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Природні умови та ресурси

УДК911. 3+339. 5
Руденко В.П., Щербанюк М. В. 

СУЧАСНИЙ СТАН, СТРУКТУРА Й ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ
Аналіз сучасного стану розвитку зовнішньо-економічних 

природно-ресурсних зв’язків України, не дивлячись на велику 
кількість публікацій з їх географії, потребує подальшої 
розробки теоретичних, методологічних питань та їх 
практичного застосування. Велике значення для висвітлення 
теоретичних питань географії зовнішньої торгівлі в цілому 
та її окремих видів (визначення місця в системі наук, предмета 
й структури, принципів територіальної організації) мають 
роботи В. Г. Андрійчука, В. С. Будкіна, О. С. Власюка, В. Гейця, 
А. П. Голикова, Г. Н. Климка, А. А. Мазаракі, В. І. Новицького, 
М. Д. Пісіуна, А. М. Поручника, О. Г. Топчієва, А. С. Філіпенка.

Комплекс же невирішених проблем географії зовнішньої 
торгівлі України можна звести до таких моментів:

1. Не досліджені умови та чинники, що прямо або 
опосередковано впливаю ть на формування 
зовнішньоекономічних природно-ресурсних зв’язків з метою 
підвищення ефективності експорту та раціоналізації імпорту.

2. Не здійснено районування країни за умовами для 
розвитку експорту (інтегральне й галузеве ).

3. Не проведена типологія населених місць за 
можливостями організації та рівнем розвитку в них експорту 
з метою планування.

4. Потребує свого розвитку методика розрахунку 
комплексного (інтегрального ) показника оцінки експортного 
освоєння ПРП України.

5. Належним чином не поставлене прогнозування 
системи зовнішньоекономічних зв’язків з метою управління 
їхнім функціонуванням в оптимальному режимі. Виходячи 
з вищесказаного, автори поставили перед собою завдання 
проаналізувати  сучасний стан', рівень розвитку та 
територіальну диференціацію'міжнародних природно-
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ресурсних зв’язків України, що склалися впродовж 1989- 
1993 років.

На початку дев’яностих років зовнішня торгівля 
України з республіками колишнього Радянського Союзу 
характеризувалась майже хаотичною ситуацією. Уряд 
держави робив спробу охорони ресурсів України 
встановленням експортного контролю за допомогою квот і 
ліцензій, які стосувалися більшості експортних поставок за 
межі території країни. Існували розрив у системі платежів і 
крайня нестабільність рубля як основної одиниці розрахунків. 
У зв’язку з цим господарські структури України в 1992 р. 
прагнули до обмеження торговельних зв’язків порівняно з 
1991 р. Особливо серйозні проблеми виникли в торгівлі 
України з Російською Федерацією. Зусилля урядів держав 
колишнього С РС Р концентрувалися на виконанні 
запроваджених домовленостей, а не на звільненні від 
надлишкового адміністрування і створення умов для торгівлі 
між окремими підприємствами.

Досить серйозною проблемою для зовнішньої торгівлі 
України було запровадження розрахунків у міжнародних 
цінах, через які, в принципі, можлива її інтеграція у світову 
економіку. Проте на початку цього процесу Україна мала 
значні економічні збитки через заниження собівартості 
експортної продукції. Запровадження національної валюти 
та її неконвертованість призвела до нових перешкод в торгівлі 
підприємств, які змушені були нести серйозні втрати через 
взаєморозрахунки на основі бартеру.

Для збереження торговельних запасів уряд України 
застосовував експортні ліцензії. В умовах наявності загальної 
рубльової валюти та відкритості кордонів, урядове втручання 
полягало у підтримці цих відмінностей шляхом встановлення 
кількісних експортних обмежень на багато товарів. Через 
зростання недопоставок та інфляцію інші держави, що 
входили в СНД, продовжували продавати за рублі. Російська 
Федерація, ясна річ, була незацікавленою у значному 
позитивному сальдо торговельного балансу з Україною, 
.очікуючи переходу на розрахунки у світових цінах. За цих 
обставин українські виробники прагнули до налагодження, 
насамперед, двосторонніх угод у зовнішній торгівлі України.
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Після розпаду Союзу зовнішня торгівля України стала 
об’єктом двосторонніх переговорів з кожною державою 
зокрема. Основою торгівлі України з державами “близького 
зарубіжжя” стала система двосторонніх торговельних угод. 
Основна частка зовнішньої торгівлі припадала на реалізацію 
так званого обов’язкового торговельного списку -  великого 
м іж урядового бартеру, який охоплював 100-150 
найважливіших видів продукції міждержавної торгівлі. При 
цьому держави несли зобов’язання дотримуватися умов 
контрактів, весь експорт визначався по конкретних 
підприємствах. Під час переговорів встановлювався 
приблизний баланс цієї частини торгівлі через визначення 
цін й узгодження обсягу поставок. Встановлюючи ціни на 
рівні світових для спрощення розрахунків, торговельні ціни 
переводились з доларів у рублі, виходячи з внутрішньої 
ціни в рублях. Отже, встановлені порівняльні ціни 
знаходились ближче до внутрішніх цін, ніж до відносних у 
доларах. З другого боку, уряд не міг вести переговори про 
ціни світового ринку на вироби, які характеризуються 
значними кількісними відмінами. Ринкова ціна таких виробів 
може визначатися лише попитом і пропозицією, тобто за 
допомогою процесу пошуку найліпшої пропозиції серед 
альтернативних покупців на рівні підприємства й споживача.

Торгівля за індикативним списком, який містить кілька 
сотень товарів, означала надання підприємствам держав 
можливості вступати в контакт одне з одним за ними ж 
визначеними умовами торгівлі, включаючи ціни й умови 
кредитування. Держава не несла відповідальності за цю 
частину торгівлі, але дані товари підлягали експортному 
ліцензуванню.

Усі інші товари, відсутні у вищезгаданих списках, могли 
вільно продаватися на рівні підприємств. Вони були умовно 
вільними від обмежень торгівлі, проте, вони займали низьку 
частку в торгівлі України. Відсутність експортних податків 
була стимулом для підприємств, щоб спрямовувати експорт 
до інших держав колишнього СРСР. Значні проблеми в 
невиконанні обов'язкових поставок, пов’язані з ціновим 
контролем, неприбутковістю державного замовлення. У 1993 
р. негативний баланс зовніш ньої торгівлі України 
сировинними товарами зумовлювався, в основному, імпортом
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природного газу, нафти, вугілля та лісу. У той же час позитивне 
сальдо склалося в торгівлі завдяки експорту залізної руди, 
феросплавів, чавуну, мінеральних добрив, глинозему (див. табл.
1 ).

ГІриродно-сировинні товари займали значне місце в 
зовнішньоекономічних зв’язках України, що в 1991 р. 
становили 12,8 % експорту й 15,8 % імпорту держави. В 
останні роки посилалась сировинна спрямованість зовнішньої 
торгівлі України. У 1992 р. зовнішньоекономічні природно- 
ресурсні зв’язки України зросли вже до 15,8 % в експорті 
держави і до 38,5 % - в імпорті. Серед основних причин було 
нееквівалентне зростання цін на сільськогосподарську та 
мінеральну сировину. У зв’язку з цим частка мінеральної 
сировини стала переважаючою як по експорту, так і по 
імпорту (див. табл. 1). Основу мінерально-сировинних товарів 
складає паливно-енергетична сировина. Експорт паливно- 
енергетичної та рудної сировини не зміг компенсувати ввіз 
паливно-енергетичних продуктів, що ставить народно
господарський комплекс України в залежність від поставок 
енергоносіїв, перш за все від Російської Федерації. Так, при 
щорічних потребах у нафті в 60 -  65 млн. т Україна одержала 
в 1991-1992 рр. відповідно 46,1 і 30,9 млн. т. Причому, паливно- 
енергетична сировина значно подорожчала в порівнянні з 
сільськогосподарською, внаслідок чого її частка в обсязі 
зовнішньоекономічних зв’язків України значно зросла, 
незважаючи на різке зменшення фізичного обсягу поставок. 
Україна мала додатне сальдо по сільськогосподарській 
сировині (галузі рослинництва), яке протягом 1991 та 1992 
рр. становило 3,2 і 12,9 млрд. крб. відповідно. Не зважаючи 
на це, частка рослинницької продукції в структурі 
зовнішньоекономічних природно-ресурсних зв'язків України 
тільки за період 1991-1992 рр. скоротилася майже втричі 
(див. табл. 1). Основними причинами були: зниження 
фізичних обсягів експорту й імпорту; заниження вартості 
товарів на основі бартеру; втрата значної частини ринку 
СНД і Східноєвропейських країн; неконкурентноздатність 
значної частини сільськогосподарської сировини; митні, 
тарифні й нетарифні бар'єри.
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Таблиця І.
Зовнішньоекономічні природно-ресурсні зв’язки 

України за 1991 -  1992 рр. ( % ) (за даними 
Міністерства статистики України)

X?
п /п Природно- сировинні 

товари
Експорт Імпорт

1991р . 1992р. 1991р. 1992р.
Всього *, у тому числі ЮС,СО 100,00 100,00 100,00

Мінеральні 
в тому числі:

28.55 77,12 73.08 89.45

1.1 Паливно-енергетичні . 17,88 52,54 : 70,00 89,45
1.2 Рудні : 5,56 . 22,18 : 1,87 0,39
1.3 Гірничо-хімічні : 1,69 0,90 : 1.13 0,72
1.4 Будівельні . 2,42 . 1,49 . 0,07 0,05
2. Сільськогосподарські 64,36 19,55 • 14,35 5,76
2.1 Лісові : 0.17 : 0.13 : 5,26 3,00
2.2 Фауністичні ■ 6,81 • 3,20 7,87 1,80

Всього*» 
у тому числі

: 100,00 10С.0С 100.00 100,00

*Без урахування зв’язків по освоєнню водних та 
природно-рекреаційних ресурсів, що знаходяться в стані 
оцінки

Серед сільськогосподарських товарів Україна мала 
найбільше позитивне сальдо по цукру, солі, олії, овочах і 
фруктах; негативне - по субтропічних культурах і картоплі. 
Україна мала негативний торговельний баланс по деревній 
сировині, яка надходила, переважно, з Російської Федерації.

Значний економіко-географічний інтерес складають 
показники територіальної ди ф ерен ц іац ії
зовнішньоекономічних природно-ресурсних зв'язків України, 
які характеризуються наявністю значних відмінностей у 
межах держави (табл. 2; 3). Основна частка природно- 
ресурсних експортних зв’язків припадає на промислово 
розвинені регіони, в яких переважають галузі паливно- 
енергетичного, металургійного, хімічного та машинобудівного 
циклів. Так, половина експорту України (за даними
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Міністерства статистики України) припадає на 
Дніпропетровську, Донецьку, Луганську й Полтавську області 
(відповідно 16; 16; 9 і 7 %, див. табл. 2; 3). Основною причиною 
високого розвитку експортоспрямованого виробництва в цих 
областях є великий природно-ресурсний потенціал 
міжнародного значення. Це дозволяє розвивати ресурсо- і 
енергомісткі виробництва. Особливо значною є 
комплексоутворююча роль мінерально-сировинного 
потенціалу. Спостерігається висока взаємозалежність між 
величиною природно-ресурсного потенціалу та показниками 
експорту областей. Так, коефіцієнт кореляції, розрахований 
між середнім обсягом експорту адміністративних областей 
України за період 1989-1991 рр. та величиною природно- 
ресурсного потенціалу [2] становив 0,81, що свідчить про їх 
тісний взаємозв’язок. Рівняння регресії має вид: У = 2,0 *Х- 
3,9.

Таблиця 2.
Територіальна диференціація зовнішньоекономічних 

зв’язків по областях України (в %)
(за даними Міністерства статистики України)

. N° Області . 1989 1990 . 1991 . 1992
: 1. Автономна Республіка 

•Крим
: 2,97 3,39 : 2,60 3,14

:2. : Вінницька
- - ■ і 
: 1.68 1.91 : 3.72 1,11

3. .Волинська : с,8і . 0,55 0,48 0,46
.4. . Дніпропетровська 15.96 ; 16.26 . 17,31 26,38
: 5. : Донецька : 17,64 ! 17,ОС . 13,73 9,99
: б. ; Житомирська : 1,11 1 0.42 : 0,76 0,23
• п

/ . Закарпатська ' 0,74 0,61 0,52 0,54
.8. .Запорізька : 4,97 5.46 ; 5,31 8,97
.9. Івано-Франківська . 1,58 і 2,03 1.81 5,16
10. Київська : 5.49 О 3-І 5,05 3,93
11. Кіровоградська 0,99 ■ 0.75 0,60 0,70
12. .Луганська : 9.54 : 8.94 : 9.47 10,79

, із. .Львівська , 5,71 , 6,23 2,65 2,33
14. Миколаївська . 1.18 , 1.81 , 3.20 1,32
15. Одеська • 7,15 6.04 -  &  у О • 10,13
16. Полтавська . 7,05 6,83 5,80 7.13
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П родовження таблиці 2
. 17. .Рівненська • . 0,77 1,04 0,64 0,89
18. Сумська 1,25 U 4 1.04 0,87 і

; 19. ;Тернопільська 0.83 0,78 0.56 0,47
, 20. .Харківська . 4,57 4,61 2,89 1,05 “1
21. Херсонська 4,62 5,51 6.13 1,99

! 22. Хмельницька : 1,20 1,11 0,95 0,49
, 23. .Черкаська . 2,36 2,86 2,61 1,44
: 24. Чернівецька : 0.25 0,38 0.27 0,30
. 25. Чернігівська 0,54 0,41 0.32 0,19
26. Україна 100.00 100,00 100,00 100.00

Таблиця 3.
Територіальна диференціація 

зовнішньоекономічних зв’язків України 
(за даними Міністерства статистики України)

Експорт у 
середньому за 

1989-91 рр.

Інтенсивність 
експортних : 

зв'язків 1

Інтен
сивність
зикори-

Nb Області у млн. 
руб.у 

внутріш
ніх цінах

: у % еконо
мічна

руб/чол

тери
торі
альна

руб/га

стання 
ПРП Б 

екс
порті .

• 1. Автономна 
Республіка Крим

168.7 3,04 63 68 44

2. Вінницька 137.5 :2,48 66 56 51 :
3. Волинська 35,3 0,64 18 19 22

.4. Дніпропетро
вська

915,4 .16,48 218 312 298 .

0. Доненька 913.4 16,45 159 374 342
:6. Житомирська 43,7 : 0,79 26 16 11
/ . Закарпатська 35,5 0,64 26 ЗО 34

.8. Запорізька 296,5 . 5,34 131 119 109 .
9. Івано-

Франківська
101,9 ■ 1,84 66 80 50

: 10. Київська 262,9 4,74 53 99 91
11. Кіровоградська 44.3 0.80 • 33 20 21

.12. Луганська 527,8 .9,50 171 215 203 .
13. Львівська 275,0 4,95 93 137 133
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П родовж ення таблиці 3.

.14. Миколаївська 116.1 2.05 . 81 51 47 .
1.5.1 Одеська 466,5 8,40 ■ 164 152 68
16. Полтавська 371 : 6.96 : 196 141 156
17. Рівненська 46,0 0,83 36 25 29

: 18. Сумська 75,7 , 1.36 : 45 35 38
: 19. Тернопільська 41,0 : 0,74 32 32 40
20. Харківська 227,8 4,10: 66 79 70

.21. Херсонська 305,9 . 5.51 . 227 117 108
22. Хмельницька 61,7 : 1Д1 . 38 33 38
23. Черкаська 147,1 • 2,65 98 76 87

:24. Чернівецька 16,8 : о.зз : 17 : 23 19 :
.25. Чернігівська 24,1 . 0.43 . 16 8 9
26. Україна 6238,9 о о 100 100 100

Останнім часом більшість регіонів України, перш за все 
Донбас і Промислове Придніпров’я, беруть активну участь 
у міжнародному поділі праці, мають чітко виражений профіль 
спеціалізації. Тому було б нереальним намагатися вже на 
перших етапах входження України у відкриту економіку 
різко переходити до формування виробництва наукоємкої 
продукції на основі високих технологій. Науково-виробничу 
кооперацію потрібно спрямовувати на поступове підвищення 
наукоємкості експорту, поглиблення переробки сировини. З 
іншого боку, поглиблена переробка сировини може призвести 
до погіршення стану навколишнього середовищ а в 
антропогенно перевантажених екосистемах, особливо в 
Донбасі та Придніпров’ї.

При збереженні сучасної структури економіки (а 
відповідно й експорту) входження України у світову 
економіку базуватиметься на цілеспрямованому поглибленні 
регіональної міжгалузевої кооперації. Варіанти подібної 
кооперації можуть бути різними, але основний -  обмін 
дефіцитними видами сировини та енергії.

Список літератури
1. Регионы Украины: Поиск стратегии оптимального 

развития /  Под ред. Голикова А. П. -  Харьков, 1994. -  303 с.

10



Природні умови га ресурси

2. Руденко В. П. Географія природно-ресурсного 
потенціалу України. - Львів: Світ,1993. -  240 с.

3. Статистический комитет СНГ: Экономика стран СНГ 
в 1994 году / /  Вопросы экономики. -  1995. -  N 3 .- С 93 -  
129.

Rudenko V.P., Shcherbaniuk М. V.
Present state, structure and territorial differentiation of 

the external economic natural resources links in Ukraine.
Summary

Considered are geographical pecu lia rities  of the 
development, structure, as well as analysed are the territorial 
differentiation of the external economic natural resources links 
in Ukraine from the aspect of the administrative regions in the 
period of 1989-1993.

УДК 502.4
Бойко І.Д.

СУБЕКОСИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДНОГО ПАРКУ “ВИЖНИЦЬКИЙ”, ЇХ СТАН ТА 

ДИНАМІКА
Важливе значення для розвитку рекреаційної діяльності 

на терені національного природного парку має рослинність. 
З нею пов'язані екологічна, естетична та оздоровча функції 
ландшафту. Склад та структура лісових біоценозів сприятливо 
впливає на санітарно-гігієнічні умови території. В межах 
парку зосереджені лісові масиви, які з успіхом можна 
використовувати для оздоровлення людей, моральної та 
фізичної реабілітації. При цьому, як показують первинні 
розрахунки спеціалістів Чернівецької ф ілії інституту 
землеустрою УААН, соціально-економічний ефект від їх 
використання в цілях рекреації та заповідання буде більшим, 
ніж від використання лісу в різних галузях господарства
[3 ].

Рослинні угрупувння-автотрофи є одним з основних 
компонентів екосистем. Екосистема - взаємообумовлений 
комплекс живих і неживих компонентів середовища, 
пов’язаних між собою обміном речовин та енергії. Часто
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синонімом слова “екосистем а” вживається термін 
“біогеоценоз”, що на нашу думку є поняттям дещо вужчим і 
конкретним.

На заповідних територіях і в національних парках 
особливого значення набуває біологічний моніторинг стану 
всіх компонентів екосистем, без яких функціонування їх 
неможливе. Лісові едифікатори виступають в ролі головних 
будівників екосистем парку і в залежності від їх поширення 
і домінування можуть бути виділені в конкретні 
субекосистеми. Найбільш об'єктивну інформацію про їх стан, 
структуру, динаміку і стійкість можна отримати на основі 
системи організованого періодичного моніторингу.

Для стеження за динамікою екосистем парку була 
використана методика організації моніторингу лісових 
угрупувань (ф ітоценозів), за якою й здійснені дані 
дослідження. Методика розроблена доктором с / г  наук, 
професором Швиденком А.Й., широко використовувалась і 
опублікована в ряді його робіт [6,7,8].

За точку відліку - початок моніторингу прийнято 1960 
рік. Порівнянням даних стеження за 1960 та 1990 роки 
визначена об’єктивна оцінка стану лісових субекосистем. 
Внаслідок росту, розвитку, накопичення біомаси, зміни 
грунтовоих і мікрокліматичних умов, під впливом людської 
діяльності вони постійно змінюються.

Щоб забезпечити раціональне господарювання і 
збереження виду на зайнятій ним території, потрібно мати 
інформацію про динаміку лісових субекосистем - ступінь, 
напрямок і швидкість їх мінливості, а також про показники 
життєвості (густоту ценопопуляцій та площу розселення), 
які беруться за основу прогнозування стану в майбутньому. 
Густота ценопопуляцій лісового масиву визначається як 
відношення суми добутків коефіцієнтів густоти і відповідних 
їм площі розселення виду та повноти до всієї площі, яку 
займає вид:

< * = І  зм.р/'Е,5 , , д е

/ = і  / = і

сі - густота ценопопуляції,
8- площа лісостанів з певною участю виду в складі,
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Р-їх  повнота,
ксі- коефіцієнт густоти. Визначається для кварталу, 

лісницїва, лісового підприємства та будь-якої іншої території
Знаючи швидкість мінливості густоти ценопопуляцій 

видів субекосистеми , можна визначити її стан, стійкість, 
швидкість прогресу або регресу. Розкрити динаміку 
субекосистем (або виду) і визначити чинники, які на них 
впливають, можливо лише на основі досліджень мінливості 
їх чисельності в просторі і часі.

Дослідження показали, що на території, яку нині займає 
НПП “Вижницький” на початок 1990 року функціонувало 
ряд природних та антропогенних лісових угрупувань. Серед 
природних найбільш поширеними є субекосистеми ялиці, 
буку, ялини, дубу та вільхи сірої, які займають понад 90 % 
лісопокритої площі НПП “Вижницький” . В їх складі 
виділяються також 13 % створених людиною. Крім того, до 
природних відносяться чорновільхова, березова, грабова, 
яворова, ясенева, соснова, які не займають значних площ, так 
як їх автотрофи-едифікатори знаходяться тут на околиці 
свого ареалу і в зв’язку з цим потребують особливої уваги 
та охорони [5].

До суто антропогенних віднесено субекосистеми дугласії, 
кедра, каштана, горіха волоського, акації білої, липи та 
модрини. їх загальна площа становить лише 0,6 % від площі 
території парку. Оскільки антропогенні субекосистеми 
створені в піхтачах, супіхтачах, бучинах і субучинах, умови 
яких, можливо, і не відповідають біологічним і екологічним 
властивостям використаних едифікаторів, їх доля визначиться 
в майбутньому в процесі стеження.

Даємо коротку характеристику основних субекосистем 
парку.

Субекосистеми ялиці, яка формує тут природні типи 
лісу, є найбільш поширеними в НПП “Вижницький” . 
Дослідження динаміки цієї екосистеми показали, що на 
початок 1990 року площа ялинників збільшилась на 623 га 
(22 %) в порівнянні з 1960 роком і зараз становить 3524 га. 
Ялицеві субекосистеми охоплюють 44 % території парку - 
його центральну і південну частини. Формуються на вологих 
і свіжих глинистих грунтах, суглинках та супісках, уникаючи 
заболочених територій та висококислих грунтів [4,8].
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Займають висоти 550 - 900 м над рівнем моря. Згідно з 
Швиденком А .Й . ,1980 р., ці висоти відповідають 
оптимальним умовам росту ялиці білої.

В результаті безперервно триваю чого процесу 
природного поновлення різновіковий деревний намет 
авторофів підтримується в непорушному стані, а ялиця біла 
тривалий час утримує зайняту нею територію [4]. Про це 
свідчить той факт, що більше половини ялицевих 
субекосистем мають власне природне поновлення - підріст 
(7П2Е1Бк, а часто і 10П). Крім цього, ялиця успішно 
поновлюється під пологом інших автотрофів-едифікаторів. 
Так 690 га (20%) букових субекосистем і майже 120 га (13%) 
ялинників мають під своїм наметом підріст ялиці. Поряд з 
цим, за останні 30 років лісоводами Вижниччини на території 
парку створено 282 га культур ялиці. Таким чином, ялиця 
відновлюється на втрачених нею під аіггропогенним впливом 
площах, тобто відбувається поступовий процес гомеостазу.

Значно змінилась за період стеження структура ялицевих 
субекосистем. Зросла площа ділянок, де ялиця, як основний 
едифікатор, не займає домінуючого положення, хоча суттєво 
впливає на середовище. Площа лісостанів, де ялиця домінувала 
в 60-х роках (8,9,10 одиниць ялиці) різко зменшилась 
внаслідок лісогосподарської діяльності. В зв’язку з такими 
змінами в структур і, знизилась густота ялицевих 
ценопопуляїдій (з 0,91 до 0,57, тобто на 0,33 одиниці). Все це 
погіршило стійкість цієї субекосистеми, посилило протиріччя 
в окремих її ділянках, боротьбу за існування між ялицею, 
ялиною і буком.

Букові субекосистеми займають 2752 га, що на 26 % 
менше в порівнянні з 1960 роком. На території парку 
лісостани буку, як і ялиці, зустрічаються майже скрізь, 
утворюючи різні за складом та структурою угрупування. 
Лісові масиви, де бук є домінуючою породою, розміщені,в 
основному, у верхній (північній) частині парку біля села 
Виженка. Це, переважно, середнього віку насадження різних 
класів бонітету (від І до V та Уа). Бук тут росте на висотах 
від 275 до 875 м над рівнем моря, В південній частині парку 
букові насадження зустрічаються острівцями. На висотах 550 
- 900 м над рівнем моря переважають деревостани І, Іа і 
рідко II класів бонітету. Букові субекосистеми досить добре
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поновлюються природним шляхом (культури 
становлять лише 3 % від загальної їх площі). За цей же час 
густота ценопопуляцій бука збільшилась на 0,08 одиниць, 
так як змінилась структура букової екосистеми. Таким чином, 
хоча площа букових субекосистем зменшується, про явний 
регрес цього автотрофа-едифікатора говорити не доводиться.

Ялина посідає третє місце серед лісоформуючих порід 
слідом за ялицею та буком, займаючи понад 10 % території 
парку, але суцільного поширення тут не має. Вона 
поступається ялиці і буку за тіневитривалістю [4], крім того, 
оптимальні умови для росту знаходить вище в горах. 
Очевидно, її поширенню на території парку сприяла людина. 
Згідно Голубцю М.М., 1978, який проводить границю 
загального природного поширення ялини в Чернівецькій 
області через Вижницю, Черешеньку, Берегомет, Банилів, 
Красноїльськ, територія НПП “Вижницький” попадає в район 
з одиничним розповсюдженням даного автотрофа.

Продовживши систему моніторингу лісових угрупувань 
які в майбутньому функціонуватимуть під надзвичайно 
обмеженим впливом людини, матимемо дані про істинне 
поширення і поведінку ялинових субекосистем в умовах 
змагання за територію між субекосиистемами ялиці та буку.

Субекосистеми дуба займають 210 га. їх  площа в 
порівнянні з 1960 роком збільшилась майже на 60 % в 
основному за рахунок створення значних площ культур. Отже 
більшість його угрупувань явно антропогенного походження, 
а історія проникнення дуба в цей район вимагає детальних 
подальших досліджень.

На території парку зустрічаються такі різновидності 
дуба: дуб червоний (63 %), дуб черешчатий (24 %) та дуб 
скельний (9 %). Екосистеми дуба зустрічаються на висотах 
300-700 м над рівнем моря окремими ділянками. Мають в 
своєму складі домішку ялини, бука; рідше - ялиці, ясена 
звичайного, явора; іноді берези, вільхи сірої та липи. 
Переважають лісостани, в яких частка дуба як едифікатора 
становить 50 % (рис. 2). Важко погодитись з авторами [11, 
які відносять територію парку до лісброслинного району 
дубово-буково-ялицевих передгірських лісів Прикарпаття, так 
як дуб тут, можливо, антропогенного походження.
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Субекосистеми описаних вище чотирьох едифікаторів 
займають понад 90 % лісопокритої площі НПП 
“Вижнидький”. Решта згаданих природних та антропогенних 
екосистем займали в 1990 році незначну площу.
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Boyko LD.
Subecosystems of National Natural Park “Vyzhnytskiy”: 

their state and dynamics.
Summary

Based on autotroph-edificator predominance, pointed out 
are basic natural and anthropogenic subecosystems in National 
Natural Park “Vyzhnytskiy”, and their brief characteristics are 
given. The results of observations of vegetation groupings- 
autotrophs state and dynamics are also presented.
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РОЗВИТОК РУСЛА РІЧКИ ПРУТ НА ДІЛЯНЦІ 
ІНТЕНСИВНОГО АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ В 

РАЙОНІ М. ЧЕРНІВЦІВ
Досліджувана ділянка русла розташована в межах 

сходини повздовжнього профілю долини Прута. Вона займає 
верхню її частину. Загальна довжина досліджуваної ділянки 
складає більше 10 км. У відповідності зі сходиною в 
повздовжньому профілі річки тут спостерігається звуження 
бортів долини. Найбільш вузька ділянка розташована в межах 
міста. Ширина дна долини складає тут усього півтора 
кілометри. Однак і нижче від міста ця ширина складає 2-3 
км. Судячи по розташуванню стариць пояс руслоформування 
за останні століття розміщався у правій частині долини. 
Сучасне русло ще більшою мірою підлягає цій тенденції, що 
накладає відбиток на його конфігурацію. Правостороння 
асиметрія характерна для всієї ділянки долини в межах 
Чернівецької області, але тут вона виражена найбільш 
яскраво.

Отже, загальними геоморфологічними (обмежуючими) 
умовами розвитку руслового процесу на досліджуваній 
ділянці є прижим поясу руслоформування до правого берега, 
відносне зменшення його ширини й нахилу дна долини. 
Враховуючи ці додаткові обмеження і виходячи з 
приблизного балансу транспорту наносів на безприточній 
(без крупних притоків) ділянці р. Прут, приходимо до 
висновку про збільшення кількості транспортованих наносів 
на одиницю ширини поясу руслоформування, тобто про 
збільшення інтенсивності транспорту наносів. Це збільшення 
досягається за рахунок перебудови всього комплексу 
структурного та безструктурного транспорту наносів з 
використанням резервів саморегуляції системи иотік-русло.

Вікові зміни в характері прояву руслового процесу
Карти 1774 і 1865 p.p. відображають характерні риси 

русла р.Прут на відповідних етапах його розвитку. Якщо 
виходити з тривалості фаз водності ріки 40-45 років, то 
обидва ці періоди можна віднести до маловодних. У 
відповідності з цим русло меандруюче. Найбільш крупні* Ом-. - * -

• ; - ; а  і
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цикли водності достовірно невідомі, 1800-річний цикл A.B. 
Шнитникова знаходиться у фазі малої водності й не міг 
значно вплинути на русловий процес. Максимум цього циклу 
припадає на XIV-XV ст. Судячи по великій кількості стариць 
на високих луках (перевищення над меженним рівнем 3-4 
м) і навіть частково по краях першої тераси, пояс 
руслоформування в той час був ширшим, ніж нині і займав 
значну частину дна долини.

За середнім і максимальним значенням зміщення русла 
за період з 1774 по 1865 p.p. можемо отримати оцінки 
швидкостей розвитку меандр. Вони складають 10-20 м /р ік , 
що в цілому співпадає з середніми сучасними значеннями.

Відновлені (старі) положення русла нанесені на карту 
1957 р. Цей період також належить до маловодної фази 
циклу водності. Однак добре окреслені риси меандрування 
збереглись у нижній половині ділянки. Верхня частина має 
явно спрямлену форму. Такі значні зміни в процесі розвитку 
вірогідно пов’язані з антропогенним впливом на басейн і 
русло р. Прут. Основними видами цього впливу були 
безпосереднє спрямлення меандр наданій ділянці (можливо, 
не без допомоги самого потоку, так, наприклад, максимальна 
витрата паводку 1897 р. склала майже 4 тис. м3/с е к )  і 
подальше закріплення спрямленої ділянки різноманітними 
методами. Значну роль у цьому, безсумнівно, мало будівництво 
мостів. Це сталось в період між 1865 і 1900 роками. Додаткову 
роль у цьому могло зіграти збільшення стоку наносів, що 
пов’язане зі значними вирубками лісів і оголенням схилів 
у Карпатах.

Зміна загальних рис русла 
за період з 1900 по 1989 p.p.

Аналіз процесів розвитку русла за даний період зроблено 
на основі порівняння карт досліджуваної ділянки з 
використанням додаткових даних польових досліджень, схем 
і планів, гідрометричних матеріалів. Зміни загальних рис 
русла відповідають змінам водності періоду.

Тенденція до меандрування найбільш  яскраво  
проявилась у маловодний період (з 20-х по 60-ті роки). У 
багатоводні періоди русло спрямлене, характерні великі 
острови та слаборозвинуті незавершені меандри. Отже, 
періоди розвитку меандрування на даній ділянці (мала
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водність) повинні чергуватись з періодами спрямлення і 
розвитку островів.

Процеси руслоформування в першу чергу реагують на 
проходження руслоформуючих паводків різної величини. 
Вони визначають загальний вигляд русла в той чи інший 
період. А так як переходи від багатоводного періоду до 
маловодного і навпаки не проявляються у вигляді різких 
стрибків і навіть середина маловодного періоду переривається 
багатоводними роками, й тим більше паводками, то 
домінуючий розвиток меандрування проходить у відносно 
менші періоди, ніж спрямлення та розвиток великих остовів 
(з урахуванням відповідного ходу водності). Тому, наприклад, 
такий вигляд русла зафіксований ще на карті 1933 р., хоча 
маловодний період почався в 20-ті роки.

У цілому за досліджуваний період русло пройшло як 
би повний цикл розвитку - від спрямлень через меандрування 
знову до спрямлення.

Річка Прут, як по всій своїй довжині, так і безпосередньо 
у м. Чернівці зазнає інтенсивного антропогенного впливу. 
Основними видами такого впливу на русло р. Прут у районі 
м. Чернівці є, або були в минулому: ведення берегозахисних 
робіт, спорудження різного роду переходів, будівництво та 
захист міського водозабору й вибір алювію з русла 
безпосередньо вище міста. Перші три види проявляють себе 
в вигляді змін обмежуючих умов розвитку русла. Ведення 
берегозахисних робіт в значній мірі вплинуло на спрямлення 
русла в межах м. Чернівці, що сприяє збільшенню питомого 
транспорту наносів.

З аналізу змін кривих витрат та різницевої інтегральної 
кривої рівнів води видно, що сталось їх значне понижешся. 
Це пов'язано з впливом на руслові деформації р. Прут біля 
м. Чернівці антропогенного фактора, а саме вибірки алювію 
з русла.

Аналізуючи поперечні профілі для р. Прут м. Чернівці 
по водомірному посту та інші матеріали, ми прийшли до 
висновку, що пониження відміток дна русла в районі 
водомірного поста складає 1-1,3 м, а нижче по течії - до 2 м.

У Чернівцях в середині вісімдесятих років рівні та русло 
стабілізувались .
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Враховуючи, що фактично вже почався багатоводний 
період, а також загальну направленість антропогенних змін 
до спрямлення та закріплення планових контурів русла і 
вже фактично здійснений його вріз можна прогнозувати 
розвиток руслового процесу в цілому на ділянці на 
найближче майбутнє. Планові деформації не повинні грати 
вирішальної ролі.

З другого боку, висока водність приводить до значного 
збільшення транспорту наносів, що може спричинити деяке 
зменшення врізу русла. Конкретна направленість розвитку 
руслоформування буде залежати від конкретного ходу 
водності.
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Уoushchenko Уu.S.
The Prut river bed development within the plot of 

intensive anthropogenic influence in the town of Chernivtsi.
Summary

Examined is the development of the basic river bed forms 
of a foothill river based on the complex of cartographical, 
hydrometric and historical data taken for period of more than 
the last 200 years. The anthropogenic influence on the river bed 
continues for more than 100 years. Differentiated are the periods 
of high flood series influences (within the periods of high 
waters) and the periods of travelling tendencies development. 
The most intensive anthropogenic influence is connected with 
the processes of straightening, bouldering and lowering of the 
river bed floor marks.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ РИНОК БУДІВЕЛЬНИХ 
МАТЕРІАЛІВ, ЙОГО ЄМНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Серед численних проблем, що досліджуються при аналізі 

регіонального ринку будівельних матеріалів зупинимось на 
характеристиці основних економічних елементів ринкового 
механізму: попиті, пропозиції і ціні. До числа проблем, що 
розглядаються при аналізі ринку, відносимо:

• визначення ємності регіонального ринку будівельних 
матеріалів, що виробляються з місцевої сировини;

• кон’юктурні і прогнозні дослідження попиту;
• дослідження зміни ціни в перспективі у зв'язку зі 

зміною попиту і пропозиції.
Попит на будівельні матеріали у регіоні розглядається 

не тільки як платоспроможний, тобто як об’єм товару, за 
який покупець готовий заплатити гроші при діючих цінах, 
але і визначаються “відкладені” потреби. При цьому за 
основу беруться статистичні показники, що характеризують 
виробничі, соціальні, природоохоронні та інші потреби у 
будівельних матеріалах.

Слід зауваж ити, що для нашої території були 
розраховані матеріальні баланси споживання будівельних 
матеріалів, що виробляються на базі місцевої мінеральної 
сировини. В основі таких розрахунків були норми витрат 
будівельних матеріалів місцевого виробництва на один 
мільйон карбованців будівельно-монтажних робіт. Така 
методика розрахунку матеріальних балансів ефективно 
застосовувалась при плановому методі господарювання в 
умовах командно-адміністративної економіки, де директивно 
визначалися об’єми капіталовкладень у будівництво з 
врахуванням величини фінансових ресурсів.

В країнах ринкової економіки об’єм будівельного 
виробництва залежить від економічних циклів. Закони 
циклічного характеру капіталістичного відтворення є 
основними при вивченні кон’юктури будівельного ринку. 
Разом з тим, в повному об’ємі вищеназвані закони 
циклічності проблематично застосовувати для прогнозування
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ринку будівельних матеріалів на етапі переходу економіки 
регіону до нових умов господарювання. Або ж, принаймні, 
прогнози, побудовані на таких засадах, будуть досить 
неточними, або й взагалі хибними.

Оскільки в умовах переходу регіонального господарсь
кого комлпексу до ринкових відносин передбачати величину 
і структуру інвестицій немож ливо, пропонуємо 
розраховувати попит на будівельні матеріали через наявні 
потреби (у натуральному виразі) території.

Сучасні потреби території у будівельних матеріалах є 
різноманітними і практично будь-яке господарське чи інше 
утворення виступає в більшій чи меншій мірі споживачем 
будівельної продукції. Сукупність різноманітність потреб, 
наприклад, області можна назвати “суспільними потребами 
території”. О с к і л ь к и  потреби у будівельних матеріалах 
мають “галузеву” відмінність (кількісну і яеісну), то в межах 
“суспільних потреб території” необхідно їх диференціювати. 
Зокрема, в останніх слід розрізняти:

1 )господарські потреби - промислові і 
сільськогосподарські потреби у новому будівництві, 
реконструкції діючих підприємств та їх капітальному 
ремонті;

2) соціальні потреби - житлово-комунальне будівництво, 
будівництво закладів освіти, охорони здоров’я, 
культури, торгівлі, соціально-побутового призначення, 
їх реконструкція і капітальний ремонт тощо;

3) ін ф р астр у к ту р а  потреби - виробничо-інфра- 
структурні (інженерно-технічні) потреби, соціально- 
побутово-інфраструктурні, соціально-виробничо- 
інфраструктурні (санітарні) та інституційні потреби 
тощо.

При застосуванні такого підходу до визначення 
регіонального попиту виникає проблема визначення 
кількісних параметрів величини “суспільних потреб 
території” у будівельних матеріалах.

Якщо величину соціальних та інфраструктурних потреб 
території у будівельних матеріалах характеризує показник 
різниці між наявними (збудованими) об’єктами в області і 
нормативними показниками забезпечення населення
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відповідними об’єктами, то господарські потреби визначити 
складніше.

Тут можливі принаймні два підходи до розрахунків 
Суть першого полягає у порівнянні витрат основних фондів 
(пасивної їх частини) на виробництво одиниці продукції 
(фондовіддачі) в області з відповідним показником по галузі 
(у нашій державі, або ж у порівнянні з відповідним 
показником економічно країн світу).

Другий підхід базується на розрахунках показника 
фондоємкості на одного працюючого в галузі на території 
області з відповідним показником у державі.

Слід зауважити, що за допомогою вищеназваних підходів 
розраховуються “суспільні” потреби території на будівельні 
матеріали тільки для нового будівництва. Отриманий 
показник сумарних потреб необхідно скоригувати на 
величину потреб у реконструкції і капітальному ремонті 
діючих об’єктів на території області. Цей показник формують 
наявні об’єми реконструкції і капітального ремонту по 
об’єктах, а також слід враховувати об’єми ремонтних і 
реконструкційних робіт на перспективу в процесі 
експлуатації у зв’язку із зношенням і вибуттям.

“Господарські потреби” області у будівельних 
матеріалах тісно пов’язані з інтеграцією галузей господарства 
у міжрегіональний та міжнародний поділ праці, здатністю 
підприємств виробляти конкурентоспроможну продукцію як 
на світовому, так і національному ринку, наданням 
різноманітних послуг світового рівня. Окрім того, слід мати 
на увазі економіко-географічне положення області, 
міжрегіональні і міжнародні зв’язки комплексу і тенденції 
щодо зміни попиту в інших регіонах держави і світу на 
окремі види його продукції.

Серед галузей промислового комплексу Чернівецької 
області, що виробляють конкурентоздатну продукцію, можна 
назвати машинобудування, деревообробку, легку та харчову 
промисловість і промисловість будівельних матеріалів.

М ашинобудування належить до числа порівняно 
молодих галузей промислового комплексу області. Не 
дивлячись на те, що машинобудування представлене 
невеликою групою підприємств, найбільшими з яких є 
“Чернівцілегмаш”, БО “Електронмаш”, Чернівецький
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машинобудівний завод, завод “Кварц” та інші, на них 
сконцентровано біля 40% всіх основних промислово- 
виробничих фондів. Частка будівель і виробничих споруд 
складає біля 38%. В абсолютних показниках це понад 100 
тис. м2 виробничо-промислових будівель та об’єктів. 
Екстенсивні методи подальшого розвитку галузі в області 
себе вичерпали, тепер переважають чинники інтенсивного 
росту. Це означає, що виділення інвестицій на нове 
будівництво виробничих споруд і будівель не передбачається. 
Адже, наприклад, на найбільш фінансово стабільному 
підприємстві Чернівецькому машинобудівному заводі, 
портфель замовлень на продукцію у 1994 році дозволяв 
задіяти тільки 80% промислово-виробничих фондів. На 
інших підприємствах галузі цей показник становить 15-30%, 
окремі з них більшу частину періоду не працюють. Тому 
інвестиції у вказаній галузі в першу чергу будуть 
направлятися на переорієнтацію  потужностей для 
виробництва предметів широкого вжитку, а також на технічне 
переоснащення і реконструкцію діючих підприємств. Однак, 
забезпечення структурних змін у галузі неможливе без 
реконструкції і кап ітального  ремонту виробничо- 
промислових споруд і будівель. За експертними оцінками 
спеціалістів біля третини загальної виробничої площі 
підприємств радіоелектронної і радіотехнічної промисловості, 
металообробної галузі потребують реконструкції. А виробничі 
площі фурнітурно-механічного заводу будуть в перспективі 
виведені за межі міста, що вимагає капіталовкладень на нове 
будівництво. Отже, на регіональному ринку будівельних 
матеріалів машинобудівельний комплекс буде формувати 
портфель замовлень на продукцію промисловості стінових 
матеріалів, залізобетонних і бетонних виробів, інертних та 
в’яжучих матеріалів.

Інша ситуація склалася у промисловості будівельних 
матеріалів. Виробництва промисловості будівельних 
матеріалів тепер працюють не на повну потужність, об’єм 
випущеної продукції задовільняє господарські потреби не в 
повній мірі. Незважаючи на високі ціни на продукцію галузі, 
окремі види будівельних матеріалів, що виробляються з 
місцевих мінерально-сировинних ресурсів, є дефіцитними. Не 
дивлячись на різке скорочення промислового і житлового
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будівництва і, в 1994 році, і тепер потреби на будівель» 
матеріали не знизились. Рівень потреб попередніх років 
підтримується в області за рахунок зростання 
індивідуального житлового будівництва як у містах, так і в 
сільських поселеннях. Окрім того, на початку 90-х років 
галузь забезпечувала господарські потреби пересічно на 60- 
70%. Аналізуючи ціни на будівельні матеріали на 
національних ринках країн Східної Європи, слід відмітити, 
що, наприклад, у Румунії, Болгарії, чехії, Польщі вони значно 
вищі (відповідно, цегла - в 4-6,5 рази, бетон, за виключенням 
румунії - 1,5-4 рази, плити перекриття - у 2-18 разів (Чехія)
), ніж у Чернівецькій області. Окрім того, в значному діапазоні 
(в бік підвищення) коливаються вартість як будівельних 
робіт (муляр, столяр отримують за один місяць заробітної 
плати в Україні менше в 10-15 разів, ніж в інших державах 
Східної Європи), так і власне самого будівництва. І, навпаки, 
вартість оренди приміщень під офіси, крамниці, помешкання 
та готелі 3-5-зіркові, за виключенням Росії, значно вища в 
Україні загалом і в Чернівецькій області зокрема. Виходячи 
з цього, можна зробити висновок, що попит на продукцію 
промисловості будівельних матеріалів і власне будівництва 
на перспективу при сучасному об’ємі виробництва в повній 
мірі не буде задоволеним.Вважається, що на близьку 
перспективу збережуться міжрайонні поставки за такими 
видами продукції як вапно, гіпс, інертні матеріали в Івано- 
Франківську, Тернопільську області та Республіку Молдову, 
бо в цих регіонах відсутні виробничі потужності і природні 
мінеральні ресурси, які б забезпечили їхні господарські 
потреби. Вказані зовніш ні і внутрішні чинники на 
перспективу будуть визначати попит на продукцію галузі. 
Внутрішні потреби галузі на будівельні матеріали місцевого 
виробнива будуть визначатися інвестиційною політикою в 
регіоні по відношенню до промисловості будівельних 
матеріалів. Адже понад 60% основних виробничих фондів 
підприємств морально і фізично зношені. Біля 120 тис. м2 
виробничих споруд і будівель потребують реконструкції і 
капітального ремонту.

Частка інших галузей промислових комплексу області 
(хімічна, деревообробна і меблева, легка промисловість) у 
формуванні попиту на будівельні матеріали місцевого
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виробництво невелика, оскільки основні виробничі фонди 
цих галузей (в т.ч. виробничі споруди і будівлі) були 
завантажені протягом 1993-1994 років на 55-58%. Ці галузі 
потребують технічного переоснащення і реконструкції діючих 
підприємств, впровадження нової техніки і прогресивних 
технологій виробництва. При розрахунку пакету замовлень 
на будівельні матеріали на близьку перспективу необхідно 
враховувати потреби вищ еназваних галузей на 
реконструкцію і капітальний ремонт виробничих споруд і 
будівель. Щорічно реконструкції і капітальному ремонту 
будуть підлягати понад 20 тис. м2 виробничих споруд і 
приміщень вищеназваних галузей.

Істотний вплив на попит місцевих будівельних матеріалів 
на перспективу буде мати харчова промисловість. Сучасні 
виробничі потужності галузі здатні переробляти тільки 35- 
38% вирощ еної с ільськогосподарської п родукц ії 
агропромисловим комплексом області, що потребує 
збільшення кількості виробничих споруд і приміщень 
принаймні у три рази.

Певні труднощі виникають при визначенні частки 
сільськогосподарського будівництва у формуванні попиту 
на будівельні матеріали місцевого виробництва. Статистичні 
дані про зведення споруд і приміщ ень для 
сільськогосподарського виробництва відсутні, тому 
пропонується при обчисленнях брати за основу пересічну 
частку від загального виробництва будівельних матеріалів 
за попередні роки, що направлялась для реалізації на ринку 
території. Вказаний показник буде наближений до дійсності, 
оскільки для побудови споруд сільськогосподарського 
призначення населенням широко застосовуються місцеві 
будівельні матеріали (будівельний камінь, саман, земляні 
блоки, дерево тощо). У зв’язку з впровадженням ринкових 
відносин у сільське господарство відбувається процес 
роздрібнення крупних колективних господарств, утворення 
фермерських та індивідуальних господарств, які, без сумніву, 
будуть претендувати на свою частку у формуванні 
регіонального попиту на будівельні матеріали.

В певній мірі попит на будівельні матеріали у регіоні 
буде залежати не тільки від їх споживання, але й від 
імпортних поставок та зміни величини запасів матеріалів
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на підприємствах галузі. Однак, у зв’язку з різким 
підвищенням цін на всі види перевезень об’єм імпортних 
поставок масових будівельних матеріалів значно скоротився 
Частка імпортних поставок у загальному споживанні 
будівельних матеріалів становила у 1994 р. біля 1%.

У зв’язку з дефіцитом будівельних матеріалів місцевого 
виробництва товарні запаси матеріалів на підприємствах 
галузі майже відсутні. Тому при розрахунку попиту на 
місцеві будівельні матеріали ці показники нехтувалися.

Отже, як показують розрахунки, попит на будівельні 
матеріали місцевого виробництва в значній мірі залежить 
від господарських потреб регіону.

В останні роки чільне місце у формуванні попиту на 
будівельні матеріали місцевого виробництва займають 
“соціальні потреби”. їх формують витрати на зведення 
об’єктів, приміщень і споруд соціального призначення: житло, 
заклади торгівлі і громадського харчування, освіти, культури, 
охорони здоров’я, побутового, транспортного, санітарно- 
курортного та рекреаційного обслуговування тощо.

