційні системи так важливі в екологічній дослідницькій 
діяльності. 

Важливим моментом у веб-картографуванні є створення структури бази даних, яка є 
набором інформаційних матеріалів, числових даних, значень, які згруповані за певними  
ознаками та використовуються під час аналізу, прогнозуванню, вищим за рангом є банк даних 
[1].  

Основною метою наших досліджень було опрацювання матеріалів звітів з оцінки впливу 
на довкілля та створення відповідної інтерактивної карти. 

Дане дослідження проводилося за наступним алгоритмом: першим етапом було 
обрання території дослідження і відповідно створення карти. Робота проводилась з 
використанням різних геоінформаційних веб-сервісів (Google Maps, OpenStreetMap, Vizicom та 
ін.) оскільки вони виступають додатковим джерелом картографічної інформації та часто 
використовуються в якості базових карт для подібних розробок.  

Другий етап роботи, це створення бази даних об’єктів ОВД, яка подається у вигляді 
атрибутивних таблиць, які містять основну та додаткову інформація про досліджувані об’єкти. 
Джерело даних для нашої роботи були офіційні Інтернет ресурси, основним з яких був 
офіційний державний реєстр з ОВД [4]. 

Наступним кроком є пошук в згаданому вище ресурсі об’єктів, що розміщені в Івано-
Франківській області та збір відповідних даних у заведених справах по території дослідження.  

При аналізі відповідних справ, можна спостерігати, що уся необхідна для створення 
відповідної бази даних інформація потребує скрупульозної перевірки, особливо це стосується 
даних про місцезнаходження досліджуваних об’єктів. 

Структура бази атрибутивних даних складається з: 

 Назви справи;  

 Опис планованої діяльності; 

 Дати слухання; 

 Період слухання; 

 Назва підприємства; 

 Перевіряючий орган; 

 Категорія; 

 Юридична адреса суб’єкта господарювання; 

 Номер реєстраційної справи; 

 Статус; 

 Область, де планується діяльність; 
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 КОАТУУ; 

 Завантажені документи; 

 Отримані документи; 

 WEB-адреса. 

Тертій етап це опрацювання отриманих даних, тобто класифікація об’єктів за видом 
діяльності, розрахунок кількості об’єктів по адміністративним районам, який вид діяльності 
переважає в області.  
Таку можливість дає нам зробити програма QGIS або ArcGIS, а саме експортувати дані з Google 
maps на робочий стіл у розширені kmz або kml, та імпортувати файл у вище загадані програми. 
Далі конвертуємо таблицю з даними у файл exls, щоб можна було працювати в програмі Excel.  

 Актуальність використання геоінформаційних систем у теперішній час є невід’ємною 
частиною для наукових досліджень, здійснення державного управління, воєнних справах та у 
повсякденному житті.  

Отже, сучасні сервіси дозволяють проводити дослідження, створювати карти та 
будувати базу даних не виходячи із стаціонарної бази. Інтерактивні карти та звичайні карти в 
Інтернеті стали невід’ємною частиною життя людей. Особливо це стосується досліджень у 
сфері оцінки впливу антропогенної діяльності на компоненти довкілля. 
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Розкрито поняття «демографічна ситуація». Проведено аналіз сучасної демографічної ситуації в 

Закарпатській області, а саме: чисельність наявного та постійного населення, визначено кількість сільського та 
міського складу, та щільність населення по області. З’ясовано, які чинники впливають на вікову структуру 

населення, кількість народжуваності та смертності. Використано методи збору інформації, порівняльного, 

статистичного аналізу. 

Ключові слова: демографічна ситуація, чисельність населення, статево-вікова структура, народжуваність, 

смертність, шлюбність, розлучуваність. 
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The concept of "demographic situation" is revealed. An analysis of the current demographic situation in 
the Transcarpathian region, namely: the number of existing and permanent population, the number of rural and 
urban population, and the population of the population by region. It is found out what factors influence the 
structure of the population, the number of nationalities and courage. Use methods of information collection, 
comparative, statistical analysis. 

Key words: demographic situation, population, sex and age structure, birth rate, mortality, marriage, 
divorce. 
 

Вступ. Важливість дослідження демографічної ситуації полягає в тому, що кожен рік 
відбуваються певні зміни, які торкаються не тільки соціальної сфери життя, але й економічної, 
політичної, соціальної та інших сфер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Райони Закарпаття (прийняті Верховною Радою України 17.07.2020р.) 
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Демографічний чинник є одним із визначальних для забезпечення стабільного розвитку 
держави, саме з цієї причини слід першочергово розглядати демографічні проблеми в регіонах. 

При вивченні демографічної ситуації важливим є аналіз тенденцій і особливостей 
народження, смертності, природного приросту населення,  статево – вікової структури, які є 
невід'ємним показником процесу відтворення населення [1]. 

Закарпаття – наймолодша область України, як окремо адміністративно територіальна 
одиниця перебуває у складі України з 22 січня 1946р. Її територія становить 12,8 тис.км/ кв, 
близько 80% з неї - гірська. [2] 

За адміністративним устроєм Закарпаття поділяється на 6 районів (Ужгородський, 
Мукачівський, Берегівський, Рахівський, Тячівський і Хустський) (рис.1) та 5 міст обласного 
значення. В області 609 населених пунктів, з яких 215 мають статус гірських. 

 На тлі українських демографічних реалій Закарпатська область виглядає доволі 
«привабливо» за всіма основними демографічними параметрами. 

За даними Статистичного щорічника Закарпаття за 2019 рік чисельність наявного 
населення Закарпатської області станом на 01.01.2019 року становила 1256,8 тис. осіб, а 
чисельність постійного населення - 1254,5 тис. осіб, а це становить приблизно 2,75% від 
чисельності населення України. 

На тлі українських демографічних реалій Закарпатська область виглядає доволі 
«привабливо» за всіма основними демографічними параметрами. 

За даними Статистичного щорічника Закарпаття за 2019 рік чисельність наявного 
населення Закарпатської області станом на 01.01.2019 року становила 1256,8 тис. осіб, а 
чисельність постійного населення - 1254,5 тис. осіб, а це становить приблизно 2,75% від 
чисельності населення України.На тлі українських демографічних реалій Закарпатська область 
виглядає доволі «привабливо» за всіма основними демографічними параметрами. 

За даними Статистичного щорічника Закарпаття за 2019 рік чисельність наявного 
населення Закарпатської області станом на 01.01.2019 року становила 1256,8 тис. осіб, а 
чисельність постійного населення – 1254,5 тис. осіб, а це становить приблизно 2,75% від 
чисельності населення України. За період з 2012-2019 рр.. населення поступово зростає. На 
такий розподіл чисельності населення Закарпаття найбільше впливають соціально – 
економічні чинники в області [3]. 

В Україні переважає міське населення, яке складає 31,4 млн. осіб, тобто 68,77% від усього 
населення. Закарпатська область є винятком. Сільське населення в Закарпатті завжди значно 
переважає за чисельністю міське населення. В останні роки спостерігаємо незначне збільшення 
як міського, так і сільського населення.  

Середня щільність населення Закарпаття вища, ніж по Україні в цілому (98,4 проти 75,5 
осіб на 1 км2). Вона суттєво відрізняється в різних частинах області, що свідчить про 
нерівномірність його розміщення. Відмінності в щільності спостерігаються насамперед між 
рівнинними і гірськими районами, а також у самій гірській зоні, де в улоговинах і долинах вона 
не поступається щільності на рівнині, тоді як у гірських масивах постійне населення практично 
відсутнє. Найбільшу щільність мають Берегівський (Виноградівський), Хустський (Іршавський) 
та Мукачівський (171,1; 110,4; 101,0 осіб на км2) райони, найменшу – Ужгородський 
(Великоберезнянський 33,1) та Хустський (Міжгірський 40,2) райони (рис. 2) [4]. 

З цього можна зробити висновок, що в північній частині Закарпатської області 
зосереджена найменша частина наявного населення. Майже по всій території заходу і 
південного заходу чисельність населення найбільша. Південно-східній, східній і центральній 
території області відповідають показники середньої чисельності населення [5].  

Аналіз зміни чисельності населення за період 1989 – 2019 роки, зокрема загальної 
кількості, кількості сільських та міських жителів у межах адміністративно-територіальних 
районів дозволив виявити три основні тенденції динаміки населення:  

1) зниження частки міського населення та зростання частки сільського (тенденція чітко 
виражена у „гірських” районах, зокрема Ужгородському (Перечинському), Мукачівському 
(Свалявському, Воловецькому), Хустському (Іршавському, Міжгірському), та Рахівському); 
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Рис.2. Щільність населення Закарпатської області на 2019 рік 
 

2) незначне коливання частки сільського і міського населення протягом усього 
періоду, тобто тенденція „стабільності” жителів (з вираженою другою тенденцією 
відносимо Мукачівський, Берегівський (Виноградівський) та Ужгородський райони);  

3) зниження загальної чисельності населення у районі за рахунок зниження 
кількості сільського населення при відносно незмінній кількості міського населення 
(тенденція спостерігається у Ужгородському (Великоберезнянському) районі) 

Вікова структура населення Закарпатської області характеризується 
позитивними рисами. Внаслідок збереження народжуваності на досить високому рівні 
область має низький рівень постаріння населення. Частка осіб старше працездатного 
віку тут значно нижча, ніж в середньому по Україні. Натомість вищою є питома вага 
інших вікових груп, особливо дітей (табл.2) [5]. 

 

Таблиця 
Питома вага населення окремих вікових груп 

 

 Закарпатська область Україна в цілому 

2012 2019 2012 2019 

молодше працездатного 18,9 19,9 14,5 15,6 
в працездатному 70,2 68,3 70,1 67,7 
старше працездатного 10,9 11,8 15,4 16,7 

   Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Народжуваність. Закарпатська область за рівнем народжуваності упевнено посідає 2-те 
місце серед регіонів України (після Рівненської області). В 2019 р. загальний коефіцієнт 
народжуваності тут становив 10,4‰, тоді як у цілому по Україні – 8,1‰. При цьому в міських 
поселеннях облясті, він набагато менший, ніж у сільських – 9,8 проти 10,7. Високий рівень 
народжуваності в цьому регіоні підтримується збігом факторів, які сукупно діють у напрямку 
зростання інтенсивності народжень. Одним із таких важливих чинників є висока питома вага 
сільського населення (понад 60%), серед якого зберігаються традиції раннього шлюбу та 
раннього народження дітей, великої сім’ї, що сприяє підтриманню народжуваності на високому 
рівні [6]. 

