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УДК: 556.537
Юрій Ющенко

Природні умови формування русел основних річок 
Закарпаття

У науковій літературі, присвяченій дослідженням розвитку 
русел річок, зазначають наявність внутрішніх та зовнішніх фак
торів, що впливають на цей процес. Так, М.Є. Кондратьев писав: 
“У деформаціях жорстких меж потоку властивості відображають
ся як його властивості, так і властивості матеріалів, що формують 
ці межі. В результаті виникає складна багатоступенева система 
рухомих морфологічних елементів у поведінці яких, як і у всіх 
природних явищах, існує захована доцільність” [7, с. 10].

H.С. Знаменська запропонувала поділяти руслові процеси на 
активні та пасивні [3], підкреслюючи цим важливість вивчення 
основних внутрішніх процесів саморегуляції. Надалі нею разом з 
автором цей принцип був застосований до вивчення закономірно
стей формування основних масштабів і поздовжніх похилів річок 
та їх русел [4].

М.А. Веліканов висунув принцип взаємодії потоку та русла 
[2]. Він поставив питання про вплив крупномасштабно!'турбулен
тності на розвиток руслових форм. М.І. Макавєєв також відносив 
“взаємну обумовленість поток)' та русла” [8, с. 57] до загальних 
законів руслового процесу.

P.C. Чалов вважає, що: “Механізм формування русла в кінцевому 
результаті являє собою процес взаємодії між русловим потоком... та 
грунтами, що складають ложе та береги річки” [10, с. 24].

Він відносить формулювання принципу взаємодії потоку та 
русла до робіт В.М. Лохтіиа та М.С. Лєлявського [11, с. 9], а та
кож вводить поняття про морфодинамічну класифікацію русел 
[11,с.21].

I.Ф. Карасьов розглядає руслові процеси на фоні певного при
родного середовища. Він пише: “ ...Морфологічний прояв русло
вого процесу ще не дає уявлення про його внутрішній зміст. Тому 
в поняття руслового процесу, поряд з морфологічними ознаками, 
повинен бути включений гідродинамічний комплекс, що охоплює 
рух водних мас та твердих часток”[5, с. 16].
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Отже, внутрішні фактори пов’язують з гідродинамічними вла
стивостями річкового потоку, а зовнішні -  з природними умова
ми. Можна сказати, що діяльність (прояви) гідродинамічних за
конів пристосовується (адаптується) до зовнішніх умов. У цьому 
розумінні еволюції русел є процесами адаптації до мінливого 
природного середовища.

Закономірності адаптації можна описати на основі знань як про 
динаміку самих водних струменів, так і про динаміку середовища.

До зовнішніх (природних) факторів відносять: водність пото
ку та її режим; вплив рельєфу через “покатість” місцевості (тобто 
поздовжні похили днищ долин та поясів руслоформування); ха
рактер порід та відкладів, по яких протікає річка (водний потік); 
вплив умов, що обмежують розвиток планових деформацій та бо
кових зміщень річки (обмежуючі фактори) та вплив стоку нано
сів, що поділяється на вплив завислих та руслоформуючих їх 
фракцій або типів. Зовнішні фактори розвитку русел є досить 
складним комплексом, окремі частини якого певним чином взає
мно пов’язані Цей комплекс - частина більш загальних природ
них комплексів та процесів. Зокрема, з позицій геоморфології ре
льєф русел є наслідком складної взаємодії екзогенних та ендо
генних процесів.

Вплив тектонічних факторів на форми річкових русел оцінює
ться дослідниками по-різному. Досвід дослідження русел річок 
Українських Карпат [13, 14] показує, що в умовах відносно інтен
сивних складних дрібноблокових рухів річки активно адаптують
ся до них як на рівні однорідних ділянок русел, так і на рівні 
окремих макроформ їх комплексів.

Характерна риса Закарпаття - прилягання низовини безпосеред
ньо до гір. Абсолютні висоти біля гір та підвищень складають 115- 
120 м, а на більшій частині низовини приблизно - 100-110м. На кар
тах четвертинних відкладів [1, 9] у межах Мукачівської, Угорської та 
Верхньо-Тисенської западин показані алювіальні відклади першої 
надзаплавної тераси та сучасних заплав. Підкреслюють, що: “На 
більшості площі рівнина створена молодою надзаплавною терасою 
Тиси ( в середньому 5-6 м над рівнем ріки), складеною піщано- 
глинистими і суглинистими алювіальними відкладами. Давні тераси 
поховані. Поверхня дещо порушується наносами приток Тиси” [9, с. 
86]. Отже, - це зона тектонічного опускання, де поверхня формується 
алювіальними відкладами річок.
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У межах Закарпатської низовини переважають русла відносно 
прямолінійні обваловані, каналізовані та меандруючі. Крім ділян
ки самої Тиси ( від м. Виноградова до с. Вилок), багаторукавність 
не представлена. Це, з одного боку, -вказує на значний вплив ни
зовини, а з іншого -  на помірні об’єми виносу руслоформуючих 
наносів з гір. Структура та особливості гідросітки в межах низо
вини пов’язані з неоднорідністю її тектонічної будови та дифере
нційованістю рухів. Багаторукавна ділянка Тиси найбільш розви
нута у Карпатському регіоні і наближається за своїми параметра
ми до внутрішньої дельти.

Якщо розглядати русла перехідного типу (від власне гірських 
до рівнинних), то слід підкреслити різницю між Західним та Схі
дним Закарпаттям. Такі русла розташовані на ділянках розшире
них днищ долин, що досить глибоко проникають в межі Україн
ських Карпат і зумовлені тектонічно. В межах Західного Закар
паття знаходяться ділянки долин Ужа, Латориці та Боржави. На 
них (крім Латориці) майже не розвинуті розгалужені русла.

До Східного Закарпаття входять ділянки долин Тиси, Ріки. 
Тереблі та Тересви. Вони майже повністю зайняті розгалуженими 
руслами.

Повністю пояснити такий контраст поки-що немає можливос
ті. Але слід зазначити, що долини Ужа та Боржави найбільше 
“врізані” в межі гір і мають найменші поздовжні похили, що в 
основному складають 1,5-1%о. Перехідним типом є долина Лато
риці. Розширена її ділянка в горах дещо менша, а похили склада
ють 3-2,5%о. Можливо, тому тут від Сваляви до Чінадієва віднос
но розвинуте розгалужене русло.

Всі розширені ділянки долин Східного Закарпаття з’єднані з 
Верхньо-Тисенською котловиною і складають ніби єдину систе
му. Висоти гір тут більші, ніж у Західному Закарпатті, похили 
днищ долин для Тиси та Ріки складають 2-1,5; а для Тереблі та 
Тересви - 6-5%о. На Ріці багаторукавність виражена найслабше, а 
на Тисі -  найбільш інтенсивно. Довжина всієї ділянки від Вели
кого Бичкова до Виноградова складає майже 90 км, що є най
більшим показником для Українських Карпат.

Власне в гірських умовах днища долин переважно стиснуті. 
Русла річок нерозгалужені, деколи порожисті. Значні розгалу
ження (розширення поясу руслоформування) можливі лише в 
межах міжгірських котловин. Оцінити особливості таких гірських
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русел за картами 1:25000 важко. Картину їх розподілу можуть 
дати експедиційні дослідження і більш детальні картографічні та 
аерофотоматеріали. Можна лише зазначити, що найбільш харак
терні прояви - це порожисті переважно однорукавні ділянки, од- 
норукавні ділянки в односторонніх або поперемінних прижимах; 
ділянки зимушених звивин, що своїми вершинами врізані в про
тилежні борти долин; ділянки відносних розгалужень та розвитку 
звивин у значних розширеннях днищ долин (котловинах). Похили 
днищ верхніх (гірських) частин долин складають для Закарпаття 
в основному 20-10-5%о.

Річки Закарпаття охоплені досить густою мережею гідрологі
чних спостережень. Вони - основа опису водного режиму та ре
жиму стоку наносів. Основним водним фактором формування 
русел річок Закарпаття є паводки, які спостерігаються як у теплу, 
так і в холодну пори року. Особливо важливі катастрофічні па
водки, які виконують найбільшу руслоформуючу роботу.

Діапазон змін руслоформуючих витрат води досліджуваних 
річок складає 200- 6000 м3/с. Дані спостережень за стоком та ха
рактеристиками наносів менш повні, ніж за водним режимом. 
Особливо це стосується придонних наносів, стік і характеристики 
яких необхідно ще досліджувати.

Дані про зв’язок окремих природних факторів розвитку русел 
річок Закарпаття відображені на рис. 1. Нахил кривих прийнято 
відповідно до попередніх досліджень [4, 12]. Дані про витрати 
відповідають 2-3% паводкам. Похили прилягають до днищ долин. 
Діаметри руслоформуючих фракцій визначені з урахуванням ро
біт В.В. Онищука та О.Н. Кафтана [6], а також даних гідрологіч
них спостережень. Побудований графік залежності є попереднім і 
потребує уточнень.
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Yuri Youshchenko 
Natural conditions of river-beds formation of major rivers in Zakar-

pattia
Summary

Natural conditions of the main Zacarpathion rivers bed 
development. It is distinguish inners and external factors of river bed 
development. The main natural conditions of Zacarpathion rivers bed 
evolution is observed. Correlation of the waners dischardes, diameters 
of alluvium and valleys bed slope is reflected on the diagram.