Протягом останніх десятирічь у структурі потреб у 
будівельних матеріалах за абсолютними величинами 
споживання після промислового знаходиться житлове 
будівництво. Особливо великий попит на будматеріали 
спостерігався у Чернівецькому промисловому вузлі та містах 
і містечках області. Присутність такого попиту пояснюється 
наявністю розширеного житлового будівництва та виконанням 
великого об’єму будівельно-монтажних робіт. Але ситуація 
(таке положення справ) різко змінилася в останні роки. У 
з в ’язку з кризовими явищами в економіці регіону 
призупинена реалізація всіх програм будівництва у 
промисловому і сільськогосподарському виробництві, тільки 
здійснюється (частково) програма житлового будівництво, 
щорічно здається до експлуатації біля 74 тис. м2 загальної 
площі. Це дає підстави вважати, що потреби будівельних 
матеріалів на житлове будівництво займають найбільшу 
частку у формуванні попиту за останні два роки.

Найбільша частка, новозбудованош житла введена у дію 
в м.Чернівцях. Природно, що така концентрація житлового 
будівництва в одному місці визначає і географію попиту на 
будівельні матеріали. Крім м.Чернівців у великих кількостях
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ведеться будівництва житла у м.Новодністровську, окремих 
районних центрах області.

За останні роки у житловому будівництві сталися зміни, 
які можуть істотно вплинути на формування попиту на 
окремі види будівельних матеріалів, незважаючи на те, що 
в області переважає багатоповерхове житлове будівництво з 
крупнопанельних виробів, його частка за останні роки у 
загальному будівництві різко знижується. Натомість, 
розширюється малоповерхове будівництво за 
індивідуальними замовленнями і проектами котеджевого 
типу. Очевидно, що така тенденція у житловому будівництві 
буде надалі зростати. Обмежуючими чинниками виступати 
тільки відсутність фінансових ресурсів в індивідуальних 
забудовників та зволікання з виділенням земельних ділянок 
під індивідуальну забудову з боку органів місцевого 
управління. При визначенні потреб у будівельних матеріалах 
на житлове будівництво враховувалося число сімей, які 
потребують окремого житла і відповідно формують черги 
його отримання, а також заяви, направлені у відповідні 
організації для виділення ділянок під індивідуальну забудову 
як у містах, так і в сільських поселеннях області. Загалом 
же в області в чергах на отримання житла у 1994 році 
налічувалося понад 35 тис. сімей і біля 7 тис. подали заяви 
на виділення земельних ділянок під забудову. Збільшення 
об’ємів індивідуального житлового будівництва та перехід 
будівельної індустрії до котеджового способу будівництва 
приведе до зміни структури попиту на матеріали у регіоні.

При такому методі будівництва різко підвищиться 
попиті на дрібноштучні стінові матеріали (цеглу, керамічні 
блоки), крупні стінові блоки (гіпсо-, ш лакоблоки, 
керамзитоблоки тощо) та інші прогресивні будівельні 
матеріали. Також зросте попит на збірні залізобетонні та 
бетонні вироби і конструкції індивідуального замовлення.

Чернівецька область характеризується високим 
природним приростом населення, що буде мати значний вплив 
на вирішення житлової проблеми. Адже на кінець 1994 року 
забезпеченість житлом одного міського жителя склала 15,3 
м2 загальної площі, забезпеченість житлом одного сільського 
жителя складає 19,3 м2. При повній характеристиці наявного 
житлового фонду необхідно врахувати і більше 50 тис. м2
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напівпідвального і підвального житлового фонду, який 
необхідно ліквідувати. Слід зауважити, що щарічно вибуття 
житлового фонду по Чернівецькій області складає біля 10% 
до загального об’єму введеного нового житла.

Не тільки житловий фонд, але й всі елементи соціальної 
сфери потребують підвищеної уваги щодо зміни стану справ 
на краще.

Зашилковий принцип фінансування нового будівництва 
у соціальній  сф ері у попередні роки призвів до 
катастрофічної ситуації. За пересічними показниками 
забезпеченості населення житлом, закладами освіти, культури, 
озхорони здоров’я і побутового обслуговування область 
традиційно посідає останнє місце у державі. Після житлового 
будівництва розвиток інших елементів соціальної сфери буде 
формувати значну частину попиту на будівельні матеріали 
в області. Якщо збережеться сучасний підхід до інвестування 
розвитку соціальної сфери у регіоні, то це призведе до 
найвищої її частки у “відкладеному попиті” на будівельні 
матеріали серед інших споживачів області.

Виходячи із концепції соціально-економічного розвитку 
Чернівецької області, розроблена програма розвитку 
рекреаційного комплексу, реалізація якої вимагатиме 
додаткового залучення у господарський обіг великої кількості 
матеріальних і фінансових ресурсів. Передбачається 
мобілізація різноманітних джерел фінансування (включаючи 
зарубіжних інвесторів) для переобладнання, реконструкції і 
розширення усіх діючих курортів, баз відпочинку і туризму, 
спортивних баз, а також нове будівництво готелів, пансіонатів, 
мотелів, ресторанів тощо. Практична реалізація положень 
програми можлива лише за умови створення у регіоні 
політичних, економічних і правових основ, які 6 стимулювали 
(або сприяли) вкладення коштів у розвиток рекреаційного 
комплексу регіону.

Область успадкувала від командно-адміністративної 
системи цілу низку проблем, пов’язаних з раціональним 
використанням  природних ресурсів та охороною 
навколишнього середовища. З року в рік протягом десятирічь 
не освоювалися капіталовкладення, які виділялися на 
спорудження природоохоронних об’єктів таким низьким 
рівнем освоєння виділених капіталовкладень на нове
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будівництво не характеризується жодна з галузей 
господарства області. Сучасний етап забруднення 
навколишнього середовища у регіоні вимагає значних 
капіталовкладень на охорону атмосферного повітря (139 
підприємств викидають у повітря понад 93 тис. т шкідливих 
речовин, з яких очищаються 2 /3 ) .  В атмосферу м.Чернівців 
викидається біля 13 тис. тонн неочищених шкідливих речовин 
зза рік. Потребує чималих матеріальних і фінансових ресурсів 
охорона водних, земельних, лісових і мінерально-сировинних 
ресурсів. У зв’язку з цим виникає питання про методику 
розрахунку витрат на охорону навколишнього середовища.

У зв’язку із складною економічною ситуацією вирішення 
проблеми повної утилізації шкідливих відходів виробництва 
є на даному етапі проблематичним. Тому, на нашу думку, 
об’єм капіталовкладень на природоохоронне будівництво 
співвідносився у визначеній пропорції до вартості усіх 
промислово-виробничих фондів області. На думку 
спеціалістів, при тій економічній ситуації, яка склалася в 
області, частка капіталовкладень у природоохоронні заходи 
повинна становити пересічно близько 6%.

Природно, що в умовах переходу до ринкових відносин, 
який супроводжується економічною нестабільністю, 
відсутністю концепції розвитку як господарства країни 
загалом, так і регіону зокрема, недосконалого правового поля, 
розривом господарських зв’язків, невирішенням проблем 
ресурсозабезпечення виробництва тощо, прогнозувати 
розвиток галузей господарства з високою точністю неможливо. 
Тому при прогнозі розвитку кожної галузі ми свідомо не 
враховували окремі питання. Зокрема, не брались до уваги 
можливі надходження інвестицій з боку розвинутих країн 
світу на розвиток тієї чи іншої галузі господарства. 
Ймовірність і розміри таких надходжень прямо пропорційно 
залежать від загальної економічної і політичної ситуації як 
в державі, так і в регіоні та економічного зиску від реалізації 
окремих програм на території області.

Враховуючи тенденції розвитку світової економіки і 
міжнародний поділ праці, а також, спираючись на наявний 
природний, економічний і трудовий потенціал області, можна 
визначити найбільш реальні шляхи надходження коштів 
від зарубіжних інвесторів. Останніх можуть зацікавити
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ресурси лісу, наявні поклади високоякісних кварцових пісків 
значні запаси мінеральної і лікувальної води.

Для галузей промислового комплексу найвищу 
ймовірність отримання інвестицій мають машинобудівна 
галузь, зокрема, радіо- та електротехнічна промисловість 
деревообробна і харчова промисловість і промисловість 
будівельних матеріалів.

Високу зацікавленість інвесторів з інших регіонів і країн 
викликають унікальні рекреаційні ресурси Чернівецької 
області.

При реалізації одного з вищеназваних проектів інвестора 
необхідно враховувати зміну потреб на будівельні матеріали 
в області і вживати заходів щодо їх задоволення через 
додаткове виробництво матеріалів на діючих підприємствах 
чи новозбудованих.

Другий важливий елемент ринкового механізму, який 
необхідно розглянути - пропозиція, цебто об’єм товару, який 
виробник готовий продати при даних цінах. Зазначимо 
тільки, що тенденція зниження обсягів виробництва місцевих 
будівельних матеріалів в силу об’єктивних і суб’єктивних 
причин буде зберігатися і на перспективу. З одного боку, як 
показують статистичні дані, уже протягом останніх років 
спостерігається значне недовантаження виробничих 
потужностей підприємств промисловості будівельних 
матеріалів через відсутність попиту. З іншого боку, на 
будівельних майданчиках призупиняється будівництво через 
нестачу будівельних матеріалів.

Наявність такої диспропорції у будівельному комплексі 
приводить до думки про існування третього важливого 
елементу ринкового механізму : ціни. Адже у регіоні має 
місце на сучасному етапі диспропорція обміну “товар - 
гроші” як один із найбільш надійних і універсальних 
показників на ринку.

Розрахунок зміни цін на будівельні матеріали в 
перспективі і не є премдетом наших досліджень, але й не 
враховувати їх зміни при вивченні ринку неможливо. Тому 
ири обчисленнях ми абстрагувалися від їх дії у перспективі, 
беручи за основу розуміння того, що необхідно зробити у 
господарському комплексі області і скільки потрібно 
м атеріальних та інших ресурсів, іцоби привести в
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“оптимальний стан економічну систему” регіону, або ж 
забезпечити її “економічну рівновагу”.

Розрахувавши потреби господарського комплексу у 
будівельних матеріалах на перспективу, доцільно визначитися 
з показником, який би демонстрував принципово можливий 
об’єм збуту досліджуваного товару в регіоні. Таким 
показником може виступати “ємність товарного ринку”. У 
світовій практиці досить широко застосовують цей показник 
при дослідженнях ринку. Природно, що не знаючи величини 
об’єму збуту будівельних матеріалів на регіональному ринку, 
вести мову про перспективи розвитку галузі передчасно. 
Об’єм збуту визначається як у вартісних, так і в кількісних 
показниках. Нашіобчислення об’єму ринку виконані у 
фізичних величинах.

При обчисленні ємності регіонального ринку беруть до 
уваги його залежність від загальної економічної і політичної 
ситуації в країні. Далі, при оцінці ємності, беремо до уваги 
регіональне виробництво, до якого додаємо об’єм імпорту 
даного товару і вилучаємо об’єм експорту з регіону. Також 
необхідно брати до уваги розміри перехідних залишків 
товарів на новий рік. Окрім того, необхідно враховувати 
зниження (збільшення) запасів товарів у продавців і 
споживачів регіону. Такі запаси нагромаджуються, в силу 
особливостей виробництва, на підприємствах, що видобувають 
гравій, пісок, виробляють щебінь, а також підприємствах - 
виробниках готової продукції (збірного залізобетону і 
бетонних конструкцій). Крім того, підприємства галузі окремі 
види виробленої продукції вивозять і завозять у складі інших 
виробів і конструкцій. Наприклад, пісок. Гравій, щебінь як 
наповнювачі застосовуються для виробництва залізобетонних 
виробів, які, в свою чергу, можуть вивозитися за межі регіону 
чи навпаки - імпортуватися в область. Тому для окремих 
будівельних матеріалів при розрахунку їх ємності потрібно 
враховувати побічний імпорт і побічний експорт.

Ємність ринку по кожному виду будівельних матеріалів 
протягом року розрахована на підставі даних промислової 
статистики за наступною схемою (у фізичних величинах):

С = Р + І І - Е  + І + 0 -  М-  Е - І , де
С - ємність ринку, Р - регіональне вйробництво товару, 

И - залишок товарних запасів на складах підприємств -

32



Природні умови та ресурси

виробників області, Е - експорт, І - імпорт, О - зниження (М 
- збільшення) Запасів товарів у продавців і споживачів товару,
Е - побічний експорт, І - побічний імпорт.

° Для нашої території ємність ринку стінових матеріалів 
(млн. шт. ум. цегли) становитиме:

С = 198,5 + 5,4 + 1,5 - 4,8 + 13,0 = 213,6 
При розрахунку ємності стінових матеріалів нами 

використані дані про виробництво цегли, керамічних блоків, 
гіпсошлакоблоків, пиляного каменю всіх підприємств галузі, 
в тому числі і малих та спільних, незалежно від форми 
власності. За попередній період на підприємствах галузі не 
встановлені великі залишки товарних запасів, які 6 
реалізувалися в наступному році. Як правило, такі запаси 
не перевищують об’ємів виробництва за 2-3 дні, але і вони 
були враховані. Імпортні поставки стінових матеріалів в 
області здійснювалися у вигляді пиляного каменю (вапняку) 
з Одеської області для спорудження виробничих приміщень, 
однак, вони є невеликими і становлять біля 1,5 млн. піт. ум. 
цегли. За досліджуваний період галузь здійснювала відповідні 
експортні поставки стінових матеріалів. В першу чергу, це 
стосується Мамализького заводоуправління будматеріалів, 
який експортує традиційно у Молдову гіпсошлакоблоки, а 
також Спеціальний заклад РЧ 3 2 8 /6 7  м. Сокиряни - 
пиляний вапняк. За рік експортні поставки становлять 4,8 
млн. шт. ум. цегли. По зниженню чи збільшенню запасів у 
продавців і споживачів статистичні дані відсутні. Однак, такі 
запаси існують, особливо в індивідуальних забудовників 
сільської місцевості, а також на будівельних майданчиках, 
де спорудж ую ться об’єкти соціального та 
сільськогосподарського призначення. Вказаний показник 
розрахований через річне виробництво стінових матеріалів 
та кількість споруджених і заново розпочатих об’єктів 
соціального та виробничого призначення. У порівнянні з 
попередніми роками кількість запасів стінових матеріалів 
різко збільшилась і становить біля 13 млн. шт. ум. цегли. 
Збільшення запасів у споживачів пояснюється бажанням 
зберегти кошти населення від знецінення, а з іншого боку, 
відсутність фінансових ресурсів і постійне підвищення цін 
вимагає певного періоду для нагромадження грошей. На
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вказаний показник впливає також сезонний режим роботи 
у будівництві.

Для стінових матеріалів побічний імпорт та експорт 
відсутній, тому такими показниками знехтувано. Отже, 
ємність ринку стінових матеріалів за рік в області становить
213,6 млн. шт. ум. цегли. Якщо говорити про ванно, то ємність 
ринку складає

С -  22,1 + 6 - 9 - 3 = 16,1 тис. т 
Основний виробником вапна в області є Кострижівський 

комбінат. Фактичний випуск продукції за останні п’ять років 
у регіоні знижувався і тепер щорічно виробляється біля 22 
тис. тонн. Щорічні залишки товару на складах підприємства 
становлять 6 тис. тонн. За межі області за міжрегіональними 
поставками (Івано-Франківська та Тернопільська області) 
вивозиться щорічно 9 тис. тонн. Також знизились запаси 
товару у споживачів на 3 тис. тонн, що пояснюється складним 
фінансовим положенням основних споживачів (трест 
“Облагробуд” і фірма “Будівельник Буковини”). Отже, 
ємність ринку вапна в області становить 16,1 тис. тонн. 

Розрахована ємність ринку гіпсу складає:
С = 129,3 + 16,8 - 32 - 21 = 93,1 тис. тонн 

Цей вид товару виробляється на Мамализькому 
заводоуправлінні і Кострижівському комбінаті. Щорічний 
обсяг виробництва складає біля 130,0 тис. тонн. Залишки 
запасів на підприємствах - біля 17,0 тис. тонн, збільшення 
яких пояснюється різким зниженням попиту. Імпортних 
надходжень гіпсу в область не спостерігалось. Попри те 
велика кількість будівельного гіпсу вивозиться за межі 
області (до Молдови, Хмельницької, Івано-Франківської, 
Тернопільської областей), експортні поставки якого щорічно 
становлять 32 тис. тонн. Запаси товарного гіпсу у споживачів 
не формуються у великих кількостях, оскільки це є 
специфічний товар, який непридатний для довгострокового 
зберігання. Побічного імпорту гіпсу також не відмічено, однак, 
присутній побічний експорт, оскільки основною складовою 
виробництва гіпсоплити є будівельний гіпс. На 
Мамализькому комбінаті щорічно його виробляється до ЗО. 
тис. м3, а 4 /5  виробництва споживається за межами області. 
Для виробництва гіпсоплити щорічно підприємство витрачає 
до 25 тис. тонн будівельного гіпсу.
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Ємність ринку інертних м атеріалів складає:
С = 518,7 + 110 - 200 + 50 + 10 - 12 = 476,7 тис.м3 

Головними організаціями галузі, що виробляють інертні 
матеріали (щебінь, гравій, гравійно-піщану суміш та пісок), 
є Обласне об’єднання будівельних матеріалів, фірма 
“Будівельник Буковини” і трест “Облагробуд”. Щорічно на 
їхніх підприємствах і полігонах виробляють від 650 до 800 
тис.м3 продукції, однак, за останній рік виробництво різко 
скоротилося і складає лише 520,0 тис.м3. Також різко 
скорочуються залишки товару на складах і тепер вони 
становлять 110 тис.м3. Інертні матеріали область не імпортує, 
зате збереглися експортні поставки продукції і, в першу чергу, 
традиційному замовникові - Республіці Молдова. Щорічно 
вивозиться до 200 тис.м3 щебеню і гравію. Відмічено також 
зниження товарних запасів у споживачів на 50 тис.м3. 
Присутній також побічний експорт та імпорт, оскільки 
область імпортує крупні залізобетонні конструкції і вироби 
для мостобудування та промислового будівництва. Наразі 
вивозяться в інші регіони панелі, бетонні блоки тощо. Однак, 
ці об’єми невеликі й за побічним імпортом за нашими 
підрахунками становлять близько 10 тис.м3, а за експортом - 
12 тис.м3. Звідси, ємність ринку інертних матеріалів складає
476,7 тис.м3. Однак, розрахований об’єм ринку інертних 
матеріалів області є наближеним, оскільки тут існує велика 
кількість самовільно організованих кар’єрів і ділянок, де 
видобуваються інертні матеріали для внутрігосподарських 
потреб, особливо сільськогосподарських підприємств та 
жителів сільських населених пунктів. Об’єми таких розробок 
важко визначити і тому вони не' використовувалися для 
обчислення ємкості ринку інертних матеріалів області. 

Ємність ринку збірного залізобетону складає:
Є = 60,4 + 8 - 6 + 4 + 6 =  72,4 тис.м3 

Виробництвом залізобетонних виробів і конструкцій 
зайняті підприємства тресту “О благробуд” , фірми 
“ Буд івельник Б укови н и ” та Чернівецький завод 
залізобетонних виробів і конструкцій. За останні роки об’єм 
виробництва на підприємствах знижувався і становить 60,4 
тис.м3. Залишок товарних запасів на підприємствах становить 
8 тис.м3. Експорт становить біля 6 тис.м3, а імпорт - 4 тис.м1.
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Спостерігається зниж ення товарних запасів  у спож ивачів 
на 6 тис.м3. П обічний експорт та імпорт відсутній.

Ринок будівельних матеріалів є найбільш стабільним з 
товарних ринків області, продукція якого завжди 
користується попитом. Специфічність продукції, яку виробляє 
промисловість будівельних матеріалів, дозволяє галузі 
постійно працювати і навіть розширювати виробництво. 
Економічна нестабільність в регіоні опосередковано впливає 
на функціонування галузі, оскільки гіри будь-якому 
економічному хаосі окремі галузі господарського комплексу 
працюють, а це означає нові замовлення на будівельну 
продукцію.

Виявлення прогресивної потреби в продукції галузі, 
об'ємів і структури її виробництва передбачає прогнозування 
потрібних для цього ресурсів: матеріальних, трудових, 
основних фондів і капітальних вкладень. Основу розрахунків 
потреби в них складає прогноз показників ресурсоємності 
одиниці продукції галузі.

Д л я  визначення потреби у сировинних ресурсах 
використовуються перспективні показники питомої витрати 
важливих видів сировини на виробництво одиниці продукції. 
Основою всієї системи нормування витрат матеріальних 
ресурсів у будівництві є виробничі норми витрат матеріалів, 
котрі виступають базою для розробки укрупнених нормативів 
для визначення потреб в матеріальних ресурсах на 
різноманітних стадіях планування об’ємів виробництва і 
матеріально-технічного постачання.

При визначенні перспективної потреби галузі в 
матеріальних ресурсах необхідно враховувати наступні 
чинники: підвищення технічного рівня виробництва -  
впровадження нової, прогресивної технології і вдосконалення 
технологій, іцо застосовуються; розширення використання 
нових видів сировини і матеріалів і заміна ними менш 
ефективних їх видів; зрушення в структурі виробництва - 
зміну номенклатури та асортименту продукції, що 
виробляється; підвищення якості продукції; покращення 
показників комплексного використання природних ресурсів 
і більш повного вилучення природних ресурсів з надр; 
удосконалення організації виробництва; зрушення в 
територіальній структурі виробництва продукції галузі.
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Розрахунки потреб в р есу р сах  (Р  ) можуть бути  
визначеними за формулою: m

P m = I V m j Q m j , J e

j=l
V - норма витрат m-го матеріалу;

mj

Q - об’єм виробництва продукції, на яку витрачається
mj

ш-ий матеріал;
у - кількість різновидів виробів або робіт, на які 

витрачається m-ий матеріал.

Zhuk М. V.
Regional market of building materials, its capacity and 

the provision prospects.
Summary

Substantiated are theoretical and methodical princi pies 
of ecologo-economical evaluation of the regional building 
materials market capacity, this basing on the materials of 
Chernivtsi administrative region study data. Pointed out the 
are the ways of the regional building materials provision levels 
increase.

УДК 911.2-550.4-631.6 (477)
Гуцуляк B.M., Штефуряк PJ. 

ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА ЛАНДШАФТНО- 
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ М. ЧЕРНІВЦІ

У зв’язку з кризовою екологічною ситуацією в регіоні 
розробка комплексних підходів до розв’язання цієї проблеми 
є особливо актуальною. Потрібні спряжені дослідження всіх 
основних компонентів геосистем: грунтів, вод, атмосфери, 
рослинності та ін., що дасть можливість встановити ступінь 
інтенсивності їх забруднення внаслідок техногенезу, 
одержати інтегральні показники екологічної небезпеки.

Місто Чернівці знаходиться на стику двох фізико- 
географічних областей (II рут-Дністровського лісостепового
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межиріччя та лісолучного Передкарпаття), кордон між якими 
проходить по р. Прут і ділить його на дві майже рівні частини 
(північну й південну). На території міста широко представлені 
долинно-терасові (часто схилові) суглинисті й вододільно- 
рівнинні глинисто-суглинисті місцевості. Відновлений 
грунтовий покрив характеризується переважанням типу сірих 
опідзолених і дернових грунтів. У зв’язку з антропогенним 
навантаженням ці грунти сильно окультурені й часто 
перетворені в техногенні. П риродно-антропогенні 
територіальні комплекси відображають тут досить складну 
морфологічну структуру й чітку диференціацію ландшафтно- 
функціональних районів (рис. 1): І -  Садгірський, II -  
Мошківський (Садгірсько-Хотинської височини), III -  
Рошинський, IV -  Центрально-міський, V -  Східний 
(Калічансько-Руський), VI -  Південний.

Рисунок 1.
Ландшафтна карта м. Чернівці (відтворені ПТК)
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Заплавні місцевості. 1 -  дреновані тераси, складені 
супіщано-суглинковими відкладми на галечниковому алю вії, 
з дерново-карбонатними і дерновими слаборозвиненими 
грунтами. Низькотерасові міцевості: 2 -  низькі тераси (I-
II), складені суглинками, які підстеляються глинистими 
відкладами, на піщ ано-галечниковому а л ю в і ї ,  я к і  
підстеляються глинистими відкладами, з дерново- 
карбонатними, часто глеюватими, і лучними (лучно- 
чорноземними грунтами), 3 -  низькі тераси (І-ІІ), складені 
глинами і суглинками на піщаному алювії, з лучними 
(дерново-лучними), оглеєними, чорноземно-лучними і лучно- 
болотними грунтами. Середньотерасові місцевості: 4 -  
середні тераси (II -  IV), складені потужними лесовидними 
суглинками на піщаних глинистих відкладах, з темно-сірими 
і сірими опідзоленими грунтами. Високотерасові місцевості 
5 -  високі вододільні тераси (У-УІ), слабопокаті та пологі, 
складені потужними лесовидними суглинками, часто з 
прошарками піску, з техногенними грунтами (на місці темно- 
сірих опідзолених), б -  високі вододільні тераси (У-УІ), 
пологі, складені суглинками, на глинах, з темно-сірими і 
чорноземними опідзоленими грунтами. Місцевості заплав 
і днищ долин малих рік (бокових притоків): 7 -  заплави 
і днища малих рік, складені суглинками і глинами з лучними 
глеюватими і чорноземно-лучними (місцями лучно- 
карбонатними) грунтами, 8 -  заплави і днища долин малих 
рік і крупних балок, складені переважно глинистими 
відкладами, з лучно-болотними, часто карбонатними і 
лучними грунтами, під мезо- і гігрофільною лучною 
рослинністю, 9 -  заплави і днища малих рік, складені 
карбонатними глинами, з дерново-карбонатними глеюватими 
легкосуглинистими грунтами. Місцевості схилів долини: 
10 -  пологоступінчасті схили долин (малих рік і великих 
балок), складені потужними суглинками на глинах, з темно- 
сірими і лучно-чорноземними опідзоленими грунтами, 11 
-  пояогостуііінчасті схили долин (малих рік і великих 
балок), складені потужними суглинками на глинах, з темно- 
сірими і лучно-чорноземними опідзоленими і 
деградованими грунтами, 12 -  зсувні і обвально-осипні круті 
схили (бортів великих долин), складені суглинками і 
глинами (з прошарками піску), з еродованими опідзоленими
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грунтами під широколистяними лісами, 13 -  зсувні, яружно- 
балкові покаті та круті схили, складені переважно глинами, з 
сірими і темно-бурими, різного степеня змитості грунтами, 
місцями в комплексі з чорноземами змитими. Вододільні 
місцевості: 14 -  випукло-грядові вододіли зі схилами різної 
крутизни, покриті суглинками на глинах, з темно-сірими 
грунтами, 15 -  виположені вододіли (вододільні рівнини), 
покриті лесовидними суглинками на глинах (карбонатних), 
з чорноземами і темно-сірими опідзоленими грунтами. 
Місцевості височин: 16 -  зсувні та ерозійно-денудаційні 
круті схили височин, покриті суглинками на глинах і 
вапняковистих пісковиках, з сірими опідзоленими, місцями 
глеюватими грунтами, під буковими і дубово-грабовими 
лісами, і ділянками вторинних суходільних луків, 17 -  
височинні грядові вододіли, покриті малопотужним 
суглинистим і суглинисто-пісчаним алювієм на щільних 
породах (вапняковистих піскових і вапняках), з світло- 
сірими і сірими опідзоленими грунтами під дубово- 
грабовими лісами, 18 -  водний (річковий) комплекс.

Різноманітність природних умов надає місту особливий 
живописний характер й викликає неослабний інтерес до 
вивчення його екологічного стану.

Уявлення про геохімічні особливості території міста 
Чернівці дає складена нами ландшафио-геохімічна карта, на 
якій виділені елементарні геохімічні ландшафти (ЕГЛ). 
Останні згруповані в чотири класи: перехідний від кислого 
до кальцієвого (Н + - Са2+), карбонатний (Са2+), карбонатно- 
глейовий (Са2+- Рє2+) і слабокислий (Н + - Са2+- ¥е2+). Більша 
частина території належить до перехідного класу. Грунтові 
води тут помірно мінералізовані, жорсткі, рН біля 7,0.

У залежності від розміщення об’єктів -  забруднювачів, 
характеру ландш афтно-функціональної структури та 
асоціації хімічних елементів, концентрація яких перевищує 
фон, на території міста виділені ділянки з сумарним 
показником забруднення (С П З ) р ізних  ступенів 
інтенсивності: перший -  від 1,5 до 5,0; другий від 5,1 до 
10,0; третій -  від 10,1 до 15,0; четвертий -  більше 15,0. 
Найбільші показники СПЗ характерні для промисловоі зони
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Садгірського району й центральної частини міста (особливо 
для ділянок, що прилягають до автомагістралей).

У результаті міграції забруднюючих речовин по 
природних транспортних каналах відбувається їх 
перерозподіл між компонентами ландшафту й утворення в 
навколишньому середовищ і геохімічних аномалій 
Територіальний розподіл приземних концентрацій 
забруднюючих речовин (техногенних аномалій) пов‘язаний 
з такими чинниками: турбулентність повітряніх течій, 
вологість повітря, рельєф місцевості, відстань від джерела 
викиду, висота викиду та його теплові й фізико-хімічні 
характеристики, напрямок і швидкість вітру та ін.

Теоретичні й експериментальні дослідження показали, 
що визначальну роль мають не тільки характер  
перерозподілу і концентрація забруднюючих речовин, але й 
ступінь їх екологічної небезпеки. З гігієнічних позицій 
небезпека забруднення ландшафту визначається рівнем 
можливого негативного впливу хімічних речовин на 
середовища та компоненти, які контактують (повітря, води, 
грунти, харчові продукти), і безпосередньо на людину. 
Основним критерієм  гігієнічної оцінки екологічної 
небезпеки є гранично допустимі (нешкідливі для людини) 
концентрації хімічних елементів у компонентах ландшафту 
(ГДК). Цей показник оцінюється кількісно. Коефіцієнт 
небезпеки елементів (К 5) визначається відношенням вмісту 
речовин у природному компоненті до їх ГДК. Але, оскільки 
ГДК встановлені ще для незначної кількості хімічних 
елементів і сполук, можливість визначення ступеня небезпеки 
забруднення цим методом обмежена.

Для оцінки екологічної ситуації важливим є також 
показник інтенсивності забруднення природного компонента 
( Р р  та інтегральний показник екологічної небезпеки 
ландшафту (І ) в умовних одиницях [3].

Формула "розрахунку:

Р/ = Х > ' - М ;  Ін  = І Р ] Т ] '
7 = 1  7 = 1

де Кс' -  коефіцієнт концентрації хімічного елемента 
( і) ; Мі -  значення індексу небезпеки (токсичності)
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хімічного елемента (у відповідності до класу небезпеки): 
4,1 і більше -  І кл.; 2,6-4 -  II кл.; 1-2,5 -  III кл.; -  
транслокаційний показник шкідливості, виражений в умовних 
одиницях (для грунтів -  2, повітря -  3, грунтових вод -  4, 
біомаси -  5); т  -  кількість компонентів (р  ландшафту; п 
-  кількість хімічних елементів, що аналізується.

Використання наведеної формули дозволяє враховувати 
екологічну значимість компонентів ландшафту й синергічну 
дію властивих їм хімічних елементів; визначення цих 
екологічних параметрів базується на спряженому аналізі й 
підсумовуванні часткових (компонентних) показників 
антропогенного впливу (табл. 1,2).

Для більш чіткого визначення ступеня екологічної 
небезпеки в ландшафті всі інтегральні показники були 
ранжирувані в певний ряд - від найслабш ого до 
найсильнішого складені також відповідні карти (рис. 2). 
Великою небезпекою характеризую ться, наприклад, 
ландшафтні комплекси центральної частини міста (І = 220 
і більше). Це підтверджує висновок про значну їх екоЛогічну 
напругу та необхідність заходів щодо санації відповідних 
ділянок міської території.

Інтегральні показники екологічної небезпеки знайшли 
відображення в кожному з виділених ландшафтно- 
функціональних районів м. Чернівці. Як виявилося, у межах 
цих районів виділяю ться різнорідні в екологічному 
відношенні ділянки (геохімічні поля, геоекотопи).

Центральноміський район. Знаходится в центральній 
частині м іста, має досить складну ландш аф тно- 
функціональну структуру, переважають в основному селітебні 
комплекси (дво-триповерхової забудови з незначним 
озелененням). Вузькі вулиці, закриті двори, а відповідно - 
слабке продування, сприяють застою повітря та опадів, а також 
слабкому виносу з цих ландшафтів забруднюючих речовин.

Територіальна структура техногенних аномалій 
(геохімічних полів) відрізняється плямистістю, часто 
обумовлена архітектурно-планувальними особливостями.

У цьому районі зустрічаються геохімічні поля з 
різноманітними інтегральними показниками екологічної 
небезпеки. Переважають І зі значенням 110-250. Окремі 
показники вказуює на дуже"небезпечну ситуацію. Між цими
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Рис. 2. Показник екологічної небезпеки ландшафтного 
середовища м. Чернівці (центральної частини) (М 1 : 10000)
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аномальними полями розміщені геоекотопи з відносно- та 
слабонебезпечною ситуацією (майже 60 % площі). Найбільш 
забруднені місця належать до вул. Головної, перехрестя 
Сагайдачного та Головної; Б.Хмельницького й Головної; 
Шевченко й Л.Кобилиці. Найменш екологічно небезпечні 
ділянки віддалені від автомагістралей (по вул.Федьковича, 
Нововінницький масив, парк університету тощо). В даному 
районі необхідні диференційовані заходи по санації 
(очищенню) грунтів і оптимізації ландшафтного середовища 
для поліпшення умов життєдіяльності населення.

Рошинський (Припепинський) район. Обмежений річкою 
Прут і центральним районом міста (охоплює і мікрорайон 
Клокучка). Має складну ландшафтну структуру, преважають 
житлові масиви, в основному одноповерхові забудови із 
значним озелененням. Місцевості долин -  схилові, відкриті, 
продування відносно добре.

Територіальна структура техногенних аномалій і 
геоекотипів відрізняється мозаїчністю, особливо вздовж 
вулиць Маршала Рибалка, Заставнянської, Горіхівської, 
Київської, Вижницької, Глибоцької, Урицького та 
Зарожанської. Інтегральні показники екологічної небезпеки 
значні у зв’язку з тим, іцо тут інтенсивно забруднені грунти 
й природні води. Показники І становлять в основному 180 
- 240, рідше 300, тобто вказують" на дуже небезпечну ситуацію. 
Майже 50 % площі району займають більш-менш чисті 
ділянки. Це віддалені від вищеназваних вулиць місця, де 
перважають в основному городи й садки. У цьому районі 
також потрібні заходи по одоровленшо стану природного 
середовища.

Садгірський район. Розташований на лівому березі 
р.Прут і доходить до Хотинської височини. Північна його 
частина “упирається” в села Шубранець, Чорнівка та ін. 
Переважають тут в основному одно-двоповерхові забудови 
з суцільним озелененням (під сади й городи).

Забруднені д ілян к и  - в м ісцях пересікання 
автомагістралей міжрайонного сполучення, які пролягають 
у районі Садгори, а також, вздовж вулиць Хотинська, М. 
Тореза, Коломийська, колишня 50-річчя СССР, біля 
промислових підприємств. Інетегральні показники 
екологічної небезпеки мають значення від 181-240 до 300 і
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більш е. О днак майж е 70 % площі району займаю ть д ілян ки  
екологічно слабонебезпечні й безпечні.

Східний (Калічансько-Руський) район. Він пересікається 
вулицями Московської Олімпіади та Руською (завод 
“Гравітон”)- Переважають комплекси в основному одно-дво, 
рідко багатоповерхової забудови (житловий масив). У цьому 
районі зустрічаються геохімічні поля з різноманітними 
інтегральними показниками екологічної небезпеки (І ) - із 
значеннями 120-180, а також незначні плями із значенням 
181-240 (тобто - сильно небезпечна ситуація). Тут найбільш 
забрудені ділянки розміщені поблизу промислових об’єктів 
і зони аеропорту, що пов’язано із специфікою їх 
функціонування. Однак майже 80 % площі району займають 
чисті та майже чисті геокомплекси. Вони в основному зайняті 
житловими забудовами й присадибними ділянками.

Південний (Рогатський) район. Охоплює територію, яка 
розміщена на південь від Центрального міського району і 
між вищеописаними районами (див. рис. 1). Тут переважають 
багатоповерхові будинки. На околицях заводу “Кварц” 
вздовж вулиці Головної встановлені показники значного 
забруднення навколишнього природного середовища (І 
досягають значення 241-300). Однак, як і в попередньому 
районі, тут переважають ділянки з показниками І до 100 
(майже чисті комплекси). Вони займають приблизно 80 % 
території (м іж  вулицями Червоноармійською  і 
Сторожинецькою та ін.).

Мошківський (Садгірсько-Хотинської височини) район. 
Розташований по р. Мошків й охоплює відроги лісових 
масивів Хотинської височини. Це найчистіший із міста (90 % 
території). Вздовж південно-західного кордону цього району 
спостерігається незначне забруднення ландшафтів, яке 
обумовлено викидами автотранспорту (І має значення 90- 
120).

Отже, в результаті дії антропогенних факторів у 
природному середовищі міста мігрують шкідливі хімічні 
речовини (в тому числі високотоксичні, алергенні й 
канцерогенні), у .першу чергу, з автотранспортних, 
промислових і сільськогосподарських об'єктів, комунально- 
побутового господарства. Вони мігрують за схемою: 
атмосфера -  грунт -  води (поверхневі та грунтові).
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Шкідливий вплив на жителів міста має забруднення всіх 
вказаних середовищ у комплексі, за рахунок чого вплив 
окремих компонентів суттєво посилюється. Тому необхідні 
подальші дослідження якості навколишнього середовища 
міста (обов’язково на ландшафтній основі), термінове 
впровадження комплексних заходів для зменшення їх 
забруднення, і в першу чергу транспортними засобами, 
постійно діючий екологічний моніторинг.
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Бриндуш К.

П1ДКАРПАТТЯ ТАЗЛЕУ: ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА

За особливостями ландшафтів, перш за все рельєфу, і 
його відповідності загальній тектоніці Підкарпаття Тазлеу 
є типовим підкарпатським регіоном Румунії. Регіон 
досліджували геологи С.Атанасіу, Д.Н. Преда, І. Банчила та
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ін., які вивчали енергетичні ресурси, і географи М.Давід, С 
Мартинюк, В. Мйхайлеску, В Туфеску, К.Бриндуш.

Географічне положення та особливості геоморфології. 
Підкарпаття Тазлеу -  складова частина Молдавського 
Підкарпаття. Захід регіону оконтурюється добре вираженим 
літолого-тектонічним обривом (300 м) між ізогіпсами 500- 
550 м по лінії населених пунктів Тиргу-Окна, Братешти, Буда, 
Мойнешти, Станепгги, Солонец, Тазлеу. (рис.1). У цій частині 
піднімаються вершини Пятра Крапате, У туре, Стогул де 
Пятра, Борзунц. Східна межа регіону теж обмежена 
тектонічним уступом, що відповідає складчатій лінії. У 
рельєфі уступ виражений підняттям Петричіка (200-300 м), 
що належить до структурного плато М олдови 
(правобережжя р. Сірет). Далі ця межа продовжується на 
південь і від злиття річок Пиреул Маре й Тротушул 
проходить по довготі через впадину Думбрава, перетинає 
долини Капряна та Мокану на 2-3 км західніше поселення 
Сарата, Луізи, Калугара, Магура і Соходол (горб Секатура). 
Північна межа регіону співпадає з вододілом Тазлеу й 
Бистриці по долині Нокгіту і Рачила. Південна межа регіону 
Підкарпаття Тазлеу співпадає з південною межею Пікарпаття 
Молодови й проходить по долині р.Тротуш, що відокремлює 
даний регіон від Підкарпатської області Онешти-Кашин, яка 
вже належить до Карпатської дуги.

Палеогеоморфічна еволюція. Для даного регіону 
встановлено три еволюційні етапи, з яких два останніх є 
визначальними у ф орм уванні геом орф ологічних 
особливостей терторії (К. Бриндуш, 1981).

Перший етап стародавніх рухів (бурдігалійського та 
молдавського, верхньоволжського) проявлявся у ритмічній 
седиментації різної інтенсивності, результатом якої є моласові 
відклади (конгломерати, пісковики, глини тощо). На другому 
етапі рухів (між молдавським і валахським) мала місце 
інтенсивна складчастість осадових відкладів, шаріяж, моласів 
та остаточне формування підкарпатського регіону. Цей період 
тривав досить довго (сармат і пліоцен). У цей час дана 
територія була дренована гідромережею з гір до Сарматського 
моря, а пізніше - до пліоценового озера, що зайняло південну 
частину М олдавського плато. Сучасна гідромережа 
орієнтується меридіонально північ - південь, а в той час на 
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заході регіону існував басейн Комаиешти (ще з середнього 
сармату), на півночі -  басейн Бистриці, на сході -  пліоценове 
озеро у напрямку сучасної долини Тротуш. Третій етап 
(поствілафранкіанський) стародавніх рухів відзначається 
піднесенням і відокремленням висчини Петричика, що 
оконтурило на заході впадину Тазлеу, де сформувалася 
сучасна гідромережа. Цей вік височини (К. Бриндуш, 1981) 
підтверджується тим, що зелені сланці, які добре виражені в 
основній частині, відсутні в горизонтах “Гиндешти” 
вілафранкіанського віку (Е. Літені, 1953), що оконтурюють 
південно-східну частину Петричани (П ’ємонт Панчешти). 
Водночас зелені сланці у великій кількості зустрічаються в 
гляціальних відкладах плейстоценового віку та у відкладах 
терас Тазлеу. Про поствілафранкіанський вік рельєфу регіону 
свідчить і м олодість форм рельєф у П етричика, і 
плейстоценовий б і к  терас Тазлеу. У середному плейстоцені 
гідромережа Тазлеу мала довготну протяжність, правда 
східніше, ніж сучасна, відповідно до нинішнього рівня 
високих терас (130-140 м). Пізніше у зв’язку з височини 
Петричики басейн зміщується на захід до сучасного рівня 
терас 75-80 м. Долина річки набуває добре вираженого 
асиметричного характеру. Сучасна конфігурація басейну 
сформувалася в результаті перхоплень Тазлеу та його 
допливів, а також прихоплень з боку басейну Бистриці 
(верхів’їв р. Некітул).

Рельєф. Підкарпаття Тазлеу включає дві орографічні 
одинці ~ впадину Тазлеу та височину Петричика зі сходу. 
Ці орографічні одиниці співпадають з тектонічними 
макростуктурами, зокрема з синклінарієм (впадина) та 
антиклінарієм (підняття), що є типовим для підкарпатських 
регіонів Румунії (рис. 2). В долині Тазлеу, незалежно від 
тектонічної структури, хребти, паралельні допливам Тазлеу. 
Межиріччя переважно широкі, деякі з них плоскі. У місцях 
їх збирання нема вузьких ділянок. Висоти послідовно 
знижуються від 500 м з півночі до 400 - 450 м у центральному 
секторі й до 350 -375 м на півдні. Долини річок, включаючи 
долину Тазлеул Сарат, порівняно широкі, симетричні. їх 
схили мають конвексну форму у верхів’ях і конкавну в 
низинах. Орографічна орієнтація на височині Петричика 
згідно з загальним напрямком складчатості має орієнтацію
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північ -  південь. Русла допливів річок орієнтовані по 
тектонічних лініях. Межиріччя тут неширокі, розчленовані 
ерозійною діяльністю, складені конгломератами. Долини річок 
вузькі, симетричні, з крутими схилами (переважно 20°) 
Найвищі точки розташовані на півдні височини. Тут 
розташовані вершини Карунта (717 м) і Копата (741 м) - 
найвища точка в регіоні, а також ще чотири вершини висотою 
понад 700 м. Інший характер рельєфу властивий північному 
продовженню височини Петричика. Це вододіл басейнів 
Тазлеу й Бистриці. У зв’язку зі зміщенням його на захід, 
поперечний профіль території є асиметричним з крутим 
схилом у бік Бистриці зі значним коливанням висот між 
сідловинами ерозійного походження.

Тектонічний рельєф. Тектонічні підняття зумовили 
відокремлення тектонічних одиниць вершин Петричика й 
депресії Тазлеу, межирічь у масиві Петричика, орієнтованих 
меридіонально, з висотами понад 600 м. У процесі витіснення 
на схід міоценових молас при протилежній стійкості 
платформи сформувася вузький антиклінарій Петричика. 
Тектонічні рухи є також головними чинниками утворення 
найвищих вершин Петричика. Свідченням цього є те, що вони 
утворені корінними вікладами пісковиків і мергелів, а не 
конгломератами.

Структурний рельєф. Структурні елементарні форми 
рельєфу в регіоні не набули значного розвитку. Складки й 
скиби мають загальний західний похил. Тут мало 
узгоджуються напрямки та конфігурації вододілів і долин 
з характером залягання шарів відкладів. Слабо поширені 
такі структурні форми, як горби на гіпсах і пісковиках 
(південь і південний прохід депресії) та конгломератах 
(масив Петричика). Спостерігаються куести на сарматських 
відкладах (південний захід депресії), підвішені синкліналі, 
синклінальні й антиклінальні долини (масив Петричика).

Петрографічний рельєф . Чергування різноманітних 
петрографчних фацій зумовило виникнення в окремих місцях 
власне петрографічного рельєфу. Звернемо увагу на 
карстовий рельєф, що утворився на гіпсовому комплексі у 
вигляді чергувань гіпсів, мергелів і пісковиків при 
переважанні гіпсів. Цей тип рельєфу був вперше описаний 
для підкарпатських регіонів країни (С. Бриндуш, Філіпіна
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Бриндуш, 1973). Карстові форми представлені долинами, 
понорами, що спорадично зустрічаються на межиріччях 
лівобережжя Тазлеу (горби Баланяса, Лівезь, Стинча, 
Каражеуа) в меридіональному напрямку по горизонту так 
званих “Перківських пісків”. Найпоширенішими є “лійки”, 
“тарілки” діаметром до кількох десятків метрів, які 
розташовані паралельними рядами.

Флювіальний рельєф на терені Підкарпаття Тазлеу є 
результатом дії ерозійно-акумулятивних процесів у басейні 
р. Тазлеу, р. Сірету і р. Тротуша (південь регіону й схід масиву 
ГІетричика).

Малі русла найпоширеніші в басейні Тазлеу й Тазлеул 
Сарат. Тальвеги заглиблені в алювіальні гравійні товщі з 
доброю обкатаністю і розмірами утворень пересічно 0 , 5 - 2  
мм. Пересічний нахил русел становить 3 - 7 % (зокрема для 
р. Тазлеул Сарат), вони характеризуються високим 
коефіцієнтом меандрування (1,3 - 1,4) і численними 
невисокими (до 1,5 м) острівками. Тальвеги простягаються 
східцями (довжина 100 - 200 м, висота уступів 0,5 - 1 м). У 
зв'язку зі східчастим профілем і високим коефіцієнтом 
меандрування після повеней тут спостерігаються істотні 
зміни в рельєфі.

Великі русла виділяються вздовж западини. Русло р. 
Тазлеу має максимальну ширину 1000 - 2000 м в місцях 
відсутності низьких терас і мінімальну ширину 200 - 400 м 
у місцях розвитку таких терас. В алювіальних відкладах 
(голоценового віку потужністю 3 - 4 м) русло має 
скульптурно-східчастий рельєф з відносними висотами 
східців 1,5 - 4 м. Найчастіше затоплюються великими 
повенями східці висотою 2 - 3 м. Ідентичним з руслом Тазлеу 
в підкарпатському секторі (Моінешти) є русло Тазлеу Сарат. 
Морфологічні особливості басейну відображені в руслах 
допливів, хоча довжина й дебіт у них скорочені, а русла вузькі 
(50 - 100 м). Лише на півночі западини русла допливів Боу, 
Сирбі, Ракітіш, Ларгуца та ін. є широкими. їх поверхня, що 
сформувалася на піщано-глинистому аллювію, однорідна і 
мало (на декілька сантиметів) перевищує рівень малих русел 
і тому окремі ділянки тут заболочені.

Тераси. Долина р. Тазлеу властиві 10 рівнів терас, зокрема 
130 - 140, 120 - 125, 95- 105 м (на лівому березі) і далі 75-80,
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55 - 65, ЗО - 35, 20 - 22, 13 - 15, 8 - 12, 5 - 7 м відносної висоти 
Три рівні терас розвинуті в долині Тазлеул Сарат (27 - 32 
13-15, 6 - 7 м). Вищі допливи першого порядку мають три 
рівні терас, причому для деяких властива відносна висота до 
75 м (К. Бриндуш). Тераси Тазлеу дуже розчленовані, 
особливо низькі й середні. Найчіткіше тераси виражені в 
нижній частині долини (тут є тераса висотою 130 - 140 м). У 
районі злиття з долиною р. Тратуш виражено 4 морфологічні 
рівні (7, 10, 12, 13 -  15 м), які чітко оконтурені крутими 
уступами і утворені одним і тим же алювіальним горизонтом. 
Далі до гір вони зливаються у два рівні (5 -  8, 12 -  15 м). 
Найвищою і найкраще розвинутою терасою р. Тазлеул Сарат 
є рівень 27 - 32 м. Характер попередньої будови зумовив 
відсутність тут більш високої тераси навіть при злиттті з р. 
Тазлеу.