Найвищі коефіцієнти народжуваності в 2018 році (на 1000 осіб наявного населення) 
зафіксовані в Ужгородському (Перечинському 15,0), Берегівському (Виноградівському 12,64) та 
Рахівському (12,59) районах. Найменший коефіцієнт народжуваності спостерігається в місті 
Ужгород (9,44), Берегівському (9,23) та Мукачівському (Воловецькому 9,41) районах. Загалом в 
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Закарпатті статистика динаміки народжених протягом останіх років є нижчою в порівнянні з 
попередніми роками. 

Велике значення для подальших демографічних досліджень має розподіл народжуваності 
за віком матері. Основна частка народжень у 2019 році припадає на жінок віком 20-24 роки 
(101,0%). Значною є питома вага народжень серед жінок віку 25-29 роківи (88,8%). Відповідно 
меншими у загальному числі народжень є частки народжень серед жінок старших вікових груп. 
Такі особливості розподілу народжень за віком матері є стійкими у часі. Дещо іншою є ситуація 
з народжуваністю у віковій групі 15-19 років. З 2006 по 2015 рр. частка цієї вікової групи у 
загальній структурі народжуваності виявила стійку тенденцію до зростання. Після 2015 року 
значення цієї частки пішло на спад і на початок 2019 року коефіціент складає 40,5% [7]. 

Смертність. Загальний коефіцієнт смертності населення Закарпатської області у 2019 
році становив 12,4 проміле. У 2019 році померлих – 15527 осіб, що є значно вищим показником 
2012 року (14813 померлих) [8]. 

Особливістю смертності в області є різниця її рівнів між чоловіками і жінками. У всіх 
вікових групах, крім 70 років і старше, чоловіків помирає більше, ніж жінок. Найвідчутніша ця 
різниця у віковій групі 20-49 років, у якій чоловіків помирає у 1,5 рази більше, ніж жінок. 

За статистичними даними смертність населення за основними причинами смерті по 
містах та районах області у 2019 році найвищою була у місті Ужгород (1305), а також у 
Тячівському (1907),  Берегівському (Виноградівському 1536), Мукачівському (1413) районах, де 
у загальній статево-віковій структурі значний відсоток осіб похилого віку, а найменша 
кількість смертей зафіксована у містах Чоп (106), Берегово (326) та Хуст (431), а також 
Мукачівському (Воловецькому 336), Ужгородському (Великоберезнянському 426) районах.  

До важливих питань смертності населення, слід розглянути смертність дітей у віці до 1 
року. Для області є характерною тенденція до збільшення смертності немовлят, обосливо до 
2009 року, далі спостерігається зниження показників, як в абсолютних, так і у відносних 
показниках (рис.3). 

Рис.3. Кількість помелих дітей у віці до 1 року в Закарпатській області 
Найбільш поширеними причинами смерті в Закарпатській області є хвороби 

системи кровообігу, новоутворення, хвороби систем дихання, хвороби систем 
травлення. Однак дуже великим негативом для всього суспільства є кількість 
втрачених життів через самогубство та нещасних випадків пов’язаних з транспортом. 

Шлюбність та розлучуваність. Населення Закарпатської області здавна 
характеризувалось високим рівнем шлюбності, хоча рівень показників поступово знижується. 
 У перше десятиліття незалежності коефіцієнти шлюбності складали 8293 одиниць (1996р.), 
також намітилася позитивна тенденція до підвищення загального рівня шлюбності: 7898 у 
2001 р., 9621 у 2006 р., і 10891 у 2007 р., передусім за рахунок міського населення [9]. 
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Рис. 4. Кількість зареєстрованих шлюбів та розлучень з 2006 р. по 2019 
 

Аналізуючи дані рис.4, спостерігаємо помірне скорочення кількості розлучень до 2010 
року (2077 одиниць),  а далі його поступове збільшення і стабільні показники впродовж 2012 – 
2019 років, відповідно 2925 од. і 2953 од. 

Висновки. Проаналізувавши демографічні показники природного руху населення в 
загальному Закарпатської області, так і в розрізі адміністративних одиниць було виявлено 
територіальні відмінності розвитку демографічних процесів. Можна зробити висновок, що 
вони є досить динамічними.  

Аналіз саме демографічних показників виявив ряд характерних особливостей: 
 спостерігається нерівномірне розселення населення по території краю;  
 зменшення частки населення, які проживають в сільській місцевості гірських районів; 
  спостерігаються тенденції старіння населення, що тривають вже протягом довгого 

періоду і мають серйозні негативні демографічні та соціальноекономічні наслідки; 
 ріст смертності населення, особливо у чоловіків. 
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ФОРМУВАННЯ ЗАСАД СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ  
У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ  

 

Ростислав Ганич 
 

Науковий керівник: Котик Любов Іванівна, асистент  
 

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів,  
 

Розкрито сутність поняття сталий розвиток. Обґрунтовано важливість формування засад сталого 
розвитку та вивчення екологічної компоненти на уроках географії у середній школі. Зазначено уміння та 
навички, які розвивають учні при вивченні екологічних проблем у школі. Окреслено компетентності, які 
формують та розвивають учні при ознайомленні з засадами сталого розвитку. Проаналізовано місце 
вивчення засад сталого розвитку у підручниках з географії для середньої школи. Обґрунтовано 
необхідність наведення прикладів позитивних наслідків впровадження засад сталого розвитку на місцях 
та залучення до цих ініціатив учнів.  

Ключові слова: сталий розвиток, екологічна проблема, середня школа, географія. 

 

FORMATION THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
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The essence of the concept of sustainable development is revealed. The importance of studying 
sustainable development and the formation of the environmental component in geography lessons in high school 
is substantiated.  The skills and abilities that learners develop  when studying environmental problems at school 
indicated. The competencies that form and develop learners in getting acquainted with the principles of 
sustainable development are outlined. The place of studying the principles of sustainable development in 
geography textbooks for high school is analyzed. The need to give examples of the positive consequences of 
implementing the principles of sustainable development on the ground and involving learners in these initiatives 
is substantiated. 

Key words: sustainable development, environmental problem, secondary school, geography. 
 

У ХХІ ст. перед людством постала необхідність негайного розв’язання когорти 
взаємопов’язаних викликів економічного, соціального, політичного й екологічного 
спрямування. Глобальні проблеми охопили усі без винятку країни світу і для свого вирішення 
вимагають консолідації зусиль усього людства [6]. Впровадження засад сталого розвитку — 
можливість вирішити для людства глобальні проблеми, сформувати перспективи 
збалансованого цивілізаційного піднесення, створити розумний і безпечний простір для 
людства у межах планетарної системи.  

Сталий розвиток (англ. sustainable development) — розвиток суспільства, за якого 
економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання відбуваються в межах, що 
визначають властивості екосистем до самовідновлення [11]. 

В основі концепції сталого розвитку закладено п’ять принципів [11, 13]: 
 екологізації — за умови екологізації економіки та суспільного життя, людство може 

надати розвитку суспільства сталого характеру, що відповідає потребам людей теперішнього  й 
майбутніх поколінь; 

 екоресурсної ємності — обмеження, що існують у галузі експлуатації природних 
ресурсів, пов’язані із сучасним рівнем техніки і соціальної організації, а також із здатністю 
біосфери до самовідновлення; 
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 соціальної рівноправності — задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім 
надати можливість реалізувати свої надії на безтурботне життя; 

 сталого споживання та виробництва — співвідносити споживання з екологічними 
можливостями планети, зокрема, щодо використання енергії. 

У середній школі вивчення проблем сталого розвитку має міжпредметний характер і 
охоплює усі дисципліни природничого спрямування: фізика, хімія, біологія, географія тощо. 
Найповніше тематика розкривається в географії, де вивчення концепції сталого розвитку 
відбувається у руслі формування екологічної компетенції та вивчення геопросторових 
особливостей поширення екологічних проблем сучасності. Власне останнє передбачає 
дослідження та вивчення локалізації екологічних проблем, встановлення причин їхнього 
виникнення та аналіз взаємозв’язків з супутніми соціально-економічними викликами, 
окреслення територіальних меж поширення та простеження функціонування у просторі й часі. 

«Екологічна безпека і сталий розвиток» одна з чотирьох наскрізних змістових ліній у 
вивченні географії у середній школі на рівні з лінією «Підприємливість і фінансова 
грамотність», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека». Її мета: формування в 
учнів засад громадянської активності, відповідальності й екологічної свідомості, готовності 
брати участь у вирішенні проблем довкілля і розвитку суспільства [3]. Сильна сторона 
змістової лінії: в шкільній освіті географія єдиний предмет, який розглядає екологічну 
тематику через призму п’ятьох просторових рівнів: глобального, макрорегіонального, 
загальнодержавного, субрегіонального і локального [1, 2]. 

Імплементація змістової лінії «Екологічна безпека і сталий розвиток» при вивченні 
географії у середній школі забезпечує [1, с. 14-15]: 

 розуміння унікальності природних та антропогенних ландшафтів; 
 усвідомлення деструктивного впливу діяльності людини на природні комплекси 

різного масштабного рівня; 
 розгляд антропоцену як нової геологічної епохи у розвитку Землі, яка бере початок від 

винайдення парового двигуна і становлення першої промислової революції, має незворотні 
зміни на функціонування геосистем, базується на сильному антропному принципі;  

 зосередження уваги на міждисциплінарному діалозі (екологія-економіка-політика-
демографія тощо) з фокусом на природне та культурно-історичне розмаїття, переосмислення 
та переформатування взаємовідносин між людськими спільнотами, Людиною і Природою;  

 можливість прогнозувати розвиток екологічних і соціально-економічних проблем на 
локальному, субрегіональному, загальнодержавному, глобальному рівнях; 

 готовність брати відповідальність за власні дії у контексті збалансованого 
природокористування та творення людської спільного сталого майбутнього. 

Засади становлення сталого розвитку, екологічна компетентність та проблеми її 
формування у процесі засвоєння учнями курсу «Україна і світове господарство» (9 клас) 
наскрізно проходять через увесь процес навчання. Їхнє формування (на прикладі географії у 
9 класі) розпочинається з теми «Національна економіка і світове господарство», де учням 
пропонується ознайомитися з поняттям «національна економіка» та проаналізувати чинники, 
що впливають на її формування, де вагому роль відіграє екологічний чинник. Останній 
виступає у ролі стимулятора розвитку національного господарства, загалом, чи окремих сфер, 
зокрема — становлення туризму, рекреаційної діяльності, медичної сфери тощо) або його 
обмежувачем — діяльність у районі видобутку корисних копалин, діяльність на 
постмайнінгових територіях тощо [2, 7]. З позицій сталого розвитку, у курсі розглядається 
трансформація структури господарства, особливо здійснюється наголос на реіндустріалізації, 
нововведеннях у сільському господарстві, модернізації світової транспортної системи, 
становленні третинного сектора господарства та дигіталізації усіх сфер людського життя.  