УДК 911.3:330.15(477)[03]
Валерій Руденко , Володимир Вацеба, 

М арина Крупецькова

Економіко-географічний аналіз компонентної 
структури природно-ресурсного потенціалу 

фізико-географічних регіонів України

В результаті розвитку природних процесів і впливу соціально- 
економічних факторів в Україні сформувалася складна компонен
тна структура природно-ресурсного потенціалу (ПРП), що відо
бражає його основні складові частини і зв’язки між ними. В стру
ктурі природних ресурсів країни провідна роль належить земель
ному потенціалу. Досить вагомою є частка мінеральних і, відпо
відно, водних та природно-рекреаційних. Незначні, порівняно, 
лісові та фауністичні ресурси.

Компонентна структура ПРП фізико-географічних регіонів 
України, що є основою подальшого економіко-географічного 
аналізу, відображена в процентах від сумарного показника. Про
аналізуємо її основні особливості (див. табл. 1).

Мінеральний потенціал. Частка мінеральних ресурсів Схід
но-Європейської рівнини в сумарному показнику ПРП даного ре
гіону становить 30%. З трьох природних зон рівнини найбільша 
частка мінерального потенціалу припадає на Степову - 48,1%. У 
підзонах Степу маємо такі характеристики: Південностепова - 
59,9%, Середньостепова підзона - 9,3%; Сухостепова підзона - 
3,9%. Таким чином, найбільша частка потенціалу мінеральних 
ресурсів як Степової зони, так і України в цілому зосереджена в 
Північностеповій підзоні. При детальнішому аналізі виявляється,



г
що найвища концентрація мінеральних ресурсів відзначається в 
Донецькій північностеповій провінції - 78,7%, в яку входять До
нецька височинна область (83,7%) і Західно-Донецька схилово- 
височннна область (70,8%). Найбагатші на мінеральні ресурси 
райони в цих областях - Макіївсько-Старобешівський (89,6%) та 
Лугансько-Суходільський (86,4%). Максимальна ж частка від су
марного показника ПРП у цьому регіоні - 51,3% - в Барвінківсько- 
Новодонецькому районі, що знаходиться в Західно-Донецькій 
схилово-височинній області.

Досить контрастними в порівнянні з Донецькою північносте- 
повою провінцією є показники Причорноморської середньосте- 
пової провінції, в якій частка мінерального потенціалу становить 
лише 9,3%. Максимальний показник серед областей даної прові
нції - у Західно-Приазовській схилово-височинній області - 
30,8%. Найвища частка тут припадає на Молочансько- 
Нововасильківський район - 55,1%. Мінімальний же показник - у 
Задністровсько-Причорноморській низовинній області - 0,6% 
(Кундуцько-Бурнаський район - 0,2%). У структурі ПРП на міне
ральні ресурси в ГІричорноморсько-Приазовській степовій прові
нції припадає 2,9%. В усіх районах (за винятком Очаківсько- 
Тарутинського району Нижньобузько-Дніпровської низовинної 
області, де цей показник становить 14,3%), частка мінерального 
потенціалу коливається в межах 0,2-3,1%.

Значно менші значення потенціалу мінеральних ресурсів у 
ПРП Лісостепової зони - 0,7%. Із її чотирьох провінцій виділяю
ться Лівобережно-Дніпровська лісостепова провінція -9,6% (мак
симум) та Дністровсько-Дніпровська лісостепова провінція - 
4,7%. Найвищий показник мінерального потенціалу в Немирівсь- 
ко-Брюховецькому (39,6%) та Городницько-Щирецькому (34,5%) 
районах Ростоцько-Опільської горбогірної області, яка належить 
до Західно-Української лісостепової провінції. В усіх інших регі
онах Лісостепу співвідношення мінеральних ресурсів до сумар
ного показника невисокі, а в таких районах, як Локачівсько- 
Торунський район Волинської височинної області, Вороняківсь- 
кий Західно-Подільської височинної області, Вілійсько- 
Ізяславський Середньоподільської височинної області вони є ни
зькими.
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Потенціал мінеральних ресурсів зони Мішаних лісів досить 
обмежений і його частка в сумарному показнику становить 4,7%. 
Найвищий показник - 19,9% - у Рава-Русько-Кам’янко-Бузькому 
районі, що в Малому Поліссі. Ще в п’ятьох районах він переви
щує 10%, у решті - частка мінерального потенціалу в ГІРП досить 
низька. Мінімум - 0,9% - у Радехівсько-Бродівському районі Ма
лого Полісся.

В Українських Карпатах зосереджено 9,1% мінерального по
тенціалу України. У структурі ПРГІ на корисні копалини в Облас
ті Передкарпаття припадає 14,2%, Області Зовнішніх Карпат - 
13,4%, Області Вододільно-Верховинській - 2,8%, Гіолонинсько- 
Чорногірській - 2,0%, Рахівсько-Чивчинській - 0,1%, Вулканічних 
Карпат і міжгірних котловин - 3,1%, Області Закарпатської рів
нини - 5,0%. При аналізі 'показників цих областей чітко видно, що 
максимальні значення цих ресурсів знаходяться в Передкарпатті 
та Області Зовнішніх Карпат, хоча і в самому Передкарпатті вони 
розміщені нерівномірно. В той час як Присанський (29,7%), Дро
гобицький (29,9%), Стрийсько-Жидачівський (26,5%), Лімниць- 
ко-Болехівський (22,5%), Присвічський (20,7%) райони мають 
порівняно високий рівень мінерального потенціалу, в Прутсько- 
Сіретському (0,7%), Буковинському (1,0%) районах він досить 
низький. Так, в Області Зовнішніх Карпат Район крайового низь- 
когір’я має 19,8%, Район середньогірних хребтів Покутсько- 
Буковинських Карпат - 0,8%. Мінімальний показник - у Рахівсь
ко-Чивчинській області - 0,1% від сумарного ПРП, у Полонинсь- 
ко-Чорногірській - 2,0% (максимум - Район Скелястих паем - 
5,8%, мінімум - Район Гринявськйх гір - 0,2%, Свидовецько- 
Чорногірський район - 0,3%).

В Області Закарпатської рівнини (5,8%) порівняно високий, 
як для Українських Карпат, мінеральний потенціал мають райони 
Берегівські вулканічні пагорби і Притисенська (Чоп-Мукачівська) 
низовина.

У Кримських горах у компонентній структурі мінеральний 
потенціал становить 9,7% від сумарного показника. З трьох обла
стей вищий показник має Гірсько-Кримська область (12,0%), а 
мінімальний - Південнобережна Кримська область (4,0%). Мак
симальні величини цього регіону - 29,1% (Західний район Гірсь
ко-Кримської області), 28,9% (Чорноріцький район Передгірно-
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Кримської області), а мінімальна - 1,1% (Східний район Иівден- 
нобережної Кримської області).

При аналізі компонентної структури фізико-географічних ре
гіонів України видно, що основна частина водних ресурсів зосе
реджена в поліських та карпатських областях.

Якщо загальний показник частки водних ресурсів по Східно- 
Європейській рівнині становить 12,0%, то в Зоні мішаних лісів 
(Поліська провінція) він піднімається до 20,2%. Максимум при
падає на Любецько-Чернігівський район (34,6%), що в Чернігів
ському Поліссі. Загальні показники по всіх районах коливаються 
в межах 9,2 - 30,0%, окрім Рава-Русько-Кам'янко-Бузького райо
ну, де він становить 1,4%.

Лісостепова зона (12,5%) має порівняно малодиференційовані 
показники водних ресурсів і середній їх рівень становить близько 
13%. Максимум - 35,2% - має Тлумацько-Городенківський район 
Прут-Дністровської височинної області, а мінімальний (3,1%) - 
Кельменецько-Сокирянський район цієї ж області.

У зоні Степу (10,2%) найвищий рівень водного потенціалу в 
Сухостеповій підзоні (25,7%), а в Середньостеповій - частка ста
новить 17,3%, в Північностеповій - 6,6%. Мінімальну частку у 
Степовій зоні має Західно-Тарханкутський район у Тарханкутсь- 
кій височинній області і досить низький потенціал у Керченській 
горбисто-пасмовій області (3,2%). Абсолютний максимум має 
Новокримсько-Джанкойський район (42,6%) Присивасько- 
Кримської низовинної області.

Українські Карпати мають найвищий потенціал водних ресур
сів з усіх трьох фізико-географічних країн - 30,3%. Особливо це 
стосується Області Вододільно-Верховинської - 46,2% (абсолют
ний показник - 55,8% в районі Гринявських гір) та Рахівсько- 
Чивчинської області - 45,7%. Мінімальна частка - 8,4% - у При- 
санському районі Області Передкарпаття.

Кримські гори мають у компонентній структурі показник вод
ного потенціалу 8,1%. Максимальний показник - 13,9% (Індоль- 
ський район Передгірно-Кримської області), а мінімальний - 5,3% 
(Західний район Південнобережної Кримської області).

Враховуючи те, що саме завдяки високій інтенсивності вико
ристання водні багатства в інтегральному ПРП України станов
лять третій вид природних ресурсів, подальша раціоналізація ви
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користання їх в країні є одним з важливіших напрямків піднесен
ня ефективності народного господарства.