Найважливіше річкове перехоплення  сталося на 
крайньому півночі регіону, де р. Нікіту (правий доплив р. 
Бистриці) перехопила верхів’я палео-Тазлеу, повернувши 
його до Бистриці. Нині цей сектор пра-Тазлеу становить 
широку висячу стару долину Рачіли -  лівого допливу 
Тазлеу (К.Бриндуш та ін., 1971). Різниця висот у руслі Тазлеу, 
що сягає 370 м біля с. Буда, зумовила сучасне зміщення 
басейну в бік басейну Тазлеу. Поблизу населеного пункту 
Тазлеу р. Драгова (правий доплив р. Бистриці) своїм витоком 
уже сягнула рівня галечників з основи тераси (ЗО - 35 м) р. 
Тазлеу. Місцеві перехоплення відбулися біля впадіння 
Златіори та в місці злиття р. Ружа і Тазлеул Сарат.

Значний інтерес становить походження сідловини, що 
розташована між впадинами Команешти й Тазлеу в районі 
села Мойнешти (С.Атанасіу, 1967; В.М. Преда, 1917; H.H. 
Лупу, 1932; І.Банчила, 1935; В.Михайлеску, 1963; В. Туфесту, 
1966; І. Сирку, 1971; К. Бриндуш, 1970). Ця сідловина має 
ерозійно-денудаційне походження. Свідченням цього є 
ф лю віогляціальне походження галечників (сармат- 
пліоценового віку) з основи сідловини (Л. Іонесі, К. Бриндуш, 
1973) і відсутність терас висотою понад ЗО м у гірському 
секторі Тазлеул Сарат і в долині р. Лунка (лівого допливу р. 
Тротуша).

Флювіо-денудаційний рельєф  виражений великими 
поверхнями, зайнятими скульптурними межиріччями та
--------------— -------------------5Г~   ~
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схилами. У регіоні відбуваються інтенсивні сучасні 
геоморфологічні процеси. Існують дві різні думки відносно 
походження й віку межирічь підкарпатської області Тазлеу. 
Згідно з першою, всі межиріччя висотою понад 80 - 100 м 
(включаючи й ті, що в районі Пегричики) належать до трьох 
ерозійних платформ віку херсон-меотіса, понта і левантину 
(М. Давід, 1931). За другою думкою, плейстоценовий вік 
гідромережі та паралелізм між гідромережею і межиріччями 
в депресії Тазлеу й височини Петричика свідчать про 
існування ерозійних платформ і доплейстоценового рельєфу 
(К. Бриндуш). Стосовно варіації висот на межиріччі (в межах 
депресії Тазлеу або височини П етричика), то вона 
пояснюється різноманітністю петрографічних фацій і різною 
інтенсивністю нетектонічних рухів в окремих зонах.

Понад 65 % площі території підкарпатської області 
Тазлеу зайнято схиловими поверхнями. Як правило, схили, 
покриті лісом (займають 20 % площі депресії Тазлеу й понад 
70 % площі височини Петричика), характеризуються 
відносною стабільністю денудаційних процесів. Безлісні схили 
характеризую ться інтенсивними геоморфологічними 
процесами, зокрема зсувами. У регіоні депресії умови для 
зсувів дуже сприятливі, бо тут залягають гіпсові товщі, а 
гіпси добре розчиняються і, будучи вміщені в глинсто- 
мергелево-пісковиковий комплекс баденського віку, 
зумовлюють стійкість основи схилів. Найбільше вражені 
зсувами мало використані землі в басейнах річок 
правобережжя Тазлеу, зокрема Рекітіш, Ореша (Ларгуца), 
Валя Реа, Голежіу, Братіла і Бельчі та лівобережжя р. Тазлеу, 
а також Лудаші, Соленц, Черну, Морени (Берзунт), 
Бірсенешти, -  на всій площі лівого схилу р. Тротуш від 
Тиргу Окна до Тура Веій. На височині Петричика, де 
перважають петрографічні фації з конг ломератів і пісковиків 
з підвищеною водопроникністю, зсуви зустрічаються 
спорадично. Натомість тут поширені процеси площинної й 
лінійної ерозії та гравітаційні зсуви (кам’янисті осипи) на 
схилах крутизною понад 45°.

Перехід від високих межирічь у зоні западини до 
гірських орографічних елементів на заході регіону та до 
підняття Петричика відбувається плавно через неперервні 
поверхні плейстоценових льдовикових утворень (п’ємонтів),
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які складені з галечників товщиною від 1 м до 10 - 15 м V 
верхній частині, особливо під Пєтричикою. Тут виділяється 
кілька секторів найобширніших льодовикових поверхонь. Це 
район зони контакту з гірськими елементами між р. 
Кукуешти і р. Тазлеул Сарат, між Валя Босей і Караклеу, а 
на західному схилі височини Петричика між р.Орасугошти 
й р. Тротуш. Гляціальні фрагменти плейстоценового віку 
спостерігаються і в східній частині підняття Петричика. В 
основі схилів, охоплених сучасними денудаційними 
процесами, мають місце голоценові гляціальні утворення, які 
більше поширені, ніж плестоценові. Вони складені 
глинистими й піщаними суглинками колювіального, 
делювіального або змішаного походження.

Кліматичні умови. Досліджувана територія належить 
до регіонів з помірно континентальним кліматом. Загальна 
сонячна радіація сягає 115-117 ккал /см 2 , середня річна 
температура - 8-9 °С , середня річна сума опадів - 500-700 мм. 
На території підкарпатської області Тазлеу спостерігають 
варіації кліматичних показників залежно від висоти 
місцевості, просторової орієнтації форм рельєфу, сусідства 
орографічних одиниць. У найвищих місцевостях (височина 
Петричика й високі горби на півночі впадини північніше 
від с. Балкани) середня річна температура становить 8 °С, 
середня температура січня - мінус 2 °С, липня -18 °С, середня 
річна сума опадів -  приблизно 600 мм (в населеному пункті 
Тазлеу - 732 мм), сніговий покрив лежить 80 - 85 днів на рік. 
Місцевість характеризується великою хмарністю (ясних днів 
у січні 6, а в серпні - 12). Низовинні місцевості (нижній 
сектор депресії та широка долина Тазлеу південніше від 
Сандулян) у зв’язку з проникненням сюди південних і 
західних повітряних мас, характеризується середньою річною 
температурою 9 °С, липневою - понад 20 °С, збільшенням числа 
ясних днів (приблизно 110), зменшенням суми опадів 
(приблизно 600 мм на рік, а біля с. Лівезь - 535 мм), тривалістю 
снігового покриву 60 - 70 днів. Середньовистні місцевості, 
що складаю ть більш у частину площі деп ресії, 
характеризуються персічними для регіону кліматичними 
показниками. М аксимальний абсолютний показник 
температури для області Тазлеу (місцевість Тиргу Окна) 
сягає 38, 6 °С (серпень 1946 р.), мінімальний - мінус 29,6 °С
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(січень 1942 p.). Інвесії температур супровджуються 
постійними туманами (особливо в холодну пору року в 
долині Тазлеу). У теплу перу року часті зливи (11 серпня 
1951 р. за ЗО хв випало 68 мм опадів). Такі особливості 
кліматичних показників пояснюються чергуванням 
повторюваності повітряних мас з півночі й північного сходу 
в холодну пору року, або з заходу -  в теплу пору, які 
трансформуються, перевалюючи через Карпатський хребет.

Гідрографічна мережа регіону характеризується значною 
густотою (1-2  км /км 2з врахуванням і тимчасових водотоків). 
Живлення річок плювіо-нівальне. Континентальність клімату 
позначається на гідрологічному режимі, що характеризується 
значними коливаннями дебіту впродовж року, різкими 
підненсеннями рівня води з частими значними 
затопленнями. Головна річка регіону -  р. Тазлеу. Вона бере 
початок на висоті 1120 м (масив Гошмани). Довжина її - 85 
км, з яких 68 км проходить по підкарпатській впадині Нижче 
с. Слободзія річка впадає в р. Тротуш (висота 198 м). Кількість 
лівих і правих допливів майже однакова, але праві, стікаючи 
з гір, мають більший дебіт. Пересічний річний дебіт води р. 
Тазлеу становить 4,9 м3 / с  (Слободзія), максимальний - 701 
м3 / с  (червень, 1971 p.), а по сезонах коливається від 8,5 
м3/ с  (холодний період) до 13 - 15 м3/ с  (теплий період). У 
період максимального стоку затоплюються великі площі, 
включаючи й ділянки з відносною висотою 3 - 4 м. 
Найбільшим допливом р. Тазлеу є р. Сарата. Її довжина 42 
км, з них 80 км - у підкарпатській області. Середній річний 
дебіт річки становить 1 м3/ с ,  а в час великих повеней сягає 
200 м3/с .  Інші праві допливи р. Тазлеу мають довжину 10 - 
16 км з середнім дебітом 0, 05 - 0,5 м3/ с  (пункти Кукуєць, 
Солонц, Черну, Мореиь, Бирсенешти). Ліві допливи р. Тазлеу 
(Ораша, Братіла, Бельч) за довжиною й дебітом схожі на 
праві допливи. Річки в північній звуженій половині депресії 
короткі з незначним дебітом.

Підземні води в регіоні розрізняються за глибиною, 
дебітом, мінералізацією. На височині Петричика підземні води 
залягають на великій глибині із значною горизонтальною 
фрагментацією та різноманітною мінералізацією. У районі 
депресії найбільше господарське значення мають підземні
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води днищ долин і терасових комплексів річок Тазлеу і 
Тазлеул Сарат

Рослинність. Підвищені ділянки межирічь на півночі 
депресії та вершин Петричики вкриті буково-грабовими 
лісами, а понижені межиріччя -  мішаними лісами з 
дібровами (Quercus petraca, Q. fraineto). Південна половина 
депресії у бік долини Тротуша поступово преходить до 
лісостепу. У лісах зустрічаються види з роду Quercus, Acer, 
Fraxinus і чагарники з роду Corylus, Cornus, Rosa та інші.

Неокультурені степові поляни зайняті суходільними 
луками з Agrostis і Festuca.

Із представників тваринного світу зазначимо зайців, а 
також оленів і диких кабанів. З птахів водяться жайворонки.

Грунти. На території підкарпаття Тазлеу найпоширеніші 
бурі лісові (пгирокі межиріччя височини Петричика, північна 
половина депресії, включаючи високі й середні тераси) і 
бурі глинисто-алювіальні грунти (понижені межиріччя й 
тераси Тазлеу в південній половині депресії).

На днищах великих долин і низьких терасах (до висоти 
13 - 15 м) поширені алювіальні грунти різного ступеня 
еволюції (від слаборозвинених до чорноземоподібних). На 
схилах, де активні ерозійні процеси (на схилах височини 
Петричика тощо), поширені еродовані грунти й літогрунти. 
На ділянках з розвитком зсувів, залежно від інтенсивності 
останніх, розвинені змиті бурі лісові грунти, гідроморфні, 
галоморфні та нерозвинуті. Заболочені ділянки днищ долин 
Боу, Надіша, Ракітіш, Ларгуца зайняті гідроморфними 
грунтами болотного типу.

Рис. 1 Географічне положення Підкарпаття Тазлеу 

Tisa - Тиса Falticeni - Фалтичени
y y t  ^

Somes - Сотеш Hirlau - Гирлеу
Cluj Napoca - Клуж Напока Vaslui - Васлуй 
Bistrita - Бистриця Pa^cani - Пашкани
Jasi -^Ясси Molclova - Молдова
Bacäu - Бакеу C.Stinisoarei - К.Стинішореі
Timisoara - Тімішора P.Neamt - П.Нямц
Mures - Муреш Bistrita • Бистріца
O lt -^Олт Buhusi - Бугуші
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Timis - Тиміш 
Arges - Аржеш 
Jalomita - Яломіца 
Bukuresti - Бухарест 
Constenta - Констанца 
Adjud - Аджуд

M-tu Tarcaului - гори Таркеу
Roman - Роман
Bacau - Бакеу
Teocha - Теокха
Trotus - Тротуш
M-tu Nemirei - гори Немірій

  міоцен складчатий
конгломерат бурдига-чьськ:

  шари киндешгські
  делювільно-колювіальні нагромадження
  суглинки піщані
  делювій зсувний
  гравій річковий (алювій)

плейстоценові гляціальні нагромадження

Рис. 2.Геоморфологічний поперечний профіль через 
Підкарпаття Тазлеу (по широті вершини Катата, 740 м) 

Б.М. -  складка нормальна 
Б.Р. -  складка перикарпатська
Рис. 3. Геомфорологічне районування Підкарпаття Тазлеу
I. Кулмя Петрічіка:
помірний (спокійний) рельєф на конгломератах; 
помірний рельєф на комплексі пісковиків червоного 

горизонту.
II. Впадина Тазлеу:
долини Тазлеу й Тазлеул Сарат; 
скульптурні межиріччя та денудаційні схили:
а) перважають структурні форми;
б) переважають зсуви;
с) переважають високі межиріччя; 
льодовикові утворення, плейстоценові; 
межа між карпатським орогенезом і платформенною 

одиницею;
межа між карпатською й підкарпатською одиницями; 
межа, яка відокремлює Підкарпаття Бистриці та 

Каминул;
9, 10, 11 - межі підкарпать і ареалів.
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ІЇТГПТШ ТПТ
Рис. 2. Фрагмент гіпсометричного профілю через Підкарпатське Тазлеу 

(через вершину Капета, 740 м)
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Рис. 3. Геоморфологічне районування Підкарпатського Тазлеу

Brandush С.
Tazleu-Pidkarpattia (Tazleu-Pre-Carpathians): a physico- 

geographical description.
Summary

A detailed description is given to physico-geographical 
components of the territory, especially to the relief in its 
connection to geological structure and palaeogeomorphological 
evolution of Petrychyka hills and Tazleu depression as big 
tectonic formations. Registered are the phenomena of river 
captures in Palaectazleu upper waters, specific climatic 
conditions, hydrographic net, underground waters and 
vegetation types.   _
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УДК 991.5.001 -
Бурка И.А.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ, РОЗМІЩЕННЯ І 
ВИДОБУТКУ БУДІВЕЛЬНИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

З РУСЕЛ І ЗАПЛАВ РІЧОК ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Видобуток будівельних корисних копалин з русел і 

заплав річок переважно приводить до непередбачуваних 
наслідків. Запобігти більшості з них можна, якщо в кожному 
конкретному випадку вивчити процеси, що можуть 
розпочатись внаслідок видобувних робіт.

Руслові кар’єри для видобутку будівельних корисних 
копалин Н.Є. Кондратьєвим, І.В. Поповим і Б.Ф . Сніщенко 
[б] віднесені до активних інженерних споруд другої категорії, 
тобто таких, що їх вплив приводить до локальної зміни 
деяких характеристик провідних чинників. Цей вплив не 
викликає корінної перебудови русла, а стосується лише 
розвитку основних його форм. Для запобігання шкідливих 
наслідків необхідно застосовувати метод інженерної 
стабілізації з допомогою системи русловиправляючих споруд, 
що застосовуються для боротьби з шкідливим впливом 
судноплавних прорізів. Особливо важливо визначити норми 
та місця видобутку руслового й заплавного алювію. Норми 
видобутку алювію з русел рік не повинні перевищувати 
середні обсяги твердого стоку і згідно з [б] -  обсяги 
акумуляції руслоформуючих наносів у водосховищах. Другий 
критерій перевірений дослідженнями процесів, що 
відбуваються в нижніх б’єфах гребель. У роботі B.C. 
Ланшенкова [7] наводиться метод прогнозу руслових 
деформацій у нижкіх б'єфах гребель, який в основних рисах 
може бути застосований для розрахунку змін русла при 
видобутку будівельних корисних копалин. Вихідними 
даними можуть бути матеріали про твердий стік річки та 
гранулометричний склад донних відкладів.

У тому випадку, коли порушуються вище наведені 
критерії, вплив руслових кар’єрів з групи активних споруд 
другої категорії переходить, згідно з [6], у групу першої 
категорії, що приводить до зміни одного, двох або всіх трьох
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чинників, які визначають русловий процес у межах усієї 
річки або на значній за довжиною ділянці.

У зв’язку з тим, що закономірне поєднання чинників 
створює тип руслового процесу, їх зміна має привести до 
зміни цього типу, до виникнення нових характеристик потоку 
й русла, у яких наявні споруди на річках і заплаві не 
пристосовані, що може викликати небажані наслідки аж до 
катастроф ічни х: руйнування мостів, л ін ій  газо- і 
електропереходів, кабелів, значного руйнування берегів тощо.

До основних чинників, що визначають русловий процес, 
належать стік води (рідкий стік), стік наносів (твердий стік), 
умови, що обмежують вільний розвиток русла.

Межі Чернівецької області розміщені так, що басейни 
головних річкових артерій Дністра, Прута й Черемоша 
представлені частинами.

Тому стік води необхідно ділити на транзитний, що 
сформувався за межами області, та місцевий, утворений 
природними умовами області. Формування величин модулів 
транзитного й місцевого стоку показує, що на півночі області 
перший у 5-6 разів більший, ніж другий, і тому необхідно їх 
строго відрізняти.

При оцінці стоку  найвигідн іш е кори стувати сь  
зональними модулями, запропонованими Є. П. Матвєєвою 
[10], оскільки вони одержані для кожної конкретної висотної 
зони, а не для всієї території Карпат і Прикарпаття, як це 
практикувалося.

Узяті середні значення декількох висотних зон. Зональні 
модулі стоку, одержані для середнього за водністю періоду, 
що містить повні багатоводний і маловодний цикли, показані 
втабл. 1.

Перша висотна зона з позначками від 200 до 300 м 
розміщена в рівнинній частині Чернівецької області й на 
перших терасах Прута, Серету, Дністра (модуль М ), друга 
~ (висоти 300 - 500 м), належить до Карпатського передгір’я 
та відповідних зон Хотинської височини (М ), третя (висоти 
500 - 1000 м) являє собою гірські схили, покриті листяними 
лісами (М ) , . четверта (вище 1000 м) ~ зона поширення
змішаних і3хвойних лісів, гірських полонин (М ).
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Табл. 1
Зональні модулі стоку

Басейн ріки і йожо 
поділ за величиною 
зональних модулів 
стоки

3 окальні модулі стоку Мі
в л /с  3 І км2
1-ша зона 
Мі. 1

[2-га зона 
:М2 .

З-ія зона 
*3  _

4-та зона 
М<]

1 Басейн р. Прут
.а) річки, що беруть 

початок з 
Чорногірського 
масиву

1,40 4,77 16,2 26,0

:б) річки, витоки яких 
розміщені нижче 
Чорногірського 
маскву

1,40 4,77 16,2 14,7

2 Басейн р. Серєт і права 
. частина басейну 
•Черемошу

1,40 |4,77

! . . . . .

7,20 21,4

Визначення модуля стоку річки проводилось за 
формулою:

м = Л М і + А М 2+.. .+ А М п ( ! )

де М -  модуль стоку в річці ( л /с  з 1 км2);
М -  зональні модулі з табл. 1;
ї -  площі висотних зон (км2);
К ~ загальна площа водозабору (км2) .

При аналізі руслоформуючих процесів, оцінці впливу 
руслових кар'єрів на режим річок і збереження інженерних 
споруд, крім величини середнього річного стоку, виникає 
необхідність у визначені руслоформуючих витрат води. 
Існуючі рекомендації дуже невизначені. Наприклад, Н.І. 
Маккавеев [9] руслоформуючими вважає втрати при 
максимальній дії потоку на русловий процес, виділяючи при 
цьому чотири витрати: 1) висока межень; 2) втрати при 
повноводді та повені безпосередньо до виходу води на 
заплаву, 3) витрати в межах заплавних країв; 4) витрати, 
що відповідають максимальному затопленню заплави. Усі
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перераховані витрати створюють свої руслові форми, але 
вплив руслових кар'єрів на режим річки відповідає тільки 
двом останнім у цій градації.

За С.Г. Алтуніним руслоформуючим вважається 
максимальна витрата, що повторюється один раз у 5 -  10 
років. Більш конкретні і, як підтверджуються дослідженнями 
на ріках Карпат, краще відповідають їх режиму, рекомендації 
в роботі B.C. Лапшенкова [7]. У них руслоформуючою 
вважається витрата повноводдя або повені, з забезпеченістю 
максимуму в 1 %, середня за 2-3 декади для піщаних русел і 
3-7 днів для гравійно-галькових. Це відповідає найбільш 
стійкому руслу при умові рівноваги, коли дані наноси 
лежать нерухомо. Проте достатньо невеликого збільшення 
потоку води, і вони почнуть розливатися. Рубіжний стан 
рівноваги визначається, згідно з [2], величиною швидкості 
розливу:

V = V . Н2 (2)
д£ V -‘швидкість розливу;
V -  Швидкість розливу при глибині потоку Н = 1 м, 

яка визначається за спеціальним графіком.
Для більшості річок Чернівецької області характерна 

наявність нашарування, тобто відмитого крупнозернистого 
матеріалу, що прикриває поверхню алювію від розливу. 
Формується це нашарування в маловодні періоди й при 
значній різниці у величині донних відкладів.

Стійкість русла річок при річних витратах води, 
величини розливу й переміщення піску, гравію, гальки і їх 
сумішей розраховується за формулами, що приводяться в 
працях B.C. Кнороза [5], Лапшенкова B.C. [7], С.Г. Алтуніна 
[1] та ін.

Сучасні річки в переважній більшості знаходяться в 
стані рівноваги. При її порушенні розвиваються процеси, 
які згодом приводять знову до попереднього етапу рівноваги, 
але на новому рівні. Більшість розрахункових методів 
прогнозу інженерного втручання в режим річок опираються 
їіа цю властивість до саморегулювати, виходячи з параметрів 
стійкості русла. Важливим чинником руслового процесу є 
стік наносів, особливо донних. На річках Карпат й 
Прикарпаття спостереження за останніми не ведуться, а якраз 
гірські і персдгірські річки, до яких належить більшість
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водних артерій Чернівецької області, переносять велику 
кількість донних наносів. Складний характер їх руху, 
відсутність приладів для вимірювання привели до того, що 
оцінка стоку донних наносів має великі розбіжності. За 
деякими оцінками стік донних наносів складає різницю від 
10% до 50% сумарних.

Поряд з цим, у працях багатьох зарубіжних авторів, 
наводяться дані про те, що донні наноси в умовах подібних 
до річок Чернівецької області у декілька разів перевищують 
завислі. На основі таких досліджень Е.П. Матвєєвої, А.М. 
Ніколаєва [7] пропонуються формули для розрахунків 
сумарного стоку наносів на території Чернівецької області.

З них випливає, що видобуток алювію на певній ділянці 
річки не може бути безперервним, враховуючи складний 
характер руху донних наносів.

Необхідно, щоб на грядах накопичився матеріал, 
сформувалась відмостка.

Крупний м атеріал, якщ о не відбувається його 
подрібнення, не знаходить застосування в будівництві. Тому, 
замість того, щоб створювати терикони на берегах річок, 
бажано повертати його на гряди з метою штучного 
формування відмостки та умов для відкладання наносів.

Третім чинником руслового процесу є умови, що 
обмежують його вільний розвиток. Це, перш за все, виходи 
корінних порід у руслі та по боках долини, звуження її.

Перше й друге часто зустрічається не тільки в гірських 
умовах, але й на рівнині. Річки часто використовують для 
стоку тектонічні розломи, тріщини, синклінальні пониження 
тощо. Наприклад, складні меандри р. Дністер у межах 
Чернівецької області обумовлені тектонічною будовою 
території і є врізаними. Врізані меандри поширені й у 
гірській частині території області, де вільний розвиток 
процесу спостерігається лише в невеликих річок або в умовах 
успадкованих широких долин. Але в останньому випадку 
часто виходи твердих корінних порід у руслі обмежують 
вільний його розвиток.

Велику роль відіграє будова долини та опір розмиву 
порід, що їі складають. За приклад можна взяти верхню 
частину течії р. Прут у зоні поширення тонкоритмічного 
піщаникового флішу. Хоча річка тут протікає в широкій
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успадкованій долиці, русло річки являє собою невеличкі 
водоспади, які стікають зі слабонахилених пластів флішу 
Нижче за течією, у груборитмічному сланцевопіщаному 
фліші вимиваються пласти сланців, які руйнуються не тільки 
від впливу проточної води, але й від простого змочування 
Утворюється прямолінійне русло, вільний розвиток якого 
обмежується шаром піщанику, що важко розмивається і являє 
собою прямовисну стіну (хутір Підлісний, с.м.т. Яремча).

Ще нижче знаходиться ділянка прямолінійного русла, 
захаращ еного глибовим м атеріалом  з підвищ еними 
позначками дна. Далі йде врізана меандра, досить велика 
для гірських річок з добре вираженим, рухомим при високих 
повенях пляжем.

Таким чином, русловий процес гірських річок різко 
змінюється в залежності від впливу обмежуючих чинників.

До числа чинників, які обмежують русловий процес, 
належать і такі коливання базисів ерозії, що викликаються 
тектонічними причинами, змінами водності, а також місцевих 
базисів ерозії, що в складних тектонічних ум овах 
Чернівецької області різні за значенням і часом.

Русловий кар’єр також викликає зниження базису ерозії 
для ділянки річки, що знаходиться вище, пожвавлення ерозії 
на ньому і зменшення нахилів русла на ділянці річки, що 
розміщена нижче.

Гідрологічні споруди в руслах річок у вигляді гребель, 
обмеження пропускної здатності русла й заплави дамбами 
для випрямлення русел або під 'їздам и для мостів є 
місцевими базисами ерозії.

До обмежуючих чинників відносять також вплив 
рослинності на берегах річок, процеси кригоутворення. Річки 
Чернівецької області мають складний криговий режим. 
Внаслідок частих відлиг і похолодань утворюються затори, 
зажими криги на берегах, які при промивах приводять до 
різких руслоутворюючих процесів.

Особливо характерні вони для річок Дністер і Прут. 
Новеневий режим річок Чернівецької області приводить до 
того, що донні наноси більш рухомі, ніж у річок зі стійкою й 
тривалою меженню.

Алювій у руслах річок зосереджений у грядах різних 
рівнів і верхніх б’єфах підпірних споруд (гребель), де його
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відклади також мають часто грядову форму. Особливості 
формування руслового алювію в літературі розглядаються 
достатньо глибоко [1], починаючи від рівня окремої частинки
до макроформ.

Це дає можливість прогнозувати та розробляти
видобуток річкового алювію в руслових кар'єрах.

Важливою є характеристика формування алювію верхніх 
б’єфів водосховищ та інших підпірних споруд, наприклад, 
використаних для лісосплаву на гірських річках Карпат, 
особливо на р. Черемош.

На невеликих рівнинних річках і тимчасових потоках 
відклади наносів складаються переважно з глин, суглинків, 
пісків і мають форму клина, об'єм якого можна вирахувати 
за формулою цієї фігури :

т
Ш = ^-(2 а + а ,)Ь -г ,т 7‘ (14),

О
де -  об'єм нанесених відкладів (м3);
а -  ширина водойми в межах загати;
а -  ширина річки в зоні виклинювання;
Ь1-  висота відкладів наносів, тобто різниця у висотах 

відкладів біля загати й рівня води в нижньому б’єфі;
2, -  довжина водойми.

Чистка водойми дасть будівельний матеріал і дозволить 
далі її використовувати. Так, при вивченні наносів у водоймі 
біля с. Дубівці Чернівецької області виявлені спресовані 
глини, які можна використовуватияк прекрасний будівельний 
матеріал.

На гірських і передгірських річках верхні б’єфи гребель 
заносяться з допомогою гряд, що рухаються до загат.

Ці гряди складаються з гравію, гальки, валунів, частково 
з піску та мулу. Зростання гряд зони виклинювання підпору 
у висоту відбувається швидше, ніж у руслі, внаслідок 
особливостей гідрологічного режиму.

Видобуток землечерпалками руслового алювію з великих 
водосховищ через глибину практично неможливий, але з гряд 
зони виклинювання підпору видобуток необхідний. Це дасть 
змогу продовжити термін служби водосховищ а, й 
використати будівельний матеріал.
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Це в першу чергу стосується Д н істровського  
водосховища, без чого термін придатності його може стати 
у 5-7 разів меншим від запроектованого. Однак обсяг 
видобутку може лише незначною мірою перевищувати 
середній обсяг стоку наносів за рік, згідно формул, поданими 
в працях [9], [10], [11], у зв’язку з особливим режимом 
формування гряд у зоні виклинювання підпору й не повинен 
відповідати максимальному стоку донних наносів річки.

Необхідно виділити також алювіальні відклади конусів 
виносу селевих потоків і делювіальні шлейфи біля підніжжя 
схилів. Останні можуть використовуватись як джерела 
гравійно-галькових сумішей, запаси їх, згідно з [10], досить 
значні, використання екологічно безпечне, але внаслідок малої 
спресованості, насиченості водою їх видобуток має деякі 
технічні труднощі.

У Чернівецькій області поширені водно- та болотно- 
кам’яні селі, конуси виносу їх складаються з крупного 
валунно-глибового матеріалу з різними домішками. Усього 
на території області, згідно з [11], є 42 конуси виносу селей.

Видобуток будівельних корисних копалин з русел річок 
потрібно проводити з урахуванням здатності річки до 
саморегулювання. При недостатньому посту панні наносів 
виникнуть розмиви дна, збільшаться глибини, зменшиться 
ширина, знизиться здатність річок для саморегулювання.

Видобуток будівельних корисних копалин з руслових 
форм приводить до розвитку глибинної ерозії. Вільні 
меандри переміщаються вниз за течією за рахунок зростання 
поздовжньої складової швидкості їх руху, зменшуються 
радіуси кривизни звивин, відмирають рукави, збільшуються 
розміри островів, осередків.

Видобуті нагромадження компенсуються повільно. Це 
обумовлює необхідність перерви в роботі руслових кар’єрів 
протягом декількох, навіть десятків років.

Найбільше наносів формується на перехідних ділянках 
гірських річок у рівнинні. Складні гідрологічні процеси 
призводять до багаторукавності річок, формування островів 
та осередків за рахунок інтенсивної .акумуляції наносів. 
Довжина таких ділянок залежить від кількості крупних 
наносів, що поступають з верхів’я: чим вона більше, тим довша
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ділянка. Ці ділянки найбільш перспективні для створення 
руслових кар’єрів.
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Bourka Л. Уо.
peculiarities of the formation, location and extraction of 

building materials deposits in the river beds and flood-plains 
of Chernivtsi region rivers.

Summary
The peculiarities of accumulation of the river-bed and the 

flood-plain inertial m aterials are considered w ith in  the 
conditions of hydrologic regime of the rivers in Chernivtsi 
administrative region. Substantiated are the possibilities of the 
quarries creation and the norms of building deposits extraction 
with consideration of the rivers self regulating abilities.

УДК 551.524.3 (477.87)
Власова LB.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ 
ЗАКАРПАТТЯ

У Закарпатті виділяють такі чотири класи ландшафтів: 
рівнина, передгірська рівнина, низькогір'я та середньогір'я.

Р івнинній м ісцевості відповідаю ть такі ф ізико- 
географічні області, як Закарпатська низовина та Передгірська 
рівнина. Закарпатська низовина займає найбільшу частину 
рівнинної території Закарпаття з висотами від 100 до 200 м. 
Тут переважають ландшафти акумулятивних рівнин. На 
Дернових грунтах поширені лучні формації.

Передгірська рівнина є перехідною фізико-географічною 
областю від низовини до низькогір’я, яка характеризується
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загальним підняттям місцевості від 200 до 400 м і слабо 
розчленована окремими пагорбами. Тут, на дерново- 
буроземних грунтах, поширені буково-дубові ліси та 
рослинність вторинного походження.

Далі до півночі, північного сходу передгірська рівнина 
переходить у низькогірні райони, які займають значну 
частину півночі та північного сходу Закарпатської області. 
Тут переважають висоти від 400 до 800 м н.р.м. Територія 
низькогір'я покрита смереково-буковими лісами та 
трав’янистими формаціями на бурих гірсько-лісових 
грунтах.

Вище 800 м розташована середньогірська частина 
Закарпаття. Вона характеризується окремими височинами 
й гірськими хребтами, причому на північному сході хребти 
більш пологі, а на південному сході - вони круті, їх висоти 
досягають приблизно 2000 м н.р.м. Поміж гірськими 
хребтами та височинами розташовані середньогірські 
полонини [2]. Своєрідна ландшафтно-орографічна структура 
Закарпаття значною мірою впливає і на кліматичні 
особливості області.

У зв’язку з цим доречно розглянути характер розподілу 
середньомісячних багаторічних приземних температур 
повітря залежно від абсолютної висоти розташування пунктів 
спостереження. Для реалізації поставленого завдання 
використовувались дані 29 метеорологічних станцій, 
розташованих на різних висотах у межах Закарпаття. На 
підставі цих матеріалів виконано статистичний аналіз 
залежності середніх багаторічних температур повітря від 
висоти метеорологічної станції, розраховані коефіцієнти 
кореляції та вертикальн і градієнти призем них 
середньомісячних температур повітря.

Розподіл середньомісячних багаторічних температур 
повітря залежно від висоти розміщення метеорологічної 
станції чітко відрізняється за сезонами року. В усі пори 
року спостерігається спад багаторічної призем ної 
температури повітря з висотою, за винятком січня в 
передгірській рівнині, де в окремих котловинах застоюється 
повітря. Завдяки цьому виникає інверсія (підвищення 
іемператури з ростом висоти). Але цей висновок не 
забезпечений достатніми спостереженнями.
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Ш видкість 'зниження температури з висотою в 
різноманітних ландшафтно-орографічних районах області 
різна. В низовинних районах Закарпатської області градієнт 
приземної температури значно змінюється: у січні вона 
досягає 2 °С /1 0 0  м, у лютому - 2,2 °С /100  м, в березні -0,5 
°С- /1 0 0  м. У літні місяці швидкість зміни температур з 
висотою коливається від 0,4 до 1,6 °С /100  м. В осінні місяці 
швидкість зміни температури зменшується до 0,50 °С /100  
м.

Для передгірської рівнини в січні середньомісячна 
температура підвищується з висотою, а, починаючи з лютого 
і в наступні місяці -  температура з висотою понижується, 
причому досить швидко - на 0,75 °С /1 0 0  м у квітні й травні.

Для низькогір’я характерне зниження температури з 
висотою у всіх місяцях року. Проте в січні швидкість 
зниження складає 0,25 °С /1 0 0  м, в лютому - 0,50 °С /1 0 0  м, 
а починаючи з березня - майже 0,75 °С /1 0 0  м, потім вона 
зменшується і зберігається біля 0,50 °С /1 0 0  м в усіх інших 
місяцях. У грудні швидкість зміни температур з висотою 
зменшується.

Загалом від’ємні величини щільності зв ’язків між 
температурою повітря й висотою спостереження має яскраво 
виражений сезонний хід. На висотах від 106 до 199 м 
коефіцієнти кореляції коливаються в межах від -0,27 до - 
0,90. Починаючи з січня і до травня коефіцієнт кореляції 
поступово зменшується від -0,83 (січень) до -0,27 (травень). 
Далі, у червні, спостерігається різке збільшення коефіцієнтів 
кореляції (-0,53). Він сягає -0,90 у серпні, різко зменшуючись 
до -0,34 у вересні. Приблизно таким же він залишається до 
кінця року.

У передгір’ї (висоти від 200 до 400 м) майже всі 
коефіцієнти кореляції від’ємні, лише в січні він додатний і 
дорівнює 0,14. Варто зазанчити, що додатний коефіцієнт 
кореляції свідчить про те, що приземна температура з висотою 
не спадає, а зростає, тобто спостерігається інверсія. Це єдиний 
місяць, коли в Закарпатті середня приземна температура з 
висотою зростає, на відміну від Передкаргіаття, де інверсія 
спостерігається у всіх трьох зимових місяцях [1]- 
Порівнюючи з попереднім фізико-географічним районом, 
коефіцієнт кореляції змінюється від -0,46 до -0,84 і

73



Власова І.В.

максимального значення набуває в липні. Він різко змінює 
значення гіри переході від січня до лютого (-0,79 і -0,56), та 
від жовтня до листопада (-0,9 і 0,46) у всіх інших місяцях 
значення коефіцієнтів кореляції коливається майже на 
одному рівні.

На висотах від 400 до 799 м (низькогір’я) коефіцієнти 
кореляції мають великі значення і коливаються в межах від 
-0,54 (лютий) до -0,96 (листопад). Це говорить про те, що 
щільність зв'язку на даних висотах велика й доходить майже 
до одиниці.

Що ж до середньогір'я, то аналіз характеру зміни 
середньомісячних багаторічних приземних температур 
повітря з висотою дуже ускладнений, бо тут маємо лише З 
пункти спостереження, розміщені на висотах 850 м, 875 м та 
1140 м. Тому лише орієнтовно можна передбачити, що з 
висотою у цьому регіоні в середньому приземна температура 
повітря знижується, але швидкість зміни її невелика.

Підсумовуючи викладене, зазначимо:
У Закарпатській низовині протягом трьох зимових 

місяців приземна середньомісячна температура повітря з 
висотою змінюється в межах від 2,20 до 1,50* С /1 0 0  м.

У передгірській рівнині в січні відмічається слабка 
інверсія, але малі значення коефіцієнтів кореляції вказують 
тільки тенденцію зробленого висновку.

У низькогір'ї протягом усього року температура повітря 
висотою понижується в межах 0,30 - 0,40 °С /100 м у січні, 
лютому та грудні, 0,50 - 0,60 °С /100  м у червні, липні, серпні, 
вересні, жовтні, листопаді і 0,70 - 0,80 °С /1 0 0  м у березні, 
квітні, травні.

Збільшення швидкості зниження температур повітря з 
висотою у весняні місяці пов’язане з тим, що в цю пору року 
у верхніх частинах низькогір’я ще зберігається сніговий 
покрив, в той час, як на нижній частині низькогір’я він уже 
відсутній. Таке положення зумовлює значне охолодження 
приземних шарів повітря у верхній частині низькогір’я, де 
за рахунок того, що сніг активно випромінює довгохвильову 
радіацію, поверхня стає діючою, тому відповідно і повітря 
приземних шарів інтенсивно охолоджується.
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V l a s o v a  I . V .
Some peculiarities of temperature regime in Zakarpattia.

Summary
The studies proved correct that the temperature fall speed 

is different for different altitudes. A slight inversion is observed 
in a foothill plain in January. The connection density indices 
between the temperature and the altitude possess vivid seasonal 
character.
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РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
РЕСУРСІВ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ АПК 
(НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

АПК є найбільшою міжгалузевою виробничо-економічною 
системою народного господарства й важливим об’єктом 
наукових досліджень економічної та соціальної географії. 
Від його успішного розвитку залежить рівень життя 
населення та оздоровлення соціально-економічної обстановки 
в суспільстві в цілому та окремих регіонів країни. Але для 
ефективного функціонування АПК і його окремих ланок на 
сучасному етапі необхідні такі умови: самостійність; 
матеріальна зацікавленість та економічна відповідальність 
товаровиробників; гнучкість ціноутворення; конкуренція 
виробників товарів і послуг; матеріально-фінансова та 
структурна збалансованість усіх ланок АПК; упорядкована 
система кредитування та оподаткування підприємницької 
Діяльності; розвинута інфраструктура, особливо агросервіс; 
р івноправн ий  р о зви ток  різних форм власності й
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господарювання в АПК тощо. Крім того, ефективність його 
функціонування має регіональну особливість і знаходиться 
в тісній залежності від характеру та раціонального 
використання агроресурсного потенціалу в цілому й 
земельних ресурсів, зокрема.

Земельні ресурси, які є важливим елементом природно- 
територіальних комплексів, разом з тим складають природну 
основу для розвитку та формування АПК, що спеціалізуються 
на виробництві окремих видів продукції рослинництва й 
тваринництва. Земельні ресурси виступають як конкретний 
важіль, поєднуюча ланка взаємодії всіх складових АПК, в 
основі яких лежить сукупна продуктивність землі та інших 
видів природних ресурсів, а також людської праці. Здатність 
виробляти ту чи іншу продукцію рослинництва або 
тваринництва на певній території лежить в основі природного 
та суспільного відтворювального процесу в сільському 
господарстві, яке є важ ливим елементом у 
взаємообумовленому функціонуванні ПТК і АПК.

Землі сільськогосподарського  призначення 
використовуються у вигляді сільськогосподарських угідь: 
орних земель, багаторічних насаджень, сіножатей і пасовищ. 
Структура сільськогосподарських угідь обумовлює масштаби, 
структуру, спеціалізацію та поєднання різних типів АПК. Від 
продуктивності сільськогосподарських угідь значною мірою 
залежать розміри сільськогосподарських підприємств, 
ступінь інтенсивності й виробничий напрям сільського 
господарства, зокрема співвідношення між рослинництвом і 
тваринництвом.

Аналіз використання земельних ресурсів як основу 
ефективного функціонування АПК нами проведено на 
прикладі Чернівецької області, розташованої в різних 
ландшафтно-екологічних зонах - рівнинній, передгірській і 
гірській . Кожна із зон в ідр ізн яється  структурою  
сільськогосподарських угідь, їх продуктивністю. Ці 
відмінності, по-перше, позначаються на видовому складі 
вирощуваних сільськогосподарських культур, їх урожайності, 
структурі поголів’я худоби, на виробничій спеціалізації зони 
і, по-друге, вони певною мірою впливають на спеціалізацію 
галузевих підкомплексів обласного АПК.
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Важливими х а р а к т е р и с т и к а м и  р а ц і о н а л ь н о г о  
використання земельних ресурсів обласного А П К  є динаміка 
структура, розміщення, продуктивність та економічна оцінка 
сільськогосподарських угідь. Земельний фонд Чернівецької 
області становить 809,6 тис. га, в т.ч. на сільськогосподарські 
угіддя по всіх категоріях господарств припадає 476,1 тис. га 
(або 58,8 %). У 1994 р. на колективні господарства, радгоспи, 
МГП і селянські (фермерські) господарства припадало 302,8 
тис. га сільськогосподарських угідь, що складає 37,4 % від 
тери тор ії об л аст і, або 75 % від  їх загал ьн о го  * 
землекористування площі вищезгаданих землекористувачів. 
Разом з тим, у зв'язку із виникненням різних форм власності 
в аграрному секторі області відбувається перерозподіл 
сільськогосподарських угідь між землекористувачами. Значно 
збільшилась площа сільськогосподарських угідь в т.ч. ріллі, 
в користуванні фермерських господарств. Так, якщо в 1993 р. 
в користуванні фермерських господарств було 1578 га 
сільськогосподарських угідь, в т.ч. 1377 га ріллі, то в 1994 р. 
ці показники відповідно становили 2718 га і 2318 га. У 
порівнянні з загальнодежавними показниками площі 
сільгоспугідь в АПК області зменшуються повільнішими 
темпами. Разом з тим, процес вилучення їх триває. Так, у 
1994 р. порівняно з 1990 р. вони скоротилися на 2,2 тис. га, 
що підтверджує як важливість інтенсифікації сільського 
господарства області, необхідність обгрунтуваня їх нових 
резервів і напрямків, так і потребу в подальшій оптимізації 
та раціоналізації землекористування.

У с ільсько го сп о д ар сько м у  освоєнн і зем ель 
спостерігаються значні територіальні відмінності. Висока 
частка сільськогосподарських угідь в Новоселицькому (85,2 
%), Кельменецькому (79,8 %), Герцаївському (76,0 %), 
Застазиівському (74,7 %), Кіцманському (74,8 %) районах, 
а значно менша - у Путильському (28,7 %) і Вижницькому 
(35,4% ).

С труктура сільськогосподарських угідь області 
характеризується абсолютним переважанням ріллі. II питома 
вага досягла 72,0 %, а в колективних сільськогосподарських 
підприємствах і радгоспах -  80,0 %. У структурі сільгоспугідь 
також спостерігаються значні територіальні відмінності. Так. 
найвища частка ріллі в Новоселицькому, Кельменецькому,
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Герцаївському, Глибоцькому, Кіцманському районах, де цей 
показник коливається від 85,4 % до 75,0 %, найменша -  в 
С тороож и н ец ьком у  (64,1 %) і Вижницькому (64,4 %) 
районах, тобто найбільша площа ріллі є в рівнинній і 
передгірській зонах області. Така територіальна відмінність 
ство р ю є можливості для розвитку в рівнинній зоні 
спеціалізованих АПК рослинницького і тваринницько- 
промислових напрямків, а в гірській зоні - тваринницько- 
промислових. Щодо територіальних особливостей поширення 
сіножатей і пасовищ, спостерігаються такі пропорції: найвища 
частка сіножатей у Путильському (47,2 %), Сторожинецькому 
(15,8 %) і Вижницькому (11,2 %) районах, тобто найбільше 
їх припадає на гірську та частково передгірську зони. 
Найвища питома вага пасовищ в Путильському (43,6 %), 
Герцаївському (24 ,8  %), Вижницькому (20 ,3  %), 
Сторожинецькому (16,6%), Хотинському і Новоселицькому 
(відповідно 12,7 %і 13,8%) районах, тобто найбільше їх у 
гірській зоні та в районах рівнинної зони, розміщених на 
Хотинській височині.

Багатовікова культура землеробства в області та висока 
густота сільського населення дають м ож ливість 
використовувати під ріллю майже всі придатні землі, а її 
висока питома вага в структурі сільськогосподарських угідь 
створює сприятливі умови для інтенсифікації землеробства. 
Разом з тим велика розораність земель області - до 72 %, а в 
рівнинній зоні понад 86 % в умовах значних територіальних 
відмінностей у рельєфі, кліматі, лісистості, обробітку грунту 
важкими сільськогосподарськими машинами, активної 
хімізації та зрошувально-осушувальної меліорації веде до 
надмірного навантаження на природне середовище, 
поступового руйнування і деградації агроландшафтів. Тому 
в перспективі розвитку АПК необхідно враховувати названі 
екологічні обмеження, більш раціонально використовувати 
сільськогосподарські угіддя за рахунок підвищення родючості 
кожного гектара землі. Крім того, для подальшого підвищення 
ефективності використання сільгоспугідь, на нашу думку, 
необхідно: по-перше, трансформувати їх структуру., 
наприклад, малопродуктивні орні землі більш доцільно 
використовувати як сіножаті або пасовища, а в районах із 
сприятливими природно-кліматичними умовами (рівнинній

78



П риродні умови та ресурси

зоні) для плодовоягідних насаджень; по-друге, оптимально 
перерозподілити земельні наділи між різними формами 
власності.

Одним з основних показників, які характеризують 
раціональне використання землі в сільському господарстві, 
є структура посівних площ, яка залежить від потреб народного 
господарства в різних видах сільськогосподарської продукції, 
а також від природних та соціально-економічних умов, 
врешті-решт ця сама структура є фактором, який впливає на 
ефективність функціонування всіх ланок АЛК. Посівна площа 
в 1994 р. становила 337 тис. га. У її структурі посівних площ 
частка зернових складає 39,6 %, на технічні культури 
припадає 8,6 %, картоплю і овочі -10,6 %, кормові культури -
41,2 %.

Характерною особливістю структури посівних площ 
області є те, що орні землі використовуються переважно для 
виробництва зернових й особливо зернофуражних і кормових 
культур. Н айбільш а частка зернових у рівнинній і 
передгірській зонах, а саме: у господарствах Кельменецького 
району вона становить 10,6 %, Новоселицького 10,4 %, 
Заставнівського - 9,4 %, Сокирянського - 8,5 %, Вижницького 
- до 3% і практично не вирощують зернові культури у 
Путильському районі.

Головною зерновою культурою є озима пшениця На неї 
припадаї понад 38 % усіх посівних площ, зайнятих зерновими 
культурами. Вирощують також жито, ячмінь, кукурудзу, 
гречку тощо. Урожайність зернових становить 39,6 ц /г а , що 
на 11,6 ц /г а  більше, ніж у середньому в Україні.

Розвиток зернового господарства визначає ефективність 
не тільки рослинництва, а й другої основної галузі сільського 
господарства - тваринництва. Понад 40 % усього валового 
збору зернових становить фуражне зерно, тобто зерно, яке 
використовую ть у твар и н н и ц тв і. О сновними 
зернофуражними культурами в області є: ячмінь, кукурудза, 
овес, а також зернобобові, на які в структурі посівних площ 
зернових культур припадає понад 55 %. Хоча більшість із 
цих культур використовується і як. продовольство, але 
основна частина їх валового збору надходить для потреб 
тваринництва. На базі виробництва зерна створений
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своєрідний зернопродуктовий підкомплекс АПК по заготівлі, 
зберіганню й первинній обробці продукції.

Значну роль в ефективному використанні орних земель 
і в агропромисловій інтеграції відіграють технічні культури, 
особливо цукрові буряки, які в структурі посівних площ 
області займають 7,2 %, а в структурі технічних культур 
понад 80 %. Основні площі цукрових буряків зосереджені в 
рівнинній зоні, що пояснюється їх вимогливістю до 
кліматичних умов. Значна концентрація посівних площ 
цукрових буряків в області, урожайність яких сягає понад 
300 ц /г а ,  (у деяких  районах -  К іц м ан ськом у , 
Заставнівському, Новоселицькому -  понад 400 ц /га ) , а також 
раціональне розміщення 4-х цукрових заводів сприяло 
формуванню бурякоцукрових підкомплексів в АПК області.