Наскрізною ниткою проблема формулювання засад сталого розвитку та екологічної 
компетентності проходить через теми розділу «Первинний сектор господарства», вивчивши 
які учні повинні усвідомлювати свою відповідальність за розвиток сільського господарства в 
державі, збереження лісових ресурсів, критично аналізувати обсяги видобутку корисних 
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копалин в державі та пропонувати альтернативні варіанти розвитку сфер господарства на 
постмайнінгових територіях.  

Після вивчення розділу «Вторинний сектор господарства» учні повинні володіти 
навиками аналізу впливу промислових підприємств на довкілля за регіонами України та на 
локальному рівні, обґрунтовувати доцільність впровадження енергоощадних та 
сировинноощадних технологій у господарство. 

Вивчення тем розділу «Третинний сектор господарства» дає змогу учням усвідомити 
важливість використання екологічних видів транспорту, впровадження обмежувачів для 
розвитку туризму та рекреаційної діяльності, доцільність створення природоохоронних 
територій тощо. Наприклад, при опрацюванні теми «Транспорт» для формування розуміння 
катастрофічності екологічного навантаження автотранспорту у великих містах доцільним є 
проведення сумісного з учнями соціологічного дослідження на тему оцінки відношення 
населення до автотранспорту у місті з погляду шумового і світлового забруднення, порушення 
цілісності соціального середовища проживання, особливо в нових висотних житлових 
мікрорайонах тощо. Це дасть змогу не тільки розширити екологічний кругозір учнів й 
посилити їхню екологічну компетентність, а й поглибити їхні пошукові навики, підвищити 
почуття індивідуальної й колективної відповідальності, посилити зацікавлення до вивчення 
географії у школі шляхом розкриття прикладного аспекту предмета. 

Найповніше формування екологічної компетентності та розкриття проблем сталого 
розвитку на уроках географії у 9 класі здійснюється у темі «Глобальні проблеми людства», де 
учні мають змогу проаналізувати геопросторові особливості глобальної екологічної проблеми 
[6], пов’язати прояв проблеми з розташуванням та функціонуванням небезпечних промислових 
підприємств на території свого проживання [8, 10], звернути увагу на вплив інтенсивних 
транспортних потоків (автобани, транспортні габи, морські й річкові порти) на здоров’я людей 
і природне довкілля тощо.  

В старшій школі (10, 11 клас) на уроках географії учні продовжують працювати над 
осмисленням та впровадженням у повсякденне життя засад сталого розвитку. Зокрема в 
10 класі при вивченні теми «Загальна характеристика Європи» [4] учні звертають увагу на 
процеси джентрифікації, урбанізації, реіндустріалізації, що відбуваються у 
західноєвропейському просторі та оцінюють їхні наслідки для довкілля, розробляють 
аналогічні проекти та теоретично моделюють їхню реалізацію на території свого проживання. 
У процесі вивчення теми «Країни Європи» учні навчаються аналізувати причини 
нерівномірності економічного розвитку окремих районів у межах країн, окреслювати переваги 
та недоліки такої нерівномірності у контексті збереження природного біорізноманіття, 
культурного розмаїття тощо. 

При вивченні тем «Загальна характеристика Азії», «Країни Азії» [4] учні вивчають 
проблеми сталого розвитку через аналіз динаміки чисельності та статево-вікової структури 
населення, працересурсного потенціалу окремих країн регіону (Індія, Китай, Індонезія, Японія, 
Південна Корея та ін.), диверсифікації спеціалізації сільського господарства та промисловості, 
сфери послуг. На уроках учні мають змогу дискутувати на теми збереження екологічної 
рівноваги у Китаї та Індії, унікальність біорізноманіття країн Південної та Південно-Східної 
Азії, культурне розмаїття Близького Сходу тощо. Важливою є проектна діяльність учнів, яка не 
обмежується виконанням пропонованих навчальною програмою завдань проектів, а може 
охоплювати проблемні теми: «Переваги і недоліки демографічної політики Китаю», «Виклики 
демографічної ситуації Індії», «Вплив на довкілля ТНК на прикладі Південно-Східної Азії» тощо. 

Вивчаючи тему «Америка» [4] учні отримують інформацію про необхідність 
впровадження засад ощадливого споживання ресурсів на повсякденному рівні на території 
США та Канади; розглядають приклади впровадження енергоощадних технологій в 
господарствах Бразилії, Аргентини, Канади; досліджують переваги переходу на альтернативні 
джерела енергії в США й Канаді; знайомляться з практикою бережливого відношення до 
природоохоронних територій в США; формулюють розуміння необхідності збереження 
природних комплексів Амазонії. 
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Знайомлячись з темою «Загальна характеристика Африки» учні розширюють свій 
кругозір про культурне, етнічне, соціально-економічне розмаїття цього регіону; отримують 
інформацію про численні військові протистояння, що відбуваються в макрорегіоні, аналізують 
їхні першопричини та напрацьовують пропозиції вирішення цих конфліктів; розглядають 
деструктивний вплив ТНК та природне довкілля регіону; знайомляться з прикладами 
створення природоохоронних об’єктів на території краю (національні парки) та розвиток на 
їхній базі туризму (Танзанія, Південна Африка, Ефіопія та ін.).  

Вивчаючи країни Африки учні отримують навики комплексного аналізу причин бідності 
й відсталості країн світу; простежують взаємозв’язок між рівнем освіти та рівнем життя 
населення, рівнем демократичних перетворень та рівнем екологічної культури тощо; 
звертають увагу на пріоритетні цілі тисячоліття [11], що їх необхідно реалізувати у контексті 
сталого розвитку в макрорегіоні; аналізують глобальні загрози, які можуть виникнути в 
макрорегіоні та вплинути на збалансований розвиток сусідніх макрорегіонів світу. 

В 11 класі, узагальнюючи географічні знання, найповніше до формування засад сталого 
розвитку, учні звертаються у темах «Географічні закономірності географічної оболонки» та 
«Загальні суспільно-географічні закономірності». 

Вивчення тем з географії сприяє формуванню в учнів засад сталого розвитку та формує у 
них м’які навики, як то праця в команді, креативність, критичне й проблемне мислення, 
нестандартний підхід до розв’язання ситуації, системне мислення, дослідницький пошук тощо.  
Це все стане в нагоді в майбутньому, у процесі професійної діяльності та реалізації через 
бізнес-ініціативи, адміністративне управління, повсякденну побутову життєдіяльність 
принципів сталого розвитку на місцях.  
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Анотація: актуальність цієї тематики визначається насамперед тим, що Червона книга 
України – головний інструмент збереження рідкісних тварин і рослин. Види тварин і рослин, що 
перебувають під загрозою зникнення, і має належну правову базу для виконання покладених на 
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Тваринний світ – одна з основних складових частин природного середовища і 

природних багатств нашої Країни. Про це сказано в законі про охорону і використання 
тваринного світу. 

Основним законодавчим документом є Закон України «Про Червону книгу України» 
[3], прийнятий 2002 р., з низкою внесених у різні роки змін та доповнень, що регламентують 
пов’язану з нею діяльність. Як сказано у ст. 3 цього Закону, «Червона книга України є 
офіційним державним документом, який містить перелік рідкісних і таких, що перебувають 
під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу в межах території України, її 
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також узагальнені 
відомості про сучасний стан цих видів тваринного і рослинного світу та заходи щодо їх 
збереження і відтворення.  

Червона книга України є основою для розроблення та реалізації програм (планів дій), 
спрямованих на охорону та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 
зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до неї». Від так, діяльність у 
межах юрисдикції Червоної книги починається з формування переліку видів, які 
перебувають під загрозою, і має завершуватися практичними заходами щодо збереження та 
відновлення певних видів [4, с.66]. 

Зміни чисельності тварин відбуваються в зв’язку з трансформацією ландшафту, 
забрудненням довкілля, знищенням біотопів. Кожний вид тварин та рослин потребує 
специфічних умов навколишнього середовища для існування. Так для тварин необхідний їх 
корінний біотоп, цілинні поля, ліси, та узбережжя рік, чисті водойми та інші сприятливі для 
них умови. Для багатьох зміни природних умов існування мають негативні наслідки, бо 
перевищують еволюційно-обумовлені можливістю спроможності видової пластичності. 
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Особливо уразливими в таких умовах стають мало чисельні та рідкісні види, що мешкають 
на території Ужгородського району. Детальніше проведемо дослідження стану 
червонокнижних видів тварин Ужгородського району. 

Ужгородський район розміщений у північно-західній частині Закарпатської області. 
Його площа складає 2392.0 км 2. Район має дуже вигідне економіко-географічне 
розташування, адже в західній частині межує з трьома країнами: Угорщиною, Словацькою 
Республікою та Польщею, а також з Берегівським районом на півдні, Мукачівським на сході 
та з Львівською областю на півночі. На території району знаходиться обласний центр – 
м.Ужгород, а  також крайня західна точка України – с.Соломонове. 

Ужгородський район володіє справжнім екологічним феноменом та надзвичайно 
потужним природно-ресурсним потенціалом. На території району розміщений Ужанський 
НПП. Його площа 391,6 км². Він був створений на базі ландшафтного парку «Стужиця» в 
1999 р. наразі Ужанський НПП входить до складу Європейської федерації природньо-
заповідних територій «Європарк». У 2007 році парк було приєднано до складу Всесвітньої 
природньої спадчини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат» [6]. 

Ужгородський район - мальовнича гірська місцевість, лісові масиви якого поцятковані 
долинами навколо річок і потоків. Найвища точка над рівнем моря (1463 м) розташована на 
полонині Рівній. Трохи нижче є полонина Гостра Територія Ужгородського району — 
гірський район з невисокими хребтами і схилами. Основні вершини парку — гори 
Кременець (1214 м), Мала Равка (1303 м), Канчова (1111 м), Розсипанець (1107 м), Кінчик 
(1251 м) та Ополонок (1133 м). Ці та інші вершини є складовими гірських 
масивів Українських Карпат [7, с.255]. 