В компонентній структурі фізико-географічних регіонів 
України найвищий показник земельних ресурсів має Східно
європейська рівнина - 46,1%. Майже рівняються з нею Українсь
кі Карпати (45,1%) і на Кримські гори припадає 43,7%.

Серед природних зон Східно-Свропейської рівнини провідне 
місце займає Лісостепова зона (66,9%), Мішані ліси мають 49,8% 
і Степ - 33,2%.

Максимальна частка земельних ресурсів у Лісостеповій зоні 
припадає на Придністровсько-Східно-Подільську височинну об
ласть - 83,1% та Південно-Подільську височинну область - 82,7%. 
Саме в цій області знаходиться і абсолютний максимум Лісосте
пової зони - Любашівсько-Кривоозерський район - 90,5%.

Досить високі показники мають Південно-Придніпровська 
височинна область - 74,0%, Прут-Дністровська височинна область 
- 73,3%, Північно-Східна Придніпровська височинна область - 
73,1%.

Найнижчий показник у зоні має Ростоцько-Опільська горбогірна 
область - 37,2%, а в ній - Немирівсько-Брюховицький район - 15,5%.

В зоні Мішаних лісів найвищий потенціал земельних ресурсів 
мають: 1) область Малого Полісся - 60,0%, а в ньому - Смизько- 
Славутський район - 76,4% - абсолютний максимум цієї зони; 2) 
Київське Полісся - 59,1%; 3) Новгород-Сіверське Полісся - 58,5%;
4) Житомирське Полісся - 52,5%. Потенціал зони Степу значно 
поступається Лісостепові та Мішаним лісам і хоча становить 
33,2%, в ньому є, проте, провінції та області з досить низькими 
показниками земельного потенціалу. Так, Донецька північносте- 
пова провінція має - 13,0%, Задонецько-Донська північностепова 
провінція - 20,6%, а в Донецькій височинній області цей показник 
становить лише - 8,1%. Ще нижчий процент - 5,4% - має Лугансь- 
ко-Суходільський район цієї фізико-географічної області.

Досить значні показники мають Південно-Молдавська схило- 
во-височинна область - 85,4%, Південно-Подільська схилово- 
височинпа область - 75,2%, Задністровсько-Причррноморська ни
зовинна область - 72,6%.

В Українських Карпатах найвищий показник земельного потен
ціалу має Область Закарпатської рівнини - 41,4%. Область Перед- 
карпаття має 28,5%, Вулканічних Карпат і міжгірних котловин -
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24,7%. Найнижчий потенціал земельних ресурсів припадає на Рахів- 
сько-Чивчинську область - 3,0%. Область Вододільно-Верховинська 
має показник 7,1 %, а Полонинсько-Чорногірська - 8,5%.

У Кримських горах частка земельного ПРП по областях стано
вить: 1) Південнобережна Кримська. область - 38,9%; 2) Гірсько- 
Кримська область - 36,5%; 3) Передгірно-Кримська область - 31,6%.

У компонентній структурі Східно-Європейської рівнини на 
потенціал лісових ресурсів припадає 3,2 % від загального ПРП. 
Українських Карпат - 18,3%, Кримських гір - 4,9%. Зокрема, на 
зону Мішаних лісів, яка належить до Східно-Європейської рівни
ни, припадає 13,8% лісового потенціалу від сумарного ПРП регі
ону, частка потенціалу Лісостепової зони у процентному відно
шенні складає 4,2, а Степової - 0,7%. Серед фізико-географічних 
підзон Північностепова і Сухостепова - мають по 0,7%, а частка 
лісового потенціалу у Середньостеповій підзоні становить 0,4%. 
Максимальна частка лісового потенціалу' спостерігається по та
ких фізико-географічних провінціях: 1) Поліська провінція - 
13,8%; 2) Середньоросійська лісостепова провінція - 5,3%; 3) За
хідно-Українська лісостепова провінція - 5,2%; 4) Дністровсько- 
Дніпровська лісостепова провінція - 3,9%; 5) Лівобережно- 
Дніпровська лісостепова провінція - 3,1%.

Мінімальна частка лісового потенціалу спостерігається у Дні
стровсько-Дніпровській північностеповій провінції - 0,4%, далі - 
у Донецькій північностеповій провінції - 0,5%, Лівобережно- 
Дніпровсько-Приазовській північностеповій провінції - 0,8% та в 
Причорноморсько-приазовській сухостеповій - 1,1%.

Високі показники частки лісового потенціалу зустрічаються у 
таких фізико-географічних областях: 1) Рахівсько-Чивчинська 
область - 32,2%; 2) Полонинсько-Чорногірська область - 26,2%; 3) 
Вододільно-Верховинська область - 24,3%; 4) Область Зовнішніх 
Карпат - 23,1%; 5) Волинське Полісся - 22,3%.

Низькими показниками лісових ресурсів характеризуються 
такі фізико-географічні області: 1) Тарханкутська височинна об
ласть - її потенціал менший 0,001%; 2) Присивашсько-Кримська 
низовинна область - 0,1%; 3) Керченська горбисто-пасмова об
ласть - 0,2%; 4) Південно-Молдавська схилово-височинна об
ласть, Південно-Придніпровська схилово-височинна область, За- 
дністровсько-причорноморська, Дністровсько-Бузька низовинна
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область - по 0,3%; 5) Присивашсько-Гїриазовська низовинна об
ласть, Бузько-Дніпровська низовинна область - 0,4%.

Особливо висока частка лісового потенціалу від сумарного 
ПРП по таких фізико-географічних районах: 1) Клесівсько-
Рокитнянський - 32,3%; 2) Руднянсько-Вельчанський - 30,4%; 4) 
район середньогірних хребтів Покутсько-Буковинських Карпат - 
29,9%; 5) район Ворохтянсько-ГІутильського низькогір’я - 29,3%, 
Буковинський район - 29,8%.

Низькі показники лісового потенціалу у таких районах: 1) Ге- 
нічесько-Сокологірненському, Північно-Сивашському, Роздоль- 
ненсько-Інгуському, Ковильнівсько-Войковському, Західно- 
Тарханкутському та Південно-Тарханкутському; 2) Болградсько- 
Татарбунарському, Середньоінгулецько-Саксаганському - 0,1%;
3) Верхньобазавлуцькому, Верхньосурському, Нижньобазавлуць- 
ко-Томаківському - 0,2%; 4) Синельниківсько-Вільнянському, 
Генійсько-Кілійському - 0,3%; 5) Лугансько-Суходільському, Ка- 
гульсько-Катлабузькому - 0,4%.

Така частка лісового потенціалу в сумарному ПРП України є 
результатом розвитку природних процесів і впливу соціально- 
економічних факторів.

У зв’язку з інтенсивним використанням схарактеризованих 
вище складових ПРП фауністичні ресурси України дуже збідне
ні. Загальний показник по районах Східно-Європейської рівнини 
- 0,5%, Українських Карпат - 0,1%, Кримських гір - 0,2%.

Найбільш високий фауністичний потенціал на Східно- 
Європейській рівнині має Лісостепова зона - 0,7%, зокрема Ліво
бережно-Дніпровська лісостепова провінція - 1,0%. У ній виділя
ється Східно-Полтавська височинна область (1,2%), в якій усі чо
тири райони мають практично однаковий потенціал (від 1,1 до 
1,3%). Мінімальні показники - у Західно-Українській лісостеповій 
провінції - 0,4%. З її п ’яти областей три мають мінімальний поте
нціал - 0,2%. Максимальний показник по всій зоні 1,6% (Куяль- 
ницько-Ананьївський район Південно-Подільської височинної 
області) та 1,4% (Кременецький, що в Середньоподільській висо- 
чинній області).

У Степовій зоні (0,4%) Сухостепова підзона має частку фауні
стичного потенціалу 0,6%, Середиьостепова - 0,5%; Північносте- 
пова - 0,4%. Максимальний показник фауністичних ресурсів ха
рактеризує їндольський район у Центральнокримській височин-
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ній області - 1,8%, а мінімальний - 0,1% - уся Донецька височинна 
область (шість районів).

Частка фауністичних ресурсів у сумарному показнику ПРП у 
Кримських горах становить лише 0,2% і тільки у Східному районі 
ГІівденнобережної Кримської області вона дорівнює 0,5%, Захід
ному Гірсько-Кримської області - 0,3%, а в решті районів колива
ється в межах 0,1-0,2%.

Українські Карпати мають найнижчий серед фізико- 
географічних країн показник - 0,1%. Максимальна частка (0,6%) - 
у Закарпатському передгір’ї (Область Вулканічних Карпат і між
гірних котловин), а в І З  районах цей показник менший 0,1%, осо
бливо низький він в Області Вододільно-Верховинській та Рахів- 
сько-Чивчинській області.

Враховуючи те, що загальна площа заповідних об’єктів не пе
ревищує 2,5% території України, що явно недостатньо, необхідно 
розширювати їх межу, забезпечувати раціональне використання 
фауністичних ресурсів на загальнодержавному рівні.

У структурі фізико-географічних регіонів України природно- 
рекреаційний комплекс займає важливе місце насамперед завдя
ки сприятливим умовам для розвитку рекреаційного обслугову
вання населення і великим можливостям для соціально- 
економічного розвитку територій рекреаційної орієнтації. Врахо
вуючи нерівномірне розміщення природно-рекреаційних ресур
сів, найбільш перспективними регіонами в цьому плані є Кримсь
кі гори (42,4%), Українські Карпати - 21,0%, Харківська схилово- 
височинна область - 22,8%.