Основою для формування плодоовочевого підкомплексу 
в області є овочівництво та плодівництво. Овочі вирощують 
у всіх адміністративних районах, але висока концентрація 
посівних площ під овочевими культурами властива для 
господарств Новоселицького (6,4 %), Заставнівського (5,4 
%), Кіцманського (4,6 %) і Кельменецького (3,9 %) районів. 
Товарне садівництво розміщене в основному в рівнинній зоні.

Важливе місце в раціональному використанні землі, а 
також в агропромисловій інтеграції області відіграють 
кормові культури, частка яких становить 41,2 % посівних 
площ. У зв’язку з невисокою питомою вагою природних угідь 
у структурі сільгоспугідь області, польове кормовиробництво 
відіграє провідну роль у розвитку тваринництва, яке має 
чітко виражені цикли виробництва і характеризується 
значною продуктивністю. І як результат, на базі ефективного 
розвитку галузей тваринництва на території області 
сформувалися сп ец іал ізован і п ідком плекси  -  
м’ясопромисловий, молочнопромисловий.

Аналіз використання земельних ресурсів, в т.ч. і 
сільгоспугідь, свідчить, що вони використовуються 
раціонально й ефективно, впливають на функціонування 
окремих спеціалізованих підкомплексів та АПК області в 
цілому Підтвердженням цього є аналіз такого основного 
показника, що характеризує ефективність їх використання, 
як обсяг валової продукції сільського господарства в 
розрахунку на 1 га сільгоспугідь, або обсяг валової продукції
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рослинництва в розрахунку на 1 га сільгоспугідь і на 1 га 
ріллі. Так, у цілому гіо області обсяг валової продукції 
сільського господарства в розрахунку на 1 га сільгоспугідь 
становить 13,7 тис. крб., а обсяг валової продукції 
рослинництва на 1 га сільгоспугідь - 6,2 тис. крб., на 1 га 
ріллі - 8,8 тис. крб. у цінах 1990 р. Але ці показники мають 
суттєві територіальні відмінності в різних районах, а також 
в межах природно-господарських зон. У рівнинній зоні вони 
відповідно становлять: 15,3 тис. крб., 8,4 тис. крб. і 10,4 тис. 
крб.; передгірській -14,1 тис. крб., 7 ,3тис. крб., 9,2 тис. крб.; 
гірській -10,4 тис. крб., 5,0 тис. крб., 6,4 тис. крб.

Про економічне значення земельних ресурсів  в 
агропромисловій інтеграції свідчать дані економічної оцінки 
земельних ресурсів, розрахованої В .П .Руденком [3]. 
Виходячи з розрахунків природноресурсного потенціалу, на 
земельні ресурси в Чернівецькій області припадає 50 %, а в 
таких  районах  як К ельм ен ец ьки й , К іц м ан ськи й , 
Новоселицький і Заставнівський вони відповідно становлять
80,3 %,78,9 %, 74,4 % і 63,7 % сумарної вартості природних 
ресурсів. Найменшу питому вагу земельних ресурсів у 
структурі ПРП мають Путильський (7,1 %), Вижницький 
(23,7 %), Сторожинецький (32,6 %) і Глибоцький (38,7 %). 
Щодо забезпечення населення області земельними ресурсами, 
то цей п оказн и к  трохи  ниж чий від  
середньореспубліканського, але в таких районах як 
К ельм енецький , С о к и р ян ськи й , З а ст ав н ів сь к и й , 
Новоселицький він вищий у 1,5-2 рази.

Отже, проведений нами аналіз використання земельних 
ресурсів області дозволяє зробити висновок про те, що 
можливості екстенсивного шляху в землекористуванні 
практично вичерпані. Тому близька й віддалена перспектива 
розви тку  АПК Ч ер н ів ец ь к о ї області п о в ’я за н а  з 
інтенсифікацією використання земельних ресурсів. Вона може 
бути досягнута за рахун ок  впровадж ення науково  
обгрунтованих систем ведення господарства, раціонального 
використання кожного гектара сільгоспугідь і підвищення 
їх родючості, активного проведення меліорації земель, 
раціональної територіальної організації АПК в умовах 
господарювання.
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Rational land resources utilisation as a basis for effective 
functioning of agroindustrial complexes (on the example of 
Chernivtsi administrative region).

Summary
The agricultural land utilisation state analysis is presented 

in this article,as well as the analysis of its (land utilisation) 
role in the development of agroproductional complex of 
Chernivtsi administrative region. Territorial peculiarities and 
differences in agricultural lands utilisation within the region 
are examined, their influence upon the agro-idustrial complex 
(AIC) formation is cleared up. Outlined are the prospects and 
optimal ways of agricultural land utilisation for further rise of 
the regional AICs effectivity.

УДК 911.3:312
Руденко В.П., Туркін 0 .0.

ЦІННА ПРАЦЯ ПРОФЕСОРА A.C. СИНЯВСЬКОГО 
ПРО ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗРУШЕННЯ В 

НАРОДОНАСЕЛЕННІ УКРАЇНИ
У творчій спадщині проф. A.C. Синявського значне місце 

займають праці, присвячені розробці фундаментальних 
проблем географії населення, населених пунктів, аналізу
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демографічних особливостей розвитку як окремих регіонів 
так і України в цілому. Особливо важливе значення мають 
серед них такі дослідження вченого, як: “Проф. В.Б 
Антонович як географ України (3 нагоди 20-річчя смерті)” 
//З а п и с к и  Київського Інституту народ, освіти (K., 1928.- 
N 2 ) ; “Географія населення Холміцини та Люблінщини” 
(Варшава, 1990-1902); “Населення Чернівецької області” 
(Чернівці, 1946); “Методологія економгеографії (основні 
питання) і схематичний нарис програми” (К ,, 1927).

Одним з незаперечних здобутків вітчизняної демографії, 
географії населення, історичної географії є, безсумнівно, 
рукописний нарис A.C. Синявського “До руху населення в 
Степовій Україні (зрушення серед меннонітів)” 1930 року, 
що зберігається в Інституті рукописів ЦНБ ім. В.І 
Вернадського НАН України (фюнд X, N 18105, 23 ст.) і 
друкується нижче. Інтерес до цієї неопублікованої статті 
вченого пов’язаний з кількома обставинами. По-перше, в ній 
на широкому історичному тлі глибинно розкриваються 
складні проблеми заселення, розвитку народонаселення 
Півдня України впродовж 1750-1930 рр. По-друге, розробка
A.C. Синявського проливає світло на розвиток українсько- 
німецьких взаємин, зокрема релігійних, оскільки всебічно 
аналізує історико-географічні зрушення серед однієї з 
німецьких релігійних меншин -  меннонітів, що відбувалися 
в Степовій Україні. По-третє, дослідження вченого є неспрос
товним свідченням варварської колонізаційної політики 
російського самодержавства, що “вогнем і мечем” руйнувала 
сформовану протягом віків усталену українську общину, 
систему українських поселень Придніпров’я і Причорномор’я, 
святиню україн ства -  Зап ор ізьку  С іч, займаючись 
“переселенням народів” , знищуючи вільнодумство та 
демократизм.

Зупинимось на вказаних особливостях праці A.C. 
Синявського детальніше. Вчений відзначає, що незважаючи 
на спустошливі війни, які обезлюднювали Степову Україну 
впродовж  століть, наперекір  політиці царизму, що 
скасувавши Запорізьку Січ виселяла українських козаків 
по всіх усюдах “неісходимих” - на Соловки, до Сибіру, на 
Кубань, а натомість переселяла чи заохочувала заселення у 
Придніпров’ї та Причорномор’ї росіян, сербів, шведів, німців
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тощо, незважаючи ні на що, “місцеве українське населення, 
збільшуючись й підносячись культурно, особливо з 
запровадженням земства, утворило в цих краях українську 
етнографічну амальгаму” [ 1 ].Серби-колоністи, великороси, 
що були поселені за Потьомкіиа коло Дніпровських порогів, 
цілковито асимілювались з українським населенням. Лише 
окремі назви новосербських поселень та прізвища Ларіних, 
Дугіних, Вахромеєвих та деякі етнічні , побутові й соматичні 
особливості свідчать про походження їх з відповідних 
прабатьківщин.

Особливе значення, на думку A.C. Синявського, для всієї 
південної України мала німецька колонізація й, зокрема, для 
низки районів колонізація німців-меннонітів. Меннонітське 
братство (від імені проповідника Менно Сімонса) своєю 
спрямованістю  п о в ’язане з зах ідно-європейським  
реформаційно-радикальним сектантським рухом XVI-XVII 
ст., в ідеях якого переважали соціальні мотиви первісного 
комуністичного християнства. Менно Сімонс, уродженець 
Голландії, активно боровся в церковній громаді проти всякого 
духівництва, присяги, війни, всілякої кари, за утвердження 
нового соціального укладу - “царства свободи і радощів”, 
повної релігійної волі, рівності людей, безумовної спільності 
майна і т.п. Переселившись у 1540 р. з Голландії до Польщі 
в пошуках волі менноніти під утисками мілітаризованої 
Прусії в 1788 р. відгукнулись на “гостинне запрошення” 
Катерини II, що надавала чисельні пільги та привілеї 
переселенцям на “нові даремно невикористовувані багатющі 
землі” - “територію волностей Запорожських”. І хоч 
меннонітам напередодні було обіцяно землі поблизу гирла 
Дніпра, прибулі в Україну перших 228 родин Потьомкін 
поселив саме на острові Хортиця і в районі річки Хортиця 
на правому березі Дніпра, тобто в столиці Запорізької Січі. 
На перших порах ставлення корінного українського 
населення до колоністів, яким давалося більше землі та 
усілякої допомоги з боку царських властей, ясна річ, було 
настороженим. Однак, згодом працьовитість, великий рівень 
культури, економічне зростання нових поселенців, їх 
організованість, чесність і порядність здружили їх з 
українцями, що,6езсумнівно, поважали меннонітів.
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Незважаючи на важкі, особливо в перші десятиліття 
умови праці до кінця X V III ст. на степові землі України 
прибули ще 118 родин меннонітів, 90 родин німців-лютеран, 
904 -  шведських колоністів. Переселенці призвичаюються 
до місцевих особливостей природи, виробляють свої традиції 
в праці, наполегливо підвищують власний добробут, Зростає 
їх чисельність. Уже в 60-х роках XIX ст. 150 родин хортицьких 
меннонітів поселяється в басейні р. Молочної, що стає 
осередком подальшого розвитку німецько-українських 
взаємин. У цей же час утворюється й третя (поряд з 
хортицькою та молочанською) меннонітська округа поблизу 
Маріуполя.

Проф. A.C. Синявський грунтовно розкриває внесок 
німецьких переселенців у господарське освоєння краю. Серед 
найбільших німецьких колоній у Старій Хортиці, Канцеровці, 
Кічкасі, Шенвізе, Гальбштадті, поблизу Бердянська та 
Маріуполя розростались металургійна і металообробна 
промисловість, млинарство, олійництво, з’явились педагогічні, 
реальні та комерційні школи, друкарні, значні медичні 
установи.

Російські революції 1905-1907 рр., 1917 р., громадянська 
війна боляче відобразилися на релігійних німецьких 
меншинах. За переписом 1926 р, німців-меннонітів в основних 
колоніях нараховувалось лише приблизно 56 тис. осіб. 
Німецькомовне, як і корінне, населення зазнало величезних 
втрат. Значна частина колоністів у пошуках кращої долі 
виїхала в США, Канаду, Аргентину. Руйнувалися віковічні 
традиції, болісно заживали повоєнні рани.

Не менш складними виявилися для меннонітів і 
проблеми, пов’язані з будівництвом Дніпрельстану, що 
значною мірою охопив основний первинний осередок ні
мецької колонізації. Так, зокрема 3700 мешканців Старого 
Кічкасу з його 709 дворами змушені були переселитися за 
5 км і будувати Новий Кічкас і станцію Дніпрельстан. На 
острові Хортиця, де була чи не найоблаштованіша стара 
німецька колонія, жителі якої з надзвичайною пошаною, як 
до рідних ставилися до місцевих українських пам'яток історії, 
культури, природа, також відбулося переселення й практично 
нічого не залишило з надбаного працею меннонітів майже за 
півтора століття. A.C. Синявський, таким чином, залишив для
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нащадків цілу епопею народного ж иття німецьких колоністів 
у південній У країн і.
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ДО РУХУ НАСЕЛЕННЯ В СТЕПОВІЙ УКРАЇНІ
Зрушення серед меннонітів*
Степова Україна, зокрема Донбас, переживають 

надзвичайні міграційні зрушення. Ідуть значні зміни в 
національному складі населення території. “Новоросія” , що 
з часів скасування Запоріжжя, пережила певний період 
колонізаційний, коли слідом за слов'янськими виходцями- 
сербами, болгарами спочатку з ’явилися німецькі колонії, по 
Дніпру і Молочній, а далі грецькі і вірменські по інших 
ріках, переважно в південних частинах Степової України. 
Відбулося переселення з Криму греків(ще раніше почате на 
степи коло Маріуполя); виселювалися вірмени з кращих 
місцевостей на Дністрі й коло гирла р. Дону. Йшло заселення 
вільних земель кріпакам и з В еликороси , а також  
поміщиками з півночі, які одержували в Степовій Україні 
вільні землі при умові їх заселення.

Місцеве українське населення, збільш ую чись й 
підносячись культурно особливо з заведенням земства, 
утворило в цих краях певну українську етнографічну
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амальгаму. Від новосербських населень залишилися лише 
деякі назви, що нагадують історію місцевого населення та 
своєрідний тип однаково й навколо Л исаветграда 
З ін о в 'єв сь к а  ( “кр іпость св. Е лисавети” ) й коло 
Славвяносербська, коло сучасної Штеровки, Ново-Павлськи 
на Луганш ині та інш их місцевостях. У сучасному 
українському населенні залишилися схематичні ознаки, деякі 
етнічні, побутові й лінгвістичні особливості, які доводять його 
походження. Чорняві, стрункі, гостроносі, високі, гарні з себе 
чоловіки й жінки, колір їх вбрання, хусток нагадують про 
походження цього населення від сербів-колоністів, що 
прийшли сюди з далекої Сербії і Баната. Міцніше трималися 
болгари, греки, вірмени. З великоросів, поселених за 
Потьомкіна коло порогів, теж витворився особливий тип, що 
цілковито асимілювався з українським населенням. Тільки 
прізвища Ларіних, Дугіних, Вахрамеєвих серед українського 
населення та деякі етнічні соматичні особливості -  розрізи 
очей, колір волосся, фонетичні особливості вимови, свідчать 
про їх великороське походження.

Особливе значення для всього краю мала німецька 
колонізація й зокрема в деяких пунктах колонізація німців- 
меннонітів.

В останні роки йдуть величезні зрушення в етнічному 
складі в Донбасі, де нараховують 48 різних етнографічних і 
расових груп. К и тай ц і, що їх було під час війни 
підприємцями за допомогою уряду довезено для збільшення 
робочої сили, частково залишилися й після революції. Тут 
одружилися й утворилася нова монгол ьсько-слав’янська раса 
з перевагою всіх антропогенних особливостей монгольської 
раси. Іде щороку все поширення татар, що становлять серед 
робітників Донбасу, після росіян і українців, третю компактну 
масу зі своїми культурними установами, червоними кутка
ми, зі своїм представництвом. Збільшується контингент 
білорусів, збільшується і різноманітність великоруського 
елемента, що плине не лише з Центально-чорноземного краю 
й Центрально-промислового, а також з інших, самих далеких, 
частин РСФСР.

Значні зміни сталися в складі населення нових робочих 
селищ - 13 нових міст Донбасу і особливо таких значних як 
Огаліно, Артемівське, Луганськ і навіть окремих менших міст,
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то  зараз хутко забудовуються як Кадіївка, Криндачевка. 
Алчевське, Рутченково і інші.

Великі зрушення стали і в зв’язку з будівництвом 
Дні прел ьстану, не лише характера більш урбанізованих 
переселень і розміщення населення на нових селищах на 
території коло Дніпропетровського і Запоріжжя, а також і в 
етнографічному складі самого населення, особливо на самій 
території Поріжжя, навколо Кічкаса й Запоріжжя, де йде 
американським темпом, як і в Сталіно, зростання особливо 
міського населення, загальна урбанізація й націоналізація, 
диференціація.

Особливості національного складу Степової України 
визначилися в утворенні Радвладою цілої низки на
ціональних районів - німецьких, меннонітських, грецьких, 
єврейських, в зв’язку з новою колонізацією болгарських і ін. 
Виникає багато проблем задоволення й охорони національно- 
культурних потреб нового населення краю, що відбиває 
стихійні та еміграційні процеси, що все більшають і 
позначаються не лише в районах промисловості, а також і в 
сільськогосподарських, де там осідають німецькі ? елементи, 
у великих колективних об’єднаннях. Повстає ціла низка 
питань, які вимагали б спеціального вивчення. Тут лише пода
ється кілька зауважень про сучасне становище одного із 
колонізаційних елементів, про меннонітів що відіграли 
значну роль в минулому, в піднесенні економічної культури 
населення й почасти в релігійно-визвольних рухах на Україні, 
в утворенні сект штундистів, мальованців і тих сект, що перші 
зрушили, здавалося непохитні, традиції православ’я.

Проблема населення для кріпацької, що поширила свої 
кордони, Росії стала вже актуальною в першій половині 18 
сторіччя. В зв’язку з політичними завданнями - охорони й 
опанування новими територіями. Тому, Лисаветою указом 29 
грудня 1751 р. й спеціальною грамотою 11 січня 1752 р. 
доручалося “австрійської служби полковнику Хорвату 
набрати полки з сербів для заселення південно-західних 
кордонів території, вольностей Запорожських” , що хотілося 
підсилити охорону. їх підкерованими центральному Уряду 
збройними силами. Хорватом було організовано гусарський 
га Пандурський полки, добули, крім сербів, греки, чорногорці, 
болгари, молдавани, волохи, венгри. їх було поселено на
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правому боці Дніпра в сучасній З ін о в  євщ ині - особливим ; 
ротами, де і було утворено Нову Сербію. Пізніше було 
сформовано 4 полки - 2 гусарських, 2 пандурських в кожному 
по 20 рот, а рота мала не менше 200 людей. Землі було наділено 
на капітана по 100, поручика по 80, підпоручика по 70, 
прапорщика на 50 і на рядових по 20-30 четвертей (за старою 
мірою четверть рівна півтора десятини). Утворилися і 
своєрідні відносини в таких поселеннях. Одна частина рот 
мали захищати кордони; друга частина -  складала резерв і 
ходила на зміну першій частині рот в військовій службі на 
місці, коли перша виходила в далекий похід. Нарешті третя 
частина складала “фаміліяти”, що обробляли землі свої, а 
також і перших двох груп, коли їм доводилося нести 
військову службу - йти в похід.

З року 1864 Нову Сербію було перейменовано в Но
воросійську губернію із кількох полкових містечок утворено 
міста, а “шанси” названо воєнними поселеннями. За Катерини 
II проблема населення була поставлена в усю широчінь 
економічних і політичних завдань того часу в Степовій 
Україні. Указом 22 липня 1763 року покладається початок 
нового характеру колонізаційної політики, де відбиваються 
фізіократичні тенденції, які червоною стьожкою проходять 
через усі заходи уряду й навіть виявлялися в такому указі 
пізнішого часу, як указ про скасування Запоріжжя. В указі 
22 липня 1763 року було, між іншим, зазначено - “Ми знаючи 
простори земель нашої імперії вбачаємо найкорисніші 
місцевості до заселення й житла роду людського, що до цього 
ще часу залишаються даремно невикористаними, з яких 
немала кількість в надрах своїх мають невичерпані багатства 
різних металів, а також лісів, рїчок, озер і для комерції, що 
можуть бути використані, і морів маємо багато до 
розмноження “многих мануфактур, фабрик и прочих заводов 
способность великая. Сие подало причину в пользу всех 
наших верноподданных издать манифест 1762 г. декабря 4 
дня. Но, как в оном мы о желающих из иностранных в 
империи нашей селиться соизволение наше вкратце объявили, 
'го в пополнение оного повелеваем объявить следующее 
учреждение”.

У цьому “учреждении” серед інших політично-еко
номічного характеру пільг і привілегій було обіцяно також
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і забезпечення повної релігійної волі: “Всем прибывшим в 
империю нашу на поселение иметь свободное отправление 
веры по их уставам и обрядам безпрепятственно, а желающих 
не в городах, но особыми на порожних землях селиться 
колониями и местечками строить церквы, колокольни, имея 
потребное число притом пасторов й прочих церковных 
служителей, исключая одно построение - монастырей”. Також 
гарантувалося і те що: “будет которое з поселяющихся и 
вступивших в наше подданство иностранных пожелали 
выехать из империи нашей, таковым всегда свободу даем”...

Цей маніфест “президентами” , представниками Росії 
за кордоном було скрізь оголошено. Крім того до Німеччини 
було надіслано спеціальних комісарів, щоб допомогти 
організації переселення до Росії й перевозки переселенців. 
З 1764 до 1770 з ’явилися з різних місцевостей Німеччини 
партія за партією, переселенці що їх оселювали в губерніях 
Слободсько-українській, Чернігівській, на Поволжжі, де року 
1766 було засновано відому колонію “Саренту” . Тут оселилися 
і перші секти більш радикального характеру, для яких 
несприятливі були умови навіть у протестанській Німеччині. 
Крім гарантій, яких шукали представники різних сект - 
повної релігійної волі, вільної церковної й суспільної 
організації, підбуджували до еміграції до Росії пільги 
економічного характеру, про які залишилися відомості в 
колонізаційних справах і в листі офіцера Платана:

“Гостепримным призовом императрицы, - пише Платан, 
- могли равно воспользоваться велик и мал, стар и млад. 
Всякий тотчас зачислялся в списки и с того же дня получал 
по 8 шиллингов в день”. Записавшись до списків переселенців, 
кожний забезпечував собі існування й певні, що малювалися, 
перспективи сприятливого відношення гарного життя в 
новому багатому й гостинному краю.

Уже року 1764 було складено й затверджено загальний 
план “О заселении Новоросийского края”. “Для заселения, 
скотоводства и насаж дений” зазначалося в плані і 
роздавалося землі в бувших губернях Х ерсонській, 
Катеринославській, повітах Дніпровським, Мелітопольським, 
бувш. Таврической губ. на самих пільгових засадах.

Уже року 1772 Потьомкіним було переселено з острова 
Даго шведів в ніжній течії Дніпра. З 1774 року почалася
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колонізація до Криму з Німеччини, Італії, Ливарно, Пізи, Генуї 
Утворення на підставі маніфеста 1763 року “Канцелярии 
опекунства иностранных поселений”, якій було надано “власть 
и преимущества равные противогосударственной Коллегии' , 
себто прав окремим міністерствам, надзвичайно вплинуло на 
поширеня еміграційної й колонізаційної діяльності уряду, 
що відбилося й на заселенні Новоросійського краю й зокрема 
на переселенні меннонітів.

Радикальні секти зах.-европ. бажали найти в Росії того 
часу умови для найбільш ого розвитку своїх ідей і 
перетвореня їх в такі норми людського життя, які 6 найбільше, 
на їх думку, відповідали завданням першого комуністичного 
християнства. Такі спроби робилися й переселенцями до 
гіівн. ам ериканських Спол. Ш татів, де на великих 
територіальних просторах і в умовах широких норм 
індивідуальної волі утворилися і такі секти, як секта 
“мормонів”.

Навпаки, у Росії і перші переселення сектантові як 
колонія “Радічів” і “Сарепта” євангельських “братів” хутко 
трансформувалися у звичайну протестанську секту. Також 
і секта “шекерів”, біблійських комуністів, або перефекціоністів 
почавши з проведення догмата безумовної спільності майна 
з часом теж еволюціонували до тих форм права й відносин, 
які існували навколо і серед того суспільства, де їм довелося 
жити. Тяжкі були умови того часу в Росії. Надзвичайно 
тяжко жилося селянству в умовах визиску, варварського 
пригнічення, сваволі особистої і адміністративної, хабарництва, 
“плетей и ссылок” . Навіть “приказных служителей” , себто 
таких же урядових осіб, ще року 1804 “советники губернских 
правлений” карали “непристойно й безчинно” , сажали в 
тюрму, заковували в цепи, таскали за волосы и били по 
щекам” в “присутственных камерах, вынуждая даже самых 
больных к отправлению должностей” (Полное собрание 
законов 1804г.-Ы 21398 і “Вестник Европы” 1886г.-Т.1.- 
Стр.185).

У такій атмосфері безправ'я зверху до низу не змогли 
знайти прийнятних умов для перетворення в життя своїх 
ідей представники радикальних сект, що хтіли утворити 
новий соціяльний уклад. В кілька поколінь комуністичні ідеї 
первісного  х р и сти ян ства , живі комуністичні ідеї
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еволюціонували до о-'ухого фарисейського протестантизму, 
до схоластичних релігійних форм без ідейного змісту. Не 
можливо, щоб чудова розкішна й пахуча троянда могла рости 
й розвиватися серед міазмів, серед холоду й вільгти 
задушливого холодного темного льоху!.. Туж еволюцію 
пережили в більшому лише обсязі, з моментами великого 
трагізму, й ме ноніти...

Прослідити еволюцію всіх в порівнянні з Північною 
Америкою було б досить цікаво, але ж цей бік питання на 
цей час буде по за нашим розглядом. Тут відзначимо лише 
деякі факти міграційних зрушень щодо меннонітських 
колоній.

Історія М еннонітського братства з в ’язана з ре
формаційно-радикальним рухом 16-17 стол., з сектами 
Мондера, Нікоса, Шторха, Марина Целарюса, в ідеях пе
реважали соціальні моменти. Мондер ненавидів світських і 
духовних володирів, а в християнському духівництві бачив 
лише стару тиранію, що мучить людей і взагалі гаряче 
виступав проти всякого утиску. За Мондером, “царство 
свободи” й радощів має виникнути негайно, хутко й, коли 
це потрібно, збройною силою. Менно Сімонс народився у 
Вірд.Марзюмі у Фрисландії і став на чолі нового ще більш 
радикального руху. Він вмер року 1561 в Ордельсльое в 
Голштинії, залишивши значну церковну громаду, свій 
катихізис, де висловлюється проти всякого духівництва, 
присяги, війни й всякої кари. Він проповідував внутрішню 
моральну дисципліну, та соціальні спрямовання, до рівності 
й спільності майна і всякої взаємодопомоги. Несприятливі 
умови для розвитку цих ідей в Голяндії спричинилися до 
того, що за викликом польського короля забезпечити повну 
релігійну волю менноніти переселюються 1540 року за часів 
Сигізмунда і, коло Дандига в Зах. Прусії в так званій Маріен- 
Бердерській низині, де були лише піски, солончаки, що їх 
заливали або річка або море. Великою працьовитістю й 
організованістю менноніти перетворили цю місцевість у 
багату колонію. Року 1780 на меннонітів було накладено 
замісць постачання некрутів, бо менноніти назавше від- 
мовлювалися від війни, і некрутів не давали, додаток в 5 тис. 
талерів.
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Загальний напрямок Пруси, до якої перейшли володіння, 
що належали Польщі, політика Вильгельмів-Фрідріхів 
пруських, що все воєнізували, і обмеження права власности 
на землю для тих, що не даватимуть некрутів, спричинилася 
до того, що заклик комісарів російського резидента Прусії 
мав такі наслідки, яких не жадав пруський уряд. Первісні 
наміри пруського уряду було змінено й лише 1846 року в 
Прусії було проведено закон, що менноніти зобов’язуються 
нести воєну службу, але тільки в фурштатах, лазаретах і ін. 
командах, де не вживається зброї.

IV. Уперше було запрошено меннонітів до Росії 1786 
року через російського уповноваженого Трапле в Данцигу. 
Великі пільги матеріальні й політичні, а особливо 
забезпечення релійної свободи піднесли зацікавленість серед 
меннонітів пропозицією Трапле. Року 1786 було відряджено 
два делегата до Ленінграду, щоб з ’ясувати більш дрібно 
умови еміграції і одержати в письмовій підтвердження тих 
пільг, що було обіцяно маніфестом.

З березня 1788 року депутати повернулися до Данцига, 
одержавши підтвердження їх привілегій. На протязі 1788 
року перша партія емігрантів виїхала до Данцига. їй було 
спочатку визначено місце коло Борислава. Коли 228 родин 
цієї партії вже були на території Росії в Дубровлі тоді 
довідалася, що Потьомкін змінив своє вирішення. Меннонітам 
було наказано одвести землю, замість обіцяної, таку ж площу 
в районі річок Хортиць, що втікають в Дніпро з правого 
боку, проти острова Хортиці й на самому острові Хортиці. 
Територія ця, переважно скеляста з грунтами мало родючими 
в цій частині, з лісами лише по балках, - мало була сприятлива 
для хліборобства, в якому працювали менноніти. Літом 1789 
року почали розселюватися перші переселенці в район 
Хортиці. Більшості місцевості ці через гористість не 
подобається. Клопоталися про інші землі, шукали самі кращої 
землі, але ж, не маючи відповіді, мусіли скористатися й 
почали наспіх, боючись щоб не зайшла зима. Колоністів було 
забезпечено на перші роки допомогою-субсидією. Ставлення 
місцевого населення до колоністів не було добре. До нових 
поселенців, яких от кордону везло на своїх підводах місцеве 
населення, яким давалося більше землі і всякої допомоги, 
ніж тубільцям - викликалося лише заздрощі й ворожий
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настрій. Лише згодом культурність, працьовитість нових 
поселенців, їх економічне й культурне зростання придбало у 
населення повагу. М енноніти визначалися своєю 
організованістю, чесністю, великою порядністю. Далі йде 
колонізаційна меннонітська хвиля й до інших частин степової 
України, а навіть і поза межами України.

Між 1793 і 1796 рр. прибуло з Прусії крім основних 228 
родин, нових 118. Було організовано дві колонії - Крунцгартен 
(Моніста) в Бувшновомосковському повіті (сучасному К.- 
Марксівському районі) і Ша-Візер, коло Александровська 
(Запоріжжі), де і оселилися 32 родини. 86 родин останнього 
транспорту, проїжджавши понад 2 роки призначення їм місць 
для поселення і “не дождавшись на дело” примушені були 
розміститись уже коло тих громад, що були “и тем стеснили 
последних”. Про землю, яка була для меннонітів відведена 
сенатом Контеніус писав, що всі ці землі “по сухости земли 
по недостатку влажности и по безводности” малопридатні. 
Трави вигорали, хліб ріс погано і часто “пахарь обрабатывал 
и засевал поля напрасно”. Рідкий селянин, писав Контеніус , 
міг прогодуватися власним хлібом. Одне скотарство давало 
деяку вигоду й тому в більшості нові поселенці цією частиною 
сільського господарства найбільше цікавилися...

Менноніти привезли з закордону “достаточное число 
иностранной породы” коней і скота. Але ж через нестаток в 
пасовиськах і сіні не можна було дати скотарству таких 
розмірів, як того бажали поселенці. Крім того, тяжко 
відбивалися “жестокие зимы”, до яких не привикли ні самі 
поселенці, ні худоба, привезена з закородону.

В перші роки і в часи Контеніуса меннонітам при- 
ходилося трудно, бо й допомога, - ті суми, що було асигновано, 
видавалися частково; їх вистачало лише, щоб прохарчуватися. 
Будуватися було тяжно і “теснота помещений меннонитов” 
була дуже велика; помешкання були збудовані аби-як, 
подекуди нєзакінчені, а 38 родин “зовсім не мали помешкань”. 
Висновок Контеніуса, що реалізував колонії 1789-1800 р. був 
такий, що менноніти хоч були “почти все вообще в домашнем 
быгу порядочны и опрятны, нравственной жизни, трезвы и 
чисты, а в домостроительстве прилежны и старательны”, а 
все ж, на думку Контеніуса, в умовах, яких вони знаходяться 
зараз, не можуть розвинутися. Самі менноніти остільки
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зневірилися в можливість досягти певного розвитку в Росії, 
що “ Мариенверденсксе братство” меннонітське зовсім 
припинило дальшу еміграцію меннонітів до Росії.

Крім того, до Степової України прибували і німці- 
колоністи-лютерани. Року 1789 одночасово з меннонітським 
транспортом виїхало 90 родин лютеран німців, яких було 
поселено в Новомосковському повіті і по р. Самарі, що 
утворили колонію “Йозеф Сталь”. Роскриптом 2 червня 1772 
року на ім’я генерал-майора Кохановського було наказано 
“удовольствовать” тих людей ссудою в поли проти 
меннонітов.

Положення при р. Самарі, де були сприятливі умови 
для городництва і скотарства, поблизу нового центра краю - 
Катеринослава-( Дніпропетровського) забезпечували більші 
можливості розвитку цієї колонії. Але більшість нових 
колоністів коло землі не працювали раніше й тому, як 
визначено в акції ревізії Контеніуса: “не зная обращаться в 
хлебопашестве, мало им занимаются, к хозяйству не радеют 
и остаются в бедности и дурно устроеными”. З інших 
німецьких колоній, що теж зазнають значних змін з 
закінченням Дніпробуду, треба визначити ямбурзьких 
колоністів - колонією Ямбург. їх було спочатку оселено в 
Ямбурзі Петербузької губ. Коли не подобалося їм ця 
місцевість, їх було те ж призначено для колонізації 
Новоросію. Спочатку нових колоністів було оселено на 
землях села Старого Кодака на правому березі Дніпра. Тут 
довелося їм пробути майже 2 роки ипри совершенном 
недостатке во всем потребном, от чего случывшимся 
болезнями число их умалилося с 273 к 239 душ”. Пізніше їх 
було забезпечено землею на рівнині коло річки Сури, де 
скелясті береги вкриваються супісчаними, а далі од берега - 
суглинистим грунтом і лише в Степовій частині, що дальше 
від берега Дніпра знаходяться родючі грунти глибокого 
чорнозему.

Частину цієї партії колоністів було виселено на 
Кавказьке побережжя, коло Новоросійська. Нарешті, про 
шведських колоністів, їх було переселено в кількості 904 
осіб з острова Дагом на правий берег Дніпра на півд. ень 
від Нікополя, де зараз ця Хортиця.
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Шведську колонію збільшувалося різними заходами. 
Сюди з наказу Потьомкіна було надіслано полонених шведів. 
Та ж ревізія Контеніуса висловлюється щодо ставлення 
ямбурзьких німців і шведів, що їх становище безпорадне. 
Перші “не приобвыкнув к хлебопашеству отстаются до ныне 
дурными земледелами”, а “шведськи колонисты й полонени 
шведы”, каже Контеніус” до хліборобства і взагалі до 
господарства дуже стараннні, але ж поселення їх стоїть високо, 
од чого хліб вигорає і получается нередко одни семена, а 
иногда даже их лишается. К тому суслики причиняют полям 
вгшчий вред. Колонисты с успехом упражняются в рыбной 
ловле, от чего получают посредственный доход”.

Висновки про перші роки господарювання в колоніях 
і в пізніші часи були досить песимістичні і зокрема щодо 
менонітів... Але ж проходять десятиріччя і особливості 
устрою меннонітів, їх велика працездатність, організованість, 
розвиток соціяльного почуття і взаємна допомога, повна 
тверезість при відданості праці. Все це позначилося на тому, 
що хутко зростає добробут меннонітів. Збільшується разом 
з тим і саме населення. Виробляється певна традиція, що 
земля не поділяється й для населення, що збільшується, шука
ються нові землі.

У 60-х роках 150 родин Хортицьких меннонітів на р. 
Молочній, де вирізується ціла площа (120 тисяч десятин 
виключно для меннонітської колонізації). Земля Хортицьких 
меннонітів 35 тис дес. залищається за Хортицькими 
меннонітами частинно, яко наділи частково, яко запас, при 
збільшенні населення з виплатою 2 1 /2  коп. з десятини за 
рік.

У Хортицькому і Молочакському районах всі землі, що 
зайняті для сільської громади й запасні, в межах окружної 
території залишилися в господарському розпорядженні самих 
громад з виплатою лише казні певного оброку. По р. Молочній 
було стільки землі, що її досить було і на сотні тисяч 
хліборобського населення. І ця земля поволі стає місцем 
дальшої меннонітської колонізації.

До 1824 р. колонізація проводилася коштом не місцевого 
населення і в Молочанській окрузі було вже до 40, а в 
Хортицькій - 18. До Хортицької округи було придано всю 
площу Хортицького урочища за виключенням лише 2 900
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десятин, що з а л и ш и л и с я  п і д  “ о к р у ж н о ю  о в ч а р н е ю ” . З цього 
часу в ж е  п р и п и н я є т ь с я  п о с е л е н н я  НОВИХ КОЛОНІСТІВ 1 
починається збільшення й  з г у щ е н н я  н а с е л е н н я  л и ш е  
внаслідок природного н а р о д ж е н н я .

З року 1820 було і взагалі припинено всі заходи щодо 
дальшої колонізації краю. Уже в кінці 30 років урядом 
Хортицькій меншості, що почувала нестачу землі “було 
одведено в Олександровському повіті для колонізації 
Хортиці додатково участок в 9494 дес. Тут протягом 1836-52 
рр. було влаштовано 5 нових колоній

Було дано наділ по 65 дес. на родину. Нарешті 
утворюється й третя меннонітська округа - Марію-Польська 
з виселенців з Хортицькоє колонії.

Дальше поширення меннонітських колоній і менно- 
нітського землеволодіння йде вже заходами колоній, 
індивідуальної купівлею землі, з ’являються дочерні колонії, 
на куплений у поміщиків Новоросійських землях. Змінюється 
вивільні форми володіння, йде певна соціальна диференціація 
серед формально рівного і єдиного, зв’язаного релігійними 
традиціями меннонітського населення, яких воно дуже 
трималося до останньог часу. Конкретні факти і висновки 
спричинилися до остаточного соціального розшарування і 
релігійної емансипації. Окремі двори з панування Маюрата 
утворювали основне політико-економічне й культурне об’єд
нання, зв’язане індивідуально-громадським землеволодінням 
і землекористуванням. 50-х років диференціація, виділення 
з переважно молодого покоління майстрів ріжних галузів 
також йде розвиток промисловости. Будуються меннонітські 
хліборобські машини, млини акційні та індивідуальні, 
олійниці, нарешті, ливарні і інші заводи по переробці всякої 
місцевої сировини. Там, де протягм першої половини 19 стол. 
серед запорожських степів і балок з ’явилися перші гарно 
збудовані, оточені городами, садками характерного місце
вого стиля будинки, високі і довгі господарсько раціональні. 
Цілком змінюється первісний природний, а також культурний 
ландшафт. Розорано було великі земельні простори. Первісний 
степ, де бігали туруханчики, де “тирса шелестіла”, де в 
Запорізькі часи ходили отари овець, табуни коней, не 
ховаючись по байракам та лісистих балках, були й хижаки 
та й знаходили притулок тайпани і сагайдаки, де у високій
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траві знаходило притулок всяке птаство, перетворився в 
розораний з більшими або різнокольоровими - од зеленої о 
до майже жовто-горячого кольору - чотирьох кутниками 
різнокольорової пашні. А далі вже з кінця з другої половини 
19 стол., серед найбільших німецьких колоній в старій 
Хортиці “Канцеровці, Кічкасі, Шенбізе, Гальбштаді - 
колоніях” коло Бердянська і Маріуполя - серед огрядних 
будівель німецького типу з ’явилися і будівлі заводів , 
майстерень, задиміли труби, почала розвиватися обробна 
промисловість, металообробна, млинарство, олійництво і 
поглибилася ще більше диференціація економічна й соціальна 
серед меннонітів. У сільському господарстві з ’явилися, крім 
місцевого населення, також наймити-менноніти, а на фабриках 
і заводах поруч з великими підприємцями Вальмана... . 
й менноніти-робітники. Зростають також і культурні установи. 
Утворюються центральні і вища школа, - педагогічні школи 
в Хортиці, Гальбштадті, реальні школи й комерційні в Орлові, 
на р. Молочній. Менноніти допомагають утворенню 
комерційних шкіл в Запоріжжі, Олександровському і 
Дніпропетровському, де менноніти продовжують свою 
підготовку до вищих шкіл. Обминаючи класичні в круги 
Новоросійське Менонітське братство організувало спеціальну 
класу з асекурацією на випадок пожежі. Утворюється низка 
інших культурно-етнічних підприємств - друкарн і. 
Меннонітські установи визначалися грунтовністю, доброю 
організованістю, великим досягненням і культурного і 
економічного, що виділяло їх серед населення Степової 
України... . На початку 20 стол. менноніти добиваються нові 
значні землі (організуються великі підприємства, як Лепта і 
Вальмана і ін.). Вже під час виборів до 1 Державної Думи й 
послідуючих визначається певна класова диференціація, але 
ж менноніти не блокуються з націоналістичними, а з 
українських напрямків входять у зв'язки з есерами, бо 
пролетаріату серед меннонітів майже не було. Коли взяти 
1914 рік, то по Хортицькому району середня забезпеченість, 
вартість майна була 50 міл.крб., себто коло 2500 крб. на одну 
особу.

Нагромадження серед меннонітів було значне в 
їосподарстві, в худобі і конях. Будувалися за допомогою самих 
лише громад значні культурні установи, крім шкіл, що було
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визначено великі лікарні, як така відома, чудово організована 
лікарня, як Бетанія (Виффанія), коло Хортиці переважно 
для нервно-хворих, а також було організовано курорт 
Олександра. Населення Хортиці 1789-1914 рр. збільшилося 
з 14 родин до 1900 родин, що складало близько 9 з 1 /  2 тис 
лише в одній Хортицькій волості, не рахуючи самої колонії, 
де було теж коло 9 з 1 /2  (9.200) чол. Землі було спочатку 
в Хортицькій волості ЗО 000 десятин. На початок війни 1914 
р. вже було, рахуючи і землі і індивідуальних землевласників, 
90000 десятин, переважно середнього, понад 50 десятин на 
двір. Лише 25 % мало землі до 50 десятин і 3 % - до 5 десятин. 
Також серед робітників на великих млинах, що належали 
меннонітам - у Дніпропетровську, Тисена і інши^х містах 
невеликий був відсоток робітників нижчої кваліфікації. 
Зроста вже значно серед меннонітів інтелігенція - лікарі, 
адвокати, інженери, що визначалися своєю серйозністю, 
діловитістю, чесністю. Це забезпечувало меннонітам загальну 
повагу і сприятливе ставлення, що головою великого міста, 4 
по населенню по Україні, як Дніпропетровського був менноніт, 
інженер І.Я. Езау.

Серед меннонітів, що їх характеризують як людей вузько 
релігійно-націоналістичного напрямку, були дійсні 
косм ополіти . “ И сти н н о-русски е” всіх  кольорів 
обвинувачуючи німців-меннонітів, хоч вони врешті з 
походженням голландці, в германофільстві, навіть в 
зрадництві, вимагали під час війни всяких репресій проти 
меннонітів. Під впливом цього меннонітами, що жили на 
острові Хортиця, було продано місту Олександровську все 
свої землі, сади, городи з гарними будинками, де і думалося 
управляючими утворити дачку місцевість. Для цього дійсно 
остров Хортиця давав всі сприятливі передумови.

У становищі меннонітів протягом майже 150 літ. оселення 
їх в Росії було багато трагічних моментів. Переїхавши до 
Росії під впливом тих урочистих обіцянок, що їх було 
стверджено формально верховною владою, менноніти 
пережили перші ЗО років - період тяжкої боротьби з 
природними умовами при мало сприятливій допомозі і через 
невмілість і незугорність місцевих органів центральної влади. 
Призначення спеціального опікунства, управління по справам 
колоністам і законодавче урегулювання колоністів сприяло
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певній консолідації внутрішніх сил, піднесенню культурної 
праці серед меннонітів.

Менноніти змогли вже на початку 40-х років виплатити 
весь, uio нами рахувався, борг за одведені їм землі. Значне 
полегшення, як і всьому населенню, дає доба 60-х років, 
починаючи з внесення кріпацтва, ведення цього гласного 
суда і певної правності. Меннонітів було цілком звільнено 
на підставі грамоти Павла І від 6 / IX 1800 року від служби 
у війську. Менноніти допомогали лише постачанням і 
перевозці на своїх підводах фуражу і солдатів. Під час 
Кримської війни менноніти своєю охотою возили ранених з 
Криму, привозили до себе й лікували ранених по колоніях, 
що було відзначено певними актами, особливо щодо 
Молочанської волості. Коли 1870 року розроблявся проект 
про загальну військову повинність, меннонітами було 
надіслено до Ленінграду своїх делегатів. Тут було з'ясовано 
меннонітами правне становище, посилаючись на грамоти 
Павла І. Менноніти були забов'язані по новому закону 
відбувати військову повинність по лісових командах, 
утримання яких менноніти прийняли на свій рахунок. 
Постійні напади на меннонітів, особливо в зв ’язку з 
поширенням сектанства на Україні, що безумовно розвинулося 
під впливом меннонітів, їх зразкового маронітського життя, 
в чорносотенній серед духівництва і від місцевих архиреїв, 
що доводили шкидливість перебування меннонітів в Росії, - 
все утворило неспокійний настрій серед меннонітів і 
заставляло переживать тяжкі походи, бути під постійним 
доглядом і під погрозою всяких обмежень. Усе це 
спричинилося до того, що почався еміграційний рух з Росії. 
За 7 років виселилося 3240 душ, або 580 родин до Америки. 
Почалися дописи в закордонній пресі про порушення 
верховною владою попередніх маніфестів, що мали конкретні 
виявлення встановлення певних обов’язків воєнної служби, 
від якої грамотою Катерини і Павлом І цілковито звільнено 
було перших колоністів. На це уряд реагував відрядженням 
до ссередка німецької колонізації в Хортиці генерала 
Тотлебена, щоб мав заспокоїти меннонітів в непорушності 
іх привілеїв. Приїзд Н.Тотлебена вніс певне заспокоєння, але 
на деякий час. Війна 1905 року, не дивлячись на те, що 
менноніти давали значні кошти, влаштовуючи госпіталі,
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знову піднесла націоналістичну хвилю проти меннонітів, 
зводячи проти, них різні обвинувачення. Під час світової 
війни, коли антинімецькі настрої опанували суспільством, 
обвинувачення меннонітів не лише в культурному 
германофільстві, але в політичному зрадництві, в симпатіях 
до кайзера Вільгельма почалося шукання портретів кайзера 
по школах і приватних помешканнях. Знову, не дивлячись 
на дійсно великі жертви грішми, продуктами і власною 
працею в лазаретах - меннонітів, все це мало наслідком цілий 
ряд урядових заходів проти меннонітів. Доводилося в пресі 
і ранніх, що менноніти походять з Голляндії, що вони лише 
тимчасово перебували в межах Польщі і Прусії. Подавалися 
відомості про “патріотичні” жертви, вчинки меннонітів, все 
ж віри меннонітам урядове коло не йняли, особливо ж 
націоналістичні угрупування “союза русского народа” , 
“двухглавого орла”. Вступали з різними наклепами про... .

Революція 1917 року застала меннонітів серед уг- 
рупувань революційних, бо звичайно вся попередня царська 
політика лише цьому сприяла. Під час Жовтневої революції 
лише невелика частина меннонітів війшла до пролетарських 
партій. Менноніти різних розшарувань зосередилися в собі, 
не розбираючись в події сучасносте. Для цього їх весь уклад 
життя перейнятий релігійними традиціями й захопленням 
коло практичної щоденної роботи - був несприйнятливий. 
Лише кілька відсотків зразу стало під прапор великого 
Жовтня.

Тому кожний прихід нової влади - Денікінців з їх 
централістично-шовіністичними намірами, української влади 
- Петлюри з національногшовіністичними тенденціями 
позначався утисками, пограбуванням, нападами на майно 
меннонітів і на окремих осіб, що визначалися активністю. 
Особливо тяжке становище було для меннонітів за панування 
“батька” Махна і його влади, що якраз захоплювала територію 
розселення м еннонітів. На лівому березі Д ніпра - 
Запорожській був під Олексаровський, Мелітопольський 
повіти, на правом у боці був Д ніпропетровський і 
Криворожський. ГІомщаючись ніби-то за допомогу німцям 
під час їх перебування, хоч самі менноніти цього, якнайбільше 
уникали, руйнувалося не лише майно, - підпалами, спеціально 
вишукувалися менноніти, особливо заможні і після тяжкого
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катування, знущання з вимогою вказати, де сховано гроші, їх 
убивали, одрізуючи вуха, у жінок груди, рубаючи руки і 
ноги. Нижчилися, вбивалися, вирізувалися цілі родини од 
старих людей до дітей в люльках. Меннонітські колонії 
залишилися майже всі вщент поруйновані й майно меннонітів 
пограбованим... .

Знову з ’являється хвиля еміграційна, яка захоплює 
меннонітів стихійно. Вони виїздять до Америки, Канади, до 
Аргентини, в Австралію. Залишилося майже половина... .

Меннонітіських колоній в Степовій Україні є поселень 
близько 50. Крім старіших поселень в Хортиці, в Канцеровці, 
в Кічкасі, Йозеф-Сталін було в Маріупольським бувш. повіті 
5 колоній зі 145 родинами. У Мелітопольському повіті 5 
колоній і окремих господарств серед європейских колоній. 
У бувш. Катеринославському повіті значнішою колонією була 
Ніколайиоль, де було 147 господарств по 50 десятин, і на 
землі Зейферта - 200 господарств, що мало по 50 десятин. У 
Верхньодніпровському повіті було 2 колонії, 74 господарства 
з 3674 дес. і 110 господарств з 4680 десятинами. У 
Бахмутівському повіті було 75 господарств з 14250 дес.. Були 
серед меннонітів і окремі землевласники, переважно великі, 
як, - Бергман, Генрігс, Вальман, Гезе, що мали землі. В остані 
роки утворилися меннонітські колонії коло Оренбурга. З 
цих колоній, що визначено, залишилося майже половина, а 
деякі зникли цілковито. Так, багаті, як...