На території Ужгородського району нараховано 522 видів тварин, зокрема 55 видів 
ссавців (24 занесено до Червоної книги України). Серед них: козуля європейська, олень 
благородний, кабан, вовк, ведмідь, дикий кіт, рись, куниця лісова і кам'яна, ласка, тхір, 
борсук, бурозубка мала і альпійська. У річках водяться кутора велика і мала, видра. Завдяки 
численним печерам, штольням тут зустрічаються 14 видів рукокрилих. 12 зі 111 видів птахів 
занесено до Червоної книги України. Земноводних налічується 12 видів, з яких 
найпоширенішими є жаба трав'яна, саламадра карпатська, кумка жовточерева, іноді 
трапляється тритон карпатський і альпійський. Найпоширенішим видом плазунів є ящірка 
прудка і живородяча, вуж звичайний і веретільниця; загалом представників цього класу — 
9 видів. Тварини які занесені до Червоної книги України представлено в таблиці 1. 

На рисунку 1–4 представлено більш наглядно деяких з зникаючих видів тварин 
Ужгородського району які віднесені до Червоної книги України. 

Рись звича́йна, або рись євразій́ська (Lynx lynx L.) — ссавець із роду рись (Lynx), що 
належить до ряду хижих (Carnivora) родини котових (Felidae).Довжина тіла самців у 
дорослому стані сягає від 76 до 110 см, а самок на 3–6 см коротша. Хвіст — 10–31 см. Вага 16–
20 кілограм. 

 

Таблиця 1  
Фауна Ужгородського району Закарпатської області та їх природоохоронний статус [5]. 

Вид 
Ч

КУ 

1. Sorex alpinus буро зубка альпійська + 
2. Neomys anomalus кутора мала + 
3. Rhinolophus ferrumequinum  + 
4. Rhinolophus hipposideros підковик малий + 
5. Myotis bechsteinii нічниця довговуха + 
6. Myotis nattereri нічниця війчаста + 
7. Myotis emarginatus нічниця триколірна + 
8. Myotis dasycneme нічниця ставкова + 
9. Barbastella barbastellus широко вух європейський + 
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10. Nyctalus leisleri вечірниця мала + 
11. Miniopterus schreibersii довгокрил + 
12. Mustela erminea горностай + 
13. Mustela eversmanni тхір степовий + 
14. Meles meles борсук + 
15. Lutra lutra видра річкова + 
16. Felis silvestris кіт лісовий + 
17. Lynx lynx рись + 
18. Eliomys quercinus вовчок садовий + 
19. Arvicola terrestris полівка водяна + 
20. Pelеcanus onocrotalus пелікан рожевий + 
21. Platalea leucorodia косар + 
22. Plegadis falcinellus коровайка + 
23. Ciconia nigra лелека чорний + 
24. Tadorna ferruginea + 
25. A. nyroca черн білоока + 
26. Bucephala clangula гоголь + 
27. Oxyura leucocephala + 
28. M. serrator крохаль довгоносий + 
29. Pandion haliaetus скопа + 
30. Milvus milvus + 
31. Circus cyaneus лунь болотяний + 
32. C. macrourus лунь лучний + 
33. Circaetus gallicus змієїд + 
34. Hieraaetus pennatus орел-карлик + 
35. Grus grus журавель сірий + 
36. Himantopus himantopus + 
37. Bubo bubo пугач + 
38. Strix uralensis сова довговуха + 
39. Tyto alba сипуха + 
40. Lanius excubitor сорокопуд сірий + 
41. Acrocephalus paludicola очеретянка прудка + 
42. L. viridis ящірка звичайна + 
 

 
Рис. 1 – Рись звичайна або рись євразійська [9] 
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Кі́т лісови́й (Felis silvestris) — вид хижих ссавців з роду кіт (Felis) 
родини котових (Felidae). В Україні рідкісний ссавець, що підлягає охороні (має статус 
«вразливий»)[м Загалом подібний до свійського кота, але відрізняється дещо більшими 
розмірами (довжина тіла до 90 см) і відносно коротким притупленим хвостом, 
покільцьованим кількома (частіше 3–4) темними смугами.  

 

 
Рис.2 – Кіт лісовий [9] 

 

Лелека чорний (Ciconia nigra) — вид птахів з роду Лелека, родини Лелекових. Веде 
потайний спосіб життя. В Україні гніздовий, перелітний птах. Оселяється переважно біля 
лісових озер чи лісових боліт. 

 

 
Рис.3 – Лелека чорний [9] 

 

Салама́ндра вогня́на́, або плями́ста (Salamandra salamandra) — тварина 
класу земноводних роду Саламандра (Salamandra). Назва «плямиста саламандра» 
відноситься також і до іншого виду, Ambystoma maculatum, як і родова назва посилається на 
велику групу саламандр — хвостатих земноводних із струнким тілом. Інші 
назви: дощівка, сисмолоко, вогняна ящірка, ящур, сисак, качур. 

Висновки. Червона книга України є головним інструментом збереження рідкісних та 
зникаючих видів тварин. Тим не менш, слід підвищити практичну ефективність, що сприятиме 
поліпшенню стану видів. Це стосується різних аспектів її функціонування: від моніторингу 
стану популяцій червонокнижних видів, посилення координованості вивчення рідкісних видів 
та боротьби з браконьєрством до цільового менеджменту природоохоронних територій, 
створення та реалізації національних планів дій зі збереження окремих видів, удосконалення 
секторальних політик і практик у певних галузях економіки. 

https://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D1%96%D1%82_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9#citenote5
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Рис.4 – Саламандра вогняна [9] 

 

Одним із ключових питань підвищення ефективності збереження об’єктів Червоної 
книги України є формування стабільних механізмів фінансування, які б дозволяли 
належним чином вести довгострокову планову діяльність, спрямовану на вивчення і 
збереження рідкісних та зникаючих видів, у тому числі виконувати достатній обсяг 
польових досліджень. 

Поняття «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види диких тварин» 
не слід ототожнювати з поняттями «рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, 
види диких тварин, занесені до Червоної книги України» та «об’єкти Червоної книги 
України», оскільки вони співвідносяться як ціле та частина, зокрема, до рідкісних і таких, що 
перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин відносяться як ті, що занесені до 
Червоної книги України, так і ті, що до неї не занесені, але відповідають національним 
критеріям для визнання тварин рідкісними і такими, що перебувають під загрозою 
зникнення. Особливий правовий режим охорони та використання передбачений лише для 
тих рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів диких тварин, які 
занесені до Червоної книги України. 
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ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ҐРУНТОВИХ НОВОУТВОРЕНЬ У 
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Викладено результати досліження буроземно-підзолистих оглеєних та дерново-підзолистих 
поверхнево оглеєних ґрунтів Прибескидського Передкарпаття. Встановлено морфологічні особливості 
ґрунтових новоутворень, закономірності їх поширення у межах профілю та значення для діагностики 
профільно-диференційованих ґрунтів Прибескидського Передкарпаття. Запропоновано для дослідження 
генетичної природи і класифікаційного статусу профільно-диференційованих ґрунтів використовувати 
ґрунтові новоутворення (ортштейни, нодулі, аргілани, сесквани, скелетани, сілани). 

Ключові слова: профільно-диференційовані ґрунти, буроземно-підзолисті оглеєні ґрунти, дерново-
підзолисті поверхнево оглеєні ґрунти, Прибескидське Передкарпаття, ґрунтові новоутворення, 
діагностичне значення. 
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The results of the study of brown-podzolic gleyed and sod-podzolic surface-gleyed soils of the Pribeskid 
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Вступ. Ґрунтово-географічна область Передкарпаття розташована у перехідній смузі між 
краєм Подільської височини та уступом Українських Карпат, що зумовило формування у його 
межах строкатого ґрунтового покриву. Межа проведена між Прибескидським і Пригорганським 
Передкарпаттям вздовж долини р. Свіча, північна межа - від с. Нижанковичі, на кордоні із 
Республікою Польща вздовж р. Стрв’яж до впадіння в р. Дністер та вздовж р. Дністер до 
впадіння в неї р. Свіча [1]. Поширення ґрунтів у межах Передкарпаття зумовлено висотною 
поясністю, оскільки саме зміна абсолютних і відносних висот від долини р. Дністер до підніжжя 
Карпат визначає зміни кліматичних параметрів, рівня залягання ґрунтових вод, типів 
рослинних формацій, що в сукупності визначає відмінності у морфології, фізичних, фізико-
хімічних властивостях і генетичній природі ґрунтів. У межах високих терасових комплексів 
Передкарпаття (ІІІ - V надзаплавних терас) сформувалися відмінні за ґенезою, але із 
аналогічним набором генетичних горизонтів профільно-диференційовані ґрунти (ґрунти із 
елювіально-ілювіальною диференціацією гранулометричного і валового хімічного складу в 
ґрунтовому профілі), що формуються при участі різних за спрямованістю та інтенсивністю 
елементарних ґрунтотворних процесів (ЕҐП) [2]. 

Для дослідження генетичної природи, класифікаційного статусу профільно-диференційованих 
ґрунтів використовуються складні, дороговартісні методи дослідження (валовий хімічний, 
мінералогічний склад дрібнозему та мулу, фракційний склад гумусу), що не завжди є доступними. 
Але, оскільки діагностика ґрунтів проводиться на основі морфологічної діагностики в польових 



 

XXІІ-а Всеукраїнська студентська наукова конференція 
«РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ГЕОГРАФІЇ, ТУРИЗМУ ТА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ» 
Україна, м. Львів, 20‒21 травня 2021 р. 

 

 112 

умовах, ми запропонували для розділення досліджуваних ґрунтів використовувати ґрунтові 
новоутворення, яким у процесі ґрунтових досліджень приділялася недостатня увага.  

Метою дослідження є встановлення значення ґрунтових новоутворень для діагностики 
ґенези та класифікації профільно-диференційованих ґрунтів Прибескидського Передкарпаття. 
Об’єктом дослідження є ґрунтові новоутворення (ортштейни, нодулі, кутани) у профільно-
диференційованих ґрунтах Прибескидського Передкарпаття. Предметом дослідження − 
морфологічні особливості ґрунтових новоутворень, закономірності їх поширення у межах 
профілю та значення для діагностики профільно-диференційованих ґрунтів Прибескидського 
Передкарпаття. 

Для досягнення поставленої мети використовували порівняльно-географічний, 
морфологічний, профільний методи. В польових умовах вивчали морфологічні особливості різних 
типів профільно-диференційованих ґрунтів, закономірності поширення ґрунтових новоутворень у 
межах генетичних горизонтів та відбирали зразки ґрунту із генетичних горизонтів для 
лабораторних досліджень.  Фракційний склад конкреційних новоутворень в лабораторії визначали 
методом мокрого просіювання на ситах, а термостатно-ваговим – їхній відсотковий вміст.   