Кримські гори - рекреаційний регіон з високим природно- 
рекреаційним потенціалом, що займає в компонентній структурі 
інтегрального ПРП краю 42,4%. Максимальний показник має Пе
редгірно-Кримська область (45,9%) за рахунок високого потенці
алу Північно-Передгірного (52,0%) та Південно-Передгірного 
(51,8%) районів. Не поступається їй і Південнобережна Кримська 
область (45,7%), зокрема Західний (52,8%) та Східний (41,5%) 
райони. В Гірсько-Кримській області (37,1%) найвищий показник 
має Центральний район - 44,3%.

Українські Карпати мають також високу концентрацію поте
нціалу природно-рекреаційних ресурсів. Найбільше в цьому регі
оні виділяються Область Вулканічних Карпат і міжгірних котло
вин (31,5%) (за рахунок Району Вулканічного (Ужгород-
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Хустського) хребта - 34,6% і Березне-Липшанського міжгір’я - 
34,7%). У решти районів цієї області показник не нижчий 29,3%. 
Область Закарпатської рівнини (30,3%) складається з двох райо
нів і обидва мають високий потенціал: Притисненська (Чоп- 
Мукачівська) низовина - 30,6%, Берегівські вулканічні пагорби - 
24,7%. Загалом же всі фізико-географічні райони Карпат мають 
високий природно-рекреаційний потенціал, показники якого в 
компонентній структурі ПРП вищі 10%.

Східно-Європейська рівнина багата на природно-рекреаційні 
ресурси, їх розміщенню властива регіональна специфіка. У струк
турі ПРП природно-рекреаційний потенціал має 8,2%.

У зоні Мішаних лісів показник становить 10,9%, Лісостеповій 
зоні - 8,7%, Степовій - 7,4%. Максимальні показники у зоні Мі
шаних лісів мають Словечансько-Овруцький район Житомирсь
кого Полісся (29,7%), Здвизько-Ірпінський район, що на Київсь
кому Поліссі (27,9%) та Корюківсько-Менський (22,8%). Міні
мальні показники цього району - Понорницько-Новгород- 
Сіверський район у Новгород-Сіверському Поліссі (2,7%) та Ни- 
жньотетерівський район, що у Київському Поліссі (3,1%).

У Лісостеповій зоні максимальні значення природно- 
рекреаційного потенціалу має Середньоросійська лісостепова 
провінція (17,6%). Решта провінцій в цій зоні не набирають на
віть 10%. Мінімум потенціалу - у Лівобережно-Дніпровській лі
состеповій провінції (6,8%).

Найвищі показники серед фізико-географічних областей ха
рактеризують Харківську височинну область (22,8%), Київську 
підвищену область (15,4%), Ростоцько-Опільську горбогірну об
ласть (14,5%). Мінімальними є показники в Придніпровсько- 
Східно-Подільській височинній області (4,0%) і Південно- 
Дніпровській терасній низовинній області (4,5%). При аналізі 
природно-рекреаційного потенціалу окремих фізико- 
географічних районів видно, що найвищі показники - в Золочів- 
сько-Чугуївському районі - 39,0% (Харківська схилово-височинна 
область), Вілійсько-їзяславському - 34,7% (Середньо-Подільська 
височинна область) та Процівсько-Ліплявському районі - 21,5% 
(Північно-Дніпровська терасна низовинна область).

У Степовій зоні (7,4%) максимальні показники мають Дніст
ровсько-Бузька низовинна область (35,0%), ГІриазовська низо
винна область (26,9%), Центрально-Кримська височинна область
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(23,9%), мінімальні - ДніпроЕсько-Молочанська низовинна об
ласть (2,5%). Серед фізико-географічних провінцій Степу найви
щі показники мають Кримська Степова провінція (18,3%) та При- 
чорноморсько-Приазовська сухостепова провінція (10,6%), а най
нижчі - Донецька північностепова провінція (3,7%).

У процесі аналізу компонентної структури інтегрального ПРП 
фізико-географічних регіонів з наукової точки зору важливо про
стежити зміну місця і значення в ньому потенціалів окремих ви
дів природних ресурсів. Дієвий інструментарій у цьому процесі - 
дослідження відповідних рангувальних рядів складових ГТРП.

Так, серед фізико-географічних країн Східно-Європейська рі
внина займає перше місце за значенням мінерального, земельно
го, фауністичного потенціалів, в той час як Українські Карпати - 
за водним і лісовим, а Кримські гори - за природно-рекреаційним 
потенціалом. Серед провінцій на першому місці: Донецька півні
чностепова - за цінністю корисних копалин; Кримська степова - 
за природно-рекреаційними і водними ресурсами (за рахунок тра
нзитного стоку Дніпра); Дністровсько-Дніпровська лісостепова - 
за земельним потенціалом; Поліська - лісовим; Лівобережно- 
Дніпровська лісостепова - за значенням фауністичних ресурсів.

Перше місце серед фізико-географічних областей за часткою 
мінерального потенціалу в компонентній структурі ПРП займає 
Донецька височинна область; водного - область Вододільно- 
Верховинська; земельного - Південно-Молдавська схилово- 
височинна область; лісового - Рахівсько-Чивчинська; фауністич
ного - Східно-Полтавська височинна область; природно- 
рекреаційного - Передгірно-Кримська область.

Водночас найменшу роль серед областей в інтегральному 
ПРП відіграють: мінеральні та земельні ресурси - в Рахівсько- 
Чивчинській області, водні ресурси - у Керченській горбисто- 
пасмовій області, лісові - у Тарханкутській височинній, фауністи
чні - у Полонинсько-Чорногірській, природно-рекреаційні ресур
си - у Дніпровсько-Молочанській низовинній області.

У цілому ж вивчення компонентної структури ПРП фізико- 
географічних регіонів дозволяє виявити такі географічні законо
мірності:

1) Корисні копалини особливо велику роль відіграють у Сте
повій зоні і особливо у Північностеповій підзоні. У цьому плані 
особливо виділяються такі провінції, як: Донецька північностепо-

39



ва, Задонецько-Донська гіівнічностепова, Лівобережно- 
Дніпровсько-Приазовська північностепова та Дністровсько- 
Дніпровська північностепова.

їх значення у зоні Мішаних лісів, Сухостеповій підзоні, у 
Причорноморсько-Приазовській сухостеповій, Поліській, Дніст
ровсько-Дніпровській лісостеповій провінціях, навпаки, не пере
вищує 4,7-7,8 %;

2) Водний потенціал має особливо високе значення в Україн
ських Карпатах, у Зоні мішаних лісів, Лісостеповій зоні. Нато
мість в Північностеповій . підзоні, Донецькій північностеповій, 
Задонецько-Донській північностеповій, Дністровсько-
Дніпровській північностеповій, Лівооережно-Дніпровсько- 
Приазовській північностеповій провінціях його частка в інтег
ральному ПРП не перевищує 6,6-8,9 %;

3) Земельний потенціал найрозвинутіший на Східно- 
Європейській рівнині, насамперед у Лісостеповій зоні, зокрема в 
Дністровсько-Дніпровській лісостеповій, Лівобережно- 
Дніпровській лісостеповій, Західно-Українській лісостеповій 
провінціях, де його значення сягають близько 2/3 і більше від всіх 
природних продуктивних сил;

4) Розподіл лісового потенціалу в компонентній структурі 
ПРП, навпаки, пов’язується з Українськими Карпатами, зоною 
Мішаних лісів (Поліською провінцією). Водночас у Степовій зо
ні, зокрема Середньостеповій, Північностеповій та Сухостеповій 
підзонах, Дністровсько-Дніпровській північностеповій, Причор
номорській середньостеповій, Кримській степовій провінціях ча
стка лісових ресурсів в інтегральному ПРП нижча 1%;

5) Значення фауністичного потенціалу істотніше на Східно- 
Європейській рівнині, зокрема у Лісостеповій зоні, а в ній - у Лі
вобережно-Дніпровській лісостеповій, Дністровсько-
Дніпровській лісостеповій провінціях. Дуже низькі, майже мізер
ні, показники у Донецькій північностеповій, Західно-Українській 
лісостеповій провінціях;

6) І, нарешті, Кримські гори та Українські Карпати, Сухосте- 
пова та Середньостепова підзони, Кримська степова, Середньоро- 
сійська лісостепова провінції, Передгірно-Кримська, Південнобе- 
режна Кримська, Гірсько-Кримська, Дністровсько-Бузька низо
винна області, область Вулканічних Карпат і міжгірних котловин 
мають найсприятливіші передумови для розвитку природно-
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рекреаційних комплексів, оскільки прирддно-рекреаційні ресурси 
в структурі інтегрального ПРП цих регіонів є одними з визна
чальних.

Отже, оцінка компонентної структури інтегрального ПРП фі
зико-географічних регіонів, наведеної в табл. 1, дозволяє, виходя
чи з природних передумов, будувати прогнозні моделі народно
господарського розвитку в кожному конкретному районі.