Менноніти в Росії мають уже свою історію і свої 
історичні пам’ятки і найперше кладовище, що добре 
утримується. Де поховані діди й прадіди, що перші приїхали 
на Україну. Залишилися громадські і лраватні будівлі в с. 
Хортиці, Кічкасі, так як відомий будинок Ваидельмана, де 
почалося організацію робіт на Дніпрельстані. Залишилися 
ще й будинки перших поселенців. В самому Кічкасі і Хортиці 
голяндського типа з характерним великим, високим дахом і 
довгою прибудовою до хати господарського значення.

Історія меннонітів до сьогоднішнього дня жде свого 
літописця. Велике будівництво Дніпрельстану відбивається 
на осередку меннонітської організації, захоплюючи старі 
меннонітські колонії - Кічкас, де був меннонітський лагерь, 
землі Хортицької громади. На лівому боці місцевість 
меннонітського курорта Олександр-бада впливає не лише
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на меннонітську колонію Шеньвізе, але й на саме Запоріжжя 
Олександровськ, на якому позначався вплив меннонітів на 
характері будівництва, в будинках, вкритих черепицею і де 
були підприємства меннонітів; відчувався вплив меннонітів 
в культурно-політичному житті.

На місці старого Кічкаса з його 789 дворами і 3700 чол 
населенення утворився новий Кічкас. Менноніти залишивши 
свої будинки, виїхали до Нового Кічкаса за горою, на 
віддаленні верств, де утворився також і Робітничий Кічкас і 
станція Днігірельстан.

На остр. Хортиці, де була також стара колонія 
надзвичайно культурна, що ставилась обережно і з пошаною 
до місцевих пам’ятників природи і старини, нічого не 
залишилося, крім будинків школи та будівель меннонітів- 
колоністів, їх хат добре збудованих, що жили на острові. 
Сюди люблять і зараз їздити менноніти, споглядаючи 
минуле, посумувати в цій розкішній по природі місцевості. 
Серед “німців” -  меннонітів велика любов до всієї цієї 
місцевості. Менноніти-дослідники, захоплені глибоким 
інтересом до археології і історії цього краю, що став для їх 
рідний, з якого вони не хтять і не хтіли виїхати, мавши до 
того всі можливості, закордон, ніхто.

Поруч з будинком Вальмана у Кічкасі стоїть будиночок 
вельми старий, місцевого дослідника- краєзнавця Генриха 
Генриховича Мартинса, що не хтів розлучатися зі своїм 
будиночком, який ним перетворено на музей пам’ятних 
місцевої природи, археології та історії. Серед краєзнавців- 
меннонітів, що допомагали відомому досліднику Запоріжжя 
акад. Д.І. Яворницькому , що були співробітниками вже 
померлого Я.П. Акваницького,' треба визначити вже серед 
сучасної генерації надзвичайно цікаву постать місцевого 
краєзнавця Г.Г. Мартенса, що працює членом наукової 
експедиції Д.І. Яворницького і зараз.

Це в минулому й про минуле... .
Стара Хортиця, що простягнулася на кілька верстов двома 

рівнобіжними вулицями і закінчується селом Канцеровкою, 
з яким цілком злилася, - зараз є осередком нового життя 
соціалістичного будівництва.. .

Коли переїздити територію, що її підтопилася, правим і 
лівим берегом, можна дослідити 12 003 дворів на лівому
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березі й 15 на правому березі Дніпра й лииге на всій території 
4 комуни, з яких найбільшими є Перше 1 равня й коло села 
Сергіївськ-Дабров’є... . Але ж єдину велику комуну, що ще 
минулого року складала 3 окремих комуни - єврейську 
“Форвердт” і 2 мішані. Зараз в Хортиці утворено єдину 
організацію цих окремих комун, що об'єднують в своєму 
складі представників ріжних націй.

Крім того, меннонітами організовано 2003 т-ва спільної 
обробки землі, де зразково переведено всі сучасні 
досягнення... . Нове зерно, комуністичне, впало на старий, давно 
підготовлений грунт... . Вмерла стара Хортиця, як виключно 
релігійна громада, і з'явилася й зростає пітним квітом нове 
соціялістичнежиття... .

Диференціація і розгрупування серед меннонітів йшли 
хутко. Уже року 1841 було більше безземельних (1700) ніж 
тих, що мали землю (1033) в молочанських колоніях (р. 
Молочна); то ж і в Хортицькому районі. В тому ж 
Молочанському районі року 1867 безземельних було 2617 
на 1612, тих що мали землю. Нарешті серед меннонітів 
з ’являються поміщики - великі землевласники, що мали 10- 
15 тисяч десятин. В 1910 році в Гальбштадському, на 
Дельфельдському і Хортицькому районі було вже 85 
поміщиків, що мали 202 000 дес. землі. А взагалі 80 000 
меннонітів мала 800 тис. десятин землі, себто всередні по 10 
десятин на особу, що вже в кілька разів перевищувало середнє 
земельне забезпечення сусіднього населення.

Гарна кон'юнктура, інтенсивне господарювання за
безпечували дальше поширення меннонітського землево
лодіння і зріст поміщицства. В загальній кількості 
меннонітського землеволодіння в 1 000000 землі, Щ О  Б  той 
час (1915 рік) належала меннонітам, половина ЇЇ мали 400 
великих землевласників.

Диференціація все поглиблювалася, з’явивився аграрний 
пролетаріат, хоч меннонітські громади й хтіли дбати про 
допомогу купівлі землі для безземельних. Також з'являється 
і промисловий пролетаріят. Високі ціни на збіжжя кінця 19- 
го сторіччя на початку 20-го змінюються й тому значні 
нагромадження меннонітів вкладаються вже не на купівлю 
землі, а у фабрики і заводи. Утворюються великі млини в 
Дніпропетровському, Габльштадті, Мелітополі на шляхах
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експорту. Це сприяє вивозу закордон, замість зерна, борошна. 
а особливо на Ближній Схід до Туреччини і Єгипту Екс- 
пансія промислового меннонітського капіталу поширює 
підприємства в Донській області (мілльорового - 4 млина). 
Зоронежській губ. в м. Острогорську. Будуються олійниці в 
різних пунктах таких, як Глибока, Тарасовка, Сагуни, 
Кантиміровка, Мальчевська, Шептуховха. На великих заводах, 
таких як: Вальдгейма, Франца і Шрейдера в Hoвo-Гa6штaдтi,, 
Леппа й Вальмана. В Олександровську, бура, копа і інші 
з’являються, крім робітників різних націй, також і менноніти- 
пролетарі, що вже року 1905 прийняли  участь в 
революційному рухові. Тому, коли революцію 1905 року було 
приборкано, активним робітникам вже довелося влаштуватися 
на заводах, де працювали. Вони мусили виселитися з України, 
утворили нову меннонітську колонію, село Мелорадівку 
Павлоградського повіту Семипалатинської губ., ще більше 
з’явилися розшарування під час революції 1917 року й після 
Жовтневої революції. Змінюється поволі ідеологія і вплив 
релігії, що, затираючи клясові протиріччя, пануюча ще бачити 
в меннонітів промисловців і у великому землевласникові 
цього всього “брата во Хресте”. Менноніти пролетарі зараз 
входять в загально-революційний рух. І це є основні кадри 
радянізації релігійно-суспільного устрою меннонітів.

З другого боку, внаслідок тих же незмінних соціально- 
економічних законів багате меннонітство зраджує саме самім 
основним засадам своєї релігії, релігійній майже догмі 
меннонітів - не братися до зброї. Менноніти 1918 року 
входять у загони самооборони. Нарешті, меннонітські 
“проповідники” в спеціальній відозві визнали, що менноніти 
можуть приймати участь у війні, вступаючи до армії... . Коло 
революції закінчилося. Соціяльно-революцїйна секта менноні
тів, що, порівнюючи з, анабабтистами -  революціонізували 
монстра, не визнала одного - збройного виступу. Ця секта 
Дрібного селянства і ремісництва початку 16 сторіччя, ставши 
сектою великих землевласників, фабрикантів, замість шукання 
рівності і “царство Божого на землі”, будує палаци муровані, 
Цілі замки і особливо в осередкові меннонітської культури 
в Гальбш тадті. С тарі релігійн і гасла “братерства 
залишаються пустими, беззастосовними формами в умовах 
розвитку капіталізму глибокої класової диференціації.
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Сучасна територія розселення меннонітів досить значна. 
Дійсно релігійні утиски спричинилися до меннонітів з 
Голляндії на піски, болота, солончаки, Марією-Корляндської 
низини в гирлах Вісли. Великою організованою працею, 
будуючи греблі, осушуючи болота, перетворили цю 
непридатну для житла низину в культурну, робочу територію. 
Заборона, Гданським магістратом, на землях якого менноніти 
після розділу опинилися, набувати землю, накладання 
податків за відмовлення служити у війську створили вже 
переважно матеріяльні умові для переселення до Росії на 
родючий чоронозем бувших “Вольностей Запоріжських”. В 
рості, як з ’ясовано давалися певні також гарантії релігійної 
волі і право не служити у війську. Вже було з ’ясовано, як 
пішов розвиток меннонітської колонізації, що йшов за межі 
України, охопивши територію чорноземних степів і Поволжя 
й західного Сибіру і Туркестану.

За відомостями Годонкбух Дер 400 Яр Файор Менно- 
нітентус (1525-1925) меннонітів рахувалося року 1925 516 
300... З Голяндії менноніти виселилися до Польщі, а потім 
до Німеччини і до Росії, а також невеликими колоніями і 
до Франції, Швейцарії. Пізніше менноніти розселилися 
еміграцією вже з Росії по різних частинах світу. На 
Батьківщині меннонітів - в Голляндії 1925 року меннонітів 
рахувалось 68 ос., в Німеччині - 12 500 взагалі і в Данцигу - 
6500, в межах сучасної Польщі 2300 ос., в Швейцарії - 1500, 
у Франції 3000, в Сгі. Штатах Америки -250 000, в Канаді - 
50 000 ос., Мехіко - 5000, а разом 303 000 осіб, себто найбільше 
в світі. Меннонітів живе найбільше в Північній Америці, а 
після - в СРСР - 100 000 ос., з яких 60 000 на Україні, 5 000 
- в Криму, 2 000 - на Кавказі, в Оренбуржській губ. - 5 000 ос., 
на Поволжі (Новосамар.- 4 000, Старосамар. - 1 500), 
Уфімськ.губ. - 1 500, Аркадар - 1 500, тракт на Волзі - 2 000, 
в Зах. Сибіру - ЗО 000, за Денкбух; в Туркестані - 1 500 і інш. 
частинах Азії - 8 000. В довгий час головним осередком 
розселення було Степова У країна, коли менноніти 
порозселювалися року 1789, як було з ’ясовані в Поволжі, в 
Саратовській і Самарській губ., Південий частині Уралу і 
Оренбуржській, Уфімській губ. і Зах. Сибіру, коло Омська, в 
П авлодарському повіті в С ем ипатинській  губ ., в
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Славгородському. повіті був. Омської губ., в Семиріччі, в 
Туркестані й навіть в Хіві.

Колоністи виявили великі колонізаційні здібності в 
галузі хліборобства і створення в промислового капіталу.

Світова війна, як було визначено, і революції внесли великі 
зміни і щодо самого населення та його складу і щодо території 
розселення і частина колоній і найбільш окремих хуторів, 
розкиданих і на Україні і на Кубані, зникли зовсім. Менноніти 
тяжко заплатили за спробу взятися до зброї деякої частини 
меноннітів, що ввійшли до “загонів самооборони”. А особливою 
бандою Махна було вбито тисячу меннонітів. В одну ніч в колоніях 
Ягодній і Кузьмідкій було забито 114 чоловіків, жінок і дітей. 
Десятки колоній було стерто з лиця землі. В Гальбштадському 
районі знищено колонії Торновату, де лиш тепер відбудували 
дві нові. Коло Запоріжжя зруйновану колонію Андріївську, коло 
Ніколайполя - Дубівку. У Хортицькому районі було поруйно
вано колонію Володимировку і т.д.

Особливо тяжко заплатили колонії Язиковської групи. 
Синки забитих дорослих, дітей, немовлят, збожеволілих від 
дикунського гвалтування жінок і дівчаток недоліток. Трагічні, 
тяжкі сцени назавжди зостануться чорними сторінками в історії 
людства, записаними озвірілими бандами махновщинн. Цілі 
колонії поголовно, по-звірячому нищилися. Цій тяжкій розправі 
найперше підлягало трудове населення, бо заможні - могли 
завчасу втікти. У ці тяжкі часи багато вмерло і, - культурних 
робітників, меннонітів-основоположників жіночої школи, серед 
них й учитель Я.Л. Ксен - учитель Центрального училища. І 
багато інших. Емігращйний рух до Америки до революції почався, 
під час війни поширився, а також і після війни. Міграція йшла 
до Сполучених Штатів, а більше до Канади. Нарешті 1920 року 
певною агітацією їх виїхало спочатку до Німеччини близько 5000 
осіб, з яких більшість після довгих і тяжких поневірянь оселилися 
в Парагваї, Бразилії і інше в Канаді.

Меннонітське населення території Дніирельстан зменшилося, 
де можна рахувати приблизно, в Хортиці 1 200 ос., в Кавдоровці 
- 90 ос., Кічкасі - 60 ос., в Шовквізі - 300. Становище меннонітів, 
Що виїхали з СРСР трагічне. Вони зазнали тяжкого поневіряння

(Рукопис далі обривається)
* Збережено правопис оригіналу
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On population migrations in Steppe Ukraine (positive
moves among the mennonites).

Summary
Disclosed are the driving motives, the nature, the dynamics 

and the territorial peculiarities of Steppe Ukraine population 
development during the years 1750-1929.

УДК 911.3/5:63 (477)
Скрипник Я.П. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПИТАНЬ ГЕОГРАФІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ АГРОЛАНДШАФТІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ
Серед розмаїття проблематики природокористування 

особливо актуальн і дослідж ення з рац іонального  
використання, охорони й відновлення агроландшафтних 
систем (АЛС). Це пов’язано зі значною трансформацією 
природного середовища під впливом сільськогосподарського 
природокористування, що в деяких географічних регіонах, 
зокрема в Україні (в т.ч. і в Чернівецькій області), призвело 
до погіршення якості довкілля. Одним із наслідків 
сільськогосподарського використання земель Чернівецької 
області є наявні процеси деградації АЛС. Нині в регіоні 
більше 50 % сільськогосподарських угідь ( з них 47.3 % 
ріллі) еродовано, 43.6 % угідь складають кислі грунти, 25.4 
% сільськогосподарських угідь займають перезволожені, а 
5.9% заболочені землі [3]. За останні три десятиріччя площа 
еродованих земель значно зросла, спостерігається тенденція 
до подальшого її зростання (див. рис.1). Щорічні втрати 
гумусу, спричинені ерозією, сягнули в середньому 0.59 т /г а , 
а втрати гумусу внаслідок незбалансованого винесення і 
внесення органіки досягли пересічно 1,25 т / г а  (станом на 
1995 р .). Розораність сільськогосподарських угідь у 
Чернівецькій області нині становить 72 % (розораність 
території -  42 %), а сільськогосподарська освоєність території
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області 60%, що є одним із найбільших показників для 
областей Карпатського регіону.

Сьогодні перед суспільством постала низка завдань 
розв’язання, виконання яких робить реальними процеси 
раціоналізації функціонування системи “суспільство - 
п ри род а” при сільськогосп одарськ ій  формі 
природокористування, зокрема:

• створення єдиної загальноприйнятої (загально
д ер ж авн о ї) науково-технологічної політики  
рац іон альн ого  сільськогосподарського  
природокористування (СП);

• розвиток фундаментальних наукових досліджень СП 
та втілення отриманих результатів у практику 
господарювання;

• поліпшення інформативної бази СП на основі 
розробки й подальшого вдосконалення відповідних 
геоінформаційних і моніторингових систем;

• обгрунтування систем СП, які забезпечують тривалу 
стійкість природно-екологічних параметрів АЛС;

• удосконалення екологічної освіти та виховання тощо.
Провідна роль у науковому обгрунтуванні СП належить

ландшафтознавчим методам дослідження як таким, що 
дозволяють повноцінно врахувати природні передумови 
господарювання в їх інтегральному прояві. У свою чергу це
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Рис.1. Динаміка розвитку ерозійних процесів на 

сільськогосподарських угіддях Чернівецької області (станом 
на 1990 р. за [ 3 ]).
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дозволяє об’єктивізувати підходи щодо оцінювання 
потенційних можливостей АЛС і певною мірою спрогнозувати 
наслідки існуючого чи рекомендованого господарювання.

Дослідження АЛС з позицій оптимізації їх використання 
набувають особливої ваги в нашому випадку ще й у зв’язку 
із сучасними суспільними процесами в Україні. З одного 
боку, до цього призводять загострення екологічних умов при 
значній нестабільності соціально-еко-номічної ситуації в 
державі. З іншого боку існує реальність втілення в практику 
господарювання результатів агроландшафтних досліджень 
?га зламі структурно-функціональних взаємозв’язків між 
людиною й агроландш аф том  (зокрем а, вн аслідок  
впровадження різноманітних форм власності на землю).

Дослідження АЛС території Чернівецької області є 
нагальним и й ц ікавим и не т ільки  завдяки  
загальносуспільній, вказаній вище, актуальності,обгрунтованій 
вище, але й через потенційну науково-методичну цінність. 
Де спричинено, насамперед, специфічністю географічного 
положення території, яке визначається:

• розміщенням регіону в зоні зіткнення та відповідно 
інтегративної взаємодії Карпатських гірських, Східно- 
Європейських рівнинних і П ередкарпатських 
передгірних (контактних) ландшафтних комплексів, 
що визначає значну диференційованість і складність 
структурно-організаційної ієрархії його АЛС;

• розташуванням регіону в зоні давньої й тривалої за 
часом та інтенсивної за ступенем антропогенної 
трансформованості ландшафтних комплексів при їх 
сільськогосподарському використанні;

• положенням регіону в зоні зіткнення та інтерференції 
різних систем і видів сільськогосподарського 
використання території.

При розгляд і агроландш аф тів  як  складних  
агроландшафтних систем певного ієрархічного рівня та 
різновид природно-господарських територіальних систем [4] 
обов’язковим є побудова алгоритму досліджень на основі 
територіально-адміністративного підходу, вважаючи при 
цьому головним структурним елементом адміністративну 
область. Це п о в ’язано і з практикою  реального  
господарювання, і з можливістю подальшого використання
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інформації соціального-економічного змісту та придатністю 
до втілення в практику результатів дослідження. Отже, 
дослідження АЛС для території Чернівецької області, 
враховуючи все вищесказане, можуть вважатись в науково- 
методичному плані певною мірою еталонними, й придатними 
до репрезентування на інші географічні аналоги України.

Зазначимо, що інтерес до агроландшафтних досліджень 
Чернівецької області певним чином зумовлений практично 
їх відсутністю в минулому (в нашому розумінні суті цього 
процесу). Головна увага в дослідженні цього регіону стосовно 
СП приділялась, з одного боку, географічним аспектам у 
ф ізико-географ ічном у чи в соціально-економічному 
розумінні, проте відособлено. З іншого боку -  суто 
економічним, зокрема аграрним аспектам та частково 
історичним. Вивчення ж систем природно-господарського 
рівня (як складно-структурованих й інтегральних) знайшло 
відображення певною мірою лише в небагатьох наукових 
доробках, починаючи з 60-х рр. у роботах К.І.Геренчука, В.М. 
Гуцуляка, Л.І. Воропай, М.О.Куниці, а в останні роки в працях
В.П. Коржика, Л.О. Кратко, М.М. Куниці, К.Й.Кілінської, 
М.В. Дутчака, П.І. Чернеги. Окремо виділяються дослідження 
агроландшафтів області вузько-галузевого землевпорядно- 
сільськогосподарського напряму, що описані в працях 
А.М.Третяка, Н.І. Коновалової, O.A. Чернявського, В.П. 
Руденка та ін. Але крупномасштабних наукових пошуків у 
руслі даної проблеми, в основі яких застосовувався 6 
ландшафтознавчий підхід, в т.ч. картографування, практично 
не проводилось.

Однією з причин слабкої вивченості регіону є й 
прикордонне положення області. Це й зараз, й особливо в 
минулому, накладало певні труднощі в проведенні польових 
експедиційних і камеральних (в т.ч. й картографічних) 
досліджень агроландшафтного змісту. Отже, вивченість в 
агроландшафтному розумінні території Чернівецької області 
загалом не відповідає рівню її сільськогосподарського 
освоєння. А як наслідок - відсутність практичних розробок 
У цьому аспекті та їх впровадж ення в практику 
господарювання. Виходячи з вищесказаного, з ’ясування 
особливостей і закономірностей формування структури, 
функцій і динаміки АЛС території Чернівецької області,
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визначення головних підходів і напрямів у розв язані питань 
оптимізації їх використання, як для господарників регіону, 
так і для науковців сьогодні є особливо актуальними.
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Topicality  of questions of geographical study  of 

agrolandscapes in Chernivtsi administrative region.
Summary

Reasons are given in the article for im portance of 
geographical studies of agrolandscape systems in Chernivtsi 
administrative region.

УДК 630*18
Данілова О .М

ЕКОНОМІЧНЕ, СОЦІАЛЬНЕ ТА ЕКОЛОГІЧНЕ 
ЗНАЧЕННЯ ЯВОРА

Економічне значення явора полягає в тому, що це 
особливо цінний природний ресурс. Його блискуча, міцна, 
ж овто-біла з легким в ізерунком  деревина завж ди  
користувалась великим попитом, особливо в столярному й 
меблевому виробництвах, для внутрішнього оздоблення 
приміщень, виготовлення фанери, музичних інструментів, 
токарних виробів і багатьох товарів народного вжитку

1 12



Природні умови та ресурси

(обіддя для коліс, деталі для прялок, млинів, чоботарські 
гвіздки, топорища тощо). Славетні майстри минулого й 
сучасного надають яворові перевагу при виготовленні 
нижніх дек. Найкращі духові інструменти виготовляють із 
явора: сопілки, флейти, кларнети тощо. Такому широкому 
вжитку явора сприяли високі фізико-механічні якості його 
деревини, подібної до деревини горіха чорного, дуба. На 
повздовжньому зрізі стовбура виблискують ніжно-білі 
серцевинні промені.

І .С .В ін то н ів  (1974) дійш ов висновку, що 
“народногосподарська цінність одного гектара деревостанів 
явора в порівнянні з аналогічними насадженнями бука вища 
на 33 %. На велике значення деревини явора для народного 
господарства вказують і лісові такси, за якими вартість її 
вища, ніж вартість деревини дуба у 2,3 рази, бука -  2.4; 
сосни -  в 4, ялини, ялиці -  в 5 разів, берези, вільхи чорної, 
граба, липи -  в 16, осики, сірої вільхи й тополі -  у 26 разів. 
За цінністю деревина явора поступається лише деревині 
самшиту, тису, горіха чорного.

Відома також щедра медоносність явора. Він здатний 
дати до тонни меду з одного гектара насаджень. Пасока 
явора має підвищений вміст цукру, і її можна буде в 
майбутньому заго то вл яти  за способом підсочки в 
промислових масштабах для виготовлення сиропів, соків, 
можливо, й цукру. Весняний сік дерев явора насичений 
тростовим цукром, вміст якого досягає 3 -  5 %. Із зібраного 
соку виготовляють цукор, а також вживають у вигляді напоїв. 
У складі яворового соку є яблучна кислота, вітаміни, 
мінеральні солі, білки, цукор. Цукор можна отримати 
випаровуванням соку. У насінні явора міститься до 25 % 
олії. З неї отримують калорійний напій -  чай з олією. Відвар 
готують із яворового насіння, очищеного від крилаток.У 
Молдові в листя завертають фарш і виготовляють голубці. 
Духм’яні паляниці в Карпатах колись випікали на кленовому 
листі. Отже, яворини можуть стати базою для заготівлі 
продуктів харчування.

Листя використовують як сировину для добування 
кольорових фарб. Відвар з осіннього яворово-листяного 
опаду - чудова фарба. Пряжа, яку обробили залізним
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купоросом і прокип’ятили в такому відварі »набуває 
насиченого багряно-червоного кольору.

Явір з успіхом використовується в зеленому будівництві, 
бо добре витримує мікроклімат і загазованість міст і 
промислових районів, які забруднені порохом, пилом, димом, 
газами. Це декоративне дерево особливо під час цвітіння та 
восени, коли листя набуває червоного або жовтого кольору, 
що надає йому особливої краси. У садово-парковому 
будівництві він придатний для створення в парках і 
лісопарках великих груп солітерних посадок, а також алейних 
рядових на вулицях і бульварах. Явір -  окраса міст і сіл 
України. Селекціонери вивели деякі декоративнй гібридні 
форми, які використовуються для озеленення не тільки в 
Україні, а й у Білорусі, прибалтійських державах, де вони 
витримують зимову холоднечу. Поширений явір і в 
насадженнях Молдови, де найбільш ціниться ефектна 
декоративна форма з малиново-червоною нижньою поверхнею 
листя.

Велич могутнього довговічного дерева явора віддавна 
привертала увагу людей, тому й садили його на тих місцях, 
які треба було уславити навіки: на могилах героїв. Явір в 
українського народу був символом печалі й розлуки. Тож і 
не дивно, що в народних піснях і думах присутні сказання 
про увінчення явором могил улюблених героїв і рідних 
( “Посадили над козаком явір та ялину, а над тою дівчиною - 
червону калину ...” ).

Явір використовується в полезахисному лісорозведенні 
для створення сприятливих мікрокліматичних умов на полях 
і захисту земель від ерозії. Лісові смуги з домішкою явора 
формують на Правобережжі, в степах України. Яворові 
насадження мають велике ґрунтозахисне, водорегулююче й 
водоохоронне значення.

Явір -  грунтозбагачуюча деревна порода: в його опаді 
багато кальцію і він швидко перегниває, завдяки чому 
майбутні дерева в лісостані отримують більше поживних 
речовин, що прискорює приріст деревини.

Медоносність явора -  принада не тільки для бджіл- 
запилювачів, а й комах-ентомофагів. Тому наявність домішки 
явора в складі лісостанів посилює біологічну боротьбу з 
шкідниками, обмежує їх розмноження, сприяє оздоровленню
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всього лісового екологічного середовища. Мабуть, завдяки 
цьому явір надзвичайно стійкий проти впливу біотичних 
чинників. Бучинники, ялинники, яличники, які збагачені 
домішкою явора, біологічно стійкіші проти ентомологічних 
шкідників та фітозахворювань, а ялинники -  ще й проти 
впливу сильних в ітр ів  [2]. Домішка явора через 
обеззаражуючу фітонцидну дію позитивно впливає на 
плодоношення ялиці, бука, ялини; спостерігається , що в таких 
лісостанах воно рясніше та якісніше. Крім того, явір є цінною 
домішкою в лісостанах ялини, бо сприяє збільшенню родючості 
грунту, а завдяки глибокій кореневій системі -  підвищенню 
їх вітростійкості і продуктивності [3, 4]. Отже явір є 
надзвичайно цінний лісовий і лісомеліоративний, медоносний 
і декоративний вид дерев, який заслуговує на широке 
впровадження й вирощування на землях державного лісового 
фонду його лісостанів, та як екологічного компонента, в 
насадженнях інших лісоформуючих дерев у західних і 
південнозахідних районах України, а в зеленому будівництві 
також у східних і південних областях.

Список літератури
1.Вінтонів І.С . Характеристика та деякі таксаційні 

показники явірників  Українських К а р п а т / /  Лісове 
господарство і лісоексплуатація в Карпатах.- Ужгород: 
Карпати, 1971. -  с. 115-118.

2.Третяк Ю .Д. Поновлення бука і його супутників 
природним шляхом та культурами. -  Львів: ЛЛТІ, 1958 .-  
19с.

3. ІПвиденко А.Й., Погинайко О.М. Ой яворе, ти яворе, 
нам у т іх а ,то б і г о р е / ' /  Зелені К арпати . -  № 1-2, 
Ужгород, 1995.- с.90-91.

4. Швиденко А.Й., Погинайко О.М. Явір у Карпатах/ 
/  Лісовий і мисливський журнал. -  № 2. -  1996. -  с. 9-10

Danilova О.М
Economical, social and ecological significance of sycamore

Summary,
Sycamore is highly appreciated in joinery, furniture-making 

and music instruments making for its timber of high quality 
It can be a decorative tree in green planting, a valuable sort in
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field defence planting. Sycamore forests are of great soil-defencive, 
water-protective and water-regulative values. The sycamore 
admixture into other forest-forming woods strengthens the 
biological power in the struggle with pests, is favourable for 
improving of the forest environment. Sycamore is also an 
important honey-bearer.
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ФОРМУВАННЯ ЯЛИЦЕВИХ ЛІСОСТАНІВ
Ялиця -  один з найцінніших лісових едифікаторів у 

Карпатах і Прикарпатті, важлива деревна порода в Україні. 
Економічне значення ялиці визначається широким 
використанням її деревини в будівельній індустрії, авіа-, 
вагоно-, кораблебудуванні, хімічній, паперовій та мебльовій 
промисловості. Екологічне її значення полягає в тому, що 
вона є ґрунтозахисною та грунтозбагачуючою деревною 
породою, а ценопопуляції ялиці в лісостанах утворюють 
надзвичайно сприятливе середовище для інтенсивного росту 
інших головних порід, природного очищення дерев від нижніх 
гілляк та утворення повно деревних високоякісних стовбурів, 
підвищення вітростійкості.

Гірські буково-ялицеві, ялицеві, ялицево-ялинові та 
ялиново-ялицеві ліси К арпат виконують величезну 
кліматотвірну, грунтозахисну, водорегулюючу, водоохоронну 
й меліоративну роль. Висока вітростійкість ялиці дає змогу 
використовувати цю аборигенну породу як вітростійку 
основу для вразливих до вітровалів ялинників. Соціальне 
значення цього дерева підвищується його лікувальною 
цінністю: олія з хвоі ялиці -  сировина для виготовлення 
медичної камфори, а терпентин її кори -  ефективний 
лікувальний препарат. Крім того з хвої виробляють вітамінне 
борошно, а верхівки дерев - чудові пахучі новорічні й різдвяні 
ялинки.

Можливість різноманітного використання ялиці в 
народному господарстві вимагає особливо бережливого 
ставлення до її ресурсів, охорони й відновлення ялицевих 
лісів. Вони унікальні за своїм різнобічним значенням, тому
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завдання людини, яка користується ними сьогодні — зберегти 
відновити й розширити їх ареал.

Методи рубок догляду в ялицевих лісах, пояс і типи 
яких природно формуються в Прикарпатті, Карпатах і 
Закарпатті, недостатньо висвітленні в українській лісівничій 
літературі. Публікацій з цього питання мало, а видані 
минулому праці тепер стали бібліографічними рідкостями 
[1, 4-13].У виданому в 1995 р. підручнику “Лісівництво” 
(набір якого автор не вичитував) викладені фрагменти 
стародавнього уявлення про ялицю та рубки догляду в 
ялицевих лісах [2]. Тому поради щодо рубок догляду в 
ялицевих лісах своєчасні і доцільні.

1. О рганізац ія  рубок догляду в ялицевих лісах 
здійснюється з урахуванням порад, викладених у [14].

2. Рубки догляду в ялинниках - це масова селекція 
кращих форм ялиці за швидкістю росту, якістю деревини, 
морозостійкістю. В процесі всіх видів рубок догляду в 
ялицевих деревостанах вирубують в першу чергу найменш 
цінні, пошкоджені хворобами, шкідниками й людиною дерева, 
повільноростучі, з поганою формою стовбура та крони; форми, 
що рано розвиваються як найменш стійкі проти приморозків.

3. При проведенні всіх видів рубок догляду деревця 
ялиці, які не заважають нормальному росту кращих дерев, 
не вирубують, якщо їх маса не знаходить господарського 
використання.

4. Реж им рубок догляду в насадж еннях ялиці 
визначається її основними біологічними та екологічними 
властивостями: а) негативними -  повільним ростом в умовах 
затінення; нестійкістю до приморозків у перші роки життя 
(особливо за межами її ф ітоценотичного ареалу ); 
сніголомкістю; чутливістю до механічних пошкоджень 
стовбура; вкрай повільним перегниванням і відпаданням 
сучків у насадженнях, які зріджені змолоду; б) позитивними 
-  тіневитривалістю, вітростійкістю, збільшенням приросту 
після вирубки затінюючого намету, стійкістю підросту проти 
заморозків у зімкнутому стані та заввишки більше 0,5 м;
різновіковістю.

5. Підріст ялиці під материнським наметом і під пологом 
порід-піонерів росте дуже повільно і у 20 - 25 років може 
досягати 0,5 - 2,0 м заввишки та 2-3 см у діаметрі; тому,
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призначаючи той чи інший вид рубки догляду, керуються 
господарчим віком деревостану[3].

6. Звільнений від пригнічення зімкнутий у біогрупах 
підріст ялиці через один-два роки починає швидко 
приростати й поточний приріст дерев у висоту через 8-10 
років сягає до 80-100 см і більше в залежності від типу лісу. 
Це необхідно враховувати в процесі відбору дерев, бо навіть 
особини з парасольковидною кроною можуть виявитися 
згодом кращими деревами в лісостані.

7. Ялиця в порівнянні з буком, дубом, ялиною в більшості 
типів карпатських лісів -  більш швидкоростуча порода, а 
повільний приріст -це наслідок пригнічення її підросту 
наметом інших дерев.

8. Екологічні особливості ялиці вказують на необхідність 
розпочинати догляд за насадженням рано й повторювати 
його регулярно з метою швидкого формування лісостану з 
економічно вигідним складом.

9. У складі ялинників часто зустрічаються домішка таких 
цінних дерев, як дуб, явір, бук, ільм гірський, вільха чорна, а 
також екзотів -модрини, сосни, дугласії та інших порід. При 
проведенні рубок догляду доміш ки високоякісних 
насіннєвих дерев цих видів необхідно зберігати, що підвищує 
умови росту ялиці, якість яличника, забезпечує успішне 
поновлення ялиці сприяє формуванню складних лісостанів.

10. П риріст деревостан ів  ялиц і залеж и ть  від 
оптимального числа дерев на 1 га та їх якості, яка регулюється 
рубками догляду в залежності від віку й типу лісу та 
визначається відстанню між кращими деревами.

11. Для отримання деревини найвищої якості рубки 
догляду в яличниках до періоду кульмінації приросту ялиці 
за висотою належить проводити з інтенсивністю, яка не 
призводить до порушення зімкнутості намету. При проведенні 
прочисток і проріджень намагаються створити умови для 
збільшення приросту кращих дерев у висоту.

12. Після кульмінації приросту дерев ялиці за висотою 
завдання полягає у формуванні другого ярусу з ялиці та 
інших тіневитривалих порід, тому збільшують інтенсивність 
зрідження першого (верхнього) ярусу з метою забезпечення 
найбільшого приросту в товщину.
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13. Рубки догляду сильної інтенсивності в ялинниках 
проводять тільки частим їх повторенням, а не одноразовим 
інтенсивним зрідженням деревостану.

14. Інтенсивність рубки догляду -  це маса вирубаної 
деревини (у процентах) за прийнятий період даного виду 
рубки. Вона залежить від інтенсивності зрідження й числа 
повторних прийомів догляду. Чим вищий ступінь зрідження 
деревостану за один прийом і число повторних доглядів, тим 
вища інтенсивність даного виду рубки догляду. Визначається 
вона по відношенню до загальної маси деревини в лісостані

Така методика визначення інтенсивності рубки догляду 
дає можливість оцінити її вплив на ріст насаджень 
залежності від складу, віку, бонітету, типу лісу та інших 
показників, а також визначити її для господарства^ лісництва, 
держлісгоспу, області, регіону, держави та проаналізувати 
ефективність прийнятих методів і технології рубок догляду.

15. Ступінь зрідження насаджень ялиці з несформованим 
складом може змінюватись від слабкого до дуже сильного в 
залежності від висоти дерев ялиці, типу лісу, складу, форми, 
густоти й стану деревостанів.

16. У змішаних насадженнях рубки догляду проводяться 
при будь-якій зімкнутості намету.

17. У деревостанах з куртинним розміщенням дерев, де 
загальна зімкнутість ще не настала, і де на галявинах , волоках 
та інших місцях створені часткові лісові культури, одночасно 
з лісокультурним доглядом за посадженими деревцями 
виконують і рубку догляду в природних куртинах молодого 
покоління. Такий підхід сприяє збереженню всіх цінних порід, 
поліпшенню росту штучного й природного компонентів 
майбутнього деревостану, прискоренню його зімкнення.

18. Освітлення й нрочистки в загущених деревостанах 
повторюють часто, виконуючи їх восени, або весною до 
початку вегетації.

19. У всіх випадках формування молодників ялиці 
намагаються зменшити період пригніченого росту дерев, бо 
тривалий період пригнічення ялиці зволікає з настанням 
максимального приросту дерев у висоту і зменшує його об єм. 
Інтенсивні рубки догляду в' молодниках сприяю ть 
підвищенню класу бонітету лісостану.
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20. Змінюючи рубками догляду об’єм екологічного 
простору кращих дерев лісостану, лісовод збільшує або 
зменшує просторовий коефіцієнт росту. Просторовий 
коефіцієнт росту — це відношення величини приросту за 
висотою ( Ік,  см) до величини приросту дерев за діаметром 
Ш ,  см ). Він є показником енергії росту дерев.

21. У всіх високоповнотних лісостанах ялиця добре 
відчищається від сучків і формуються гладенькі колоновидні 
стовбури Оскільки ялиця росте у висоту тільки в першій 
половині вегетації, догляд важливо завершувати до початку 
вегетаційного періоду.

22. Метод рубок догляду в ялинниках звичайно низовий.
23. Інтенсивність рубок догляду залеж ить від 

продуктивності лісостанів, їх складу і форми, типу лісу.
24 При проведенні освітлень у простих ялинниках 

головним завданням є формування їх складу й зменшення 
періоду пригніченого росту ялиці. У складних лісостанах 
забезпечується максимально можливе освітлення ярусу ялиці 
та інших цінних порід за рахунок вирубки підліску й дерев 
з нижньої частини верхнього пологу.

25. Освітлення проводять після останнього прийому 
головної поступової рубки. При цьому пошкоджені деревця 
ялиці при першому освітленні не вирубують, оскільки вони 
можуть вижити, утворити верхівкові пагони, сприяти 
формуванню зімкнутого молодняка. Всю пошкоджену частку 
листяних дерев “садять на пеньок", щоб отримати вегетативне 
поновлення й підвищити густоту насадження.

26. Повторність освітлень може змінюватися від 2 до 4 
років, а інтенсивність зрідження - від 10 до 75 %.

27. Інтенсивність зрідження у вологих едатопах завжди 
мінімальна

28. Усі лісостани берези, осики, вільхи, інших порід, під 
наметом яких утворюється ярус молодняка ялиці або її 
підросту, придатні для формування складних двоярусних 
насаджень.
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То th e  question of fir s ta n d s .formation.

Summary
Spécifie biological and ecological properties of firs require 

spécifie technologies of their cultivation and formation of theii
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mixed and complex standing timbers: when appointing this 
or that type of the improvement cutting, one should be guided 
by the economic age of standing timber; the improvement 
cuttings are carried out in the early age and conducted regularly 
for quicker and timely formation of fir stands; the seed 
admixtures of the oak, sycamore, beech, mountainous elm, black 
alder, larch and douglas are kept preserved, this increasing the 
quality of mixed fir stands, promotes their natural regeneration 
and the formation of complex stands; the improvement cuttings 
of high intensivity are conducted in fir stands in regular intervals 
to counterbalance a single intensive thinning. Only a timely, 
regular and purposive conduction of the improvement cutting 
provides a highly productive standing timber formation.

УДК 911.3:519.72
Онищук Ю.В. 

ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ
За останні роки термін ГІС (географічна інформаційна 

система) набуває популярності та широкого вжитку в 
наукових монографіях, підручниках, журнальних статтях і 
матеріалах конференцій. Однак, на жаль, не завжди 
застосування терміну є проявом тотожного розуміння суті 
явища. Все різноманіття точок зору на ГІС можна звести до 
трьох основних груп:

1. ГІС як технологічний процес обробки просторових 
даних або просто ГІС-технологія.

2. ГІС як адміністративна структура.
3. ГІС як програмний продукт (software).
Виходячи із визначення ГІС як технології обробки

географічної (просторової) інформації, виділяють наступні 
фази її роботи:

• збір даних (data acquisition) і формування баз даних 
на їх основі,

• попередня обробка,
• управління даними,
• маніпулювання та аналіз,
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• представлення результатів.
Ф о р м ува н н я  та обслуговування  бази  даних
по оцінці природно-ресурсного потенціалу (ПРП) вже 

розглядались детально раніше (Руденко В П . , 1993) 
Зазначимо лише, що поряд із традиційними можливостями, 
що їх надають системи управління базами даних (СУБД), 
з допомогою ГІС можна виконувати наступні операції над 
просторовими даними:

Зміна форми подання даних. Більшість існуючих 
просторових даних на сьогодні зберігаю ться не в 
комп’ютерних (цифрових) форматах, а у вигляді карт та 
планів різноманітних типів та масштабів; у вигляді 
друкованих та рукописних матеріалів; у вигляді зображень 
(фотографічних та інших).

Конвертування цих матеріалів до вигляду; можливого 
для використання в гео інф орм аційних системах 
(дигіталізація), як правило дуже працемістке.

П ереф орм ат изац ія  даних  стосується багатьох 
різноманітних проблем, які можуть подаватись у вигляді двох 
груп:

• трансформація однієї структури цифрових даних до 
іншої;

• перетворення даних представлених в одному виді, 
подання до іншого виду.

В загальному вигляді вирішується проблема переходу 
від однієї структури даних до іншої.

Типовими видами переформатування є перетворення 
інформації з паперових карт, фотознімків та друкованих 
таблиць до форм , що можливо використовувати в 
комп’ютерній обробці (цифрових форм подання).

Інтерполяція. В багатьох випадках географічні дані 
подаються нерівномірно. Цілком зрозуміло, що наприклад, 
навіть при топографічній зйомці неможливо визначити 
відмітку кожної точки земної поверхні. В таких випадках 
дані визначаються лише в характерних точках Надалі 
будується статистична модель об’єкту, за допомогою якої 
визначаються дані в проміжних точках. Процес визначення 
даних в проміжних точках і називається інтерполяцією.

П рост орови й  а н а л із .
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Цей підрозділ описує основні типи просторового аналізу, 
що можуть бути проведені з використанням І ІС-технологій. 
Спочатку розглядається поняття просторового аналізу. Потім 
зроблено огляд чотирьох основних аналітичних операцій та 
продемонстровано, як вони були використані (або можуть 
бути використані в перспективі). Пояснюються аналітичні 
здатності ГІС-технологій, наявні на сьогодні, умови 
ефективного їх використання та основні результати, що 
досягаються з їх допомогою.

При обговоренні просторового аналізу в контексті ГІС 
проблемою є те, що цей термін не використовується в одному 
значенні. Наприклад, розробники програмного забезпечення 
намагаються використовувати цей термін для опису 
широкого спектру аналітичних операцій, тоді як географи 
під ним розумію ть використання статистичних чи 
математичних методів в географічних дослідженнях.

Ш ироке використання к ільк існ и х  методів з 
просторовими даними розпочалось ще в 60-ті роки (Хаггет, 
1965; Беррі та Марбл, 1968). В наш час проводяться певні 
роботи по інтеграції таких методів з можливостями ГІС- 
технологій ( Фотерінгам і Роджерсон, 1993)*

Під просторовим аналізом ми розуміємо «загальну 
здатність маніпулювати просторовими даними в різних 
формах для одержання в результаті додаткової інформації» 
(Баша, 1993).

Основні типи аналітичних операцій.
Типологію основних методів для аналізу картографічної 

інформації з використанням ГІС-технологій розробив Беррі 
в 1987 році. Цей підхід визначає чотири класи операцій 
(Беррі, 1987):

1. Рекласифікація показників на існуючому шарі карти 
для відображення нових змін.

2. Перекривання (overlay) двох чи більше шарів карти 
для створення нового набору границь.

3. Обрахунок відстаней чи доступу відносних позицій 
об’єктів карти.

4. Операції сусідства.
Слід зауваж ити , що при оцінці ПРП  нами 

використовувались в основному перших два класи операцій.
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Рекласифікація. Цей тип функцій використовує 
реструктуризацію інформації з існуючих шарів карти 
Включає групування індивідуальних оцінкових значень в 
категорії або укрупнення існуючих класів в процесі 
спрощення. На практиці зводиться до конвертування 
існуючих даних в булеву форму так, що на виході значення 
шару карти перетворюються в одиницю, де зустрічається 
певна умова, та нуль, коли ця умова не виконується.

Перекривання (O verlay).  Маніпуляції цього типу 
призводять до комбінування множини даних, відображаючи 
кожну множину у відповідний їй шар. В результаті 
перекривання шарів утворюється нова карта і виникає 
можливість спостерігати унікальні відношення між ними.

Статистичний аналіз. Здатності ГІС-технологій до 
проведення статистичного аналізу було проаналізовано 
Гудчайлдом ( Goodchild, 1993) та Опеншоу (Openshaw, 1990). 
Ці здатності включають засоби обміну даними між ГІС- 
програмами та складними спеціалізованими пакетами 
статистичного аналізу, а також можливості виявляючого та 
підтверджуючого аналізу.

Нижче розглянуто два класи статистичних задач, 
характерні з точки зору їх реалізації в геоінформаційних 
системах природно-ресурсного напрямку.

До дескриптивної статистики відносять прості 
обчислення (середнє, медіана, дисперсія та ін.), що звичайно 
виконуються над окремими атрибутами географічних 
об’єктів. Для представлення результатів застосовують 
разноманітні наглядні засоби - гістограми, графіки, таблиці 
і т.д. Звичайно, що функції дескриптивної статистики 
реалізуються безпосередньо в інструментальних оболонках 
ГІС.

Дослідження статистичних залежностей. В якості 
прикладу вирішення більш змістовних задач статистичного 
аналізу розглянемо клас задач дослідження залежностей між 
різними чинниками. При цьому нас будуть цікавити не 
скільки алгоритми виріш ення самих задач, скільки 
процедури формування необхідних наборів даних в
геоінформаційних системах.

Одним із основних понять математичної статистики є 
випадкова величина. Вважається, шо випадкова величина z
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(в загальному випадку векторна) може приймати різні 
значення ( щ о  позначаються через Z\, Z2 ,--,Zn) при одних 
і тих же умовах її спостереження. Ряд значень Z \ , Z2 ,...,Zn 
випадкової величини z називається виборною. Послідовність 
вимірів випадкової величини задається у вигляді матриці 
спостережень

Z=(Zi ■* ), і j =1,...,р,
(1)

де р -  кількість компонентів випадкової величини.
Можна виділити три типи задач, що виникають при 

статистичному аналізі залежностей між чинниками.
Тип 1. Розглянемо дві змінні X і Y (в загальному випадку 

векторні), між котрими, гіпотетично, існує залежність Y=f(X). 
Треба встановити ф акт наявності (чи в ідсутності) 
статистично значимого зв’язку між Y і X. Вид функції f(X) 
і причинні зв’язки при цьому не встановлюются.

Тип 2. Треба здійснити прогноз (відновлення) невідомих 
значень Y досліджуваних результуючих показників по 
заданих значеннях X відповідних предикторних змінних.

Тип 3. Для задач даного типу треба виявити причинні 
зв’язки між величинами X і Y.

К арт ограф ічн е  м оделю вання
ГІС-технологія перетворює комп’ютер з процесору 

даних у візуалізатор даних, дозволяючи створювати 
картографічні моделі (карти). Візуальне зображення даних 
на карті - це те, що об’єднує всі елементи в одне ціле. З 
першого погляду можна побачити образи та значення, які 
б залишились непоміченими навіть після годин перевірки 
текстових записів.

Програмний засіб M aplnfo -  розробка M aplnfo  
Corporation, Troy, New York, є автоматизованою системою 
картографування -  видом ГІС як програмного забезпечення, 
що працює на персональному комп’ютері. Програмний 
продукт Maplnfo був люб’язно наданий в користування 
офіційним представником Maplnfo Corporation на Україні, 
ЗАТ «Інтелектуальні системи ГЕО». В Maplnfo усі данні 
організовані у вигляді таблиць на основі реляційного підходу. 
Кожна таблиця — це група файлів, яку можна розглянути в 
трьох основних формах: Mapper, Browser та Grapher.
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Вікна типу Mapper подають інформацію у вигляді 
звичайних карт, дозволяючи візуалізчвати географічні 
образи даних (відтворити дані на карті}.

Вікна типу Browser подають інформацію у вигляді 
таблиць (як це роблять стандартні СУБД), дозволяючи 
виконувати над табличними даними всі класичні операції.

Вікна типу Grapher подають інформацію у вигляді 
граф ік ів  чи діаграм (д ілова граф іка), дозволяючи 
візуалізувати образи, в яких міститься виключно числова 
інформація .