Згідно наших польових морфологічних досліджень профільно-диференційованих ґрунтів 
Прибескидського Передкарпаття встановлено, що їхню генетичну природу і класифікаційний 
статус можна діагностувати на основі вивчення морфології (форма, розмір, внутрішня структура) 
та закономірностей поширення ґрунтових новоутворень. Виділено конкреційно Ферум-Манганові 
новоутворення – ортштейни та нодулі, а також кутани − аргілани (глинисті кутани), сесквани 
(кутани півтораоксидів), скелетани (кутани скелетних зерен), сілани (кутани кремнезему).  

При польовому дослідженні буроземно-підзолистих ґрунтів діагностовано 
новоутворення пунктацій та нодулів. Чорне, темно-сіре забарвлення нодулів зумовлено 
переважанням у його складі сполук Мангану. У горизонтах з тривалим періодом насичення 
водою формуються нодулі з нерегулярною формою та дифузними контурами.  Наявність у 
межах ілювіального горизонту буроземно-підзолистих ґрунтів нодулів із дифузними 
контурами і нечіткою формою, чорного забарвлення, рівномірним насиченням оксидами Fe і 
Mn у всьому перерізі свідчить про їхню інсітну ґенезу та домінування в ілювіальному горизонті 
процесів внутрішньоґрунтового оглинення [3]. 

Відсутність видимих концентричних кілець в нодулі дозволяє стверджувати про 
рівномірний розподіл елементів у межах новоутворення. Форма Fe-Mn новоутворень є підставою 
для діагностики їхньої ґенези та інтенсивності зміни окисно-відновних умов, що є основою умовою 
розвитку глеє-елювіального процесу. Нечітка форма нодулів із дифузними контурами свідчить про 
тривале насичення вологою горизонтів і мінімальну інтенсивність глеє-елювіального процесу, 
основним чинником якого є часта зміна окисно-відновних умов. У буроземно-підзолистих глеєвих 
ґрунтах в гумусо-елювіальному горизонті (НЕ) кількість скелетан незначна, що свідчить про 
мінімальну інтенсивність процесу кислотного гідролізу. Натомість, в ілювіальному горизонті, 
навколо структурних агрегатів сформувалися аргілани (глинисті кутани) білесуватого, брудно-
білесуватого забарвлення, глинистого гранулометричного складу потужністю до 1 см, що свідчить 
про розвиток процесу лесиважу (механічного переміщення мулистого матеріалу з верхньої 
частини та акумуляцію його в певній частині профілю у вигляді локальних чи суцільних утворень) 
та внутрішньоґрунтового оглинення [4; 5].  

У дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах, які є фоновими у межах Передкарпаття 
та поширюються у межах ІІІ-V надзаплавних терас, формуються ортштейни овальної і трубчастої 
форми з чіткими зовнішніми контурами і концентричною внутрішньою структурою з добре 
вираженими чорними кільцями акумуляції Мангану та бурими кільцями акумуляції Феруму, що 
свідчить про їхню ексітну ґенезу в умовах періодичної зміни окисно-відновних умов. Періодичні 
зміни окисно-відновних умов, як головного чинника геохімічної поведінки Fe і Mn свідчать про 
формування ортштейнів за рахунок глеє-елювіального процесу. Впродовж вологого періоду за 
доміну-вання відновних умов Fe і Mn переходять у рухомий стан і насичують поровий простір, а за 
переважання окисних умов вони сегрегують на різних морфологі-чних елементах, формуючи 
концентричну внутрішню структуру ортштейнів оглинення [5]. Накопичення елементів у Fe-Mn 
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новоутвореннях відбувається одночасно з їх утворенням, а також і після їхнього формування за 
рахунок біогенної акумуляції та ізоморфного заміщення, сорбції в результаті фізико-хімічних 
взаємодій мінеральної частини новоутворення із оточуючим середовищем.  

У дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах, в межах гумусо-елювіального 
горизонту на світло-сірому, сірому фоні структурних агрегатів прослідковується значна 
кількість скелетан (присипка SiO2), що є діагностичною ознакою процесу опідзолення 
(кислотного гідролізу) – розкладу, під впливом кислих органічних кислот, первинних і 
вторинних мінералів до складових компонентів і виніс цих елементів за межі горизонту. В 
межах елювіально-ілювіального (ЕІ) та ілювіального (І) горизонту діагностовано вертикальні 
тріщини, які виповнені продуктами руйнування білястого забарвлення, та діагностуються як 
сілани [6].  Сілани діагностують процеси переміщення у межах профілю продуктів кислотного 
гідролізу. Підтвердженням міграції продуктів руйнування є сесквани (кутани півтораоксидів) 
бурого, темно-бурого забарвлення, потужністю 0,1 – 0,5 см на гранях призматичних, глибистих 
структурних агрегатів ілювіального та перехідного до породи горизонтів. 

Детальне вивчення форми, розмірів, внутрішньої структури та закономірностей 
поширення ґрунтових новоутворень дозволяє у польових умовах розділяти два типи 
профільно-диференційованих ґрунтів. Буроземно-підзолисті оглеєні ґрунти формуються за 
переважаючої дії процесу лесиважу та внутрішньоґрунтового оглинення. Наявність у межах 
ілювіального горизонту буроземно-підзолистих ґрунтів нодулів із дифузними контурами і 
нечіткою формою, чорного забарвлення, рівномірним насиченням оксидами Fe і Mn у всьому 
перерізі свідчить про їхню інсітну ґенезу та домінування в ілювіальному горизонті процесів 
внутрішньоґрунтового оглинення. Наявність аргілан (глинистих кутан) білесуватого, брудно-
білесуватого забарвлення, глинистого гранулометричного складу потужністю до 1 см, свідчить 
про розвиток процесу лесиважу. 

Дерново-підзолисті ґрунти формуються за переважаючої дії процесів опідзолення та 
глеє-елювіального. Процес опідзолення діагностується за значною кількістю скелетан у межах 
гумусо-елювіального горизонту, наявнітю суцільного елювіального горизонту потужністю 
більше 10 см та скелетанами на гранях структурних окремостей ілювіального та перехідного 
до породи горизонтів. Наявність ортштейнів овальної і трубчастої форми з чіткими зовнішніми 
контурами і концентричною внутрішньою структурою з добре вираженими чорними кільцями 
акумуляції Мангану та бурими кільцями акумуляції Феруму свідчить про їхню ексітну ґенезу в 
умовах періодичної зміни окисно-відновних умов за домінуючої дії глеє-елювіального процесу. 

Висновок. Використання для дослідження генетичної природи і класифікаційного 
статусу профільно-диференційованих ґрунтів ґрунтових новоутворень (ортштейнів, нодулів, 
аргілан, сескван, скелетан, сілан) дозволить в польових умовах їх розділяти, а вже подальші 
лабораторні аналізи підтвердять чи заперечить результати польової діагностики.  
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У ґрунті фокусуються біохімічні, фізіологічні та енергетичні процеси, завдяки яким розвивається все 

живе на нашій планеті. В останні десятиліття перед ученими й виробниками гостро постала проблема 

меліорації ґрунтів, оскільки з цим пов’язане питання збільшення виробництва продуктів харчування. Загалом 

проблема меліорації для Українського Полісся і Волинської області зокрема існує уже давно. Мета. Встановити 

актуальний екологічний стан органогенних ґрунтів Волинського Полісся, характер і напрям деградаційних 

процесів у них, а також дієві заходи щодо раціонального використання та охорони цих ґрунтів. 

Ключові слова: органогенні ґрунти, болотні ґрунти, торфово-болотні ґрунти, екологічний стан, 

деградаційні процеси, раціональне використання. 
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The soil focuses on biochemical, physiological and energy processes, due to which all living things on our 

planet develop. In recent decades, scientists and growers have faced the acute problem of land reclamation, as it 

involves the issue of increasing food production. In general, the problem of land reclamation for Ukrainian Polissya and 

Volyn region in particular has existed for a long time. Goal. To establish the current ecological condition of 

organogenic soils of Volyn Polissya, the nature and direction of degradation processes in them, as well as effective 

measures for the rational use and protection of these soils. 

Key words: organogenic soils, swamp soils, peat-swamp soils, ecological condition, degradation processes, 

rational use. 

 

Актуальність теми дослідження. В Україні 12,7% усіх сільськогосподарських угідь є 
меліорованими. Основна частина зрошуваних земель зосереджена в зоні Степу. Осушених 
земель найбільше в західних областях та зоні Полісся: у Рівненській — 41%, Львівській — 39%, 
Волинській — 38%, Закарпатській — 37% та Івано-Франківській – 31% орних земель. 
Заболочені й перезволожені землі в окремих районах і господарствах Прикарпатської та 
Поліської зон займають від 80 до 90%. Без урегулювання водно-повітряного режиму ґрунтів 
неможливо збільшити врожайність сільськогосподарських культур [1].  

За даними представленими у монографії професора Трускавецького, у межах України 
торфові ґрунти найбільш поширенні на Волинському Поліссі та займають площу 290 тис. га, з 
них 195 тис. га осушених.  

Стан вивчення питання. У міжнародних класифікаційних схемах торфові ґрунти 
(Histosoils) представлені у надто узагальненому вигляді [2]. 

Багаторічний досвід з вивчення гідроморфних органогенних ґрунтів України, їх 
морфології, складу, властивостей, процесів та режимів, антропогенної еволюції тощо, а також 
всебічний аналіз літературних і фондових джерел дозволили Р. С. Трускавецькому розробити 
та запропонувати достатньо аргументовану і досконалу діагностико-класифікаційну структуру 
гідроморфних органогенних ґрунтів [2]. У даній статті ми повністю використали модель 
діагностично-класифікаційної структури зазначеного вище автора. 
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Таблиця 1 
Торфово-земельний ресурс України [2]  

Області 

Площа органогенних фунтів, 

тис. га 

Площа торфовищ в 

промислових 

межах, тис. га 

Загальні запаси 

торфу на 

промислових 

площах, млн. 

тонн 

Площа 

вироблених 

торфовищ, 

тис. га загальна У т.ч. осушених 

Вінницька 10 - 1,2 2,8 1,1 

Волинська 290 195 112 312 5,3 

Житомирська 127 57 60 105 10,6 

Івано-Франківська 8 1,5 2,5 15 1,2 

Київська 114 63 61 180 8,6 

Львівська 146 95 39 165 9,6 

Полтавська 63 23 8,6 79 4,3 

Рівненська 262 203 135 358 7,1 

Сумська 73 56 44 120 11,4 

Тернопільська 27 9,4 11 25 1.4 

Харківська 15 0,6 - - 0,8 

Хмельницька 22 4 6 6,8 8,5 

Черкаська 37 26 22 81 4,5 

Чернігівська 220 91 85 280 17 

Разом: 1414 824,5 587,3 1729,6 91,4 
 

Результати дослідження. Волинське Полісся являє собою низовинну рівнину з 
пануючими абсолютними висотами 160-180м і коливанням висот від 225 м на півдні до 135 на 
північному сході. Поверхня рівнини характеризується чергуванням плоских низинних ділянок 
з горбами і грядами. Більш розчленовані середня і нижня частини, де абсолютні відмітки 
сягають 200 м, а відносні коливання висот 20-40 м. 