Valeriy Rudenko, Volodymyr Vatseba, 
Mary па Krupetskova

Economico-geographical analysis of components structure of natural
resources potential of physicc-geographical districts in Ukraine

Summary
Analyzed is the share of mineral, water, land, forest, faunistic and 

natural recreational resources within the integral natural resources 
potential in the aspect of 274 physico-geographical districts, 57 re
gions, 12 provinces, 3 subzones, 3 zones, 3 countries of Ukraine.

УДК 911.3:330.15(477)[03]
Володимир Вацеба

Забезпеченість населення фізико-географічних 
регіонів України природно-ресурсним потенціалом

Територіальна диференціація - відбиток просторової дифере
нціації господарства, вона відображає основні риси територіаль
ної структури господарства. У зв’язку з цим важливе значення 
мають показники територіальної диференціації природно- 
ресурсного потенціалу (1ТРП) ландшафтів України.

Територіальна диференціація природно-ресурсного потенціа
лу фізико-географічних регіонів, як нам здається, є сутнісною ха
рактеристикою географічного підходу до його-вивчення і оцінки, 
однією з їхніх найголовніших цілей. Серед показників територі
альної диференціації центральне місце належить економічній 
продуктивності ПРП (щільності потенціалу в розрахунку на душу 
населення). Важливі також показники територіальної диференці
ації окремих ПРП, його складових.

Забезпеченість населення природно-ресурсним потенціалом 
(економічна продуктивність) ландшафтів визначалась як відно
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шення абсолютної величини сумарного ПРП і його окремих видів 
до загальної чисельності жителів області, району.

Важливим показником економічної продуктивності ПРП є забез
печеність ним населення фізико-географічних регіонів України.

З метою отримання більшої порівняльності показників еконо
мічної та територіальної продуктивності (щільності) ПРП фізико- 
географічних регіонів держави їх оцінка виражена у балах за ро- 
зімкнутою шкалою, коли відповідна середня величина потенціалу 
по Україні прийнята за 100 балів.

Короткий аналіз показників забезпеченості населення ПРП 
фізико-географічних регіонів України подано за його окремими 
складовими (див. рис.).

Мінеральний потенціал. Забезпеченість населення України 
мінеральними ресурсами по фізико-географічних регіонах досить 
значна і, зважаючи на те, що в останні роки ведеться дорозвідка 
корисних копалин, вона ще може змінитися, але неістотно. Роз
міщення запасів сировини на території країни нерівномірне, тому 
диференціація рівнів забезпеченості досить значна. Окремі фізи
ко-географічні області мають дуже великий рівень забезпеченості 
населення, що коливається в межах від 200 до 500 балів, а по 
окремих районах і вищ е.. Найбідніші в цьому аспекті фізико- 
географічні області набирають 10-20 балів.

Найвищий показник припадає на Задонецько^Донську північ- 
ностепову провінцію - 488 балів та Донецьку північностепову 
провінцію - 319 балів. М інімальний'рівень спостерігається в Ра- 
хівсько-Чивчинській та Південно-Молдавській схилово- 
височинній областях - 1 бал.

При зівставленні забезпеченості населення України мінераль
ними ресурсами по фізико-географічних країнах добре видно, що 
Східно-Європейська рівнина (108 балів) учетверо перевищує 
Кримські (26 балів) та Карпатські (28 балів) гори.

Детальний аналіз економічної продуктивності ПРП фізико- 
географічних територій України дозволяє виявити такі особливо
сті: Східно-Європейська рівнина має 108 балів: зона Мішаних 
лісів - 12, Лісостеп - 20 і Степ - 22 бали.

Мішані ліси мають невисокий і по всіх районах рівномірний 
рівень забезпеченості. По фізико-географічних областях він зрос
тає від 7 (Київське Полісся) до 18 ^Житомирське Полісся) балів.
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Абсолютний максимум - 67 балів - має Нижньоузький район, 
що у Київському Поліссі, а мінімум - 3 бали - Здвижсько-
[рпінський ( гам же).

Лісостепова зона займає досить обширну територію країни і 
тому забезпеченість її окремих областей і районів різноманітна. 
Найвищий показник в цьому плані має Лівобережно-Дністровська 
лісостепова (44 бали), а найнижчий - Дністровсько-Дніпровська 
лісостепова (17 балів) провінції. В окремих областях забезпече
ність населення мінеральними ресурсами рівномірна і невисока: 
Сумська Східновисочинна та Київська підвищена область - по 10 
балів. В інших же - різниця в показниках по районах досить сут
тєва: в Ростоцько-Опільській горбогірний області Гологорський 
район - 7 балів, а Немирівсько-Брюховицький - 108.

Зона Степу різко виділяється своїми багатствами мінеральних 
ресурсів, які зосереджені, зокрема, в Північностеповій підзоні 
(261 бал). Інші дві підзони - Середньостепова та Сухостепова - 
мають невисокий рівень забезпеченості - 27 та 37 балів.

Північностепова підзона складається з чотирьох провінцій, і 
всі вони мають найвищі показники, хоча по фізико-географічних 
областях та районах забезпеченість населення далеко не однорід
на. Для прикладу, в Дніпровсько-Дністровській північностеповій 
провінції вона становить 140 балів, у Південно-Молдавській схи- 
лово-.височинній області - 1 бал, Південно-Придніпровській схи- 
лово-височинній області - 166 балів. І в цій же області: Вознесен- 
сько-Єланецький район - 6 балів, а Середньо інгул ецько- 
Саксаганський - 433 бали. Абсолютний максимум Степу й Украї
ни в цілому - 1792 бали. Нижньотетерівський район в Орільсько- 
Самарській низовинній області має (401 бал).

Карпатські гори відзначаються невисокими показниками за
безпеченості населення фізико-географічних регіонів мінераль
ними ресурсами - 28 балів. Серед областей область Зовнішніх 
Карпат має 50 балів. У цій ж області знаходиться район з найви
щим показником забезпеченості - 103 бали (район Сколівських 
Бескид). Найбіднішою в цьому відношенні є Рахівсько- 
Чивчинська область.

Небагаті на мінерально-сировинні ресурси і Кримські гори. 
Південно-Кримська та Гірсько-Кримська області оцінюються 29 
балами і Південнобережна Кримська область - 11 балами. Абсо-
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ротний  максимум тут - 145 балів (Індольський район), а мінімум
- З бали (Східний район у Південнобережній Кримській області).

Водний потенціал. В цілому забезпеченість населення 
України по фізико-географічних регіонах досить нерівномірна. 
Найвища забезпеченість водними ресурсами - в горах Карпатах 
(199 балів), нижчий рівень - у Східно-Європейській рівнині (93 
бали), найменше забезпечені Кримські гори (47 балів).

Максимальна абсолютна величина забезпеченості водним по
тенціалом спостерігається в Карпатах - 1142 балів. Це район Гри
ця вських гір Полонинсько-Чорногірської області. Абсолютний 
мінімум знаходиться в Тарханкутській височинній області (Схід
но-Європейська рівнина, зона Степу) - Західно-Тарханкутський 
район - 3 бали.

У Східно-Європейській рівнині найвища забезпеченість насе
лення водними ресурсами в зоні Мішаних лісів (110 балів), у зоні 
Степу (92 бали) і у Лісостеповій зоні (88 балів).

У Мішаних лісах висока забезпеченість в усіх фізико- 
географічних областях, крім Київського Полісся (47 балів). У Во
линському Поліссі (144 бали) Верхньоприп’ятський район по за
безпеченості населення поступається в державі тільки району Гри- 
нявських гір, що в Карпатах, і оцінений в 1080 балів. Досить конт
растною в порівнянні з ним є забезпеченість гідроресурсами Рава- 
Русько-Кам’янко-Бузького району, що в Малому Поліссі (7 балів). 
У решті районів таких великих розбіжностей в оцінці немає.

Відмінності в забезпеченості водним потенціалом населення 
Лісостепової зони (88 балів) невеликі: Західно-Українська лісо
степова провінція має 81 бал, Дністровсько-Дніпровська лісосте
пова провінція - 87 балів, Лівобережно-Дніпровська лісостепова 
провінція - 126 балів та Середкьоросійська лісостепова провінція
- 61 бал. По фізико-географічних областях і районах ці ресурси 
розподілені також нерівномірно.

Вищий рівень забезпеченості водним потенціалом на душу 
населення спостерігається в Степу, але показники в оцінці окре
мих його територій досить строкаті. Північностепова підзона має 
62 бали, Середньостепова - 107, Сухостепова - 266 балів. Серед 
провінцій найвища забезпеченість у Кримській степовій (321 бал) 
і найнижча (35 балів) - у Донецькій північностеповій провінціях. 
Про нерівномірність забезпечення населення Степу водними ба
гатствами говорить те, що тут багато районів, де забезпеченість
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сягає понад 500 балів, і в той же мас поряд є райони, де оцінка її
становить 15-25 балів.

Кримські гори мають невелику забезпеченість водним потен
ціалом. ГІо фізико-географічних областях оцінка - в межах 38-51 
балів. Найвищу забезпеченість - 201 бал - має населення Індоль- 
ського району Передгірно-Кримської області (46 балів), а найни
жчу - 26 балів - Центральний район Гірсько-Кримської області та 
Чорноріцький район Передгірно-Кримської області.

Найбільше по країні забезпечені водними запасами гори Кар
пати, особливо області Рахівсько-Чивчинська (667 балів), Вододі
льно-Верховинська (598 балів), Полонинсько-Чорногірська (367 
балів). Нижчі показники в області Закарпатської рівнини (87 ба
лів) та Передкарпаття (124 бали).