Пошарова побудова картографічних моделей,
Комп’ютерні карти, як і карти на папері, організовані 

пошарово. Кожен шар містить певну множину об’єктів карти 
одного типу. Н априклад, шар «ліси», «гідросітка», 
«адміністративні меж і», «населенні пункти» та ін. 
Розташовуючи шари один над одним, утворюють необхідну 
картооснову.

Цифрова багатош арова картооснова України за 
інформативною насиченністю відповідає карті масштабу 
1:1000000 і є результатом роботи УкрАГП ГУГКК при 
Кабінеті Міністрів України.

Щоб відобразити дані оцінки ПРП у вигляді тематичної 
карти, виконувались послідовно наступні операції:

Зв ’язування атрибутивних даних з базовою цифровою 
картою (геокодування).

Записам даних присвоювались координати X та Y. 
Maplnfo дозволяє присвоювати координати атрибутивним 
записам, встановлюючи відповідності між географічною 
інформацією в даних з географічною інформацією в таблиці, 
що вже містить координати X та Y. Цей процес називається 
геокодуванням.

Для цього необхідно, щоб у двох таблиць, одна з яких 
вже прогеокодована, було хоч одне спільне поле. В нашому 
випадку використовувалось поле «Назва адміністративної 
одиниці» з таблиці базової картооснови «адміністративні 
кордони».

2. К онструю вання тематичних карт, різних за 
територіальним охопленням, видом оцінки ГІРГІ, а також 
способом картографічного відображення атрибутивних 
даних.



О н и щ у к  Ю .В.

3. Підготовка карт до друку та одержання твердих копій.
Вікно Розміщення (Layout Window) є областю, де 

організовується зміст вікон для друку. Елементами кожної 
сторінки можуть бути карти, вікна перегляду, діаграми, 
легенди, текст чи інші графічні об’єкти. Границі та наповнення 
кожного елементу карти можна модифікувати.

Таким чином, в статті розглянуті основні форми 
застосування можливостей ГІС-технологій в процесі 
дослідження природно-ресурсного потенціалу території. 
Зроблено розмежування в поглядах на ГІС, як на технологію 
обробки просторової інформації, організаційно-адміні
стративні структури та програмний продукт. На закінчення, 
хотілось би також звернути увагу на важливість інтеграції 
досліджень з використанням ГІС-технологій на основі 
стандартів просторової інформаційної інфраструктури, що 
активно формується в багатьох країнах світу.
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УДК 911.3.33
Калмуцька E.I. 

РАЙОНУВАННЯ СПОЖИВАННЯ: ТЕОРЕТИК©- 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

Намагаючись розробити й намітити основні принципи й 
підходи до районування споживання, необхідно відзначити 
практично відсутність такого роду цілеспрямованих 
методологічних і методичних розробок у географічній літературі. 
Звідси -  складність розв’язання поставленого завдання. 
Концептуально виходимо з того, що будь-яке комплексне 
географічне дослідження може давати як цілісну картину 
територіальної організації суспільства, так і окремих явищ життя 
та їх взаємозв’язків. Сукупну територіальну картину споживання 
на базі інтегральних показників може дати районування. 
Економічне районування як територіальна форма відображення 
взаємозв’язків виробничих сил з виробничими відносинами -  
категорія динамічна. По мірі розвитку суспільно-економічного 
життя збільшуються й трансформуються критерії виділення 
районів різного таксономічного рівня.

І.І.Білоусов справедливо відзначив, що народне господарство 
є складовою частиною комплексних систем, взаємодіючих у 
сферах виробництва та обігу. У сфері виробництва - це районні 
комплекси, які займають у сукупності всю територію країни; у 
сфері обігу - це господарскі системи, які побудовані з врахуванням
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зон збуту [2, с 222].Сказане належить до сфери матеріального
виробництва. Однак відомо, що для оптимального 
функціонування цих систем необхідна адекватна невиробнича 
сфера, яка забезпечувала 6 більш повне задоволення потреб 
населення і процес розширеного відтворення в цілому.

Ролі районування в управлінні тими чи іншими процесами, 
особливе значення надає ІО.Г.Саушкін. Він вважає, що саме 
районування виконує функцію виділення упорядкованих, 
організованих просторових систем, складаючи цим самим основу 
для різних видів територіального управління [ 10, с.414].

Дещо пізніше, аналізуючи проблеми економічного 
районування й пов'язуючи їх із завданнями практики, Т.М. 
Калашнікова відзнчає, що нові умови розвитку господарства 
ведуть до трансформації відомих районоутворюючих факторів, 
до принципово інших проблем життєзабезпечення населення, а 
значить, і до іншого розуміння ефективності функціонування та 
розвитку економічних районів [3, с.43]. У зв’язку з цим 
потребують постійних досліджень і проблеми територіальних 
пропорцій, визначення раціональних відносин між виробничим 
і споживаючим національним доходом, а також багато інших 
територіальних аспектів соціальних проблем.

На базі викладеного приходимо до висновку, що районування 
споживання, яке нас цікавить, неможливо відділити від основних 
понять теорії соціально-економічної географії -  територіально- 
виробничих комплексів (ТВК), аграрно-промислових комплексів 
(АПК) і природних умов життєдіяльності населення - природно- 
територіальних комплексів (ПТК) та систем розселення. 
Діалектична взаємодія і розвиток цих територіальних утворень, 
поєднань в умовах суспіьно-територіального поділу праці 
обумовлюють утворення більш складних, взаємозв’язаних систем 
діяльності суспільства - суспільно-територіальних комплексів.

Щоб підкреслити в цих поєднаннях визначну роль 
суспільного виробництва, С.Я. Ниммік запропонувала позначити 
їх терміном “соціально-економічний територіальний комплекс’’, 
який містив би всі взаємозв’язані ланки суспільного відтворення 
на відповідній території [11, с.2] У свою чергу, процес соціально- 
економічного районування логічно являє собою процес утворення 
соціально-економічних територіальних комплексів і систем 
розселення. Таким чином, процес формування економічних 
районів, виробничо-територіальних комплексів і розселення
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одночасно є і процесом формування соціально-економічних 
районів. Головна роль у процесі соціально-економічного 
районоутворення належить соціально-економічним комплексам

На базі цілеспрямованого аналізу концепції формування і 
розвитку соціально-економічних районів приходимо до висновку, 
що один із напрямків методичних підходів до районування 
споживання можна шукати на стику територіально-виробничих 
і соціально-економічних комплексів, в основі формування та 
функціонування яких центральне місце займає життєдіяльність 
населення.

Як уже відзначалось, методологічний процес районування 
відрізняється від об’єктивного процесу районоутворення, крім 
інших показників, постановкою цілі. Ціль районування 
споживання - дискретизація території на райони з врахуванням 
основних взаємозв’язаних показників, які впливають на рівень і 
структуру споживання населення конкретних регіонів 
матеріальних благ і платних послуг, інтегральне, поетапне 
районування, якому, як правило, передує картографування 
основних показників рівня і структури споживання. У процесі 
картографування виділяють ділянки території з різним степенем 
інтенсивності споживання (низька, середня, висока), наприклад, 
основних продуктів харчування, невиробничих товарів ( надушу 
населення в натуральному й вартісному виразах), а також рівень 
забезпечення населення (на 100 сімей і на 1000 жителів) товарами 
довгострокового користування з наступним процесом делімітації 
ареалів, зон. При цьому в процесі картографування та зонування 
споживання постійно конче потрібно враховувати такі 
взаємозв’язки: потреби -  виробничий потенціал території з 
його специфікою, доходи населення -  демографічна ситуація, 
споживання - відтворення, основні показники, які детермінують 
рівень і структуру споживання.

Більш чітке уявлення про взаємозв’язки показників, які 
впливають на умови життєдіяльності людей, у тому числі на 
рівень життя населення і його основний компонент -  споживання 
матеріальних благ і платних послуг, а в кінцевому результаті -  
на формування соціально-економічних районів різного 
таксономічного рівня дає таблиця 1.



Таблиця 1.
Структурно-логічна схема показників, що 

впливають на умови життєдіяльності населення (в тому 
числі на споживання)

Основні групи показників Оцінка і
можлива
таксономізація
рівня розвитку
соціально-
економічних
районів

виробничо-
економічні
(каркас
комплексу)

демографічні
(демографічна
ситуація)

соціально-
економічні,
культурні,
екологічні

Оцінка
природних умов 
і ресурсів ДІМ 
розвитку 
народного 
господарства

Чисельність і 
густота
населення (його 
концентрація)

Рівень розвитку
соціальної
інфраструктури

Недостатньо 
розвинений (в 
соціально- 
економічному 
плані, мало- 
перспективний)

Рівень
економічного 
розвитку і 
виробнича 
спеціалізація 
району
(наявність ГПК, 
АПК і інших 
систем)

Забезпеченість
району
трудовими
ресурсами

Рівень і струк
тура доходів 
населення 
(баланс доходів 
і видатків)

Перспективність 
розвитку району

Рівень і 
структура 
зайнятості 
населення

Рівень 
споживання 
матеріальних 
благ і платних 
послуг 
(натуральні і 
вартісні 
показники)

Розвиваючі (в 
соціально- 
економічному 
плані
перспективний)

Рівень
концентрації
основних
виробничих
фондів

Рівень 
утворення і 
класифікації 
трудових 
ресурсів

Національно- 
історичні 
традиції в 
споживанні
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Продовження таблиці 1
Утворені й ті, 
що створюються 
системи 
розселення
а)міські і
СІЛЬСЬКІ
поселення.
б)перезажаючі 
типи населених 
пунктів за 
величиною, 
формою і т.д .

Темпи
звичайного
відтворення
населення

Культурний
рівень
населення

Високо
розвинений
(оптимальний)

Транспортне
забезпечення

Міграційна
рухливість
населення

Характер (об'єм
і зміст)
використання
вільного
від роботи часу

Зв'язки
(територіальний 
розподіл праці)

Склад
населення та 
інтенсивність 
його зміни

Оцінка 
екологічної 
ситуації 
з точки зору 
умов
життєдіяльності
населення

Екологічна і
соціальна
обстановка ь

&-...................

Кожний наведений у табл.1 показник окремо може бути 
оцінений за загальноприйнятими у відповідній спеціальній 
літературі науково-обгрунтованими критеріями, нормами, 
таксонами й т.д. Для виявлення територіальної специфіки 
й тенденції розвитку окремих показників доцільною є їх 
оцінка відносними показниками: високі, середні, нижче 
середніх. При цьому регіональні показники необхідно 
зрівнювати по висхідній лінії з аналогічними показниками 
по регіонах країни. Предметно аналізуючи даний підхід (для 
цілей районування споживання), неважко помітити, що в 
основному він ніби співпадає з принципами соціально- 
економічного районування У викладеному методичному 
підході до районування споживання рівень і структура
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матеріальних благ відображені тільки синтетичний показник, 
як елемент загальної сукупності соціально-економічних, 
культурних та екологічних показників. Зрозуміло, що такого 
роду загальне або “гібридне” районування не сприяє рішенню 
завдань нашого дослідження, і відповідно, не може бути 
висунуте в якості концептуального підходу до районування 
споживання.

В пошуку найбільш  оптимальних п ідход ів  до 
районування споживання доцільно, на наш погляд, 
відштовхуватися від широко відомої методики виділення 
територіальних груп населення С. А .К о вал ьо ва ,
Н.Я.Ковальської, Н.Т. Агафонова, М.Н.Межевіча [6,7,8,9], 
тому що, в даному випадку, мова йде саме про споживання 
матеріальних благ і послуг. Крім того, таке районування (хоча 
відомою мірою також є “гібридним”), відображає не просто 
суму споживчих благ, але й в більше відповідає завданням 
даного дослідження -  виявлення потреб і фактичного рівня 
й структури споживання різних груп населення, а також 
виробничих можливостей регіону для їх задоволення. Тільки 
такого роду дані можна використовувати в практиці 
регулювання й прогнозування споживання.

Якщо стати на такий шлях районування споживання то 
завдання полягає в тому, щоб показати суму (обсяг) і 
структуру матеріальних благ у грошовому і натуральному 
виразах на душу населення, у тому числі з різним рівнем 
доходів на 100 сімей, на 10000 жителів; а також виділити 
утворені й ті що складаються територіальні комплекси 
споживання (ТКС). У географічній літературі поки що не 
було спроб вивчення та районування ТКС. Тому наше 
завдання дуже складне, а теоретико-мето до логічні підходи 
до його виконання можуть викликати дискусію.

Під ТКС ми розуміємо сукупність (обсяг і структуру) 
матеріальних благ і платних послуг, що споживаються 
різними територіальними групами населення.

Для районування споживання перш за все необхідне 
детальне районування груп населення. Такого районування 
поки що немає, але відомі праці С.А.Ковальова, регіональні 
роботи А.І.Алексеева [1], які можуть служити основою для 
розробки базових методів і підходів розв’язання цієї 
проблеми. Керуючись цими ідеями приходимо до висновку,
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що для районування населення та його окремих груп будь 
якої країни доцільно побудувати наступну таксономію

I. Макрорівень: 1) Країни; 2) Групи країн.
II. Мезорівень: 3) Великі регіони країни; 4) Великі 

адміністративні одиниці типу областей, великі провінції.
III. Мікрорівень: Міста і міські агломерації або групи 

сільських районів; 6) Середні і малі міста і селища міського 
типу (в тому числі автономні частини агломерації); 7) 
Територіальні групи населення (колгоспів, радгоспів, 
фермерських господарств), з їх населеними пунктами; 8) 
Окремий сільський населений пункт (або автономний, або 
як частина великого господарства).

Головне завдання районування споживання -  зуміти 
на кожному таксономічному рівні охарактеризувати рівень 
і структуру споживання матеріальних благ та оцінити 
нерозв’язані проблеми. Отже, районування споживання -  
це проблемне районування, яке, як між іншим і весь 
проблемний підхід до територіальних досліджень, значно 
збільшує методичний інструментарій прогнозних розробок, 
робить більш вагомою роль географічної науки в їх 
виконанні.

Споживання населення конкретних районів, складене на 
базі загальних закономірностей, проходячи крізь призму 
регіональних (локальних) умов й чинників, набуває 
відповідного специфічного аспекту й колориту. Вказана 
обставина дає нам підстави говорити про формування і 
розвиток свого роду ТКС з властивими їм об’єктивними 
закономірностями й тенденціями подальшого розвитку. Дана 
тер и то р іал ьн а  сукупн ість  - ТКС взаєм озв ’язан а  і 
взаємозумовлена соціально-економічними, природними, 
демографічними та іншими умовами і чинниками. Це 
посилює зв 'я зок  географ ії споживання з географією 
населення, а відповідно, підтверджує правильність і 
необхідність застосування вказаної методики районування 
споживання матеріальних благ населенням країни в цілому 
і дослідження ТКС окремо.

Н айперш им завданням  визедення ТКС різного 
таксономічного рівня є визначення рівня задоволення потреб 
населення, в тому числі за рахунок самозабезпечення 
товарами, продуктами, платними послугами, їх виробниціво

______________Природні умови та  ресу рси

135



К ал м уц ька  Е.1.

в конкретних районах проживання людей. Слідуюче завдання 
полягає в розробці практичних рекомендацій по оптимізації 
рівня і структури споживання населення і його окремих 
груп на всіх таксономічних рівнях.

Для успішного виконання цих завдань необхідне 
методичне забезпечення такого роду досліджень. Перш за 
все потрібно диференціювати ТКС за таксономічним рівнем 
і виділити їх типологію.

Використовуючи порівняльно-географічний метод 
можна виділити типологію ТКС на всіх названих вище 
таксономічних рівнях (І - III).

Спробуємо виділити особливості географ ічного 
дослідження ТКС на вказаних рїбнях за трьома основними 
категоріями: досягненим  рівнем  сп ож иван ня, за 
самозабезпеченням і за величиною натурального споживання 
від ОПГ.

I. Макрорівень -  країни, групи країн.
На цьому рівні споживання, як правило, характеризується 

середніми показниками як у рівні, так і в структурі 
споживання. Ознаки самозабезпечення мають важливе 
значення, але беручи до уваги протяжність території, а також 
загального, в тому числі міжнародного поділу праці, 
простежуються недостатньо чітко (частина товарів, продуктів 
імпортується із різних країн в обмін на вивіз різних товарів).

II. М езорівень -  великі регіони країни, великі 
адміністративні типи областей, провінції. На даному рівні 
важливого значення набуває поєднання виробництва та 
споживання. Рівень і структура споживання за окремими 
продуктами і товарами (відповідно виробничої специфіки) 
можуть бути вкжчими або кищими, ніж у середньому по 
країні. Як правило, самозабезпечення відіграє вирішальну 
роль в задоволенні потреб населення, насамперед у продуктах 
харчування. Яскравий приклад -  продовольчий ТКС 
Чернівецької області, який тісно взаєм озв’язаний зі 
спеціалізацією сільськогосподарського виробництва. 
Розвинене тваринництво м ’ясо-молочного напрямку 
визначається більш високий (порівняно з деякими іншими 
регіонами України) рівень споживання м’ясо-молочних 
продуктів.
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III. Мікрорівень. Практика підтверджує, що чим нижчий 
таксономічний рівень (велика масштабна територія), тим 
менше самозабезпечення (в силу територіального поділу 
праці). Тому на цьому рівні має місце самозабезпечення 
продуктами з ОПГ. Не виключене тут і самозабезпечення 
деякими товарами широкого вжитку, виробництва яких 
налагоджено безпосередньо на даній території. Як правило, 
на мікрорівні яскраво проявляються колоритність ТКС, їх 
самобутність, особливості натурального споживання.

Узагальнюючи вище наведене, можна виділити такі 
критерії делімітації ТКС на різних таксономічних рівнях:

I. На макрорівні:
- рівень і структура споживання надушу населення;
- ступінь самозабезпечення.
I I . На м езорівні: попереднє плюс питома вага 

натурального
споживання.
III. На мікрорівні: те ж саме.
Виходячи з цих критеріїв виділення ТКС можна 

диференціювати їх типологізацію:
I. На макрорівні:
- продовольчі і непродовольчі;
- типи міського і сільського споживання;
- типи споживання окремих територіальних груп 

населення.
II. На мезорівні:
- продовольчі і непродовольчі;
- типи міського і сільського споживання;
- типи споживання окремих територіальних (соціальних, 

етнічних) груп населення;
- типи спож ивання окремих професійних груп 

населення.
III. На мікрорівні:
- продовольчі і непродовольчі;
- типи спож ивання окремих професійних груп 

населення;
- типи споживання окремих етнічних статево-вікових

груп населення.
В цілому ж на всіх таксономічних рівнях, виходячи о 

нормативів споживання, можна виділити раціональні

_ _ _ _ _ ____________________  П риродні умови та  ресурси
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(оптимальні) та ірраціональні ТКС. Така типологія дає 
можливість розробити конкретні рекомендації подальшого 
підвищення рівня і оптимізації структури споживання 
матеріальних благ на рівні відповідного ТКС.

Досвід вивчення та виявлення порайонних відмінностей 
в споживанні населенням матеріальних благ і наукового 
обгрунтування структури і територіальної організації 
комплексів споживання показав, що кількісному і якісному 
вивченню піддіються такі чинники: 1) оцінка природних 
чинників з господарської точки зору (ступінь сприятливого 
розвитку і спеціалізації народногосподарського комплексу) 
і з точки зору формування потреб населення і відповідних 
витрат праці для виробництва необхідних засобів існування 
і матеріально-грошових витрат для складання оптимальних, 
комфортних умов життя; 2) рівень розвитку і спеціалізації 
народного господарства району, в тому числі виробництво 
продуктів і товарів народного споживання; 3) величина й 
структура грошових доходів населення; 4) ступінь і характер 
спеціалізації особистого підсобного господарства (у тому 
числі його товарність і натуральне споживання населення); 
5) статевовіковий склад населення ( з урахуванням 
коефіцієнта споживання різних вікових груп і перерахунку 
населення району на дорослого споживача); 6) національний 
склад населення і традиції в наданні переваг тим чи іншим 
споживчим благам; 7) професійний склад населення та рівень 
його відтворення; 8) сімейність, у тому числі багатодітність 
сімей, наявність пристарілих; 9) характер співпадання 
географії доходів населення з можливостями придбання 
матеріальних благ за місцем проживання; 10) ступінь 
забезпеченності населення п ідприєм ствам и сф ери  
обслуговування, в тому числі роздрібної торгівл і і 
громадського харчування; 11) сума грошових збережень 
населення, баланс доходів і видатків; 12) величина й структура 
роздрібного товарообігу на душу населення, колективне 
споживання (у закладах охорони здоров’я, освіти, відпочинку 
і туризму).

При вивченні характеру впливу і взаємозв’язків цих 
чинників виявляється, що одні із них впливають на рівень і 
структуру споживання позитивно, інші - негативно, одні - 
прямо, інші - непрямо. Так, наприклад, збільшення частки
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натурального споживання населенням із ОПГ негативно 
впливає на ріст товарного споживання і роздрібного 
товарообігу в цілому, і навпаки, -  низька питома вага 
натурального споживання позитивно впливає на ріст 
товарного споживання. Наукове обгрунтування методики 
виділення вивчення комплексів споживання, встановлення 
їх взаємозв’язків з територіально-виробничими комплексами 
сприяють як поліпшенню територіального збалансування 
виробництва -  споживання й відтворення матеріальних благ, 
так і подальшій оптимізації рівня й структури їх споживання 
населенням конкретних регіонів.
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Kalmutska E.I.
R egionation  of consum ption : some th e o re tic o -  

methodological approaches.
Summary

Scientific bases of consumption regionation are set forth, 
on the basis of which the major principles and complex 
approaches towards the material goods and services consumption 
(by the population of certain territories) regionation are 
developed. Elaborated is the structural-logical scheme of the 
indices which influence the vital activity of population 
(including consumption). Pointed out (determined) are the 
criteria of delimitation of territorial complexes of consumption 
on macro-, meso- and microlevels.

УДК 911.52
Проскурняк М.М. 

ЛАНДШАФТНИЙ ПІДХІД ДО ЕКОНОМІЧНОЇ 
ОЦІНКИ ЗАКАРСТОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

Природно-ресурсний потенціал (ПРІІ) закарстованих 
ландшафтів (ЗЛ ) відмінний від некарстових. Особливо 
яскраво це простежується на прикладі його земельної 
складової. При її оцінюванні потрібно враховувати як 
позитивну роль карсту — підвищує родючість грунтів, так і 
негативний його вплив — ускладнює агрообробіток останніх. 
Своєрідність земельних ресурсів ЗЛ потребує особливого 
підходу до їх оцінки.

Розглянемо його на прикладі дослідження закарстованих 
ландшафтів лісостепу Східно-Європейської рівнини. Ці 
ландшафти відзначаються оптимальними агрокліматичними
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умовами. їхні грунти розвиваються на добре дренованій 
карбонатній, часто лесовидно-суглинковій основі. Велика 
кількість карбонатів спричинює нейтральну й близьку до 
неї реакцію грунтів, поліпшує їх структуру, родючість. 
Н априклад, грунтовий покрив Прут-Дністровського 
межиріччя репрезентують переважно сірі лісові й чорноземні 
Грунти. Для ерозійних ландшафтів тут властиві темно-сірі 
та сірі лісові грунти (вкривають від 20 до 70 % площі), 
чорноземи опідзолені (10 -  ЗО %), чорноземно-лучні, лучні 
й лучно-болотні грунти ( 1 0 - 3 0  %). У різних видах 
ландшафтів їхня присутність і співвідношення зайнятих 
ними площ змінюється. У грунтовому покриві закарстованих 
ландшафтів Заставнівського остепненого району домінують 
чорноземи (опідзолені, типові, реградовані, карбонатні та 
вилуговані, 90 %). Незначну частку (5,1 %) складають темно- 
сірі та сірі лісові грунти і ще меншу (4,9 %) — чорноземно- 
лучні, лучні, лучно-болотні й торфово-болотні карбонатні 
грунти.

Так як економічна оцінка земельних ресурсів виражає 
відмінності земель з “ефективної родючості”[1,4], основою 
якої є природна якість грунтів, то наведені вище факти дають 
підстави стверджувати, що карст безпосередньо (завдяки 
дренажу зайвої вологи) й опосередковано (через карбонатні 
грунтоутворюючі породи) поліпшує родючість грунтів, 
підвищує їх ресурсний потенціал. Наприклад, при аналізі 
карт ландш аф тів і ПРП Середнього П ридністров’я 
з ’ясувалось, що “зона підвищеної родючості грунтів”[1] від 
м. Тлумача до м. Заставни співпадає зі смугою ЗЛ 
Покутського та Буковинського, карстових районів. Загальна 
врожайність угідь тут на 10 -  40 % вища ніж у некарстових 
[3]. Оцінка одного гектара ріллі становить 75 -  89 балів [1 ]. 
Це найвищі показники економічної родючості в регіоні.

Завдяки сприятливим агрокліматичним умовам і високій 
яко ст і грунтового  покриву ЗЛ лісостепу С хідно- 
Європейської рівнини функціонують, в основному, як 
агроландш аф ти. У структурі їх земельних ресурсів 
переважають орні угіддя (80 -  90 % Заставнівського степу). 
Однак карстові явища значно ускладнюють їх обробіток. 
Н ай б ільш  розповсю дж еним и серед поверхневих 
карстогенних елементів ландшафту є лійки. За наближеними
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підрахунками на закарстованих землях Чернівецької області 
(приблизно 500 км2) знаходиться більше 4 тисяч лійок. їх 
діаметр змінюється від 1 до 100 м, пересічний -  10 -  20 м. 
Густота карстових лійок в окремих місцевостях становить 
50 ш т/км 2і більше, а закарстованість площ досягає 20 -  25
X.

Карстові лійки на ріллі є перешкодами, які повинен 
обходити машинно-тракторний агрегат. На об’їзд лійок 
витрачається додатковий час, внаслідок чого знижується 
продуктивність праці та збільшується витрата пального. Ці 
втрати характеризує довжина холостих переходів трактора, 
пов’язаних з об’їздом лійок. Довжина холостих переходів 
залежить від радіуса лійок, їх густоти й розташування, а 
також від ширини агрегата і найменшого допустимого 
радіуса його повороту. Для введення поправок у норми 
виробітку та в інші економічні показники необхідно знати 
втрату продуктивності праці, вираж ену в гектарах 
виконуваної роботи.

Розрахунки за відповідними формулами [2] показують, 
що втрати продуктивності праці при механічному обробітку 
земель відмінні в різних типах карстових ландшафтів [3]. 
Зокрема, у закарстованих ландшафтах вони становлять 1 -  
2 %, в інтенсивно закарстованих можуть складати від 3 до 
10 %, а в карстогенних не дозволяють проводити його зовсім. 
Крім того, карстові лійки на ріллі спричинюють змив грунту, 
є розсадниками бур’янів, служать схованками для гризунів 
тощо. Тому для підвищення врожайності на закарстованих 
угіддях необхідно впроваджувати додаткові агротехнічні 
заходи, вносити більшу кількість добрив, гербіцидів тощо. 
Враховуючи це, втрати продуктивності праці в них можуть 
відповідно зростати ще до 50 %. Ці втрати необхідно 
враховувати у вигляді поправок при визначенні «ціни» 
гектара закарстованих земель.

Отже, для наближеної (з достатньою практичною 
точністю) оцінки втрат продуктивності агровиробництва в 
ЗЛ та якості їх земельного фонду ми пропонуємо 
використовувати відмінності структури закарстованих 
ландшафтів [3]. Зміст ландшафтного підходу до економічної 
оцінки закарстованих земель полягає в наступному - на 
основі ландшафтної карти визначаю ться типи КЛ з
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а . Таблиця 1
Агроекономічні категорії земель закарстованих 

ландшафтів
Тип
карстових
ландшафтів

Щіль
ність 
карсто
вих 
форм, 
ш т/км 2 .

Закарсто-
ванісіь
площ,
%

Втрати 
продук- 
ш б н о с г :

праці,
°//о

Категорії і 
земель

1. 3 елемен
тами карсту'

до 5
і

< 5 до 1 Практично 
не усклад
нені

2. Закарсто- 
ваний

5 -5 0 5 -2 5 1 -4 Ускла
днені

3. Інтенсивно 
зкарстований

50 - 500 2 5 -7 5 її и Значно
ускладнені

4.Карсто-
генний

>500 >75 ке оці
нюватись

Сильно 
ускладнені ■ 
“бедленд1-'

відповідним и ступенями закарстованості, втратами 
продуктивності агровиробництва й категоріями земель за 
складн істю  їх обробітку (т а б л .1 ) . К ореляц ії між 
відповідними показниками таблиці встановлені на основі 
аналізу великої кількості емпіричного матеріалу, що дає 
підстави вважати їх достовірними. Апробація даної 
методики у двох регіонах Східно-Європейської рівнини, в 
межах Прут-Дністровського й Кунгурського лісостепу, 
засвідчує її ефективність. Крім того, даний підхід скорочує 
трудомісткість обчислень і прискорює економічну оцінку 
земель ЗЛ. Така оцінка земельного фонду України вкрай 
необхідна в умовах переходу до різних форм власності.

Із вище сказаного випливають рекомендації щодо обліку 
реальних затрат на агровиробництво в ЗЛ та оцінки їх 
земельного фонду: 1) на планах землекористувань необхідно 
показувати всі карстові лійки, застосовуючи для дрібних 
лійок позамасштабний умовний знак; 2) при паспортизації
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угідь з мстою їх технічного нормування, крім інших факторів, 
необхідно вказувати кількість карстових лійок і площу, яку 
вони займають; 3) за певними формулами треба вводити 
поправочні коефіцієнти в норму виробітку, витрат пального 
тощо.

Отже, об’єктивну і всесторонню оцінку земельних 
ресурсів закарстованих ландшафтів доцільно будувати на 
основі ландшафтного підходу до їх вивчення.
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Landscape approach to economical estimation of karsted 

lands.
Summary

The criteria for economical estimation of land resources 
on karsted landscapes are considered. The dependence is 
discovered between the  types of karst landscapes and 
corresponding categories of karsted lands. Ascertained are the 
probable costs for their utilisation.

УДК 551.4+911.2:551.4
Бучко Ж-I. 

ДО АНАЛІЗУ ЕСТЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ЛАНДШАФТУ

Комплексні досл ідж ен н я п р и р од н о-ресурсн ого  
поіенціалу передбачають пошук різноманітних форм і
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методів вивчення його компонентів. Один з них -  естетичний 
-  потребує аналізу стану цінних в естетичному відношенн* 
ландшафтів, яким часто загрожує інтенсивна господарська 
діяльність. Даний напрям досліджень необхідний для 
охорони як об’єктів природно-заповідного фонду, так і 
ландшафтів з різним ступенем антропогенного перетворення 
з метою збереження мальовничих та унікальних елементів 
ландшафту -  цінних естетичних ресурсів.

Під естетичними ресурсами розуміємо естетичні 
властивості ландшафту, а саме видимої його частини — 
пейзажу, який відкривається зі спеціально підібраної для 
огляду точки -  пейзажного підступу [1]. Границі пейзажу 
змінні в просторі залежно від вибору оглядової точки, 
причому вони не співпадають з границями фізико- 
географічного районування. Особливе значення слід надавати 
виявленню найефектніших точок огляду, з яких об‘єкт 
відкривається в наймальовничіших ситуаціях.

При естетичному сприйманні, виходячи з зорових 
властивостей ока людини, найкраще усвідомлюються форми, 
кольори і контрастність, що створюють численні комбінації 
різноманітності природних об'єктів. Тут важливим є 
оптимальне поєднання елементів пейзажу. Оптимальна 
різноманітність в природі -  поняття дуже об'ємне і 
гармонійне. Це поняття гармонійності в людини формується 
самим природним середовищем, в якому живе і розвивається 
людина. Справді, психіка, уявлення про красу і критерії 
протягом тисячоліть складалися у людини під впливом 
довкілля.

Краса в природі -  це, з одного боку, певне поєднання, 
яке складається з окремих компонентів, і, з другого боку, -  
співзвучність цих компонентів. Таке поєднання відповідає 
визначеному числу компонентів, їх кількісному оптимуму і 
розташуванню, чого вимагає гармонія, тобто абсолютна і 
первісна первозданність природи [5]. Оскільки впродовж 
останніх тисячоліть людина жила і розвивалася в частково 
зміненому, з включенням антропогенних об'єктів, природному 
середовищі, саме цей тип середовища сприймається нинішньою
людиною як гармонійність природи.

О п ти м альн ість  р ізном анітності визначається 
об'єктивними і суб'єктивними чинниками. Об єктивнии
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чинник є визначальним, бо це фізіологічна здатність ока 
людини. Можливості візуального сприйняття визначаються 
яскравістю об'єктів спостереження та їх кутовою величиною, 
тобто фізіологічними границями зору. Суб'єктивний чинник 
-  відповідність властивостей ландшафту естетичному 
ідеалові особи, соціальної групи чи нації.

При аналізі естетичних ввластивостей ландшафту 
найбільше значення має його виразність, тобто наявність 
таких компонентів, які найбільш звертають на себе увагу 
спостерігача (форми рельєфу, гідрологічні об'єкти, характер 
розподілу рослинності, антропогенні об'єкти). Число і 
поєднаність компонентів ландшафту та характер їх 
розподілу визначають тип пейзажу. При цьому особливе 
пейзажоформуюче значення мають мезорельєф і рослинність, 
які можуть підкреслювати або послаблювати виразність 
окремих компонентів пейзажу. Зокрема, візуальне сприйняття 
виразності рельєфу і великих водних поверхонь залежить 
від типу рослинності. Наприклад, очерет на узбережжі озера 
чи річки може повністю їх затулити, а лісова рослинність, 
що вкриває вершину гори, тільки підкреслює її виразність.

Особливості умов візуального сприйняття пейзажу 
диференціюються за ступенем “відкритості-закритості” 
простору [4], а саме:

• закритий (залісненість 60%) -  ліс або замкнуте 
пониження рельєфу;

• напіввідкритий (залісненість 20-60%) -  галявина 
лісового масиву;

• відкритий (залісненість менше 20%) -  луки;
• надвідкритий (без деревної р о сл и н н о ст і) -  

сільськогосподарські масиви.
• Особливості естетичного впливу ландш афту на 

людину спонукали дослідників до оцінки його різними 
способами [4,5], зокрема:

• за ступенем перетворення людиною природного 
середовища;

• за ступенем однорідності (мальовничий - гармонійне 
поєднання оптим альної для сприйм ання к ількості 
компонентів ландш аф ту; монотонний -  н аявн ість  
маловиразних однотипних об'єктів);
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за експертними оцінками спеціалістів або за даними 
соціологічного обстеження (унікальні, рідкісні, привабливі 
малопривабливі, непривабливі, деградовані);

• за особливостями і числом поєднань основних 
гіейзажоформуючих чинників (виразністю і глибиною 
розчленування рельєфу, наявністю гідрологічних об'єктів, 
різнотипної рослинності, естетично “вписаних” антропогенних 
об'єктів а також доступних для споглядання панорам).

Естетична оцінка передбачає виявлення естетичних 
властивостей (природної і культурної привабливості) 
територіальних поєднань (ландшафтів) і ступеня інтересу 
до них. При цьому оцінюються емоційний вплив різних 
компонентів ландшафту на людину. Показники оцінки 
можуть бути як суб'єктивними, так і об'єктивними. Важливим 
є пошук оцінкових методів на підставі об'єктивних ознак. 
Основою такої оцінки є постійність і ступінь дії природних 
чинників, що мають вплив на органи зору і весь комплекс 
відчуттів (форми рельєфу земної поверхні, характер 
розподілу рослинності, антропогенні об'єкти).

Важливим моментом при оцінюванні є кутова величина 
пейзажу (елементарний, секторний, панорамний, чи 
циркорамний). Раціональний підбір найефектніших точок 
огляду дає можливості для повнішого споглядання саме 
панорамних або циркорамних пейзажів, але ці можливості 
ускладнюється транспортною доступносте. Естетична оцінка 
панорами і виявлення рекреаційного потенціалу виконується 
за методом оптичної перспективи комплексу спостереження. 
Для кожної панорами існують певні домінуючі елементи, 
що мають реальне значення як для туриста, так і для 
дослідника. При природньому куті зору 25° візуальне 
сп ри й н яття  панорам и оціню ється у двох вим ірах 
(горизонтальному і вертикальному). Даний підхід полягає 
у виборі найкращих точок для споглядання пейзажу і 
прокладання можливих туристичних маршрутів, у визначенні 
“гармонійних” зон, в межах яких повинен підтримуватися 
природоохоронний режим [3].

Класифікаційні одиниці естетичних ресурсів ландшафт}' 
виділяються на підставі домінуючих одного або кількох 
самобутніх елементів. За типологічну одиницю класифікації, 
згідно існуючої методики [1 ], приймаємо комплекс пейзажів
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або пей заж ни й  комплекс (П К ) -  територію, для якої 
характерна фізіономічна однорідність за головними якісними 
і кількісними показникам и пейзаж у (глибиною  
розчленування рельєфу, станом гідрологічних об'єктів, 
характером рослинного покриву і ступенем антропогенної 
перетвореності). Оскільки на оцінюваній території можуть 
зустрічатися різні пейзажі, комплекс виділяється на підставі 
найвиразніших пейзажів, що відкриваються зі спеціально 
підібраних для огляду точок - пейзажних підступів. 
Комплекси пейзажів, які мають спільні риси, об'єднують у 
групи.

На підставі існуючих методик і власних досліджень 
автора [1,2] на території Чернівецької області виділено такі 
групи комплексів пейзажів:

• пейзажі з чітко вираженими річковими долинами;
• підвищено-рівнинні гілоскохвилясті і хвилясто- 

пасмові;
• височинно-горбисті передгірські;
• низькогірних та середньогірних хребтів;
• лісисті;
• аграрні пейзажі, що сформувалися в результаті 

інтенсивної діяльності людини в різних ПТК.
В кожній з названих груп домінує окремий елемент 

ландшафту. Домінуючий елемент однієї групи може бути 
допоміжним в іншій групі пейзажних комплексів при 
виявленні дрібніших одиниць ~ пейзажних комплексів. Так, 
наприклад, рельєф є визначальним чинником у групі 
низькогірних і середньогірних хребтів, але стає додатковим 
у групі аграрних комплексів пейзажів, ступінь залісненості 
в групі аграрних пейзажів с лише додатковим показником, 
на відміну від лісистих.

Група комплексів пейзажів річкових долин включає 
аграрні та індустріально-урбанізовані комплекси. У групу 
підвищєно-рівнинних пейзажів об'єднуються заліснені, 
закарстовані та аграрні пейзажні комплекси. Височинно- 
горбисті пейзажі диференціюються на заліснені, природні 
лучні та аграрні. Група пейзажів гірських хребтів складається 
з лісових, тучних та аграрних. Група комплексів лісових 
пейзажів включає пейзажні комплекси, що різняться за 
рельєфом і переважаючим деревостаном. Найбільшу групу
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становлять аграрні пейзажі, які в залежності від залісненості 
та інтенсивності господарської діяльності поділяються на тві 
підгрупи - лісо-аграрні і власне аграрні.

При визначенні груп пейзажних комплексів були 
використані геолого-геоморфологічні елементи ландшафту 
(виразність форм рельєфу), характер гідрологічних об'єктів, 
флористична різноманітність та інтенсивність господарської 
діяльності людини. Виділення окремих пейзажних комплексів 
потребує детальніших досліджень з врахуванням глибини 
розчленування рельєфу, характеру розподілу рослинного 
покриву, ступеня антропогенної перетвореності.

Детальні еколого-естетичні дослідження ландшафту є 
важливими для виявлення і збереження унікальних пейзажів, 
здатних викликати у людини почуття комфорту, задоволення, 
естетичного переживання. Активно впливаючи на природні 
ландшафти, господарська діяльність не тільки порушує 
природні процеси, але в ряді випадків позбавляє ландшафти 
їх природної гармонійності, погіршує естетичні властивості 
довкілля. Це пов'язане з будівництвом, втратою мальовничих 
якостей ландшафту в результаті сільськогосподарського 
освоєння, у процесі видобутку корисних копалин.

Р ізні методики і підходи до аналізу естетичних 
властивостей пейзажу потребують формування нового 
погляду на ландшафт, зосереджуючи увагу на його естетичній 
цінності як комплексі видимих компонентів, що викликають 
у людини естетичне переживання. Результати досліджень 
даного напряму можуть бути об'єктивною основою для того, 
щоб мотивовано аргументувати необхідність охорони цінних 
естетичних ресурсів - пейзажів у плані збереження і 
збільшення їх естетичної цінності.
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Bouchko Zh.I.
On the analysis of the aesthetic landscape characteristics.

Summary
Some aspects of the analysis of aesthetic landscape are 

highlighted. Generalised are peculiarities of the landscape 
aesthetic influence upon the viewer. Possible classificational units 
of aesthetic landscape resources are outlined.

УДК 911.52
Чернега ПЛ.

ОСОБЛИВОСТІ ІЄРАРХІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЛАНДШАФТІВ ТЕРИТОРІЇ БУКОВИНСЬКОГО 

ПЕРЕД КАРПАТТЯ
Ландшафтні комплекси (ЛК) різного таксономічного 

рангу мають своє, властиве тільки їм “обличчя” . Вони 
різняться за розмірами, генезисом (походженням), історією 
розвитку, набором компонентів (елементів) і ЛК нижчого 
таксономічного рангу. В той же час, ландшафтні комплекси 
мають багато спільного, загального, подібного. Ці властивості 
виявляються в процесі складання ландшафтної карти, 
оскільки неможливо закартографувати все розмаїття ЛК 
комплексів, не згрупувавши їх за певними ознаками 
(походженням, історією розвитку, структурою, динамікою 
тощо). За цими та іншими ознаками різноманітні ЛК 
о б ’єднуються у певні групи. Таке о б ’єдн ан н я  у 
ландшафтознавстві отримало назву - класифікація. Без цього 
будь-яке ландшафтне дослідження не може вважатись
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завершеним [2]. Здійснення такої “операції”, як класифікація 
обумовлене двома головними причинами. По-перше, значний 
масив емпіричних даних про ЛК потребує систематизації за 
певними ознаками, тобто ці знання треба пропустити через 

призму загальнонаукових методів. По-друге, існує соціальне 
замовлення на ландшафтознавчі дослідження (розробка 
науково обгрунтованих заходів раціонального 
природокористування). Оскільки індивідуальних ЛК 
надзвичайно велика кількість, то розробка цих заходів не 
може базуватись на урахуванні всіх показників цих 
природних утворень. Певні типові заходи раціонального 
природокористування потребують класифікаційного 
об'єднання, де значна кількість різноманітних ЛК зведена 
до набагато меншої кількості їх класів, типів, видів, тощо.

Оскільки, природні комплекси різного таксономічного 
рангу - це об’єктивно існуючі матеріальні системи, то їх 
класиф ікація повинна базуватись на принципах, що 
відповідають цій об’єктивності. Цебто, при класифікації слід 
дотримуватись певних правил і норм. У ландшафтознавстві 
вже, в основному, сформувалось цілісне вчення про 
класифікацію ландшафтних комплексів. Але, слід вказати, що 
базуючись на майже однакових підходах щодо класифікації 
ландшафтів суші, єдиної класифікаційної шкали ще не 
вироблено. Справа полягає в тому, що різними авторами по 
різному називаються ті чи інші класифікаційні одиниці і в 
основу їх покладені, або надається перевага зональним чи 
азональним чинникам. Наприклад, така класифікаційна 
одиниця як клас ландш аф тів , визначається  як 
морфоструктура вищого порядку, а звідси і прояв широтної 
зональності, чи вертикальної поясності в одних авторів 
ставиться вище типу ландшафтів, а в іншому випадку - 
належить до певного типу [4]. Таких прикладів можна було 
6 навести чимало. Розбіжності у класифікації ландшафтів 
мабуть спричинені як об’єктивними, так і суб’єктивними 
чинниками. Базуючись на емпіричному ландшафтознавчому 
матеріалі про природу такої величезної території, якою був 
колиш ній С Р С Р , розбіж ності у класиф ікац ії були 
неминучими. З іншого погляду, як вказує Д.Л.Арманд, різні 
дослідники не завжди дотримувались чотирьох головних 
правил класифікації [2]. Незважаючи на ці розбіжності,
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більшістю дослідників (4, 6, 7, та інші] в основу класифікації' 
покладено такі принципи, як генетичний, системно- 
структурний, історичний. Базуючись на цих принципах, 
кожний ієрархічний рівень характеризується певним набором 
зонально-азональних ознак та їх співвідношенням при 
виділені тої чи іншої одиниці.

Якщо для регіональних одиниць враховуються їх 
“особисті” , оригінальні властивості, то в класифікації 
відображені найтиповіші ознаки. Зрозуміло, що чим вищий 
рівень (ранг) класифікаційного виділу, тим менше ознак 
вживається для згрупування ландшафтів. Навпаки, чим 
менший ранг класифікаційної одиниці, тим більше ознак 
використовується для їх означення. Слід також зазначити, 
що створення класиф ікац ійної шкали потребує як 
індуктивного, так і дедуктивного підходів [4] з урахуванням 
планетарних, регіональних і топологічних (локальних) рівнів 
ландшафтної організації.

Головним інформаційним джерелом для здійснення 
класифікації є ландшафтно-типологічна карта. В легенді 
карти вже закладено основи класифікації. Як правило, на 
ландшафтних картах і в легендах у найбільш повній мірі 
відображені класифікаційні одиниці нижчих таксонів і 
меншою мірою одиниці вищих таксонів. Такі класифікаційні 
одиниці як відділ, система відображаються тільки у легендах 
дрібномасштабних ландшафтних карт (карти материків, світу, 
тощо), а регіональні ландшафтні дослідження завжди 
п ов’язані з велико- та середньом асш табиим  
картографуванням ЛК різного таксономічного рангу.

При складанні легенди ландшафтно-типологічної карти 
Буковинського П ередкарпаття в масштабі 1:100000 
застосовано класифікаційний підхід, що є загальноприйнятим 
в Україні [3,8]. В той же час, такий складний об’єкт 
дослідження (передгірські ландшафти), потребували деякого 
уточнення цієї класиф ікації і розробки регіональної 
класифікації ландшафтів. Насамперед треба сказати, що 
ландшафти Буковинського Передкарпаття віднесено до 
самостійного класу - класу передгірських (контактних) 
ландшафтів. На віднесення передгірських ландшафтів до 
окремого класу вказували різні автори як в Україні, так і 
за іі межами [3, 5, 7 ]. Але, слід зазначити, що ні одним із них
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не обгрунтовано виділення ландшафтів передгірських 
територій в окремий клас. Ф.М.Мільков тільки перераховує 
передгірський клас у класифікації наземних ландшафтів [7 ]. 
Частково обгрунтованою щодо класифікації передгірських 
ландш афтів є позиція Ф.А.М аксютова [5]. Але, до 
самостійного класу автор відносить і пригірські рівнини.

Передгірські території є ніби “фокусом”, де спостерігається 
своєрідний ландшафтогенез парадинамічної системи “гори - 
рівнини”. Якщо для класу рівнинних ландшафтів характерною 
ознакою є прояв широтної зональності, то для гірських 
ландшафтів характерним є наявність крутих схилів значної 
протяжності, де присутні хоча 6 два висотні пояси [7]. У 
Буковинському Передкарпатті спостерігаються ознаки як 
класу рівнинних, так і класу гірських ландшафтів, але їх прояв 
не такий чіткий, як на рівнинах чи в горах. Усе Передкарпаття 
України ландшафтознавцями розглядається в класі гірських 
ландшафтів, але передгірські ландшафти належать горам не 
більше, ніж сусіднім рівнинам. Тут, саме в зоні контакту, 
відбувається активний обмін речовиною, енергією та інформацією 
між горами та рівнинами. За рахунок цього ландшафти 
передгір’я і набувають особливих, властивих тільки їм ознак. 
В Буковинському Передкарпатті широтно-зональні ознаки 
проявляються паралельно до Карпатських гір. На сході та 
південному сході тут зустрічаються ландшафти лісостепової 
зони, ближче до гір вони переходять в лучно-лісові, а потім в 
лісові. В той же час, такий самий порядок зміни ландшафтів 
спостерігається зі зміною висоти території. В даному випадку 
маємо типовий прояв висотної поясності, а не прояв 
мікрозональності схилів. Вирівняні ділянки низьких вододілів 
і терасові місцевості зайняті лісостеповими ландшафтами, 
схили - лучними, а до найбільш підвищених ділянок приурочені 
лісові масиви. Слід відмітити, що лісолучні ландшафти схилів 
антропогенного походження. Вони сформувались на місці 
лісових масивів, що переважали на території Буковинського
Передкарпаття. ...