Великі масиви болотних ґрунтів і торфовищ поширені тут у долинах річок і на вододілах, 
переважно у смузі залягання зандрових і моренних відкладів. Останні - найбільш заболочена 
частина території.  

Болотні ґрунти розвиваються, звичайно, з підзолистих, лучних або дернових при 
посиленні процесів заболочування (oглеєння). Упродовж усього року вони перебувають в 
умовах надлишкового зволоження і в них домінують анаеробні умови. У зв'язку з цим їх 
органічна маса мінералізується дуже повільно і прогресивно накопичуються мінеральні 
сполуки (залізо) в закисних формах. За рівнем накопичення мертвої органічної речовини вони 
поділяються на мулисто-болотні й торфово-болотні. Перші мають обмежене поширення і 
займають переважно підніжжя схилів, де спостерігається підтікання ґрунтових вод. У зв'язку з 
цим вони багаті на поживні речовини і, здебільшого карбонатні, бо містять значні кількості 
бікарбонату кальцію. Площі з такими ґрунтами зайняті, зазвичай, малопродуктивними 
осоковими луками. Завдяки тому, що ці площі не мають торф'яної маси і багаті на поживні 
речовини, освоєння їх не є важким [3] 

Оцінювання екологічного стану торфових ґрунтів і торфовищ на фіксовану дату 
моніторингу здійснюють за такими основними критеріями [2]:  

 Структурою ґрунтового покриву та станом рослинності; 
 Рівнем залягання підґрунтових вод в період посіву та протягом вегетації рослин, 

тривалістю затоплення паводковими водами; 
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Рис. 1. Картосхема географії торфово-земельного ресурсу України (за Р. С. Трускавецьким, ).  
*Номенклатура грунтів: 1. Евтрофні слабокислі торфові ґрунти прип’ятського Полісся. 2. Евтрофні та 
алкалітрофні  торфові ґрунти Західного Полісся. 3. Мулувато-торфові ґрунти Волинської області та 
Подільської височин. 4. Евтрофні слабокислі торфові ґрунти північної частини центрального та 
лівобережного Полісся. 5. Евтрофні переважно багатозональні торфові ґрунти південної частини 
центрального та лівобережного Полісся. 6. Переважно алкалітрофні багатозональні, нерідко засолені 
торфові ґрунти Лівобережного Лісостепу Середнього Придніпров’я та Степу. 7. Алкалітрофні торфові  
ґрунти Лівобережного Лісостепу. 8. Евтотрофні і мезотрофні торфові ґрунти Передкарпаття. 9, 10. 
Оліготрофні торфові ґрунти Західного Полісся та Карпат. 
 

 Культуртехнічним станом (наявність купин, деревини, чагарнику, болотної рослинності, очісу 
тощо); 

 Потужністю органогенних (торфових) горизонтів і загальними запасами органічного 
вуглецю, в т. ч. вуглецю гумусових речовин; 

 Потенціалами трофного та кислотно-основного режимів; 
 Водопоглинальною і/або гідробуферною здатністю; 
 Рівнем забрудненості ґрунту важкими металами, радіонуклідами та іншими полютантами; 
 Мікробіологічною активністю та інтенсивністю розкладу і гуміфікації торфу, емісією 

парникових газів в атмосферу.  
Залежно від вираженості процесу деградації, екологічний стан оцінюють за п’ятьма 

категоріями: добрий, задовільний, поганий, дуже поганий і кризовий [2]. 
Першопричиною деградації органогенних ґрунтів є пониження рівня підґрунтових вод. 

Відтак, найвагомішим антропогенним чинником деградаційних змін гідроморфних ґрунтів є 
гідротехнічна меліорація, яка переводить режим повного гідроморфізму у напівгідроморфізм 
кореневого шару ґрунту.  

Згідно класифікації гідроморфний ряд ґрунтів поділяються на дві великі надтипові 
групи: гідроморфні мінеральні і гідроморфні органогенні. На надтиповому рівні проф. 
Трускавецький пропонує виділяти два класи гідроморфних ґрунтів – цілинні і антропогенно 
трансформовані (меліогенні). На типовому рівні органогенні ґрунти діагностуються за 
характером водно-мінерального живлення, зокрема: бідного – торфові оліготрофні ґрунти, 
багатого – торфові евтотрофні і дуже багатого – торфові алкалітрофні, а також замуленістю та 
заторфованістю ґрунтової маси [2]. 

Осушення та подальше сільськогосподарське освоєння у межах Волинського Полісся, 
спричинили трансформацію основних компонентів природних екосистем - ґрунтів, рослинного 
покриву, поверхневих та підземних вод, тваринного світу тощо та зумовили погіршення 
екологічного стану передусім органогенних грунтів.  
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Таблиця 2 
Критерії та параметри оцінювання екологічної ситуації на осушуваних торфовищах за 

параметрами процесів їх трансформації [2] 

Процес 

Оціночні 
критерії, 
одиниці 
виміру 

Оцінка екологічної ситуації 

нормальн
а (добра) 

задовільн
а 

незадовільн
а (погана) 

передкризов
а (дуже 
погана) 

кризов
а 

Спрацювання 
торфовища 

Втрати 
торфозему, 
т/га сухої 

маси в 
середньому за 

рік 

менше 3 3-6 6-12 12-20 більше 20 

Утворення  
перегнійно-
торфового 

ґрунту 

Накопичення 
гумусових  
речовин в 

розрахунку на 
1 т загальних 

втрат 
органічних 

речовин, т/га 
в шарі 0-60 см 

0,4 0,4-0,3 0,3-0,2 0,2-0,1 менше 0,1 

Переосушенн
я (аридизація) 

Глибина рівня 
залягання 

підґрунтових 
вод, см 

70-100 100-120 120-140 140-160 більше 160 

Озапізнення 

Накопичення 
Fe2O3, за 

релаксаційний 
період, мас. % 

менше 4 4-8 8-15 15-30 більше З0 

Окарбоначення 

Накопичення 
СаО за 

релаксаційний 
період, мас. % 

менше 10 10-20 20-30 30-40 більше 40 

Засолення 

Накопичення 
токсичних 

солей за 
релаксаційни

й період, 
хлорний 

еквівалент, 
мас. % 

менше 0,3 0,3-1,0 1-3 3-6 більше 6 

Радіонуклідне 
забруднення 

Щільність 
забруднення, 

Кі/км2 
менше 0,2 0,2-0,5 0,5-1,0 1-5 більше 5 

Торфові 
пожежі 

Вигоріло 
органічної 
речовини 

торфу, % від 
загальних 

запасів 

пожеж не 
допущено 

менше 10 10-20 20-40 
Більше 

40 

 

Осушення та подальше сільськогосподарське освоєння у межах Волинського Полісся, 
спричинили трансформацію основних компонентів природних екосистем - ґрунтів, рослинного 
покриву, поверхневих та підземних вод, тваринного світу тощо та зумовили погіршення 
екологічного стану передусім органогенних грунтів.  
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Осушувальні меліорації дають можливість певною мірою поліпшити несприятливі 
природні умови надмірно зволожених земель і залучити їх в сільськогосподарський обіг. Тому 
для зони надмірного зволоження осушення - один з основних засобів інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва. 

Осушення складається з комплексу технічних, агротехнічних та організаційно-
господарських заходів, в основі якого лежать гідротехнічні прийоми нормованого видалення 
вод з кореневого шару ґрунту. Осушення торф'яно-болотних ґрунтів з їх подальшою оранкою, 
обробкою, добривом і застосуванням сівозмін призводить до значної зміни водно-повітряного 
режиму, змінює спрямованість ґрунтоутворюючого процесу. 

Регулюванням водного режиму досягається поліпшення аерації кореневого середовища, 
що призводить до активізації мікрофлори, посилення мінералізації органічної речовини торфу 
і накопичення гумусових речовин. 

Невідповідність норм осушення торфовищ з гідромеліоративним особливостям території, 
застосування однієї і тієї ж "схеми" меліорації на різних ділянках, призвели до незворотної 
трансформації торфових ґрунтів. При освоєнні осушених торфових ґрунтів (оранці, обробці, 
удобренні, застосуванні сівозмін) активізувалася діяльність мікроорганізмів, що руйнують 
целюлозу, унаслідок чого процеси торфоутворення змінилися процесами розкладення торфу і 
глибокої трансформації його органічної та мінеральної частин: значним руйнуванням і 
зникненням вуглеводнів, як речовин, що найлегше розкладаються мікроорганізмами та 
накопиченням гумусових речовин і бітумів, більш стійких до розкладення [4]. 

Таблиця 3 

Динаміка використання осушуваних земель Маневицького району [5] 

Роки 1997 2007 2017 
Площа осушуваних угідь, тис. га  44 44 44 
Площа угідь, які використовувались в сільськогосподарському 
виробництві, тис. га 

39 32,5 26,6 

Таблиця 4 

Розподіл осушуваних земель за глибиною залягання рівнів ґрунтових вод, м [5] 

Найменування показника Площа, га 
РГВ ≤ 0, 5 1596 

0,5 < РГВ ≤ 0,75 18640 
0,5 < РГВ ≤ 1,25 5388 
1,25 < РГВ ≤ 1,5 981 
1,5 < РГВ ≤ 1,75 0 
1,5 < РГВ ≤ 2,0 0 
2,0 < РГВ ≤ 3,0 0 

РГВ < 3,0 0 
 

Як видно із картосхеми (див. рис. 2), найбільшого негативного впливу зазнали північні 
(поліські) райони Волинської області, землі яких найтриваліший період осушувалися (із 20-х 
роках ХХ ст.). Тут міститься зона вторинно-окиснених ґрунтів із високим рівнем залягання 
ґрунтових вод та низьким вмістом гумусу. Найменш ураженими є Турійський, Іваничівський та 
Ковельський райони. [5]. 