Земельний потенціал. Чи не найбільш універсальним і цін
ним багатством в нашій країні є земля. Найбільший рівень забез
печеності населення фізико-географічних регіонів земельним по
тенціалом характеризує Східно-Європейську рівнину (106 балів), 
значно менший - Кримські гори (58 балів) і ще менший - Карпати 
(41 бал).

У Східно-Європейській рівнині забезпеченість населення ре
гіонів землею також нерівномірна. По 169 балів земельного поте
нціалу припадає на населення, що проживає в Лісостеповій зоні, 
по 89 балів - у Степу і по 80 - у зоніі Мішаних лісів.

У Лісостеповій зоні стабільними величинами виділяються 
Дністровсько-Дніпровська лісостепова (169 балів) та Лівобереж
но-Дніпровська лісостепова провінції (194 бали). Майже у всіх 
фізико-географічних районах показники забезпеченості високі і 
відносно рівномірні. Дещо нижчі, вони в районах Західно
української лісостепової та Середньоросійської лісостепової 
провінцій. Остання виділяється ще і значною внутрішньорегіо- 
нальною контрастністю: Сумська схилово-височинна область - 
481 балів, Харківська схилово-височинна область - 58 балів.

Найбільша частка забезпеченості населення земельними ре
сурсами у Степовій зоні припадає на Сухостепову підзону - 153 
бали, на Середньостепову - 113 бали і на Північностепову - 74 
бали. В Сухостеповій підзоні Кримської степової провінції (157 
балів) і в Причорноморсько-Приазовській сухостеповій провінції 
(150 балів) - забезпеченість населення земельним потенціалом - 
найвища в зоні Степу. Дещо нижчі показники має Причорномор
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ська Середньосгепова провінція (113 балів) та Лівобережно- 
Дніпровсько-Приазовська північностепова провінція (113 балів). 
Найнижчий бал забезпеченості - у Донецько-Північностеповій 
провінції (33 бали).

В зоні Мішаних лісів тільки в Київському Поліссі показник 
забезпеченості 28 балів, а в решті областей він коливається від 90 
до 171 бала. По районах забезпеченість населення нерівномірна, 
особливо в Київському Поліссі (17-198 балів), Чернігівському 
(40-322 бали) та Новгород-Сіверському (94-455 балів). Абсолют
ний мінімум - 17 балів (Здвизько-Ірпінський район), максимум - 
455 балів (Понорницько-Новгородеько-Сіверський район).

У Кримських горах показники забезпеченості населення земе
льним потенціалом невисокі і майже однакові по всіх областях - 
55 (Гірсько-Кримська), 59 (Передгірно-Кримська) і 68 балів (Пів- 
деннобережна Кримська область). По районах також великої роз
біжності немає.

Карпати теж не виділяються в цьому аспекті значною строка
тістю - 24-64 бали (крім Рахівсько-Чивчинської області (13 балів) 
- така оцінка по областях. Мінімальна забезпеченість - 12 балів 
(Ясинська котловина та Свидовецько-Чорногірський район), мак
симальна - 110 балів (Берегівські вулканічні пагорби).

Лісовий потенціал. Ліси поширені на території України нері
вномірно, і відповідно, забезпеченість ними населення теж неод
накова. Найбільший потенціал цих ресурсів у Карпатах і найме
нший - у Степу. Детальніше вивчення забезпеченості лісовим по
тенціалом населення фізико-географічних країн дає можливість 
зробити порівняльну оцінку окремих територій держави. Зокрема, 
оцінка по Східно-Європейській рівнині становить 77 балів, по 
Кримських горах - 88 балів, Карпатах - 377 балів.

Досить однорідна і значна забезпеченість населення зони Мі
шаних лісів (234 бали). Тут рідко зустрічаються райони, де пока
зник забезпеченості менший 200 балів і тільки в трьох - менше 
100 (абсолютний мінімум - 40 балів - Здвизько-Ірпінський район 
Київського Полісся). Водночас у трьох районах він більший 1000 
балів (абсолютний максимум - 1477 балів - Словечансько- 
Овруцький район Житомирського Полісся).

Лісостеп значно поступається в цьому плані перед зоною Мі
шаних лісів. Забезпеченість на душу населення по фізико- 
географічних провінціях і областях тут нижча (для порівняння:
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абсолютний максимум - 395 балів - має Букринсько-Канівський 
район Київської підвищеної області).

Забезпеченість по провінціях не виходить за межі 77-97 балів 
(відповідно Середньоросійська - Дністровсько-Дніпровська лісо
степові провінції). Між фізико-географічними областями великої 
різниці також немає. А от окремі райони, навіть в межах однієї 
фізико-географічної області, часто відрізняються досить істотно. 
Наприклад, Городоцько-Щирецький район оцінюється в 22 бали, 
а Гологорський - в 311 балів (Ростоцько-Опільська горбогірна 
область), Золочівсько-Чугуївський район має 10 балів, а Білоко- 
лодязно-Великобурлуцький - 246 балів (райони Харківської схи- 
лово-височинної області).

Забезпеченість на душу населення лісовими ресурсами в зоні 
Степу найнижча - 19 балів. На цій території зустрічаються райони з 
мізерним значенням показників - Генічесько-Сакологірненський та 
Західно-Тарханкутський, що належать до Сухостепової підзони.

Кримські гори (88 балів) відзначаються однорідністю в забез
печеності населення лісовим потенціалом як по фізико- 
географічних областях, так і по районах (оцінка - 72-145 балів).

Рекордні значення забезпеченості лісовим потенціалом при- 
падають на Рахівсько-Чивчинську область у горах Карпатах - 
1466 балів. Абсолютним лідером виступає район Гринявських гір 
(1801 бал), що належить до ГІолонинсько-Чорногірської області. 
Висока забезпеченість характерна для області Вододільно- 
Верховинської (985 балів), зокрема для району Ворохтянсько- 
Путильського низькогір’я (1519 балів). Поступаються перед вла
сне Карпатами області Передкарпалгтя (48 балів) та Закарпатської 
рівнини (92 бали).

Фауністичний потенціал. Досить збідненою територія 
України є на фауністичні ресурси. Це особливо стосується Укра
їнських Карпат, де забезпеченість населення оцінюється в 18 ба
лів. Невелика забезпеченість фауністичним потенціалом населен
ня і в Кримських горах - 24 бали. Східно-Європейська рівнина 
має дещо вищу забезпеченість (109 балів), проте розподіл її по 
районах досить неоднорідний.

При зіставленні забезпеченості окремих природних зон Схід
но-Європейської рівнини на перше місце слід поставити Лісосте
пову зону (128 балів), а далі, відповідно Зону мішаних лісів (94) 
та Степ (99 балів).
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Диференціація забезпеченості населення зони Мішаних лісів 
значна - від 15 балів (Куликовсько-Буський район, що в Малому 
Поліссі) - 390 балів (Корогісько-Батуринський район Чернігівсь 
кого Полісся) - до 558 балів (Черняхівсько-Коростишівський ра
йон Житомирського Полісся).

І хоча Лісостепова зона має вищий показник забезпеченості, 
ніж Мішані ліси, розміщені тут фауністичні ресурси також досить 
нерівномірно. Найнижчий рівень забезпеченості у Західно
українській лісостеповій провінції (55 балів), найвищий (262 бали)
- у Лівобережно-Дніпровській лісостеповій. Середньоросійська лі
состепова провінція має забезпеченість у 80 балів, і, остання в цій 
зоні. Дністровсько-Дніпровська лісостепова провінція - 143 бали.

Подібна картина простежується і в зоні Степу: Північно- 
Степова підзона має 92 бали, Середньостепова підзона - 84 бали, 
а Сухостепова - 134 бали. Найвища забезпеченість населення фа
уністичним потенціалом - у Задонецько-Донській північностепо- 
вій провінції - 254 бали, а мінімальна - у Донецькій північносте- 
повій - 29 балів. Абсолютні ж величини в Степу досить різняться: 
Індольський район - 966 балів (максимум), у Чаплинсько- 
Чонгарському районі Присивасько-приазовської низовинної об
ласті - 783 бали, а у Верхньокримсько-Нагольнинському Донець
кої височинної області - всього 5 балів.

У Кримських горах (24 бали) забезпеченість населення фауні
стичним потенціалом невисока і однорідна по всіх районах та об
ластях. Абсолютні величини - 11 балів (Центральний район Гір
сько-Кримської області) - 64 бали (Індольський район Передгір
но-Кримської області).

Особливо низькі показники забезпеченості населення в 
Українських Карпатах (18 балів). У восьми районах вона просто 
мізерна, серед них - Рахівсько-Чивчинська область.

Про нерівномірність забезпеченості населення говорить той 
факт, що в області Вододільно-Верховинській знаходиться район 
з максимальними показниками - 77 балів (Стрийсько-Санська 
верховина), а три райони (з восьми) характеризуються оцінкою 
меншою одиниці (Привододільні (Внутрішні) Горгани, район Во- 
рохтянсько-Путильського низькогір’я та Ясинська котловина).