Окрім широтно-зональної і висотно-поясної диференціації 
ландшафтів, на невеликій за площею території Буковинського 
Передкарпаття простежуються секторно-кліматичні відмінності. 
Ступінь континентальності наростає вздовж Карпат з 
північного заходу на південний схід. Ця закономірність
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спостерігається як у кліматичних показниках, так і в біогенних 
компонентах. На північному заході території переважають 
дерново  підзолисті грунти різного ступеня оглеєння під 
широколистянолісовими, змішанолісовими і лучними 
формаціями, а на південному сході - темно-сірі і сірі лісові 
грунти, іноді і чорноземи опідзолені. Різниця в опадах між 
цими територіями перевищує 200 мм. Цей ефект ніяким чином 
не можна розцінювати як прояв “бар’єрності”, оскільки 
значних відмінностей у висотах не спостерігається. Ці та ряд 
інших характерних ознак дають можливість розглядати 
передгір’я або у складі класу рівнинних ландшафтів, або 
гірських. Але слід зазначити, що від сусідніх низькогір’їв 
передгір’я відрізняються меншою кількістю опадів та характером 
температурного режиму. Щодо температурного режиму, тут 
мають місце такі закономірності, які відсутні у сусідніх регіонах. 
В зимові місяці в інтервалі висот 200-400 м спостерігається 
підвищення температури в межах від 0.8 до 0.6°С на кожні 
сто метрів, чого не спостерігається в низько- та середньогір’ї. В 
той же час, у літні місяці з висотою температура повітря у 
приземному шарі у передгір’ї знижується з більшою 
інтенсивністю, ніж у низькогір’ї [1].

Беручи до уваги вище сказане, можна дійти до висновку, 
що віднесення території Буковинського Передкарпаття до класу 
гірських чи рівнинних ландшафтів не зовсім обгрунтоване. 
Ландшафти цієї території слід розглядати як самостійний клас 
- клас передгірських ландшафтів. У відповідності з цим нами 
і розроблено класифікацію ландшафтних комплексів. За основу 
класифікаційного об’єднання ЛК різних таксономічних рангів 
прийнято класифікацію, що розроблена при складанні карти 
ландшафтів України [6, 8].

Ландшафти Буковинського Передкарпаття належать до 
самостійного класу - класу контактних ландшафтів. В межах 
цього класу розвиваються ландшафти лісостепового і 
лучно лісового типів. Клімат цього регіону помірно теплий і 
помірно вологий. Але на такій малій території (2.7 тис.км2) у 
різних її частинах існують певні кліматичні відмінності. Вони 
(відміни), разом з іншими чинниками (характер грунтово- 
рослинного покриву, гідрологічний режим, характер екзогенних 
процесів) дозволяють виділяти три підтипи ландшафтних 
комплексі в (таб л . 1).
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тл , Таблиця 1
Класифікація ландшафтів Буковинського Передкарпаття

Клас
Тип

Перед: і
ЛІСОСТЄЮ2І

рськ: ландшафти (контактні)
ЇТт'Т'ЗГП-

■

Підтип Теплі, ЛІСОЛуЧЕІ 
( оСТЄГГОВНЕІ)

ПомЙрЕО Т Є П Л :ПомпоЕО ІЄПЛІ 
покірно вологі. .пеоезволожені 
лучно-широко- • лучно-хвойно-ппі- 
лнстяеолісозі .ооколистянатісові

Підклас НЛЗЬК’ОЗЯСОТЕИХ
передгір'їв 
(до 350 м)

СереднЬОЗИСОТЕИх передгір’їв 
(350-500 к)

Набрід Бар ‘ єрогєинсттрнЕзитЕО-тоннсбармтааЙЕІ
Рід Плоско- І 

ступінчасті
Плос к о-в нрізнян: Катло- (Горбисто- ;Грядові

ЗНЕЕО- [ХВИЛЯСТІ
горбисті

Вид Акумуля
тивні

Ерозійно-
акумулятивні

Ерозійно- .Еро- .Ерозійні 
нкумуля- .ЗІЙЕО- 
ТИЗЕІ; ;зсувкі 
ЗСуВЕІ

1

Оскільки ЛК Буковинського Передкарпаття розви
ваються в умовах значного впливу Карпатської бар'ерогенної 
системи, то цей факт знайшов своє відображення у 
класифікаційному плані, як надрід бар’єрогенно-транзитно- 
трансформаційних ландшафтів. Слід також вказати, що 
бар’ерогенна роль Карпат не така значна, (як наприклад, 
Уральських гір), оскільки Східні Карпати мають те ж саме 
простягання, що й переважаючий напрямок руху вологих 
повітряних мас (північний захід - південний сх ід). 
Обгрунтування цієї класифікаційної одиниці потребує ще 
детальнішого вивчення із залученням кількісних показників 
бар’єрного впливу, оскільки розраховано тільки величину 
бар’єрного ефекту в опадах за методикою Ф.А.Максютова 
[5], що становить 47.4%.

Прояв зональних ландшафтоутворюючих чинників, що 
ніби проектуються на певний географічний простір - час, 
залежить від внутрішніх геолого-геоморфологічних рівнів, 
орографії. У Буковинському Передкарпатті чітко видаю ться 
низько висотні (до 350 м) та середньовисотні (350-500 м) 
передгір’я. Це дозволило виділити в класі передгірних 
ландшафтів два підкласи. Зрозуміло, що це зумовлено не
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тільки гіпсометрією, а й відмінністю у літології порід, 
б і о к л  і матичними особливостями і як насл ідок  
різноманітністю ЛК локального рівня.

Складноблокова тектонічна будова території та активний 
тектогенез призвели до значної д и ф ер ен ц іац ії 
морфоструктур низького порядку. Це, в свою чергу, наклало 
відбиток на літоседиментогенез покривних і підстилаючих 
порід, характер розчленування (густоти і глибини) території. 
Диференціація морфоструктур нижчого порядку призводить 
до зміни біокліматичних компонентів і, як наслідок, до 
відмінностей у ландшафтній структурі. Вище названі 
чинники-процеси і чинники-елементи дають підстави для 
виділення наступної класифікаційної одиниці - роду 
ландшафтів. На території Буковинського Передкарпаття 
виділені такі роди ландш афтів - плоскоступінчасті; 
плосковирівняні; котловинно-горбисті; горбисто-хвилясті; 
грядові.

За переважаючими сучасними екзогенними процесами 
і за генезисом ландшафтні виділи об’єднані у види. Оскільки 
територія Буковинського Передкарпаття багата на річки 
(Прут, Черемош, Сірет, Малий Сірет та ін.), що беруть початок 
у Карпатах, то значного розвитку тут набули процеси як 
ерозії, так і ак у м у л яц ії. Значне розповсю дж ення 
піщаноглинистих моласових відкладів неогену та наявність 
великих площ (понад 35%) схилових місцевостей в умовах 
достатнього і надмірного зволоження призводить до розвитку 
зсувних процесів. Особливо активізувалися ці процеси на 
даній території після знищення лісових масивів, площа яких 
скоротилась за останнє століття більш як на 60%. Ландшафти 
території належ ать до акум уляти вн и х , ерозій н о- 
акумулятивних, ерозійно-зсувних, ерозійно-акумулятивно- 
зсувних, ерозійних та інших видів.

Список літератури
1. Антонов B.C., Бучко Ж .І. Градуси вершин і низин / 

/  Зелені Карпати. -  1994. -  №3-4. -  С. 99-101.
2. Арманд Д.Л. Наука о ландшафте ( основы теории и 

логико-математические методы). -  М.: Мысль, 1975. -  287с.
3. Геренчук К.И. Опыт классификации географических 

ландшафтов Украинской ССР и Молдавской ССР. / /  Вопр.

156



Реіион. Ландшафтоведения и Теоморфологии СССР -  
Львов.. Изд-во ЛЬвовск. ун-та, 1964,— вып. 8. — С 5-13

4 Исаченко Г. Ландшафтоведение и физико- 
географическое районирование. -  М. 1991. -  366 с.

5. Максютов Ф.А. Барьерные ландшафты СССР 
Саратов.: Изд-во Саратовск. Ун-та. -  1981. -  137 с.

6. Маринич А.М., Пащенко В.М. Природа УССР: 
ландшафты и физико-географическое районирование — 
Киев:Наук. думка.- 1985.- 224 с.

7. Мильков Ф.Н. Физическая география: современное 
состояние, закономерности, проблемы. -  Воронеж: Изд-во 
Ворнежск. Ун-та. -  1981. -  400 с.

8. П ащ енко В .М . Теоретические проблемы 
ландшафтоведения. -  Киев: Наук, думка. -  1993. — 283 с.

9. Швебс Г.И., Шищенко П.Г. и др. Типы ландшафтных 
терри тори альн ы х структур . -  ~Физ. географ ия и 
геоморфология. -  1986. вып. 33. -  С. 110-114.

Chernega P.I.
Hierarchical landscapes organisation peculiarities on the 

territory of Bukovinian Peredkarpattia.
Summary

The problems of the landscapes classification in accordance 
to their genetico-morphological structure are considered. 
Substantiated is the making of the foothill complexes into 
separate class of contacting landscapes. Characterised are 
hierarchical landscape levels in the Bukovinian Precarpathians.

УДК 911.3+339.5
Щербанюк М.В.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 
ПРИРОДНО-РЕСУРСНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Проблема включення народного господарства України 

в світовий ринок не зводиться лише до підвищення якості 
вітчизняних товарів та досягнення ними світових стандартів, 
хоча це і є дуже важливим її аспектом, Необхідне теоретичне 
обгрунтування змісту, структури та функцій нового 
зовнішньоекономічного механізму України, який відповідав

_________ Природні умови та ресурси
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би її національним інтересам, сучасним внутрішнім та 
міжнародним реаліям . У країна володіє значними 
потенційними можливостями, що приваблює до неї 
зарубіжних партнерів, але реалізувати ці можливості 
неможливо без ефективного механізму інтеграції її економіки 
в міжнародний поділ праці.

Сучасний етап розвитку України, визначальною ознакою 
якого є здобуття нею політичної незалежності, проходить у 
надзвичайно несприятливих соціально-економічних умовах. 
Збіг у часі об'єктивних та суб’єктивних причин вкрай 
негативно позначилися на стані економіки і суспільства в 
цілому, зумовивши в них глибокі кризові явища, які в останні 
роки зростають. Серед таких причин, насамперед, треба 
назвати значне скорочення, а в окремих випадках повний 
розрив інтеграційних зв'язків з країнами СНД та Східної 
Європи; складність реформування економічної системи, яке 
супроводжується зламом старого механізму управління та 
труднощами становлення нового, структурну деформацію 
економіки, яка виражається в надмірному розвитку галузей 
групи “А” та ВПК в порівнянні з групою “Б ”; значний 
дефіцит паливно-енергетичних ресурсів, деяких інших 
природно-сировинних м атеріалів та необхідність їх 
придбання по світових цінах, що вимагає значних валютних 
коштів; низька конкурентноздатність переважної більшої 
кількості вітчизняної продукції на світовому ринку. Саме 
останній чинник є найсуттєвішою перешкодою інтегрування 
України у світове господарство, без чого є неможливою 
ефективна участь її підприємств у світовому поділі праці, 
використання його переваг для побудови цивілізованого 
суспільства та соціально-орієнтованої економіки.

З моменту проголош ення У країною  д ерж авн о ї 
незалежності до її зовнішньоекономічного потенціалу 
відносяться не тільки підприємства-експортери в так зване 
дальнє зарубіжжя, але й ті, які мають економічні зв ’язки в 
країнах СНД і Балтії. Вони автоматично включаються в 
зовнішньоекономічний блок, значно розширюючи його і 
ставлячи Україну в число держав із високим рівнем розвитку 
зовнішньоекономічних зв’язків.

Частка експорту в національному доході України на 
початок 90-х років складала 4,8 %. Аналогічний показник по

158



світовій торгівлі в середньому складає 17 %. Таке значне 
відхилення від середньосвітового рівня свідчить про те, що 
в У країн і в меншій м ірі, ніж в інших держ авах 
використовується експортно-імпортна діяльність для 
підвищення ефективності промислового виробництва.

Негативні тенденції в економіці України обумовили 
погіршення ситуації і в сфері зовнішньоекономічних "зв’язків. 
Спостерігається уповільнення темпів росту експортного 
виробництва, що викликане, головним чином, двома 
обставинами. По-перше, наближення до межі з точки зору 
еф ективності поставок, фізичних об ’ємів паливно- 
енергетичних продуктів на експорт і по-друге, низькою 
конкурентноздатністю національної машинотехнічної 
продукції на світовому ринку. Тільки за 1992 рік величина 
експорту України скоротилася на 38 % [Урядовий кур’єр.- 
1993.- 21 січ.]. Причиною цього є зменшення експорту 
електроенергії, продукції нафтопереробної, харчової 
промисловості, машинобудування. Статистичні дані 
Міністерства статистики свідчать, що в 1992 р. сальдо 
зовнішньоторговельного балансу залишалося негативним, але 
так як і в попередніх роках в основному за рахунок 
збільшення експорту сировини, матеріалів і товарів народного 
споживання. Серед експортних товарів - значна кількість 
продукції, якої гостро потребує внутрішній ринок. Масовими 
були факти вивозу дефіцитних ресурсів і продажу їх на 
світовому ринку за демпінговими цінами.

За розрахунками експорт України становив у 1993 р. 
4,03 % валового внутрішнього продукту (ВНП), імпорт - 4,87 
%, що явно не відповідає її потенціалу та можливостям.

Криза зовнішньоекономічного комплексу набуває 
органічного характеру, відбиваючи архаїчну структуру 
економіки: екстенсивну, важку, капіталомістку, не 
пристосовану до гнучких змін у світовому господарстві. 
Н аціональне законодавство, повний розлад системи 
матеріально-технічного постачання, відсутність концепції 
переходу до ринку викликали глибоку економічну кризу.

Наведені дані таблиці 1 свідчать, що з виробленої в 
Україні продукції поза її межі вивозилося 13 - 16 о, а ввіз 
становив 17-18 % від загального обсягу споживання продукції.

 ______________ Природні умови та ресурси
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При цьому у зовнішній обмін вступала в основному 
промислова продукція.

Таблиця 1.
Питома вага експорту га імпорту продукції у загальному 

обсязі виробництва та споживання в народному 
господарстві України, %

Експорт у 
виробництві

Імпорт у 
споживанні

1988 19® ! 1990 1988 : 19® : 1990 ;
Всього по 
народному 

господарству 
В т.ч.:

16
14 !

1

13 17 :
1 |

і і
.......  - і

1(3 18

Промисловість 23 21 ! 23 і 2 4
І 24 ; 25 |

Сільське
господарство

3 3
______________________ 1

3
1-----------------------------

3
!і

2 • 3

Розраховано за даними М іністерства статистики 
України.

В даній структурі народногосподарського комплексу 
України провідне місце займає гірничо-металургійний 
комплекс, який базується переважно на своїй сировинній базі, 
потужних металургійних підприємствах, розвиненій сітці 
інфраструктури. За видобутком залізної руди Україна займав 
п'яте місце після Китаю, Бразилії, Росії та Австралії. Вона володіє 
значним експортним потенціалом, який складає близько 20 % 
видобутку залізної руди. Значною перевагою є те, що вона одна 
з небагатьох в світі базується на власних ресурсах і не залежить 
від імпорту сировини. Тут сконцентровано біля 32 % всіх 
розвіданих запасів залізних руд держав СНД. Основним 
постачальником залізної руди є Криворізький басейн.

Забезпеченість економіки України марганцевою рудою, 
розвіданими її запасами в цілому переважає нормативну. 
Значна частка розвіданої марганцевої руди в Україні (в 
порівнянні з залізною рудою) ще не означає значний її експорт, 
або товарів, до складу яких вони входять. Україна володіє 
значними запасами солей сульфатно-флоридного типу, які є
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цінною сировиною для одержання дефіцитних сульфатний 
добрив. Ресурсна база дозволяє зберегти в перспективі значне 
місце у виробництві графіту Запаси сірки в Україні значні.
В той же час вигідне економ і ко-географічне положення (перш 
за все транспортно-географічне) на головних шляхах 
транспортування нафти та природного газу використовується 
не ефективно і не в повну потужність. Наявність відповідних 
потужностей для переробки нафти і газу, а також необхідність 
створення нових мають сприятливе значення для збільшення 
експорту напівфабрикатів і готових виробів, а також відповідне 
забезпечення паливно-енергетичними ресурсами власних 
внутрішніх потреб держави.

Однією з найважливіших проблем, що стоять перед 
господарством України, є визначення раціональної структури 
експорту природних ресурсів. Погіршуються показники 
використання матеріально-технічних та енергетичних ресурсів. 
Знижується об’єм використання вторинної сировини.

М ож ливості подальш ого гармонійного розвитку 
виробничого потенціалу в багатьох випадках визначаються 
наявністю природних ресурсів, особливо паливно-енергетичних, 
які є базою діяльності всіх галузей матеріального виробництва. 
Обмеженість ресурсної бази нафти і природного газу в умовах 
від’ємного сальдо зовнішньоекономічних відносин стримує 
дальший розвиток виробничого потенціалу, знижує ефективність 
його використання.

Погіршення технічного стану основних виробничих фондів 
і обмежені можливості власної сировинної бази здійснили 
суттєвий вплив на падіння ефективності використання 
виробничого потенціалу.

Природно-сировинні товари займають значне місце в 
зовнішньоекономічних зв’язках України. Зокрема в 1991 р. 
вищезгадані займали 12,8 % експорту і 32,3 % імпорту держави. 
В останні роки посилилась сировинна спрямованість зовнішньої 
торгівлі України. Так, за період 1991-1992 рр. зовнішньоекономічні 
природно-ресурсні зв’язки України зросли по експорту з 12,8 
до 15,8, а по імпорту з 32,3 до 38,5 %. Серед основних причин був 
нееквівалентний ріст цін на сільськогосподарську і промислову 
сировину. В зв’язку з цим частка мінеральної сировини стала 
переважаючою як по експорту, так по імпорту. Основу мінерально- 
сировинних товарів продовжують займати паливно-енергетичні.
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Експорт паливно-енергетичної, рудної сировини не зміг 
компенсувати імпорт паливно-енергетичної, що ставить 
народногосподарський комплекс України в імпортну залежність 
від поставок енергоносіїв, перш за все від Російської Федерації. 
Через ріст цін з рівня внутрішніх до рівня світових на паливно- 
енергетичну сировину, останньої не вистачає на внутрішньому 
ринку України. Так, при щорічних потребах в нафті 60-65 млн.т 
країна змогла одержати 46,1 і 30,9 млн.т , в 1991-1992 рр. 
відповідно. Причому паливно-енергетична сировина значно 
подорожчала в порівнянні з сільськогосподарською. Внаслідок 
цього частка паливно-енергетичної сировини серед 
зовнішньоекономічних зв’язків України зросла, незважаючи на 
різке зменшення його фізичного об’єму.

Україна мала додатне сальдо по сільськогосподарській 
сировині (з найменшою переробкою). Так, протягом 1992-1993 
рр. остання займала 3,2 і 12,9 млрд. руб. відповідно. Незважаючи 
на це, її питома вага в структурі зовнішньоекономічних 
природно-ресурсних зв’язків України тільки за період 1991- 
1992 рр. скоротилися майже втричі. Серед основних причин 
було зниження фізичних об’ємів експорту і імпорту, заниження 
вартості товарів на основі бартеру, втрата значної частини ринку 
СНД і Східноєвропейських країн, неконкурентноздатність 
значної кількості сільськогосподарської сировини, митні, тарифні 
і нетарифні бар'єри. Серед сільськогосподарської сировини 
Україна мала найбільш позитивним сальдо по цукру, солі, 
соняшниковий олії, овочах і фруктах, негативним - по 
субтропічним культурам і картоплі. Україна мала негативний 
торгівельний баланс по лісовій сировині, яка надходила, в 
основному, з Російської Федерації.

Структура експортного потенціалу залеж ить від 
міжнародного профілю країни, її ресурсних можливостей, 
технологічного рівня виробництва, накопиченого досвіду.

Великі відмінності в природних умовах, в забезпеченості 
ресурсами, економічних умовах, демографічній і політичній 
ситуації в різних регіонах України надають можливість 
проведення регіональної політики для реалізації економічних 
реформ на всій території держави.

Економічно і географічно різні регіони України мають 
різні перспективи взаємодії із зовнішнім світом, кооперації і 
господарського співробітництва. Беручи до уваги різний
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природно-ресурсний, сукупний та демографічний пагешїїади a 
також історичне .тяжіння до прилеглих територій необхідно 
сформувати кілька типів регіональних підходів до здійснення 
економічних реформ в різних регіонах України: 1) 
Старопромислові райони базуються на традиційних галузях 
важкої промисловості, орієнтовані в своєму розвитку на великий 
ринок держав-членів СНД (перш за все Росії), ресурсно та 
інфраструктурно прив’язані до цього ринку. До них належать 
Донецька, Луганська та Запорізька області. Основою економічної 
перебудови в цьому регіоні є глибока структурна перебудова. 
Даний регіон повинен забезпечити раціональну структуру 
зовнішньоекономічних природно-ресурсних зв’язків з країнами 
СНД та світу; 2) Машинобудівні та обробні галу зі. До них 
належать Дніпропетровська, Харківська та Київська області. 
Регіон спеціалізую ться на середньому та точному 
машинобудуванні, концентрації інших галузей обробної 
промисловості; 3) Приморські, до яких належать області Півдня 
України; 4) Промислово-аграрні. У відповідності до цих регіонів 
необхідно визначати пріоритети в розвитку 
зовнішньоекономічних природно-ресурсних зв’язків по 
території України.
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Заячук М.Д. 

ДО ПИТАННЯ ПРО ДИНАМІКУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА 

ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Динаміка виробництва повинна розглядатись хоча би з 

двох позицій, а саме - часової і просторової. Часова позиція 
включає розгляд змін кількості й структури виробництва за 
певні проміжки часу, на певні дати. Просторова позиція 
потребує дослідження кількісних та якісних змін від місця 
до місця, зокрема спеціалізації. Розділяти між собою ці дві 
позиції не варто, бо окремий їх розгляд не дасть відповіді на 
більшість питань. Тому динаміка явища з географічного 
погляду завжди вивчається в часово-просторовому аспекті.

Здавалося 6, не варто наголошувати на цих істинах, які 
добре розроблені в географічній науці. Але, стосовно нашого 
регіону дослідження все набагато складніше, ніж здається 
на перший погляд. Справа в тім, що територія нинішньої 
Чернівецької області складається з частин двох історико- 
географічних земель -  Буковини та Північної Бессарабії. 
До складу області входить Північна Буковина й північ 
Північної Бессарабії та частина Дорохойського повіту.

Складові частини нашої області є одним з найстаріших 
в Європі регіонів заселення й господарського освоєння, а 
отже -  сільськогосподарського виробництва. В різні часи 
ці історико-географічні землі або були майже незалежними, 
або перебували в колоніальній залежності від військово 
сильніших сусідів.

Різні історичні долі складових частин нинішньої 
Чернівецької області позначились на статистичній базі 
досліджень динаміки господарства загалом і сільського 
господарства зокрема. У складі різних держав не завжди 
проводитись ті чи інші статистичні спостереження, а якщо 
проводились, то час їх проведення не завжди співпадав. 
Істотні розбіжності були в характеристиках досліджуваних 
явищ (зокрема землекористування, структури виробництва, 
продуктивності виробництва тощо), а також у кількісних та
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якісних показниках, одиницях вимірювання. Природ^ТкГй 
методика статистичних спостережень була різною і 
переслідувала різні цілі. Ці відміни мали місце в різних 
місцевостях регіону, залежно від того, у складі якого 
державного утворення вони перебували. Разом з тим, методика 
статистичних спостережень істотно змінювалась і з часом, 
бо задовольняла різні вимоги різних держав у різні часи! 
Навіть впродовж останніх кількох десятиліть неодноразово 
(інколи -  істотно) змінювалась методика обліку земельних 
угідь, землекористувачів, посівних площ, урожайності, 
продуктивності худоби, вже не кажучи про товарну чи 
валову продукцію.

На сьогоднішній день статистика періоду до 1940 р. не 
дає абсолютно точної інформації про сільське господарство 
в межах нинішньої Чернівецької області, хоча загалом 
об’єктивно відображає тенденції, кількісні та якісні 
параметри цієї традиційної та однєї з найголовніших (а 
донедавна -  найголовнішої) галузі господарства. Тому при 
аналізі показників ми намагались використовувати 
найближчі за якістю і часом періоди.

Нині ще важко чітко розмежувати етапи, періоди 
розвитку сільськогосподарського виробництва на терені 
області, але якісні відміни між ними прослідковуються 
досить чітко. Справа ще й у тім, що природні умови й ресурси 
краю завжди сприяли розвиткові сільського господарства, а 
значний трудовий потенціал території, ринковий попит 
інтенсифікували цей процес.

Як уже зазначалось, територія Чернівецької області 
почала заселятись і господарськи освоюватись у дуже давні 
часи. Уже в період раннього неоліту в Придністров’ї 
населення переходить до землеробства й скотарства, розвиває 
домашні підсобні промисли. За археологічними даними тут 
вирощували пшеницю (ця культура ще довгі часи буде 
провідною), ячмінь, просо, розводили овець, кіз, свиней, велику 
рогату худобу. У часи Давньоруської Держави на нашій 
території сталися істотні зміни в сільському господарстві. 
Широке впровадження трипільної системи землеробства, 
вдосконалення грунтообробних знарядь інтенсифікували 
господарство в рівнинних місцевостях. Відбувається 
інтенсивний процес заселення територій південніше ВІД
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р . Дністра Тут, на П р у т - Дністровському межиріччі, на 
родючих чорноземних грунтах в умовах теплого й досить 
вологого клімату розвивається землеробство та інтенсивне 
стійлово-пасовищне тваринництво. Процес заселення й 
господарського освоєння території зачепив і місцевості 
південніше від р Пруту -  передгірні райони. Оскільки 
умови даної місцевості складніші (пересічений рельєф, висока 
лісистість), частка орних земель тут була ще порівняно 
невисокою, а в структурі сільськогосподарських угідь 
переважали луки. Головною галуззю сільського господарства 
на той час стало скотарство.

Період Молдовської держави й турецької залежності 
відзначався активізацією господарського освоєння нових 
місцевостей на терені краю. У цей час і пізніше також 
інтенсивно освоюються передгірні місцевості, а населення, 
рятуючись від феодальних переслідувань, турецьких і 
татарських набігів, поступово все далі проникає в гори й 
заселяє гірські місцевості. Сільськогосподарське виробництво 
було головною галуззю господарства. Усе чіткіше починають 
проявлятись територіальні відміни в його спеціалізації. 
Рівнинні Прут-Дністровські райони й далі залишаються 
головною житницею краю, де вирощувались основні злакові 
культури - пшениця, просо, а з XVII ст. - кукурудза. 
Збільшується частка землеробської продукції в передгір’ях. 
Гірські райони мали чітко виражений напрям пасовищного 
скотарства й вівчарства із зростаючою роллю підсобних 
домашніх промислів з обробки деревини, вовни, шкіри.

Поступово наш край втрачає позиції житниці Молдови. 
Посіви пшениці скоротились, провідне місце в їх структурі 
зайняли споживчі культури (кукурудза, жито, овес, просо). 
З технічних культур для потреб домашнього ткацтва 
вирощувались льон і коноплі. З'являються нові галузі, а саме 
- шовківництво, а в околицях Хотина - садівництво. На зламі 
ХУП-ХУІІІ ст.ст. у краї виникають перші підприємства по 
переробці сільськогосподарської сировини (винокурні, 
цукрові підприємства), по виробництву тари (скляної).

Після введення буковинської частини краю до складу 
Австрії (Австро-Угорщини), а бессарабської -  до складу 
Російської імперії, сталися зміни в структурі землеволодіння, 
що мало своїм наслідком зміни кількості та якості

166



виробництва сільськогосподарської продукції. В австрійській 
частині це проявилось, перш за все, у конфіскації 
монастирських земель. Як тут, так і в бессарабських районах 
відбувається процес концентрації земельної власності 
диференціації селянських господарств (див. таблицю 1)

І еографія населення та трудових рес>рсів

^  . Таблиця 1
Селянські господарства за розмірами землекористування в 

першій половині XIX ст.
Групи гос

подарств за 
площею 

землекорист. 
(га)

Частка господар::тз у групі (%%)

Буковинська
частина

Бессарабська
частина

0,25 до 1 34,4 0,1
1 до 5 44,1 22,6
5 до 10 16,2 51,8
понад 10 5,3 25,6 — 1

Скасування кріпосного права (у буковинській частині - 
1848 р., у бессарабській -1861 р.) особливих змін у структуру 
землеволодіння не внесло. Більше того, диференціація 
селянських господарств посилилась. Рівень товарності 
основної продукції сільського господарства (зернові культури, 
картопля) великого росту не мав. Разом з тим, під впливом 
попиту внутріш нього й зовнішнього ринку, зростає 
виробництво та вивіз за межі краю продукції садівництва 
(сливи), городництва (часник), тютюну.

На зламі ХІХ-ХХ ст.ст. зростає виробництво технічних 
культур, зокрема конопель, льону-довгугіця, тютюну, хмелю. 
Це пояснюється збільшенням потреб у домотканому одязі з 
боку зростаючого населення й попитом на ринку. Будівництво 
першого в Бессарабії (в с. Зарожани) цукрового заводу мало 
своїм наслідком зростання частки посівів цукрових буряків 
як прибуткової культури. Зростає частка картоплі як 
продовольчої, кормової і технічної культури. У структурі 
посівів зернових культур і далі йде процес зростання частки 
споживчих культур і зменшення товарних (пшениці) 
(таблиця 2).
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Таблиця 2
Структура посівів зернових культур в 
бесарабській частині в 1901-1911 рр.___________

Культури Частка в площ: посівів зернових (.%%)
Кукурудза 40,0
■ -Г— ■ —----- —--------
Ячмінь 21,0
Пшенипя 17,5
Жиго 12,0
Овес 6,0
Інші 3,5

Зростання частки кукурудзи, вівса, картоплі в структурі 
посівних площ пояснюється тим, що в умовах дрібних 
селянських господарств на збіднілих грунтах (особливо в 
передгір'ях) ці культури давали більш-менш сталі врожаї, 
хоча й не дуже високі (в ц н /га : кукурудза на зерно - 12,5; 
ячмінь -11,5; пшениця - 10,8; жито - 8,9; овес - 7,5; картопля 
- 104). У тваринництві провідне місце займало скотарство 
(розведення великої рогатої худоби), а також свинарство й 
вівчарство. Зросло поголів’я коней, овець, свиней [2, с.Ю -  
12].

Не сталося особливих зрушень у структурі і спеціалізації 
сільського господарства на території нинішньої Чернівецької 
області в період 1918-1940 рр. Земельна реформа 1921 р. не 
зменшила рівня диференціації селянських господарств (див. 
табл. 3).

Таблиця З
Селянські господарства за розмірами 

землекористування після реформи 1921 р.
Груш господарств за 

площею 
землекористування (га) .

Частка від підсумку (%%}
у загальному 

числі 
господарств

у загальній 
: площі земле

користування
без землі 17,1 -

до 2 53.1 22.0
2 до 5 25.5 25.2
о до 10 3.2 6.3
10 до 100 С 8 і з . з -----------
понад 100 33.2
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частка’о Т ч л Т (ї 4 РЧ°“Л  У СТруктур‘ земельних угідь зрослі частка ріллі (на 4,3 /„) і скоротились площі під луками й
пасовиськами. Посівні площі за 1921-1937 рр. зросли на 16 °о
переважно за рахунок розширення посівів зернових культур
які сягнули 65 % у структурі посівів. Дещо зросли посіви
кормових, дуже мало -  технічних (65 % - цукрові буряки) і
картоплі. У тваринництві дещо зросло поголів’я коней та
овець і зменшилось - великої рогатої худоби та свиней
(майже у 2 рази). Період війни 1941-1945 рр. негативно
позначився на кількісних і якісних показниках сільського
господарства [3, ст.8].

П овоєнний період розпочався організаційною  
перебудовою сільського господарства -  примусовою 
колективізацією. Концентрація виробництва у великих 
колективних господарствах мала своїм наслідком зміну 
спеціалізації по області загалом і внутрірегіональної в 
окремих місцевостях. Сільськогосподарське виробництво 
набуло рис району зернового господарства, виробництва 
технічних культур, молочно-м’ясного тваринництва й 
вівчарства. Розширились посіви технічних та овоче- 
баштанних культур, картоплі. Провідне місце в структурі 
сільського господарства зайняло землеробство. У структурі 
посівів першість посідають зернові культури (55,5 %), далі 
йдуть технічні (13,4 %), овоче-баштанні і картопля (12,6 %), 
кормові (11,6 %) культури. Серед зернових провідне місце 
знову належить пшениці. Висока частка кукурудзи. З 
технічних вирощують цукрові буряки, соняшник та ін. Широке 
застосування мінеральних добрив, хімічних засобів дало 
можливість різко піднести рівень урожайності. У 1958 р. 
область посіла перше місце в Україні по врожайності 
зернових і виробництву молока [1, ст. 7]

На терені області не раз вольовим порядком проводились 
експерименти по зміні спеціалізації сільського господарства 
в окремих місцевостях і господарствах. У 60-70-х рр. на сході 
області інтенсивно насаджувались сади, під які було зайнято 
сотні гектарів родючих чорноземних земель. Затрачено 
величезні кошти, проте згодом ці сади були вирубані, а окремі 
ділянки, що збереглися, запущені. Вольовим порядком 
зруйновано традиційно складену приміську овочево- 
тваринницьку зону на околицях м.Чернівців. Переведення
-----------------------— ------ —  Г69 ~
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на прим іський тип господарства розташованих поблизу 
к о л г о с п ів  п ід в и щ и л о  вартість продукції сільського 
господарства, а тепер, через систематичні неплатежі, сировинна 
зона підприємств харчової промисловості міста майже 
зруйнована Надмірне внесення мінеральних добрив та 
отрутохімікатів, переважання важкої техніки для обробітку 
грунту привело до втрати структурності грунту, різкого 
зниження вмісту гумусу в ньому. За рівнем антропої енного 
забруднення територія області посіла одне з перших місць в 
Україні.

Період 1990-1996 рр. у сільськогосподарському 
виробництві області характеризується як ^перехідний від 
командно-адміністративного планування й управління в 
сільському господарстві до формування різноукладних типів 
господарств. Здійснення земельної реформи в Україні 
передбачало різке зростання земель, які знаходяться в 
приватній власності. Площа земельних наділів в інди
відуальних господарствах зросла майже вдвічі, а на початок 
90-х рр. припадає зародження фермерських господарств. 
Всього впродовж 1990-1996 рр. в категорію запасу було 
виділено майже 150 тис. га сільськогосподарських угідь. 
Земельний запас сільських рад було сформовано з угідь 
колективних сільськогосподарських підприємств. Він 
поділявся на три категорії: до першої належать угіддя, 
виділені під городи й пасовища кожній сім’ї з розрахунку 
по 0,5 га на один двір; до другої -  наділи фермерських 
господарств, частка яких становить 3 % від загальної площі 
земель запасу, або ж 3644 га; нерозподільний запас становить 
на 1.01.96 р. приблизно 14 тис. га.

Зародження фермерського руху в Чернівецькій області 
припадає на початок 1991 р. - кінець 1992 р. У цей період 
було створено 208 господарств. Найбільше -  в ГІутильському 
(50), Хотинському (ЗО), Кіцманському й Кельменецькому 
(пс 28) районах. Середній розмір земельних наділів 
фермерських господарств становить 5,1 га. Найбільші 
“ ні ііаДіли в Заставнівському (10,2 га), Кельменецькому 
(7,6 га), Вижницькому (7,3 га); найменші - в Хотинському 
и ,2  га) та Кіцманському (2 га) районах. На початок 1997 р. 
в ернівецькіи області діяло 677 фермерських господарств,
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ними було вироблено майже 3 % продукції сільського 
господарства.

У 1995-1997 pp. спостерігається стійка тенденція до 
зменшення кількості бажаючих зайнятись фермерським 
господарством. Відбувається скорочення їх чисельності, що 
пов язано з складним економічним становищем та 
немож ливістю  впровадження високопродуктивного 
господарства через надмірно високі податки та низькі ціни 
на сільськогосподарську продукцію.

Список літератури
1. Курилюк М.В., Коновалова Н.І. Зміни в розміщенні 

та спеціалізації сільськогосподарського виробництва 
Чернівецької області за роки радянської в л а д и / /  тези 
доповідей XXXVI наукової конференції викладачів та 
студентів ЧДУ. -  Чернівці, 1980.

2. Миронова Є., Онікієнко В. Нарис історії розвитку 
господарства Чернівецької області: Матеріали для вчителів 
історії й географії. -  Видавництво Львівського Державного 
Університету, 1958.

3. ЗО років во зз’єднання Північної Буковини і 
колишніх Хотинського, Акерманського та Ізмаїльського 
повітів Бессарабії з Радянською Україною в складі СРСР /  
/  Тези доповідей республіканської наукової конференції у 
м.Чернівцях 15-17 травня 1980 р. -  Чернівці: ЧДУ -  1980.

Zayachuk M.D.
То the question of the dynamics of agricultural production 

on the territory of Chernivtsi administrative region.
Summary

Changes in agroproduction has led to generation of a new 
for Ukraine form of agricultural economy - farmers’ economy. 
The farmers’ movement has generated in the early 1990s, though 
now the tendency to farms quantity reduction is observed. The 
reason for this tendency is seen in multifactors influence, the 
major of which is the lack of means.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ТА 
СТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА ГОСПОДАРСТВ
Сільське господарство України відігравало й надалі 

відіграватиме провідну роль у майбутньому розвитку 
держави. Воно є значною частиною економічної діяльності, 
бо не може бути здорової економіки без інтенсивно 
функціонуючого сільського господарства. Виробництво 
продуктів харчування і продукція сільського господарства 
сягають майже 35 % чистого матеріального виробництва 
України. Тут працюють 22,2 % від числа зайнятих у 
суспільному виробництві. На сільське господарство припадає 
також значна частка зовнішньої торгівлі. Функціонування 
сектора тісно пов’язане з не сільськогосподарською діяльністю, 
а підвищенням ефективності (або ж продуктивності 
виробництва загалом), яке перевищує відповідні показники 
в інших галузях господарства. Це надасть можливість 
збалансувати постачання продуктів харчування за 
постійними або цінами, що знижуються, і звільнити робочу 
силу для розвитку інфраструктурної ланки господарського 
комплексу.

Розвиток сільського господарства в Україні в минулому 
відбиває тенденції, притаманні для постсоціалістичних країн 
- майже 2,5 % щорічного приросту в першій половині 1980- 
х р., і значний спад - на початку 1990-х. Спад виробництва є 
відбиттям загального розпаду штучно утримуваної 
економічної системи. Високий рівень інфляції, погіршення 
умов торгівлі для всіх лапок господарського комплексу, 
зниження наявності життєво важливих первинних ресурсів, 
зменшення розмірів заробітної плати та звуження внутрішніх 
потреб викликали спад виробництва.

Варто зауважити, що занепад сільського господарства 
здається нібито й несподіваним, але насправді -  протягом 
довіоіо часу цьому передувала невідповідна політика 
розвитку галузей сільського господарства, яка у свою чергу 
породила серйозні структурні проблеми, що проявилось у 
неспроможності задовольнити зростаючі потреби в 
продуктах харчування. Водночас спостерігалось серйозне
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зниження якості води та землі; з часом все більша й більша 
частина інвестицій у сільське господарство йшла на заміну 
амортизованого капіталу; приріст виробництва дуже значною 
мірою залежав від збільшення кількості первинних ресурсів, 
особливо зернових і концентрованих кормів" для 
тваринництва. Отже, сільське господарство перетворилось на 
зростаючий фінансовий тягар для держави. Субсидії 
надавались як споживачам, так і виробникам, що як відомо є 
найяскравішим показником макроекономічної дестабілізації.

Ще з часів соціалістичної епохи Україна успадкувала 
великі неефективні колективні господарства із значними 
витратами на виробництво, високий нераціональний рівень 
споживання продуктів харчування порівняно з іншими 
країнами ринкової економіки, дотовані ціни на них і 
надлишкову, перевищену потребу за такими ж цінами. Окрім 
того, потенціал сільського господарства підпав під загрозу 
через малі інвестиції і, якщо не буде встановлено стимулів 
для ефективного виробництва та капіталовкладень, то його 
майбутнє виглядає доволі сумно.

Україна заповзялася до радикальних перетворень у 
структурі агропром ислового комплексу (А П К ). 
Проголошеною метою аграрної реформи є розвиток 
сільського господарства, що базується на ринковій економіці, 
доповненій приватною ініціативою та власністю. Ці 
перетворення передбачають запровадження законодавства, 
яке дозволяє приватну власність на землю й сукупне 
сільськогосподарське майно, а також структурну перебудову 
колгоспів і радгоспів та розвиток приватного фермерства. 
Виходячи з цього, основними напрямами реформування 
екстенсивного сільськогосподарського виробництва мали б 
бути такі дії:

• м акроеконом ічна стаб іл ізац ія , л іб ер ал ізац ія  
внутрішнього ринку та скасування контролю за цінами, 
свобода зовніш ньої торгівл і й л ікв ідац ія  субсидій 
споживачам;

• земельна реформа, яка сприятиме розвиткові сектора 
життєспроможних колективних і приватних господарств, які 
утворюються в результаті пострансформаційних процесів 
існуючої колгоспно-радгоспної системи;
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. створен н я ін с т и т у ш и н о ї та  п о б у д о в а  ф.зичної 
інф раструктури  у в ід п о в ід н о сті з п о тр еб ам и  ринково- 
о р і є н т о в а н о г о  виробництва, переробки та постачання.

Центральне місце серед зазначених н алеж ить зем ельній  
реформі та структурній перебудові господарства.

С т р у к т у р н а  п е р е б у д о в а  с у с п іл ь н о г о
сільськогосподарського сектору в ідбувається в основному 
ш ляхом р ео р ган ізац ії існ ую чих  к о л го сп ів  і р а д го с п ів . 
Організаційні зміни тут розпочалися ще в середині 1980-х 
р., з  моменту, коли було запровадж ено п рактику  заохочення 
створення орендних колективів на місці радгоспів і колгоспів. 
О р е н д н и й  к о о п е р а т и в  і д о т е п е р  є ф у н к ц іо н а л ь н и м  
підрозділом сільськогосподарської структури  й перехідною  
формою, що надає м ож ливості д л я  виникнення др ібн іш и х  
с ільськогосп одарськи х  о д и н и ц ь , н а  б азі я к и х  (я к щ о  в 
працівників цих одиниць ви ни кло  б аж ан н я , п ри  набутті 
достатньої впевненості) утворяться ф ерм ерські господарства. 
Цей процес забезпечує м ож ливість поступового роздрібнення 
колгоспів і радгоспів на приватні ф ер м и  або ж  сервісн і 
кооперативи.

Станом на 1 січня 1991 р. в Україні нараховувалось 13,3 
тис. господарств суспільного сектора, за якими було 
закріплено 38,7 млн. га сільськогосподарських угідь, тобто 
по 2900 га пересічно на кожне господарство, з яких 83,4 % 
припадало на орні землі. Поступове роздрібнення великих 
підприємств та часткове вилучення землі для новоутворених 
фермерських господарств і збільшення земельних наділів 
особистих підсобних господарств населення привело до 
збільшення загальної чисельності колективних господарств 
у 1996 р. до 15;6 тис землекористувачів, які використовували 
вже тільки 34,4 млн. га сільгоспугідь. Пересічний розмір 
господарств зменшився майже на 400 га, а кількість зайнятих 
у сільськогосподарському виробництві -  на 861 тис. осіб. 
Окрім того, станом на 1 січня 1996 року у сільському 
господарстві України було приватизовано 947 об’єктів, з 
[ТИХ87°/ ^аі^Ше н а в а л и  в загальнодержавній власності

Процес структурної перебудови колгоспів і радгоспів 
у період формування ринкових відносин (1991-1996 рр.) 
набув вигляду таких чотирьох форм:
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• створення орендн и х  кооперативів , як і є в ід н осн о  
незалеж ним и п ідрозд ілам и  існую чих колгоспів і радгоспів:

• р о зш и р е н н я  т а  зм іц н е н н я  о со б и сти х  п ід с о б н и х  
госп од арств  у р а м к ах  існую чої колгоспної стр у к ту р и  й 
о р ган ізац ія  с ільськогосподарськи х  кооперативів;

• п ер етво р ен н я  ко л го сп ів  і радгосп ів  в ак ц іо н ер н і, 
пайові товариства , сп ілки  та агроф ірм и ;

• відділення ( утворення) індивідуальних і ф ерм ерських 
господарств або кооп ерати в ів  в ід  колгоспної структури .

Проблеми розподілу землі в рамках колгоспів і 
радгоспів залишаються й досі не вирішеними. Лише дуже 
мало господарств справді завершили процес розподілу землі 
на «умовні паї», визначивши площу ділянки, яка є власністю 
кожного окремого члена господарства. Хоча розподіл землі 
не видається перешкодою для здійснення внутрішньої 
функціональної реорганізації великих підприємств, він 
безсумнівно є перешкодою для вільного виходу окремих осіб 
або їх груп з існуючого господарства.

Запровадження майнових паїв зміцнює незалежну 
орієнтацію та мотивацію щодо одержання прибутку 
внутрігосподарських орендних колективів і природно, що 
працівники кожного з них об’єднують свої паї з подальшим 
їх інвестуванням у загальну справу. Частина населення 
(пенсіонери, інваліди) можуть вносити свої майнові паї в 
існуючі виробничі підрозділи, залишаючись пасивними 
власниками акцій.

Процес роздрібнення крупних колективізованих 
господарств в Україні зумовлюється також поділом 
господарств (до складу яких входить декілька сіл) на 
декілька дрібніших господарств, у яких є можливість 
безпосередньої зайнятості працівників та існує зв'язок між 
окремою особою і результатами її праці. Процес роздрібнення 
передбачає нові перспективи щодо відновлення т.зв. 
«неперспективних» сіл, які знаходились у периферійних 
частинах, віддалених від центральних садиб господарств.

Формування акціонерних товариств відбувається в два 
етапи. На першому - все державне майно передається у 
колективну власність, а на другому етапі - колектив 
розподіляє своє майно на «умовні паї» за балансовою вартістю,
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причому кожен пай зумовлюється трудовим стажем і

Ф”  ^ о Г р и " р г а „ із о в а н і  в Україні, за своєю 
концепцією є аналогічними фірмам з робітничим 
урядуванням, що існують в Югославії та Угорщині. Не 
дивлячись на те, що така організація є кращою, ніж 
адміністративно-командна система, вона неефективна на 
довгострокову перспективу, оскільки в її рамках і далі 
залишається принцип колективної власності та співучасті.

Спад виробництва сільськогосподарської продукції, що 
відбувається в колективних господарствах, зумовлений не 
тільки пошуком і становленням нових форм господарювання. 
Значне зниження продуктивності праці, рентабельності 
виробництва продукції рослинництва й тваринництва в 
суспільному секторі зумовлене загальною кризою в 
господарстві України, інфантильним ставленням виробників 
продукції до кінцевих результатів праці. Це є породженням 
відсутності коштів для утримання матеріально-технічної бази 
господарств, виплати заробітної плати за результатами 
вкладеної праці, несвоєчасним погашенням кредитних 
зобов’язань держави перед виробниками 
сільськогосподарської продукції. Все це й привело до 
виникнення незалежних приватних ф ерм ерських 
господарств.

Незалежне фермерське господарювання основою якого 
є приватні фермери -  власники своєї землі, почало 
розвиватися внаслідок лібералізації політичної системи. У 
лютому 1991 р. створена Асоціація Українських фермерів 
(АУФ) з метою стимулювання незалежного сімейного 
фермерського господарювання і для репрезентування 
інтересів фермерів. Перша група незалежних фермерів 
складалася переважно з освічених технічних спеціалістів- 
аграріїв та керівників господарств, які легко могли 
задовольнити вимоги щодо кваліфікації та мали відповідні 
зв язки з місцевою владою. Процес формування приватних 
ферм на початковому етапі передбачав можливість отримання 
тільки до 50 га землі безкоштовно й можливість орендувати 
до . га, в той час як пересічний розмір земельного паю 
членів колективних господарств становить 2-6 га. Пересічні 
розміри приватної ферми в Україні становлять 22,5 га (у



Вел и кобританії -  67,9. Данії -  34,2, Франції -  28,2, 
Німеччині й Ірландії - по 26 га), а для порівняння: пересічний 
розмір колективних господарств -  2200 га Лише 5,8 °о 
приватних ферм в Україні мають ділянки площею понад 50 
га, (у Франції -  18,9 %, Німеччині - 15,9 %, Англії -  14,2 V  
Чехії — 8,2 %, Австрії — 7,3 %) [2, 3]. Дані про розподіл 
приватних ферм за розмірами сільськогосподарських угідь 
в різних країнах наведено в таблиці 1.

Існують істотні відміни і в динаміці формування 
фермерських господарств. Чисельність приватних ферм V 
1996 р. порівняно з 1992 р. зросла в 16,6 разів, а площа

  Географія населення га ірудовнх ресурсів

сільськогосподарських угідь за цей же період -  у 19,8 раза. 
Розвиток приватного фермерства в Україні за період 1991- 
1996 років показано на рис. 1.

Здійснення земельної реформи в Україні викликало 
розширення присадибних ділянок в особистих підсобних 
господарствах населення, збільшення кількості садово- 
городніх товариств та угідь, які їм належать.