Висновки. Надзвичайно масштабна та науково не обґрунтована діяльність у сфері 
використання органогенних ґрунтів Волинського Полісся має бути оптимізована шляхом 
розроблення та жорсткого дотримання відповідних законодавчих актів з проблем 
комплексного управління торфово-земельними ресурсами України. На думку провідного 
вченого у галузі вивчення органогенних грунтів України, професора Р. С. Трускавецького 
(2010) сьогодні уже ні в кого не виникає сумнівів у пріоритетності екологічної доцільності 
використання торфових (органогенних грунтів) земель перед економічними. 
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Рис. 2. Поширення деградаційних процесів на землях 

меліоративного фонду Волинської області [5] 
 

Відтак максимально можливе збереження біосферних функцій торфових земель 
(органогенних грунтів), тобто оптимізація їхнього екологічного стану враховуючи критерії та 
параметри оцінювання екологічної ситуації на осушуваних землях (органогенних ґрунтах)  
полягає у наступному: 
 відновленні функціонування осушувальної мережі, яка перебуває у незадовільному 
технічному стані, але ще не втратила свого потенціалу. Цього можна досягти реконструкцією 
та технічним переоснащенням внутрішньогосподарської мережі; 
 створенні умов для двостороннього регулювання водно-повітряного режиму ґрунтів. 
Цей захід забезпечить оптимізацію рівня ґрунтових вод упродовж усього вегетаційного періоду 
та в інший час без значних затрат енергії, коштів та часу; 
 на мінеральних перезволожених землях (органогенних ґрунтах) слід ширше 
використовувати гончарний, пластмасовий та інші види закритого дренажу (він не створює 
перешкод для роботи сільськогосподарських машин, має менші експлуатаційні затрати).  
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У даній статті наведено результати дослідження просторової структури та біотично-
середовищних параметрів грунтового покриву лісопарку ,,Зубра” , що розташований в межах Сихівського 
району м Львова. Установлено причини змін екологічних функцій міських ґрунтів на території, що 
залежать від інтенсивності рекреаційного навантаження. Показано, як змінюються грунти лісопарку 
внаслідок помірного рекреаційного навантаження, де мікробоценоз ґрунту функціонує стабільно. 
Зростання навантаження призводить до порушення стійкості ґрунтової екосистеми за рахунок  
підвищення дихальної активності мікроугруповань. 

Ключові слова: лісопарк, ґрунт, урбанозем, урбоекосистема, рекреаційне навантаження, екологічні 
функції, важкі метали. 
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This article presents the results of the study of the spatial structure and biotic-environmental parameters 
of the soil cover of the forest park "Zubra", located within the Sykhiv district of Lviv. The reasons for changes in 
the ecological functions of urban soils in the territory, which depend on the intensity of recreational load, are 
established. It is shown how the soils of the forest park change due to moderate recreational load, where the soil 
microbiocenosis functions stably. The increase in load leads to a violation of the stability of the soil ecosystem by 
increasing the respiratory activity of microgroups. 
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Лісопарк "Зубра" – парк, що знаходиться біля найбільшого житлового масиву Сихівського 
району. Свою назву парк дістав по назві села Сихів і річки Зубра, які знаходяться поблизу. Його 
площа становить 97,9 га.[11]. 

Функціональний стан ґрунтів парку  визначається його походженням та 
морфоструктурними особливостями. Залежно від грунтово-геоморфологічних та 
гідрогеологічних умов території парку на території Сихівського масиву  розбили: 1) на 
природних ґрунтах (природні лісові масиви та лісопарки, збережені на території міста, 
переважно на його околицях, рідко лісопосадки); 2) на ґрунтових насипах. [13] 

Фізико-хімічні чинники стану ґрунтів. Трансформація ґрунтової поверхні району 
проходить двома напрямками – зрізання товщі до 5–7 метрів та створення насипів, потужністю 
до 8 метрів. На цих породних субстратах розвиваються домінуючі типи ґрунтів – урбаноґрунти 
та урбаноземи. Урбаноґрунти, які формуються безпосередньо на породному субстраті, 
перемішаному в процесі будівництва та з включеннями будівельного сміття, демонструють 
лужну реакцію середовища та підвищену щільність будови . В межах району відсоток 
забудованої території є досить високим. Переущільнення та майже повна відсутність гумусу в 
складі урбаноґрунту погіршує умови нагромадження та зв’язування вологи, яка стікає по 
поверхні, утворюючи ерозійні вимоїни. [2,5] 
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Рис. 1 Територія розміщення лісопарку ,,Зубра” 

 

Типовим проявом урбанізації є формування похованих ґрунтів в межах району. У 
похованому стані можуть перебувати як урбаноґрунти так і урбаноземи. Поховані 
урбаноґрунти та урбаноземи не можуть виконувати більшості екологічних функцій, але їх 
гумусомісткі прошарки володіють екологічним потенціалом, який може реалізуватися за умови 
звільнення їх від перекриття. [9] 

Кислотність визначає умови протікання ґрунтових реакцій. Кислотність ґрунтів 
представляє собою складне фізико-хімічне явище. Первинним джерелом кислотності будь-
якого ґрунту є водневі йони вугільної кислоти та органічних кислот, які утворюються при 
розкладі органічних залишків та які виділяються коренями рослин Висока або низька 
кислотність ґрунтів лімітує нормальний розвиток ґрунтових організмів. На даній території ж 
ступінь кислотності становить від 5,71 до 5,09-5,45 од. рН. [5] 

У ґрунті стаціонару «Зубра» зменшення шпаруватості аерації супроводжується його 
підкисленням. Грунти лісопарку «Зубра», які є менш кислими, різняться за якісним складом 
ґрунтової мікрофлори і співвідношенням процесів автотрофного і гетеротрофного дихання, що, 
власне, впливає на особливості кислотно-основної рівноваги ґрунту[8] 

Біотичні показники стану ґрунтів та їх функціональна спроможність. Найвищі показники 
реальної біогенності властиві для урбаноземів. У напрямку збільшення антропогенного 
навантаження та погіршення фізико-хімічних параметрів урбаноґрунтів значення чистого 
дихання зменшуються.  Мікробне угруповання реагує на тривале селітебне використання 
малою інтенсивністю процесів дихання. Водночас, зростання потенційної біогенності на 
порядок свідчить про порушення стабільності функціонування мікробної екосистеми, але 
вказує на активний біотичний потенціал, який за сприятливих ґрунтово-екологічних умов 
здатний відновити динамічну рівновагу. На даний момент нестійким та нестабільним є 
функціонування мікробних угруповань урбаноґрунтів, коефіцієнт мікробного дихання яких 
менший за 0,1.[3] 

Неоднорідність еколого-функціональних умов територій парків, якіз находяться під 
рекреаційним навантаженням різного ступеня, підтверджується результатами 
багатофакторного регресійного аналізу. Проаналізовано закономірності дихальної активності 
різних ґрунтів, які зазнали помірного рекреаційного навантаження, і ґрунтів під постійним та 
інтенсивним навантаженням. Мікробіотична активність природних ґрунтів та урбаноземів, які 
знаходяться під помірним рекреаційним навантаженням, у першу чергу залежить від 
кислотно-лужного балансу ґрунту За умов природного походження та помірного 
рекреаційного навантаження мікробоценоз ґрунту функціонує стабільно. [12] 

 Для Сихівського масиву характерне ''підлуговування" ґрунту із посиленням рекреаційних 
навантажень. Зростання показників pH у ґрунтах, порушених рекреацією біогеоценозів, можна 
пояснити зменшенням надходження в поверхневі горизонти ''кислого" опаду. Згідно з 
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результатів досліджень можна зробити висновки про зменшення кислотності ґрунту із 
зростанням ступеня рекреаційної дигресії. Ці зміни спостерігали до глибини 20-25 см, але 
найчіткіше вони виражені в поверхневих горизонтах. Зокрема, для шару 0-5 см середні значень 
рНКС1 у контролі дорівнювали 3,6 од.; для ділянки 2-го ступеня витоптування – 4,4 од. і 3 -го 
ступеня (стежка) – 4,9 од. Відомо, що рекреаційний вплив призводить також до зменшення 
вмісту гумусу. Посилення рекреагенного навантаження призводить до зменшення вмісту 
органічних сполук Карбону на 1-2 %.  Іноді зміна вмісту гумусу може бути більш вираженою: зі 
зростанням рекреаційної дигресії вміст органічної речовини в шарі 0-3 см темно-сірого ґрунту 
фітоценозу дуба зменшився більш ніж удвічі (з 6,8 до 3% С). У нижчих шарах ґрунту (3-20 см) 
залежно від СРД спостерігали зменшення вмісту Сорг на 44-48 %[8, 12] 

Продукція трав’яних угруповань є не достатньо високою. . Штучно сіяний газон, через 
значну щільність урбанозему, повільно розвиває свою кореневу систему. В структурі загальної 
фітомаси переважає надземна частина. Для урбаноґрунту, рослинне угруповання якого 
утворилось у процесі самозаростання, співвідношення змінюється на користь підземної 
частини. В похованих ґрунтах формуються і функціонують специфічні мікробні угруповання, 
відмінні від угруповань відкритого ґрунту.  

Рекреація району. Результатом рекреаційного навантаження на ґрунт є формування сітки 
прогулянкових доріжок із сильно ущільненою ґрунтовою поверхнею. Основна увага 
зосередження на території лісопарку ,,Зубра”. Обабіч доріжок формується зона впливу 
рекреації, розміром від 1 до 4 метрів, залежно від інтенсивності використання. Рекреаційне 
навантаження може бути первинним для природного ґрунту, або вторинним для урбанозему. 
За умови максимального навантаження поверхня доріжки позбавлена підстилки та надземної 
частини рослин, що часто трапляється на території району. Урбаноземи парку відчувають на 
собі прямий механічний вплив, що призводить до їх переущільнення. Зменшення пористості та 
порушення оптимального режиму водопроникності обумовлює перезволоження верхніх шарів 
ґрунту. Обстежені природні ґрунти лісопарку ,,Зубра”, будучи під впливом рекреаційного 
навантаження різного ступеня, демонструють схожі тенденції змін фізико-хімічних 
властивостей. Отже, максимальне рекреаційне навантаження призводить до погіршення 
переважно водно-фізичних властивостей як антропогенних, так і природних ґрунтів.[12] 

Постійне та інтенсивне рекреаційне навантаження лімітує нагромадження рослинних 
решток на поверхні і в товщі урбанозему. Запас гумусу, сформований насипним гумусомістким 
шаром, поступово зменшується за рахунок його механічного руйнуванняїЗа існуючого 
кислотнолужного балансу в урбаноземі склались умови домінування мінералізації органічної 
речовини над гуміфікацією. Зменшення рекреаційного навантаження на урбанозем до 
помірного не супроводжується покращенням його еколого-функціонального стану. У випадку 
одночасного впливу на ґрунтоутворювальний процес двох антропогенних факторів 
(селітебного та рекреаційного) домінує той, що завдає докорінних механічних трансформацій, 
охоплюючи всю товщу ґрунтового профілю, тобто селітебний. За таких умов рекреаційне 
навантаження є вторинним і відіграє лише корегуюче значення під час формування 
властивостей урбанозему.[2] 