Природно-рекреаційний потенціал. Природно-рекреаційний 
комплекс України є багатим: багатофункціональним та різнома
нітним. Як і по інших природних ресурсах, забезпеченість насе
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лення фізико-географічних регіонів України природно- 
рекреаційним потенціалом має значні територіальні відмінності. 
Забезпеченість Східно-Європейської рівнини в середньому 86 
балів, Українських Карпат - 187 балів, Кримських гір - 331 бал.

У Східно-Європейській рівнині найвищі показники забезпечено
сті у Степу (91 бал), Лісостеп має 83 бали, Мішані ліси - 80 балів. 
Про нерівномірність забезпеченості по районах можна судити за та
кими показниками: у зоні Мішаних лісів абсолютні показники стано
влять 727 балів (Словечансько-Овруцький район Житомирського 
Полісся) і 395 балів (Довбачансько-Червоноармійський район). В 
зоні Лісостепу по провінціях великих відмінностей немає. Західно
українська лісостепова провінція має забезпеченість 59 балів на ду
шу населення (абсолютні величини 'іуг - 562-40 балів), Дністровсько- 
Дніпровська лісостепова'провінція - 77 балів (амплітуда - 205-31 
бал), Лівобережно-Дніпровська лісостепова провінція - 91 бал (279- 
42) та Середньоросійська лісостепова провінція - 111 балів (відпові
дно 209-56 балів).

Дуже великі відмінності в забезпеченості природно- 
рекреаційними ресурсами в Степовій зоні, де найвищий рівень 
становить 1142 балів (Західно-Тарханкутський район Тарханкут- 
ської височинної області), а 2 бали - найнижча оцінка (Серед- 
ньоінгулецько-Саксаганський район Південно-Придніпровської 
схилово-височинної області). Навіть по підзонах значна різниця 
Північно-Степова підзона має 73 бали, у Середньостеповій - рі 
вень забезпеченості - 87 балів, а в Сухостеповій - 612 балів. Най
вища забезпеченість по провінціях - у Кримській степовій прові 
нції, яка належить до Сухостепової підзони.

У Кримських горах забезпеченість населення природно- 
ресурсним потенціалом висока та порівняно однорідна, і, за виня
тком двох районів - Західного (34 бали) Гірсько-Кримської облас
ті та Чорноріцького (35 балів) Передгірно-Кримської області, - 
коливається в межах 260-462 балів.

Досить висока і рівномірна по всіх областях забезпеченість 
природно-рекреаційними ресурсами в Українських Карпатах. Об
ласть Передкарпаття оцінюється в 125 балів, Зовнішніх Карпат - 
156 балів, Вододільно-Верховинська - 341 бал, Полонинсько- 
Чорноргірська - 340 балів, Рахівсько-Чивчинська - 375 балів, Ву
лканічних Карпат і міжгірних котловин - 253 бали та Закарпатсь-
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коі рівнини - 214 балів. Істотної різниці в забезпеченості населен
ня по окремих районах немає.

Інтегральний природно-ресурсний потенціал. За сумарними 
показниками забезпеченості населення держави ПРП провідне 
місце займає Східно-Європейська рівнина - 102 бали, Українські 
Карпати мають 86 балів, Кримські гори - 75 балів.

У Східно-Європейській рівнині лідирує Степова зона - 119 
балів. В Лісостеповій зоні рівень оцінки 92 бали, а в зоні Міша
них лісів - 71 бал. В Сухостеповій підзоні (зона Степу) - 163 бали, 
найвища сумарна забезпеченість населення ПРП у Нижньодніп
ровській терасово-дельтовій (135 балів), Тарханкутській (154 ба
лів) та Центральнокримській височинній (100 балів) областях. По 
усіх районах цих областей показники однорідні. В Середньосте- 
повій підзоні (81 бал) найвища забезпеченість в Бузько- 
Дніпровській низовинній області (185 балів), а в Північностепо- 
вій підзоні (105 балів) перше місце займає Старобільська схило- 
во-височинна область (214 балів).

У зоні Лісостепу найвища забезпеченість у Північно- 
Дніпровській терасній області - 139 балів. В усіх районах цієї об
ласті показники відповідно високі і близькі один до одного. Най
нижчі оцінки спостерігаються в Ростоцько-Опільській горбогір- 
ній області - 57 балів.

Зона мішаних лісів має значну диференціацію в сумарній забез
печеності ПРП як по областях, так і по районах. Показники коливаю
ться від 236 (Словечансько-Овруцький район) до 39 балів (Дніпров- 
сько-Нижньодеснянський район Чернігівського Полісся).

У Кримських горах максимальний показник - 189 балів - в Ін- 
дольському районі, а в решті районів оцінка значно нижча (міні
мальний рівень 29 балів - у Західному районі Гірсько-Кримської 
області).

В Українських Карпатах забезпеченість населенням інтег
ральним ПРП також має значні територіальні відмінності як по 
областях, так і по районах.. Найвищий показник в районі Гриняв- 
ських гір (267 балів), що в Полонинсько-Чорногірській області 
(128 балів), а найнижчий - 49 балів -  у Бистриць.кому районі Пе- 
редкарпатської області (58 балів).
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Volodymyr Vatseba
The population with natural resources potential in Ukrainian physico-

geographical regions 
S um m ary

Calculated the population provision with total natural resources 
potential (NRP) in Ukrainian physico-geographical regions (countries, 
zones, subzones, provinces, regions, districts), as well as with NRP 
components. The article is supplemented with a map scheme which 
reflects the population provision with total NRP in Ukrainian physico- 
geographical regions.

УДК 18:502.3(477)
Ж анна Бучко

До питання про розвиток естетичних поглядів на 
природу України

Зміст поняття природи впродовж багатовікової історії Украї
ни зазнав істотних змін. Водночас збагачувалися уявлення про 
природні цінності, відображаючи об’єктивні зміни у формах вза
ємозв’язків суспільства і середовища його існування. Ідеї естети
чної цінності природи займали одне з вагомих місць у світогляд
них уявленнях українців та їх філософських концепціях природи.

Багатовікова історія розвитку естетичних уявлень про приро
ду в духовній творчості людини є складним процесом відобра
ження змін у сфері виробничих відносин. З розподілом суспільст
ва у зв’язку з майновою нерівністю відбувається ієрархічна сис
тематизація природних явищ, з класичними формами якої зустрі
чаємося в слов’янській міфології. В ній та в народній творчості 
знайшли своє відбиття космогенічні уявлення щодо походження 
Землі, Всесвіту, персоніфікацію явищ природи. Остання уявляла
ся як живий світ, населений таємничими силами, органічною час
тиною якого була й людина [5]. У слов’янській культурі дохрис
тиянського часу значну роль в оцінці природних явищ відігравали 
не тільки матеріальні потреби, що гюв‘язували людину з землею, 
навколишнім матеріальним світом., але й духовні, зокрема естети
чні. Свідченням тому є факт, що в слов’янській міфології перева
жають художньо-естетичні мотиви.
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До прийняття християнства в Київській Русі панували поган
ські культи. Поряд з обожненням природних явищ та небесних 
світил, слов яни створили цілий ряд богів. Значне місце \  
слов ямській, зокрема українській, міфології посідали лісові або 
водяні демонічні істоти. Тотемістичні та анімістичні уявлення, 
пов’язані з оточуючим рослинним і тваринним світом, відобра
жають близькість давньої людини до природи. Естетична цінність 
природи проявляється у високохудожніх міфах, легендах, перека
зах, що передають почуття насолоди красою довкілля. У віруван
нях і забобонних діях, особливо карпатських горян, важливу роль 
відігравав вогонь, віра в його очисну силу. Естетичне значення 
вогню проявляється у найдавніших обрядах і ритуалах українсь
кого народу.

Згідно з народним світоглядом, людина була невід’ємною від 
природи. За аналогією з природою навіть вік людини прирівнювався 
до певних пір року (дитинство - весна, молодість - літо тощо) [5].

У межах духовної культури Київської Русі формуються есте
тичні уявлення українського народу про довкілля. Завдяки запро
вадженню християнства Київська Русь залучається до досягнень 
світової культури. Водночас засвоєння ідей світової філософської 
думки відбувалося на грунті вітчизняної культури, яка спиралась 
на давні світоглядні уявлення східних слов’ян про доцільність, 
красу, гармонію. Сенс власного буття людина усвідомлює в єдно
сті з навколишнім світом. Характерним є властиве християнсько
му світобаченню подвоєння картини світу на світ наявний і бажа
ний, що перебуває за межами наявного. Світ бажаного - Божест
венний, трансцендентний щодо людини і природи, а це веде до 
істотної зміни (порівняно з міфюлогічними уявленнями) онтологі
чного статусу природи. На цьому фунті в києво-руській думці 
певне місце посідає негативне ставлення до природного, 
“тварного” світу. Відображенням його є властиве монастирській 
літературі протиставлення світу земного (як світу, де панує зло) 
світові Божому. Проте була й інша тенденція. Спираючись на пе
реосмислену в патристиці неогшатонівську ідею “кенос.чсу” (схо
дження потойбічного у поцейбічне), вона обгрунтовує причет
ність світу земного до світу Божого. Світ земний зображується не 
як осердя “зла”, “гріха”, що протистоїть ідеальному й абсолютно 
доброму началу, а як співпричетний до добра, що з ’єднує цей світ 
з його творцем [12]. Звідси притаманне численним пам’яткам да
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вньоукраїнської культури захоплення різноманітністю світу, пре
красного у своїй гармонії, який є гідним всемогутності й доско
налості його творця. Такий настрій пронизує “Повчання” Воло
димира Мономаха, в якому оспівується хвала творцеві прекрасно
го світу земного: “Иже кто не похвалить, ни прославляеть силы 
твоея и твоих великых чудес и доброт, устроеных на семь свете: 
како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звезды, 
и тма и свет, и земля на водах положена, господи, твоим промыс
лом. Зверье разноличнии, и птица, и рыбы украшено твоим про
мыслом, господи” [3].