Особисті підсобні господарства (ОПГН) - це форма 
ведення сільськогосподарського виробництва сім’єю на 
відведеній їй у власність, постійне чи тимчасове користування 
ділянці землі для виробництва продукції рослинництва й 
тваринництва. Тривалий час в офіційній організації 
соціалістичного сільського господарства переважала догма 
про всебічну перевагу великих сільськогосподарських 
підприємств з бригадною формою організації праці й складною 
пірамідальною системою управління Гіри цьому відкрито
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п і д к р е с л ю в а в с я  колективний характер праці як основний 
чинник її високої продуктивності. Що ж стосується малих 
форм ведення господарства, а особливо особистого підсобного 
(приватного), то офіційна теорія однозначно відносила його 
до архаїчних, малопродуктивних. Всебічний аналіз реальних 
фактів не проводився, бо це вважалось не доцільним на тлі 
успіхів господарств усуспільненого сектору. Переломними 
для України стали 1991-1992 р., коли земельні ділянки в 
ОПГН були збільшені до 0,5 га, ліквідовані обмеження на 
граничні розміри 0,25 га ділянок для сімей, які не працювали 
в колективних господарствах. Загальн а площа 
сільськогосподарських угідь, що знаходились у користуванні 
громадян (ОПГ) зросла з 2,6 млн. га в 1990 р. до 5,6 млн. га в  

1996 р., при цьому кількість ОПГН зросла на 1,78 млн. (з 9,5 
млн. у 1990 р. до 11,3 млн. у 1996 р.). Пересічний розмір ОПГ 
в 1996 році становив трохи менше 0,5 га, при чому в гірських 
та степових районах України цей показник коливається в 
межах від 0,55 до 0,8 га.

Займаючи 14 % від загальн о ї площі
сільськогосподарських угідь в країні, частка продукції 
особистих підсобних господарств населення у загальному 
обсязі продукції сільського господарства становить 45,5 % 
(в 1990 р. - 26,1 %), а в 7 областях України ОПГН виробляють 
більше як 50 % продукції (у Закарпатській - 83,6 %, Івано- 
Франківській - 73,6 %, Львівській - 65,7 %, Чернівецькій - 
61,7 %, Рівненській - 56,4 %, Вінницькій - 54, 0%, Житомирській 
- 50,2 %). Ці дані свідчать про вищу продуктивність 
виробництва у приватному секторі порівняно з колективним 
(таблиця 2).

До категорії приватних господарств належать також 
колективні сади й городи та дачні ділянки. Зазначену 
категорію можна детермінувати як передбачену земельним 
законодавством форму землекористування, при якій земля 
відводиться колективам громадян, організованих переважно 
на кооперативних засадах для дачного будівництва, 
садівництва й городництва. На відміну від ОПГН і за умов 
сучасної земельної реформи, площі угідь, які відводяться для 
даної категорії, обмежені, внаслідок чого існує граничний 
розмір виділених ділянок. Для садівництва й дачного 
будівництва він пересічно становить від 0,05 до 0,07 га, під
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городи надається до 0,1 га. ЗгГ період з 1990 по 1996 р.р 
число сімей, які мають садові ділянки, збільшилось з 19,9 
млн до 27,7 мли, а площі земель, які знаходяться під 
колективними садами, зросли з 123,6 тис. га до 201 тис. га за 
цей же період.

В 1990 році 772,5 тис. сімей, які займались колективним 
городництвом, обробляли 59,9 тис. га ріллі. Продовольча криза, 
пік якої в Україні припав на 1991-1993 роки, змусила значну 
частину міських меш канців зайнятись допоміжним 
сільськогосподарським виробництвом для поповнення 
сімейного харчового балансу. Стався різкий стрибок у 
кількості сімей яким надано право використовувати 
колективні городи. Загальна кількість городніх ділянок 
досягла в 1996 р. - 3309 тис., а їх площа становила 336 тис. га. 
Пересічний розмір городів становить від 0,08 до 0,12 га 
Розміри городніх наділів зростають у напрямку віддалення 
від міських поселень. Дослідження показують, що колективне 
садівництво і городництво майже на 10 % забезпечує міських 
мешканців овочами, фруктами та ягодами, картоплею.

Приватизація земельних наділів, а також зменшення 
кількості земель, віднесених до категорії запасу відповідними 
Радами народних депутатів, призупинила процес стрімкого 
зростання кількості садово-городніх ділянок.

На відміну від великих колективних господарств, у 
приватному секторі (фермерські, ОПГН, колективні сади й 
городи та дачні ділянки) переважає ручна праця та 
вирощування трудомістких рослинницьких культур (овочі, 
ягоди, картопля). За розрахунковими даними пересічне число 
зайнятих за рік на 100 га сільгоспугідь в усіх категоріях 
господарств по Україні становить -77,1 осіб. У господарствах 
суспільного сектора цей показник становить 10,7 осіб., в 
особистих підсобних - 401,7, фермерських - 11,1 чол., в 
колективних садівничих і городніх товариствах - майже 1000 
чол.

Аграрна реформа в Україні передбачає в кінцевому 
результат і утворення нової структури сільського  
господарства. Встановлення ринкових структур і скорочення 
прямого урядового адміністрування повинно поліпшити стан 
сільськогосподарського виробництва, але таке поліпшення 
буде обмеж ним, якщ о не супроводж уватим еться

======;!̂ _________ Географія населення та трудових ресурсів
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реформуванням системи управління на рівні окремих 
господарств. Метою перебудови сільського господарсіва має 
бути утворення сектору незалежних сільгосппідприємств 
приватного володіння й управління, які можуть міняти 
методи господарювання та асортимент кінцевої продукції 
для розвитку виробництва й виробничих технологій.

Складно передбачити, які структури встановляться у 
сільському господарстві та яким буде співвідношення малих 
та великих підприємств. Сектор малих, приватних ферм буде 
виникати поступово, з отриманням фермерами досвіду та 
нагромадженням капіталу. Темпи, з якими буде виникати 
приватне фермерство, у значною мірою залежать від 
забезпеченості капіталом і робочою силою. Дефіцит капіталу 
в Україні сьогодні досить відчутний, а можливості для 
забезпечення трудовими ресурсами обмежені низькою 
народжуваністю (від’ємним природним приростом, особливо 
в сільській місцевості) з одного боку, а, з другого боку - 
перенасиченням (ефективна перебудова фермерських 
господарств і загальна криза усуспільненого сектора може 
вивільнити значну частину наявності робочої сили, або ж 
структурна перебудова промисловості, що змусила 
повернутись на село працівників як найманих робітників, 
чи таких, які можуть заснувати свої власні ферми).

Досвід функціонування фермерських господарств в 
Україні за п’ятирічний період свідчить про те, що значна 
частина приватних ферм зазнала фінансових труднощів, а 
кожна 25-та припинила своє існування в перші роки 
запровадження ниніш ньої системи оподаткування. 
Засновникам фермерських господарств першого етапу 
державою було надано пільгові кредити, а також їх звільнили 
від сплати основних податків як виробників  
сільськогосподарської продукції. Це був свого роду процес 
«природного» відбору, що повинен розглядатись як причина 
для розширення централізованого субсидування сільського 
господарства загалом і, зокрема, новостворених ферм.

Реорганізація існуючих великих усуспільнених 
господарств є одним із найскладніших завдань реформи, тому 
що існує багато розходжень стосовно визначення термінів і 
послідовності дій. Більшість вважає, що зміни мають бути 
послідовно поступовими, бо швидка трансформація дуже
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неефективної, але все ще працюючої колгоспно-радгоспної 
системи в нечітко визначені «пайові», «акціонерні» 
«добровільні» спілки й товариства призвела до швидкого 
падіння обсягів виробництва, втрати виробничих 
потужностей, технологій та й просто розкрадання сукупного 
майна.

Міжнародний досвід переконує, що приватні ферми 
досягають більшої продуктивності ніж колективні 
господарства на одиницю сільськогосподарських угідь, 
матеріальних вкладень та робочої сили. Фермери здатні 
забезпечити еф ективні ж нива, складування й 
транспортування продукції, оскільки будь-яка втрата 
продукції прямо обертається зменшенням прибутків ферми 
Досвід інших країн (Польща, Чехія, Австрія) показує, що 
коли кількість приватних ферм сягає певної межі, фермери 
вишукують ефективні шляхи до нових конкурентноздатних 
джерел постачання сільськогосподарського виробництва, 
каналів  збуту п родукц ії, розвитку виробничої 
інфраструктури.

Зростання індивідуальних ферм залеж атиме в 
майбутньому від розвитку фонду підтримки ферм -  
матеріально-технічного забезпечення, агротехнічних служб, 
ринків збуту сільськогосподарської продукції. Існуюча раніше 
система підтримки сільського господарства була зорієнтована 
повністю на обслуговування великих підприємств з 
централізовано-монопольним характером постачання. У 
середині 1990-х р. склалася ситуація, яка базується на 
конкурентній системі постачання та збуту продукції, що 
досить позитивно впливає на прискорений розвиток 
інфраструктурної ланки в складі АПК.

Особисті підсобні господарства залишаються важливим 
елементом перехідного періоду, вносячи значний внесок у 
процес виробництва продуктів харчування. Розширені 
присадибні д ілян ки  можуть служити стартовим 
майданчиком для індивідуального приватного фермерства 
та виробничих систем з високою інтенсивністю праці та 
виходом продукції на одиницю площі. Всебічна підтримка 
ОПГН з боку влади сприятиме подальшому їх розвитку до 
повноцінних приватних ферм.

Географія населення та  трудових ресурсів
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Сухий П.О.

Здійснення аграрної реформи неможливе також без 
розвитку служб і торгових кооперативних організацій. 
Обслуговуючі та сервісні кооперативи звільнять виробників 
сільськогосподарської продукції від здійснення закупівель і 
збуту, нададуть їм можливість сконцентруватись на виробничих 
процесах. Кооперативи значною мірою можуть також розвивати 
місцеву та регіональну інфраструктуру, виконувати функції 
надання послуг обліку, фінансових і професійних послуг.

Однозначно оцінити аграрну реформу не можна, як і 
передбачити майбутню структуру сільського господарства. 
Імовірно, це буде структура, що складатиметься з дрібних 
приватних і сімейних господарств, крупних ферм 
кооперативного типу й різноманітних кооперативів та об'єднань 
орендарів, що виникнуть на базі існуючої колгоспно-радгоспної 
системи. Сімейне фермерство за типом західноєвропейського, 
можливо, розвиватиметься досить повільними темпами. Однак, 
у будь-якому випадку, запорукою створення ефективної 
структури є чітке визначення прав власності, відсутність 
обмежень у використанні (за винятком нормативів, що 
стосуються охорони навколишнього середовища), а також 
можливість ефективного передання прав власності або оренди 
фермерам, що працюють найефективніше.
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Summary
Ukraine has started for the radical changes in the structure 

of agro-industrial complex. The proclaimed aim of the agrarian 
reform is the development of agriculture, based on market economv 
supplemented by the proprietorshi p and people’s initiative It is 
evident that the future agro-industrial complex structure will consist 
of small private and family business, big farms of cooperative 
type, cooperative societies and farmer societies, that will appear 
on the basis of existing collective farmers' system.

УДК 911.3:312
Джаман B,0. 

КАРТИ ПОЛІВ -  ОСОБЛИВИЙ ВИД МОДЕЛЕЙ 
МАЯТНИКОВИХ ТРУДОВИХ МІГРАЦІЙ

Зародившись у фізиці, поняття “поле” належить до 
фундаментальних загальнонаукових понять. “П оле” 
обов’язково передбачає наявність простору, місцеположення, 
величини, градієнту, відстаней, напрямків, доступності, 
інтенсивності тощо. Вивченням просторових закономірностей 
розміщення й розвитку явищ займається географія, тому 
підкріплене математичним апаратом поняття “поле” все 
ширше й ефективніше застосовується в географічній науці, а 
його просторовий аспект передається за допомогою карт полів

У рамках уявлень про будову просторових силових полів 
(які відображаються на карті у вигляді просторово- 
статистичного рельєфу) вимальовується картина, що відповідає 
концепції неоднорідного географічного поля. Ці просторові поля 
виникли шляхом тривалої еволюції окремих просторових 
систем, зумовлених взаємодією тих чи інших географічних 
процесів. Напруга або силові характеристики, пов’язані з 
географічними процесами, змінюються як у часі, так і в просторі. 
Поле в певних умовах зумовлює появу потоків субстанції - 
енергії, речовини або інформації. Рух потоків здійснюється 
від менш сприятливої до більш сприятливої альтернативи. 
Наявність потоків у полі напруги пов’язана з різнохронністю 
змін у часі окремих компонентів та їх комбінацій у цьому 
полі. Існування потоків зумовлено в кінцевому результаті тим, 
що геополе неоднорідне і являє собою розподілену 
неоднорідність, яка спричиняє (побуджує) виникнення і
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стимулює локальні неоднорідності. При цьому останні можуть
п і д д а в а т и с я  управлінню та регулюванню.

Найважливіша особливість карт-полів — відображення 
неперервного поширення по території кількісних параметрів 
найрізноманітніших явищ, зокрема й тих, що стосуються 
населення і розселення. Щоденні інтенсивні маятникові трудові 
поїздки населення, що викликані нерівномірним розподілом 
місць роботи відповідно до місць проживання, які мають різну 
силу “географічного тяжіння”, перетворюють системи 
взаємопов’язаного розселення в “єдине пульсуюче демографічне 
поле”. Для їх дослідження, на наш погляд, дуже важливо 
використовувати елементи теорії поля.

При вивченні ступеня розвинутості систем розселення 
застосовуються такі поняття, як “навантаження поля 
демографічного впливу”, “потенціал поля розселення” та ін 
[3.5.7], територіальний аспект яких забезпечують розрахункові 
показники “статистичної поверхні” (карти скалярних полів, 
на яких кожна точка поля (території) описується кількісною 
величиною). При вивченні територіальних особливостей 
зайнятості робочої сили в регіоні широко використовується 
метод картографування “потенціалу поля зайнятості” [4, с. 15].

Для дослідження маятникових трудових міграцій методом 
потенціалу пропонуються метаматчині моделі, в яких, 
враховуючи велику інтенсивність територіального 
перерозподілу трудових ресурсів (особливо в Донбасі, 
Карпатському регіоні, промисловому Придніпров’ї, Київській, 
Харківській та ін. агломераціях), що приводить до 
невідповідності між географією їх проживання та використання, 
кількість проживаючих в населених пунктах не враховується, 
а тільки кількість зайнятих у виробництві або кількість робочих 
місць [1,2].

“Потенціал поля використання трудових ресурсів”:

V - потенціал поля використання у точці ф 

Р - чисельність зайнятих у точці ф 

Р - чисельність зайнятих у точці і;
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ІЗ - відстань від точки ] до і, розрахована за

координатною сіткою карти (км).

Картографічна модель, що відображає «потенціал поля 
використання трудових ресурсів» у розрізі всіх населених 
пунктів, має свої максимуми - «піки» в місцях концентрації 
використання робочої сили і підкреслює притягальну силу 
цих поселень.

«Потенціал маятникової трудової міграції» розкриває 
особливості тяжіння трудових ресурсів у межах поля їх 
розселення, обумовлені відмінами в розміщенні робочих 
місць і населення. Потенціал вимірює відносну доступність 
або можливість щоденних трудових поїздок людей, які 
можуть знаходитись у якій-небудь точці (населеному пункті) 
поля, для якої розраховується потенціал, в інші населені 
пункти поля. «Потенціал маятникової трудової міграції» 
визначається у межах території (поля) для даної точки як 
сума відношень кількості робочих місць у населених пунктах 
до квадратів відстаней від цього пункту до всіх інших:

И - потенціал маятникової трудової міграції у точці

Картографічна модель (скалярне поле) дає досить 
наочне уявлення про територіальні закономірності 
можливостей здійснення маятникових трудових міграцій. Для 
визначення репрезентативності картографічної моделі 
скалярного розрахункового поля потенціалу маятникової 
трудової міграції служить картографічна модель векторного 
поля цієї ж території (детальні дослідження проводились 
на прикладі Чернівецької області), одержана шляхом 
польового дуже трудомісткого дослідження, на якій власне 
маятникові трудові потоки передані способом ліній руху,

Р - кількість робочих місць в точці і;
і

Б  - відстань від точки ] до точки і (км).
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що характеризують величину й напрямки маятникових 
міграцій. Інтенсивність цього процесу передається 
картограмою. Кореляційний зв’язок між розрахованими 
потенціалами маятникової трудової міграції та фактичною 
кількістю маятникових мігрантів у розрізі кожного 
населеного пункту виражають граф іки . «Рельєфі, 
статистичної поверхні потенціалу маятникової трудової 
міграції відображає центри притягання потоків робочої сили 
і зони її формування (виходу). Вузли і центри найбільшого 
притягання трудових ресурсів виступають як би «кратерами», 
«схили» яких - райони найінтенсивніших маятникових 
міграцій робочої сили до цих центрів.

Величини Б], на прикладі Чернівецької області, 
коливаються в межах від 63,2 до 10367,5 осіб/км2. Найбільш 
чітко цей процес проявляється в центральній частині області, 
де розміщене велике місто, ядро економічного вузла, основний 
центр притягання робочої сили, вузол територіального 
внутрірегіонального перерозподілу трудових ресурсів. 
Показники потенціалу маятникової трудової міграції 
використані нами при виділенні локальних (міжрайонної, 
районних і внутрірайонних) систем розселення. В межах 
Чернівецької області виділено 1 міжрайонну, 11 районних і 
22 внутрірайонних місцевих локальних систем розселення.

При вивченні маятникової трудової міграції важливо 
визначити перспективу розвитку цього явища. Як свідчить 
практика прогнозування соціально-економічних явищ, у 
даному випадку недоцільно використовувати методи 
екстраполяції. Для моделювання маятникової міграції 
ефективними виступають методи багатофакторного 
регресивного аналізу [6;8 та ін].

Список літератури
1. Джаман В. А. Моделирование маятниковых трудовых 

миграций методом потенциала//Географические системы: 
проблемы моделирования и управления. Тез. докл. Всесоюзн. 
науч. конф. -  Казань, 1987 -  С. 47.

2. Джаман В.А. Маятниковые трудовые поездки и 
использование рабочей силы в регионе (экономико
географический анализ на примере Черновицкой области): 
Автореф. дис. ... канд. географ, наук. -  К., 1987. -  17 с.



3. Евтеев О.А. Карта потенциала поля расселения как 
особый вид изображения населенности территории/ Вестн 
Моск. ун-та. Серия 5. Георафия. -  1969. -  >&2. -  С. 72-76.

4. Жупанский Я.И. Исследование производственно- 
территориальнуых комплексов картографическим методом 
(проблемы, методика, применение): Автореф. дис. ... доктора 
географ, наук. -  К., 1980,- 32 с.

5. Питюренко Е.И. Территориальные системы городских 
поселений Украинской ССР. -  К.: Наук, думка, 1977. -  205 
с.

6. Тимчук Н .Ф . Город и район: регулирование 
комплексного развития. -  М.: Экономика, 1980. -  160 с.

7. Червяков В.А. Карты полей (сущность, классификация, 
первые результаты , проблем ы ) / /  Применение 
математических методов в географии. — Иркутск, 1976. -  С 
136-145.

8. Mazurkiewicz L. A spatial interaction model with the 
distance decay function based on a random variable distribution 
/ /  Environment and Planning A. -  1982. -  V. 14. -  N 6. -  
P. 789-793.

Dzhaman V.O .
Field maps - a special models type of balancing labour 

migrations.
Summary

Considered is the application of the method of the potential 
in the study of balancing labour migrations and local systems 
of settling. Proposed are mathematical models of the “potential 
of labour resources field utilisation” and the potential of 
balancing labour migration. The approving of these indices in 
Chernivtsi administrative region made possible the creation of 
cartographical models of scalar fields that reflect the regions of 
exit and “the centres of gravity” for balancing labour migrants.
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ОСОБЛИВОСТІ ГЕОГРАФІЇ ВНУТРІОБЛАСНОГО 
МЕХАНІЧНОГО РУХУ НАСЕЛЕННЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тернопільська область -  одна з провідних аграрно- 

індустріальних областей України. Займаючи 2,3 % площі 
України, область охоплює таку ж частку населення, посідає 
істотне місце у всеукраїнському виробництві продукції 
сільськогосподарського машинобудування, цукру, текстильних 
виробів, електротехнічного обладнання.

Тривалий час основою господарського комплексу 
Тернопільської області було сільськогосподарське 
виробництво, тому й основна частка трудових ресурсів 
зосереджувалась у сільській місцевості. Інтенсивні процеси 
індустріалізації в 50-70-х роках спричинили істотний 
перерозподіл трудових ресурсів. Швидко зростали міста, а 
сільська місцевість усе більше позбавлялась головної 
продуктивної сили -  населення працездатного віку. В 90-х 
рр. у зв’язку із загостренням кризових явищ намітилась 
картина зворотного плану. Найяскравіше це проявляється в 
територіальних особливостях механічного руху населення 
області.

Для прикладу, в 1992 р. число прибулих на нове місце 
проживання в Тернопільській області становило майже 24,5 
тис.осіб, а вибулих - 21,1 тис., цебто число прибулих 
перевищило на 13,6 % число вибулих. У 1995 р. спостерігаємо 
зворотну картину, коли число вибулих перевищило прибулих 
на 1,9% (відповідно 18,0 тис. і 17,7 тис. осіб.). Ця тенденція 
властива, перш за все, міській місцевості, оскільки в 1992 р. у 
міську місцевість прибуло на 11,6 % більше, ніж вибуло, а в 
1995 р. - на 11,2 % навпаки. Водночас спостерігаємо значне 
перевищення прибулих над вибулими в сільській місцевості 
(на 10,6 % в 1995 р., проти 0,9 % у 1992 р.).

Ще чіткіше ці тенденції проявляються в територіальному 
плати. У 1992 р. найбільше перевищення прибуваючих над 
вибуваючими припадало на міста й райони, де інтенсивно 
розвивалась промисловість, будівництво, торгівля 
(Тернопільський, Чортківський, Бучацький, Монастириський,
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Бережанський та ін.). У районах, що межують з поперелнїмТГ 
навпаки, спостерігалось перевищення вибуття над прибуттям 
(Теребовлянський, Збаразький). Ще яскравіше це властиво 
для міської місцевості. За винятком Гусятинського району, з 
міської місцевості якого вибуло трохи більше, ніж прибуло, 
і Збаразького, де частка обох однакова, в усіх інших районах 
спостерігалося перевищення прибуття в міста й містечка на 
25-50 % і більше. Зворотна картина на цей час властива 
сільській місцевості. Лише окраїнні південні райони 
(Чортківський, Бучацький, Заліщицький, Борщівський і 
Гусятинський) та північні (Шумський, Лановецький) і 
центральний (Тернопільський) мали позитивний баланс 
прибуття над вибуттям. Решта районів, особливо центральні 
(Теребовлянський, Підгаєцький, Зборівський, Козівський та 
ін.) мали негативне сальдо (до 100 % і більше).

У 1995 р. тільки центральні (Підволочиський, Козівський, 
Теребовлянський, Підгаєцький, Збаразький і Зборівський) і 
крайні південні (Борщівський, Бучацький) райони мали 
невелике позитивне сальдо прибуття (до 10 %). Лише 
Тернопільський і Шумський райони мали відповідно понад 
25 % і понад 10 % перевищення прибуття над вибуттям. Решта 
районів, особливо М онастириський, Гусятинський, 
Лановецький мали від’ємний показник (по цих районах - 
від 10 % від 50 %). У міській місцевості показник був 
позитивним у Зборівському (понад 50 %), Тернопільському 
(понад 25 %), Борщівському, Теребовлянському, Козівському, 
Бучацькому районах. У решті районів з міської місцевості 
вибуло більш е, ніж прибуло (у  таких районах, як 
Кременецький, Гусятинський, Монастириський, Підгаєцький 
- майже на 50 %, а в Лановецькому - майже в 2 рази). У 
сільській місцевості практично в усіх районах (за винятком 
Зборівського) прибуло більше, ніж вибуло (в окремих 
випадках - у Тернопільському й Шумському районах - до 
50 %). Південні райони характеризуються і дальшим 
вибуттям населення з с ільсько ї м ісцевості (в 
Монастириському - до 50% перевищення вибулих над 
прибулими).

За три роки періоду, що розглядається (1992 -  1995 
рр.) баланс прибуття й вибуття загалом є позитивним тільки 
для Тернопільського району, у сільській місцевості -  для
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Зборівського й Тернопільського районів Усі решта районів 
мають від'ємне сальдо механічного руху, а в міській місцевості 
такий показник властивий усій території Тернопільської
області.

Причини таких територіальних відмін у географи 
механічного руху населення Тернопільської області є 
різними для окремих районів. Разом з тим, чітко 
прослідковується тенденція повернення колишніх мешканців 
села, які, працюючи на промислових підприємствах, 
переселялися в міста. Тепер, в умовах, коли більшість 
підприємств регулярно не працює, зарплата виплачується 
час від часу і з запізненням, значна частина працівників 
промисловості повертається в сільську місцевість до своїх 
колишніх домівок. Окрім того, скорочення чисельності 
військових підрозділів на території області, зміна 
національного складу військовослужбовців- мала своїм 
наслідком переважання вибуваючих з великих міст 
(Тернополя, Чорткова, Кременця) над прибуваючими. 
Реформи в сільському господарстві стимулювали відплив 
міських мешканців на село з метою розвитку фермерських 
господарств, підсобних промислів. Останнім часом, у зв’язку 
з посиленням податкового пресу, цей процес уповільнився.

Така тенденція зберігається й надалі. За даними 1997 р. 
в центральних і крайніх південних районах спостерігається 
невеликий (до 50 %, у Тернопільському районі - до 100 %) 
міграційний приріст населення в міську й сільську (за 
винятком крайніх західних і східних районів) місцевість. 
Це добре спостерігається в територіальному характері 
міграцій. У внутріобласній міграції всього населення 
переважає прибуття в південних і центрально північних 
районах, міського населення -  теж, сільського -  в 
центрально-східних.

У позаобласних внутрішньоукраїнських міграціях 
більшість витоків має позитивне сальдо міграцій, особливо 
для сільського населення (за винятком Підгаєцького та 
Монастириського районів). У міждержавних міграціях 
переважає вибуття над прибуттям (особливо міського 
населення), а в крайніх західних, південних і північних 
районах - переважання прибуття населення в с і л ь с ь к у  
міс цевієть.
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На підставі матеріалів прибуття і вибуття населення 
виявлено територіальні особливості міграцій. Якщо раніше 
переважав процес вибуття населення з сільської місцевості 
та зростання за цей рахунок міст, то останнім часом \ 
більшості районів області спостерігається зворотний процес.

Romanets О. F.
Peculiarities of geography of population introregional 

mechanical moves in Ternopil administrative region.
Summary

Territorial differences in mechanical moves (local, 
introregional and interregional arrivals and departures) of 
urban, rural and the whole population are dealt with. Tenden
cies of population returning from urban territories back to the 
rural ones were observed within the last years.
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Гамаль Г.В., Атаманюк Я
ПИТАННЯ КАРТОГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
Розвиток туристсько-рекреаційної галузі національної 

економіки передбачає пошук нових і перспективних засобів 
картоірафічного забезпечення блоку рекреаційно-географічних 
дисциплін. Об'єктом же картографування рекреаційної ідеографії 
є територіально-рекреаційні системи (ТРС) -  складні природно- 
соціальні утворення Дослідження ТРС у галузі використання 
природних ресурсів для рекреаційної діяльності населення полягає 
у створенні їх картографічних моделей. Найбільш достовірною з 
них може стати серія карт, яка відображатиме підсистеми моделі 
та їх елементи і взає-мозв'язки між ними [ 1 ]. Рівень сформованого 
системи й характер прояву властивостей підсистем визначають 
особливості моделей ТРС різного рангу.

Потреба в раціональному використанні природних умов і 
ресурсів (у нашому випад ку рекреаційних) внесла новий відтінок 
у теорію картографування ТРС: необхідним стало створення 
попередніх карт рекреації та гиіановоупорядкувальних карт, які 
супроводжували 6 проектну документацію рекреаційних установ, 
охоплюючи і виділення рекреаційних територій, і умови 
функціонування ТРС, і наслідки цього функціонування.

Найважливішими сьогодні серед рекреаційних картмоделей, 
на наш погляд, є карти рекреаційного освоєння території, 
рекреаційного потенціалу (РП) регіону, рекреаційної ємності 
ландшафтних комплексів, рекреаційного навантаження, огггимізації 
рекреаційного процесу тощо. Це, звичайно, не повний перелік 
можливих карт, що пов'язано з недостатньо розробленою теорією 
тематики, відсутністю єдиної методики створення карт рекреації. 
Саме тому дане питання є одним з подальших напрямів 
рекреаційних досліджень. З цією метою нами створено “Струкіурно- 
графічиу схему картографічного забезпечення рекреації” (Схема 
і ) , в основу якої покладено банк даних картзабезпечення рекреації 
Чернівецької адміністративної області. Проведене оцінювання 
картзабезпечення вказало на необхідність згрупування існуючих 
картмоделей у певні блоки, об'єднані єдністю мети, змісту й

194



Картографія та  ш кільна  географія

принципів узагальнення функціональної структури показників 
Схема утворена шістьма різнопорялковими блоками, які мають 
різний ступінь взаємовпливу. Найвищими порядковими 
системними елементами схеми є “Навколишнє середовище” й 
“Суспільство”. Вони підпорядковують собі відповідно такі 
структурні елементи нижчого порядку, як: “Рекреаційні ресурси” 
й “Територіально-рекреаційні системи” [3].

Блок “Рекреаційні ресурси” об'єднує основні складові: 
“Рівнинні і гірські типи природних геосистем” і “Рекреаційно- 
краєзнавчі типи соціально-економічних геосистем” , 
Найдрібнішими структурними одиницями виступають “Геолого- 
геоморфологічні особливості”, “Бальнеологічні ресурси”, “Естетичні 
ресурси”, “Земельні ресурси”, “Водні ресурси”, “Кліматичні 
ресурси”, “Рослинні ресурси”, “Ресурситваринного світу”, “Трудові 
ресурси, зайняті в рекреаційному господарстві”, “Матеріально- 
технічна база рекреаційного господарства”, “Історико-культурно- 
краєзнавчі об'єкти” (на схемі не вказані).

“Територіально-рекреаційна система” є досить важливою 
складовою схеми, оскільки містить змістовну інформацію 
(теоретичну базу даних) про ТРС і поділяється на Функціональну 
структуру, Територіальну структуру, Управлінську структуру та 
Галузеву структури, що взаємопов'язані між собою. У фокусі 
взаємодії об'єктів названих вище блоків знаходиться блок 
“Картографічного моделювання рекреації”. Він об'єднує: “Підходи 
щодо класифікації картографічних моделей (за метою, 
призначенням, характером і ступенем практичної спрямованості)”, 
“Принципи картографування рекреаційних систем (подібність, 
системність, абстрагування, конкретизація, аналіз і сиіггез, 
математична формалізація, символізація, генералізація, доступність, 
паралельність і перспективність, функціональність, узгодженість, 
історизм, динаміка)”, “Об'єкти і показники рекреації, що піддягають 
картографуванню”. Останній підблок містить такі структурні 
елементи:

Аналіз картмоделей щодо вилучення інформації рекреаційного 
змісту. Тут виділяються природні чинники (об'єкти природи та 
їх характеристики, що впливають на рекреаційний потенціал і є 
об'єктами рекреації, а саме: несприятливі природні явища й 
процеси, атракшвні об'єкти рекреації та соціально-економічні 
чинники), матеріально-технічна база, транспортна доступність,
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Схема 1
Структурно-графічна схема картографічного 

забезпечення рекреації.
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рекреаційна міграція населення, ступінь забезпечення енергією, 
сировиною, наявність культурно-історичних пам'яток.

Інвентаризація рекреаційних можливостей. Визначаються ос
новні об'єкти картографування і проводиться відбір їх показників. 
Пропонований перелік карт складається з моделей "Природно- 
ресурсної основи рекреаційного комплексу”, “Природних 
несприятливих процесів”, “Природних та соціально-культурних 
обієктів, що забезпечують рекреаційну діяльність населення”. 
Інвентаризація розкриває структуру рекреаційних ресурсів 
покомпонентно (карти: “Кліматичні умови для літнього та 
зимового відпочинку”, “Еритемна сонячна радіація”, “Естетичні 
ресурси ландшафтів”), аналізує функціонування ТРС (можливі 
такі моделі: ’’Рекреаційний комплекс”, "Туристський комплекс”, 
“Санаторно-курортний комплекс”, “Сфера відпочинку”) та визначає 
наслідки впливу на довкілля.

Оцінка рекреаційного потенціалу (РП) як функціональної 
основи рекреації характеризує кількісні і якісні його значення. 
Застосовуються різні види оцінки РП, зокрема бальна, інтегральна, 
які можуть бути використані для визначення ступеня придатності 
регіону щодо розміщення закладів рекреації. З метою аналітичного 
і картографічного вивчення територіальних особливостей 
розміщення рекреаційних ресурсів застосовується математичний 
показник гравітаційного потенціалу з наступним картографічним 
моделюванням способом ізоліній. Отримане при цьому поле РП 
дозволяє виявити просторово-неперервні властивості зон 
рекреаційного притягання та впливу [3, 4]. Результатом оцінки є 
рекреаційне районування території.

Рекомендації та прогнозування щодо оптимізації ТРС. Тут 
виділя-ються типи потенційно придатних територій для 
рекреаційного освоєння, визначається ступінь раціональності 
використання ресурсів, оцінюються перспективи розвитку та 
економічні результати функціонування ТРС.

Регіональні особливості структури й функціонування ТРС. 
Об'єктами дослідження виступають регіональні територіальні 
рекреаційні утворення.

Структурно-логічна схема дозволяє визначити ступінь 
необхідності картзабезпечення рекреації й може бути використана 
при рекреаційних дослідженнях для систематизації вже існуючих 
картмоделей.
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Програмним завданням серії карт рекреації слід вважати 
створення системи карт, призначених для використання- 
споживачами з метою отримання інформації стосовно 
рекреаційного потенціалу даної території; спеціальними 
установами та організаціями управління в галузі орга-нізації 
рекреації; науково-дослідними установами при розробках нових 
методів у галузі рекреаційних досліджень.

Основні положення складання карт рекреації такі:
Необхідність відображення усього комплексу умов і ресурсів 

рекреації, вт.ч. і несприятливих: а) при картографуванні природних 
про-цесів, умов і ресурсів увага приділяється характеристиці, 
розміщенню та оцінці ресурсів; 6) доцільним є картографування 
пізнавальних, зокрема культурно-історичних ресурсів; в) соціально- 
економічна оцінка території повинна містити оцінку транспортної 
доступності, ступеня забезпеченості енергією, сировиною, трудовими 
ресурсами й продукцією інших галузей господарства, необхідних 
для функціонування ТРС.

Основну увагу повинна звернути на картографування 
структури ТРС. При цьому серія карт повинна містити як моделі 
природної оцінки території, що є основою формування й розвитку 
ТРС, так і моделі під-сисгем ТРС з відображеним зв'язків з іншими 
галузями господарства.

Процеси динаміки та еволюції ТРС відіграють важливу роль 
у дослідженнях ТРС, оскільки передбачають можливість 
квазірегульованот впливу на рекреаційні умови й ресурси.

Необхідність визначення оптимального навантаження на 
рекреаційну територію, прогнозів розвитку ТРС.

Важливим є відображення на картмоделях інтегральних 
особливостей ТРС і створення карт рекреаційного районування 
території.

Узагальнення рекреаційної географічної інформації 
призводить до таких висновки:

•теоретичні й методичні питання рекреаційних ресурсів у 
географічній науці розроблені достатньо, проте вимагають 
постійного коригування та врахування динамічних змін, що 
відбуваються в довкіллі (особливої уваги вимагає стан екологічної 
ситуації);

• питаня тематики та змісту картмоделей ТРС на сьогоднішній 
день ще недостатньо опрацьовані й потребують подальшого 
вивчення;
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•оптимальне використання картографічного методу в 
рекреаційних дослідженнях можливе лише за умови створення 
єдиної картографічної основи;

•об'єктивне картмоделювання рекреаційних ресурсів 
обов'язково повинно базуватись на аналізі геоі нформаці йного банку 
даних.

Питання картографічного забезпечення організації 
рекреаційного господарства є дуже важливими. Від правильного 
теоретичного осмислення та практичного їх розв'язання багато в 
чому залежить ефективний розвиток рекреаційної сфери та 
підвищення її ролі у відтворенні працересурсного потенціалу 
суспільства.
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On cartographical modelling of recreational resourses.
Summary

Some theoretical principles & approaches of cartogrphical 
modelling of recreational resourses are presented. The stuctural- 
logocal scheme of cartographical resourses is elaborated. The 
possible topic of recreatonal map models are shown.



70 років професору Миколі Григоровичу Ігнатенку
2 січня 1998 року виповнилося 70 років з дня 

народження Миколи Григоровича Ігпатенка -  одного з 
провідних економіко-географів України, талановитого вченого 
і педагога, доктора географічних наук, професора, академіка 
Української Екологічної Академії наук, завідувача кафедри 
економіки природокористування та екології Херсонського 
аграрного університету.

М.Г. Ігнатенко народився 2 січня 1928 року в смт. 
Поспеліха Алтайського краю. Початок його трудової 
діяльності припадає на тяжкі роки Великої Вітчизняної війни. 
15-річним юнаком після закінчення семирічної школи М.Г. 
Ігнатенко починає працювати робітником на Текелійському 
свинцево-цинковому комбінаті (1943-1948 p.p.). Це були 
роки самовідданої праці, єдиного патріотичного пориву на
роду у боротьбі з ворогом, відновленні господарства. У 1948 
р. Микола Григорович був направлений на навчання в Алма- 
атинський залізничний технікум, який закінчив у 1951 р. з 
направленням на роботу у Західну Україну (м.Чернівці). 
Цей період був не тільки часом наполегливого навчання, 
але й культурного, соціального становлення молодої людини. 
В той час Алма-Ата була значним центром культурно- 
мистецького життя. В столицю Казахстану були евакуйова
ні з Москви та Ленінграду відомі театри, кіностудії, мистецькі 
студії, виставки, музеї. Працювали казахські національні 
театри, опера. Знайомство з ними поклало основу формуванню 
світогляду М.Г. Ігнатенка як високоосвіченої людини на 
стику європейських та азіатських культур, допомогло 
піднятися над провінціоналізмом.

Розквіт наукової та педагогічної діяльності М.Г. 
Ігнатенка пов 'язаний  з Ч ернівецьким  державним 
університетом, якому віддано 36 років життя. У 1952-56 p.p. 
Микола Григорович навчався на географічному факультеті 
цього відомого в Європі навчального закладу за спеціальністю 
економіст-географ. Здібний студент був запрошений тодішнім 
завідувачем кафедри економічної географії доц. В.В.Оні- 
кієнком для викладацької роботи. До 1962 р. М.Г. Ігнатенко 
працював викладачем кафедри, проводив активні наукові 
дослідження з економіки, економічної та соціальної географії
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західних областей України. У 1962-1963 p.p. навчався в 
аспірантурі Київського державного університету ім. Т.Г 
Шевченка, яку успішне закінчив, захистивши кандидатську 
дисертацію. Його учителями на той час були відомі науковці
0.Т . Діброва, В. Поданчук. З 1965 р. по 1988 р. Микола 
Григорович Ігнатенко працював завідувачем кафедри 
економічної географії Чернівецького держуніверситету. Він 
виступив організатором масштабних досліджень становлення 
нових галузей індустрії Західної України, зокрема, хімічної.
В цей час виходять з друку книги “Экономическая оценка 
природных условий и ресурсов Советских Карпат как основа 
хозяйственного строительства” (1969), “Географія хімічної 
промисловості Радянських Карпат” (1970), “Перспективи 
розвитку важливіших галузей промисловості Західної 
України” (1971), “Проблемні питання економічної і 
політичної географії СРСР та зарубіжних країн” (1972), 
численні статті у періодичних наукових виданнях. З кінця 
60-х років М .Г. Ігнатенко керує аспірантурою  у 
Чернівецькому7 держуніверситеті та Академії наук Молдавії. 
Його аспірантам и стаю ть і захищ аю ть дисертац ії
1.П.Одинський, К.І.М атей, Е.І.Калмуцька, В.Ф .Цапу, 
К.І.Острянський. Досліджувалися проблеми розвитку 
місцевої промисловості, сільського господарства, сфери 
обслуговування, географії населення.

У 1971 р. М.Г. Ігнатенко захистив докторську дисертацію, 
у 1973 р. - затверджений у науковому званні професора З 
початку 70-х років починається новий період у науковій та 
педагогічній діяльності М.Г. Ігнатенка. Особливу увагу він 
приділяє розвитку нових напрямів географічної науки, 
вдосконаленню викладання географії та поширенню 
географічних і природоохоронних знань, підвищенню 
екологічної культури населення, підготовці кадрів вищої 
кваліфікації через аспірантуру, зміцненню контактів між 
вченими-географами союзних республік та зарубіжних країн.

Подвижницькою є діяльність М.Г. Ігнатенка на 
освітянській ниві. Вчений розробив та читав основні лекційні 
курси з економічної географії, розміщення продуктивних 
сил, економіки природокористування. Його перу належать 
понад 20 навчально-методичних посібників, методичних 
вказівок, навчальних програм.
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М.Г. Ігнатенко є співавтором таких відомих підручників 
д л я  університетів, як: “Економічна географія СРСР” (1983),» 
Наукові основи економіко-географічних досліджень” (1988); 
рецензентом багатьох вузівських підручників з економічної 
та соціальної географії, монографій. Надзвичайно багато для 
вдосконалення географічної освіти Микола Григорович 
зробив, будучи активним учасником роботи УМО з географії 
при Міністерстві вищої школи СРСР впродовж 20 років. 
Поширенню наукової географічної думки сприяла робота 
вченого протягом такого ж тривалого періоду у складі 
редколегії республіканського наукового збірника “Економічна 
та соціальна географія” (м.Київ).

Завідуючи кафедрами економічної географії у 
Чернівецькому, Чечено-Інгушському (1988-1991 p .p .) 
університетах, Мелітопольському педінституті (1991-1995 
p .p .), економіки природокористування та екології у 
Херсонському аграрному університеті (з 1995 p.), М.Г. 
Ігнатенко проводить плідну організаційно-наукову діяльність. 
Під його керівництвом, зокрема, у Чернівецькому 
держуніверситеті, досліджувалися проблеми географії 
господарських комплексів західних областей України, 
географії та економіки агропромислового виробництва, 
рекреаційної географії, географії сфери обелуговування, 
раціонального природокористування та економічної оцінки 
природо-ресурсного потенціалу території. Микола Григорович 
справедливо вважається одним із основоположників цього 
напрямку наукових досліджень в Україні. За його ініціативи 
та безпосередньої участі у 1968 р. при кафедрі економічної 
географії відкрита проблемна науково-дослідна лабораторія 
(ПН ДЛ) раціонального природокористування, яка 
функціонує і нині. У 1986 р. М.Г. Ігнатенком та В.П.Руден- 
ком опублікована відома у наукових географічних колах 
монографія “Природно-ресурсный потенциал территории. 
Географический анализ и синтез”. Вона була удостоєна премії 
Мінвузу України як одна з кращих наукових робіт року. 
Дослідження ПРП продовжені учнями Ігнатенка: В.П. 
Руденком, Т.І. Гаманюком, Т.А. Каратаєвим.

Вагомим є внесок М.Г. Ігнатенка у дослідження 
агропромислової сфери економіки. У цьому напрямі 
працювали та захистили докторську (Л.О.М армуль) і
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кандидатські дисертації Л.Ф. Жовнір, Н І. Коновалова. Я.В 
Кирпушко, О.В. Левада, O.A. Леушина, А.Х. Парагульгов, М.М. 
Стецишин. Микола Григорович приймав активну участь у 
написанні та виданні таких книг, як: “Економическа’я 
эффективность размещения и развития производительных 
сил АПК Чечено-И нгуш етии" (1990
г.).,"Агропромышленный комплекс и территориальная ор
ганизация продовольственного хозяйства" (1991 г .) , 
“Агропромисловий комплекс України. Теорія і практика 
розвитку” (1996 р.).

Під керівництвом М .Г. Ігнатенка досліджувалися 
проблеми розвитку будівельної індустрії. Наукову діяльність 
у цьому напрямі продовжують учні, к.г.н., доценти Й.А. Бурка 
(Чернівці), 3 .0 . Манів (Івано-Франківськ). З проблем 
функціонування водогосподарського комплексу захистила 
цікаву дисертацію та проводить наукові дослідження 
зав.кафедрою економічної географії Вінницького педаго
гічного інституту Л.Ц. Масловська.

Ідеї розвитку географії знайшли відображення у 
працях сина М иколи Григоровича - О лексан дра 
Миколайовича Ігнатенка; його колеги та співавтора по 
багатьох роботах проф. М.П. Крачила, аспірантки O.A. 
Марченко (Чернівецький університет, Мелітопольський 
педінститут).

Над проблемами екології великих міст, економіки 
природокористування працюють сьогоднішні учні Миколи 
Григоровича - I.Ä. Олексюк, І.О. Пилипенко, В.І. Іванова, О.Є. 
Купцова.

Таким чином, коло наукових інтересів М.Г. Ігнатенка 
надзвичайно широке. Для нього .характерна дивовижна 
романтичність ідей, активн ість при орган ізац ії їх 
впровадження, щедрість їх втілення у роботу та наукове 
зростання інших - учнів, колег, друзів, однодумців. Наукові 
результати досліджень доповідалися Миколою Григоровичем 
на міжнародних симпозіумах, географічних з’їздах, всесо
юзних, республіканських наукових конференціях. Ним 
опубліковано понад 200 наукових пр.аць. Багатьох таких 
наукових форумів М.Г. Ігнатенко був безпосереднім 
організатором, йдеться, зокрема, про всесоюзні конференції з 
проблем теоретичної географії (Чернівці, 1983); з проблем
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народонаселення, розселення та геополітики (Грозний, 1989); 
республіканські конференції з проблем підвищення еколого- 
економічної ефективності регіональних АГІК (Мелітополь, 
1993); функціонування водогосподарського комплексу 
(Херсон, 1997 p.).

Для участі у міжнародних симпозіумах, нарадах, для 
обміну досвідом М.Г. Ігнатенко запрошувався у Болгарію 
(1968 p .), Угорщину (1969 p .), Польщу (1975 p .) , 
Чехословаччину (1979 p.). Особиста дружба та наукові 
контакти єднали його з відомим у Європі географом та 
картографом Шандором Радо, болгарським професором П. 
Мариновим, іншими зарубіжними колегами. Як голова ДЕКу 
М.Г. Ігнатенко запрошувався Львівським, Мінським та 
Кишинівським університетами.

Протягом 20 років М.Г. Ігнатенко бере участь у роботі 
вчених спеціалізованих рад по захисту докторських та 
кандидатських дисертацій спочатку при Відділенні географії, 
потім - при Київському та Одеському університетах. 
Неодноразово виступав опонентом кандидатських та 
докторських дисертацій.

Розширенню творчих наукових, навчально-методичних 
контактів вчений сприяв, будучи на посаді декана 
географічного факультету Чернівецького держуніверситету 
(1980-1984 p.p.У В цей період на факультеті читали лекції 
відомі вчені - О.М. Дроздов, Л.І. Мухіна, B.C. Преобра- 
женський. Багаторічна наукова співпраця, особиста дружба 
єднали і єднають Миколу Григоровича з провідними 
економістами, географами, екологами Росії, України, інших 
республік СНД: А.Т. Хрущовим, І.В. Нікольським, A.C. Гаджи- 
Заде, С.Б. Лавровим, М.В. Алісовим, О.П.Литовкою, М.Д. 
Пістуном, О.Г. Топчієвим, О.І. Шаблієм, Ф.І. Заставним, П.В. 
Волобоєм, Я.І. Жупанським, А.П. Голіковим, K.M. Місевичем, 
П.П. Борщевським, Л.Г. Чернюк, М.Ф. Голіковим, М.І. 
Кузнецовим.

Значна науково-організаційна діяльність проводилась 
і проводиться М.Г. Ігнатенком у рамках Географічного 
товариства СРСР та України. Понад ЗО років Микола 
Григорович очолював його регіональні відділення, працював 
у складі Ревізійної комісії та Ради цього товариства. 
Протягом 2-х скликань проф. М.Г. Ігнатенко був Головою
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Чернівецької обласної ради науково-технічних товариств 
У 1993 р. вчений обраний дійсним членом (академіком) 
Української Екологічної Академії наук.

М.Г. Ігнатенко завжди користувався повагою колег і 
студентів. Він неодноразово обирався депутатом міської, 
районної та Чернівецької обласної Рад народних депутатів. 
Діяльність М.Г. Ігнатенка відзначена урядовими нагородами 
- медалями, грамотами Верховної Ради України, подяками. 
Він є відмінником народної освіти (1972 р.)

Активна науково-педагогічна діяльність проф. М.Г. 
Ігнатенка продовжується у Херсонському аграрному 
університеті. Йому вдалося створити справжню творчу 
атмосферу, колектив однодумців, де активна життєва праця, 
наукова та педагогічна діяльність знаходять підтримку та 
високу оцінку.

На сьогодні Ювіляр сповнений нових творчих планів, 
задумів, енергії. Його оточують друзі, колеги, учні. Ми бажаємо 
йому багато років життя, здоров’я, нових творчих звершень.

Борщевський П.П.,
академік УААН, професор, д.е.н., 
заст.голови Ради по вивченню 
продуктивних сил України Національної 
Академії наук України (м.Київ)
Мармуль Л .О .,
член-кореспондеігг УЕАН, професор, д.е.н., 
зав.кафедри обліку та аудиту 
Херсонського аграрного університету 
(м. Херсон).
Редколегія Наукового вісника 
Чернівецького держуніверситету 
Серія “Географія” (м.Чернівці).
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