Грунти виконують  певні фітосанітарні функції в урбоекосистемах Для більшості міських 
урбоекосистем характерне порушення природних зв'язків між її різними компонентами. Це 
призводить до зміни як морфологічної будови ґрунтового профілю, так і до змін хімічного 
складу. При проведені досліджень грунтів району зафіксовано, що екологічний потенціал 
ґрунтів району досить великий і може забезпечити зростання широкого спектру видів рослин. 
Імовірно, також поява нових нестандартних підходів до можливостей ґрунтів у міському 
середовищі.[9] 

Через постійне забруднення викидами промислових підприємств та транспорту 
змінюється кислотнолужний баланс ґрунту в сторону лужної реакції (таблиця). З зменшенням 
навантаження до помірного або фрагментарного ґрунти парку повертають собі еколого-
функціональний стан, за умов якого вони можуть виконувати більшість екологічних функцій. 
Нормалізується процес нагромадження вологи та її розподіл по ґрунтовому профілю. Запас 
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вологи у верхніх, біотично активних, шарах ґрунту зростає на 50 % порівняно з 
вологозабезпеченістю на стежці, але ознак оглеєння не спостерігається. Очевидно, протекторні 
властивості ґрунту дозволяють поглинути навантаження такої інтенсивності без відбиття їх на 
функціонуванні ґрунтової системи.[1,10] 

 

Таблиця 1 
Водно-фізичні та фізико-хімічні властивості ґрунтів, змінених рекреаційним навантаженням у 

лісопарку ,,Зубра” 
 

 
Показники грунту 
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ір

и
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) Грунти парків 

урбаноземи П-А 

навантаження 
максимальне помірне максимальне помірне 

Польова вологість, % 23,2-
38,7 

20,7-26,1 16,4-36,5 13,9-16,0 32,1-40,0 

Повна Вологоємність,% 51,1-
74,4 

20,8-25,1 22,5-36,5 15,3-16,1 33,3-42,0 

Щільність твердої фази 
г/см3 

2,42-
2,48 

2,55-2,98 2,44-2,57 2,59-2,66 2,42-2,46 

Щільність будови г/см3 0,81-
1,09 

1,56-1,84 1,29-1,63 1,83-1,89 1,23-1,35 

Загальна пористість,% 55,7-
64,0 

36,9-39,1 36,6-47,1 28,9-29,7 44,9-49,2 

pH 4,3-4,7 7,8-7,9 7,8-7,9 7,4-7,7 7,5-7,7 
Загальний гумус,% 3,57-

6,34 
4,53-7,03 4,21-8,84 1,77-2,39 4,0-5,2 

Надземна фіто маси, 
кг/м2 

0,40-
0,65 

- 0,79-0,98 - 0,64-0,85 

Підземна фітомаси, 
кг/м2 

0,14-
0,40 

0,10-0,52 1,17-1,84 0,11-0,25 0,92-1,30 

 

Постійне та інтенсивне рекреаційне навантаження лімітує нагромадження рослинних 
решток на поверхні і в товщі урбанозему. Запас гумусу, сформований насипним гумусомістким 
шаром, поступово зменшується за рахунок його механічного руйнування. Поодинокі дрібні 
корінці, що знаходяться в товщі урбанозему, ніби зацементовані в сильноущільненому блоці і 
не беруть участі в процесах деструкції. За існуючого кислотнолужного балансу в урбаноземі 
склались умови домінування мінералізації органічної речовини над гуміфікацією.[12] 

 Зменшення рекреаційного навантаження на урбанозем до помірного не супроводжується 
покращенням його еколого-функціонального стану. У випадку одночасного впливу на 
ґрунтоутворювальний процес двох антропогенних факторів (селітебного та рекреаційного) 
домінує той, що завдає докорінних механічних трансформацій, охоплюючи всю товщу 
ґрунтового профілю, тобто селітебний. За таких умов рекреаційне навантаження є вторинним і 
відіграє лише корегуюче значення під час формування властивостей урбанозему.  [3] 

За умов помірного рекреаційного навантаження на природний ґрунт його мікробоценоз 
функціонує стабільно. Найменшою дихальною активністю характеризується мікробне 
угруповання прогулянкової доріжки, хоча вона на порядок вища за відповідні показники для 
контролю (за рахунок різкого зменшення кислотності ґрунту) З віддаленням від прогулянкової 
доріжки в зоні помірного рекреаційного впливу інтенсивність виділенняСО2 зростає втричі.[7] 

Як видно з даних табл. 2, амплітуда коливань показників емісії СО2 з поверхні ґрунту 
вологої грабової діброви, яка зазнає посиленого навантаження, оскільки розташована в межах 
густонаселеного Сихівського житлового масиву.[7] 

Особливості емісії СО2 та пов’язані з нею показники лісового ґрунту стаціонару “Зубра” за 
різної стадії рекреаційної дигресії (D)[7] 
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Таблиця2 
Амплітуда коливань показників емісії СО2 

 
Із посиленням рекреагенного навантаження (III-V СРД) на 0,5-1,8 oС зростає температура 

ґрунту, зменшується його вологість (від 19,6 до 13,9-17,0%) і особливо шпаруватість аерації (від 
28,5 до 12,4-16,7%), а також ступінь кислотності (від 5,71 до 5,09-5,45 од. рН). Такі зміни фізичних 
і фізико-хімічних властивостей ґрунтів внаслідок рекреаційного навантаження (витоптування) є 
наслідком комплексного впливу, який поєднує, з одного боку, ущільнення ґрунту, а з іншого – 
елімінування рослинного покриву. Обидва ці чинники впливають на дихальну функцію ґрунту: 
якщо перший впливає на забезпечення ґрунтової мікрофлори киснем і обмін газами, то від 
другого залежить надходження до ґрунту органічної речовини у формі мортмаси і кореневих 
виділень як субстратів окиснювальних процесів – джерела емісії СО2.[7] 

У ґрунті стаціонару «Зубра» зменшення шпаруватості аерації супроводжується його 
підкисленням. Грунти стаціонару «Зубра», які є менш кислими, різняться за якісним складом 
ґрунтової мікрофлори і співвідношенням процесів автотрофного і гетеротрофного дихання, що, 
власне, впливає на особливості кислотно-основної рівноваги ґрунту.[6] 

Тут значно помітний рекреаційний вплив. Відомо, що він  призводить також до зменшення 
вмісту гумусу в ґрунті. Іноді спостерігали деяке збільшення вмісту гумусу у верхньому горизонті 
ґрунтів на ранніх стадіях дигресії, що відбувається, ймовірно, за рахунок “втискування” 
органічного матеріалу підстилки в гумусовий горизонт, а також посилення процесу біохімічної 
деструкції підстилки за її постійного перемішування. Посилення рекреагенного навантаження 
призводить до зменшення вмісту органічних сполук карбону на 1-2 % 

Акумуляція Fe. Концентрація заліза в ґрунтових розчинах за звичайних рівнів рН змінюється 
від 30 до 550 мкг/л, а в дуже кислих ґрунтах вона може досягати 2 000 мкг/л. Мінімальний його 
вміст за лужних значень рН. Саме тому кислі ґрунти більше збагачені розчинним неорганічним 
залізом.  Закартовано розподіл Fe Сихівській урбоплощі де його вміст  змінюється від 6,1 до 
14,5 г/кг ґрунту, що, імовірно, пов’язане з вододільністю і не надто сприятливими умовами для 
поверхневого й геохімічного перерозподілу хімічних елементів, у тому числі заліза.[4] 

 

 
Рис. 2 Вміст Fe і Ti на території Сихівського району 
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Особливості вмісту Ті. За результатами досліджень другу сходинку за вмістом в 
урбоземах серед 17 хімічних елементів посідає Ті. Вміст Ті в урбоґрунтах змінюється від 1,4 до 
11,1 г/кг ґрунту. В основному  розподіл Ті є досить нерівномірним по території. 

Територія Сихівського району характеризується як промисловий район із  інтенсивним 
рухом автотранспорту, особливостями атмосферної загальнопланетарної та місцевої 
циркуляції повітряних мас. Максимальні значення зафіксовано в урбанізованих ґрунтах 
Давидівського пасма та Львівсько-Любінської рівнини – відповідно це і на Сихівському масиві 
близько  1 110 мг/кг ґрунту.[4] Акумуляція та розподіл Pb. Серед важких металів свинець 
найменш рухливий. Рівні вмісту Pb у ґрунтах, за яких він стає токсичним для рослин, 
коливається в межах 20−30 мг/кг. Його високий вміст характеризується тим, що Сихівський 
масив потерпає від значного руху автотранспорту.[4] 

  

 
Рис.4 Вміст Mn і Pb на території Сихівського району 

 

Акумулятивні особливості Сu. Мідь звичайно акумулюється у верхніх горизонтах 
ґрунтового профілю, що пов’язано з біоакумуляцією, а також сучасним антропогенним 
впливом. Розподіл Сu на території Сихівської урбосистеми нерівномірний.  Значення не 
виходять за межі 200−220 мг/кг ґрунту. 

 

 
Рис.6 Вміст Cu на території Сихівського району 

 

Отже, ми розглянули основні причини змін еколого-функціональних умов території 
лісопарку. Оцінили екологічні функції грунтового покриву в міському середовищі, та 
їхні зміни унаслідок інтенсивності рекреагенного навантаження.  
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За умов, коли рекреаційне навантаження є домінуючим антропогенним фактором, 
ступінь трансформації ґрунту залежить від його морфоструктурних особливостей та 
інтенсивності рекреаційного впливу. Максимальне рекреаційне навантаження 
провокує погіршення водно-фізичних властивостей ґрунту (у порівнянніз помірним 
використанням) та умов нагромадження і розкладу органічних речовин як у 
природних, так і в антропогенних ґрунтах. 

Розглянули особливості емісії СО2 та пов’язані з нею показники лісового ґрунту, 
визначено особливості забруднення території важкими металами (Fe, Mn, Pb, Ti, Mn, Cu) 
трансформованих ґрунтів у різних типах ландшафтів. Показано картосхеми щодо 
району і поширення техногенних полютантів та відображено закономірності 
формування метал-аномальних полів у межах міської площі. 
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	Аналізуючи дані рис.4, спостерігаємо помірне скорочення кількості розлучень до 2010 року (2077 одиниць),  а далі його поступове збільшення і стабільні показники впродовж 2012 – 2019 років, відповідно 2925 од. і 2953 од.
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