3 ним ідейно співзвучний поширений в Київській Русі 
“Шостиднев” Иоана, екзарха Болгарського, численні сторінки 
якого проймає щире захоплення величчю Всесвіту, в якому “небо 
утворено звездами, солнцем же и месяцемъ, и землю злакъмъ и 
древомъ, и море рыбами въсечьсками исполънено, бисром же и 
златы рунесы пиньскыми” [3]. У межах цієї тенденції певного 
розвитку набувають натурфілософські ідеї про хрунт, де заро
джуються паростки наукового способу пошуку знань про приро
ду. “Шостиднев” містить виклад уявлень про Всесвіт, що знач
ною мірою спирається на погляди Арістотеля. Як і античний мис
литель, Йоан вважає, що Земля має форму кулі і розташована в 
центрі сферичного небосхилу, з яким пов’язано кілька концент
рично розташованих рухомих кіл. На колах розміщені два 
“світильники” - Сонце і Місяць та п ’ять “плаваючих зірок” [1]. 
Посилаючись на Арістотеля, Йоан твердить, що не лише Місяць і 
Сонце, а й зірки мають кулеподібну форму. Образ кола, за Йоа- 
ном і відповідно до античної традиції, є символом гармонії, Божої 
краси, досконалості. “Ш остиднев” уособлює досягнення античної 
культури і найдавніших міфологічних уявлень слов’ян.

Інші видатні пам’ятки давньоукраїнської літератури - “Слово о 
полку Ігоревім” та “Слово про загибель Руської землі” невідомих 
авторів - високохудожні описи величі та краси рідної землі [7].

Загалом естетичні уявлення про природу Київської Русі з ча
сів запровадження християнства формувалися на грунті культури, 
що віддзеркалювала найдавніші релігійно-міфологічні уявлення 
східних слов’ян. Стикування і реальна взаємодія християнської і 
давньої релігійно-міфологічної картини світу спричинили плюра
лізм різноманітних естетико-філософських позицій, кожна з яких 
певною мірою відбивала результат накладання християнських
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уявлень на модель світу, вироблену в культурі східних слов'ян у 
більш ранній період їхньої історії.

Кінець XV - початок ХУП ст. позначає межу, що знаменує прихід 
нової доби в історії України. Змінилася соціально-культурна ситуа
ція, зумовлена втратою Київською Руссю державності в 1452 році. 
Включення України до складу Польського королівства істотно змі
нило духовне життя суспільства в плані залучення до надбань захід
ноєвропейської культури. Зростає інтерес до пізнання людини і при
роди. На фунті досягнень світової культури поширюються ідеї гу
манізму. Врівень з найсучаснішими європейськими здобутками під
нялася українська тогочасна думка і в трактуванні проблеми 
“людина - довкілля'’. Визначний представник того часу Станіслав 
Оріховський вже в середині XVI ст. поширює ідею необхідності пе
реобладнати суспільство, довкілля загалом на потребу людині. Ця 
висока гумшіістична традиція була пізніше продовжена в працях Гі- 
зеля, Кониського, Сковороди.

Філософія раннього Відродження не пориває інтелектуальних 
зв’язків з її спадком. Поряд з якісно новими підходами, ідеями, 
вона продовжує традиційну тему краси як абстрактного поняття. 
Подальший розвиток знаходять ідеї вічного руху Всесвіту, збли
ження небесного й земного, гармонії світобудови. Це стало ро
дючим грунтом, який зміцнюється підходом до природи як есте
тичної цінності. Прекрасне виступає атрибутивною якістю при
роди, що притаманна усім її проявам, в тому числі й Землі. Таки
ми ідеями проникнуті твори гуманістів XVI ст. Юрія Дрогобича, 
Павла Русина, Станіслава Оріховського [10].

Наприкінці XVI - початку XVII ст. в Україні започатковується 
нова натурфілософія. Так, у вченні ЇСирила-Транквіліона Ставро- 
вецького світ і природа перестають бути символами Бога. Злива
ючись з ним, вони самі перетворюються на Божество [12]. Твор
чість К.-Т. Ставровецького пройнята пафосом оспівування краси 
і величі світу: “ ... засмаковати красоту небесную и відініе миогих 
тайн божих. И то ест правдивий смак, души покарм” [7].

Гуманізм ренесансної культури пов’язаний із зверненням до 
природи, що генерує позитивні емоції і водночас духовно збага
чує, сприяє творчій діяльності людини. Мислителі Відродження 
зосереджують увагу на почуттєвості людини і органах чуттів як 
засобах освоєння різноманітності й краси світу. Свідченням тому 
є твори Матвія Стрийковського та Хоми Євлевича [11].
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Винятково ретельно академічні філософи доби гуманізму 
опрацювапи також проблему аналогій і паралелей між природою 
та мистецтвом, формотворенням у довкіллі і людським творін
ням. Чимало спільного знаходить між ними Феофан Прокопович, 
чим засвідчує рівноцінність та самоцінність реалізації сутнісних 
сил природи (Бога) і потенцій людини [7].

Загалом у період Відродження в ставленні людини до приро
ди чітко проявляються прагматичний та етичний аспекти. З роз
витком ринкових відносин перший набуватиме пріоритету. Дру
гий спрямований у майбутнє і стане основою для прогресивних 
форм взаємодії суспільства з довкіллям.

У Західній Європі основні принципи світогляду культури ба
роко закладають Б. Спіноза, Б. Паскаль, Б. Грісіан, Е. Тезауро та 
ін., в Україні - плеяда професорів Києво-Могилянської Академії: 
С. Яворський, Т. Прокопович, Г. Кониський, М. Козачинський, С. 
Кулябка, С. Калиновський та ін. Центральним об’єктом дослі
дження барокової філософії, естетики та мистецтва є досконала 
людина, яка втілює в собі не лише уявний ідеал, а й реально до
сяжний у цьому, земному житті. Утвердження геліоцентричної 
системи, вчення про множинність світів і безмежність Всесвіту, 
ідея мінливості, що стверджувалась працями Г. Галілея, X. Гюй
генса, І. Ньютона, викликали потрясіння у світовідчутті тогочас
ної людини. Руйнувалась усталена, гармонійна картина Всесвіту, 
центром якого вважалась Земля, а на Землі - людина як вінець і 
мета творчої природи. У центрі філософії доби бароко владно ви
сувається проблема “людина і Всесвіт” [3], що знаходить свій ви
яв у діяльності професорів Києво-Могилянської Академії. Спо
стерігається поступова переорієнтація від богопізнання до пі
знання природи і людини, усвідомлення самостійної цінності 
природи і необхідності пізнання її законів. Переосмислюється 
коло традиційних натурфілософських проблем, серед яких однією 
з центральних є проблема “Бог і природа” . На відміну від прита
манного середньовіччю дуалістичного протиставлення Бога і 
природи, земного та небесного, реалізуються спроби до зближен
ня й ототожнення Бога і природи, а з іншого боку - до макси
мального розведення їх [3].

Зближення Бога з природою, розчинення його в природі при
водить до появи пантеїстичних елементів у філософії києво- 
могилянців. Бог, що творить за допомогою архетипів, наповнює

56



собою весь простір, не перебуваючи ніде у жодному конкретному 
місці і водночас всюди. Не менш чітко в академічних філософсь
ких курсах простежується деїстична тенденція. На думку І Гізе- 
ля, Бог створив природу, а процеси, що відбуваються у матері
альному світі, залежать не від нього, а від “вторинних”, природ
них причин. Аналогічні ідеї містять філософські курси Т. Проко- 
повича, Й. Туробойського, Г. Щербацького та ін. У філософських 
курсах І. Гізеля, С. Яворського та інших здійснюється рішучий 
відхід від антропоморфного розуміння Бога, який визначається як 
самодостатня сутність, вічна, безмежна, нескінченно творяща і 
неосяжна для людського розуму.

Спрямування філософського пізнання на розв’язання пробле
ми “людина і Всесвіт” зумовлює підвищений інтерес до вирішен
ня теоретико-пізнавальної проблематики. У курсах психології і 
логіки, які читали професори Києво-Могилянської Академії, ве
лику увагу приділено характеристиці пізнавальних здатностей 
людини: відчуттю, сприйняттю, пам‘яті, уявленню, мові, мислен
ню, дослідженню особливостей самого процесу пізнання. Відчут
тя людей розподіляються на зовнішні (зір, слух, нюх, дотик, смак) 
і внутрішні (уявлення, фантазія, оцінка, пам’ять, сон). Перший 
контакт із навколишнім світом у процесі пізнання розпочинається 
із зовнішніх відчуттів, що перетворюються у внутрішні. У пере
ході від одних до інших важлива роль належить суб’єктові пі
знання. Діячі Києво-Могилянської Академії звертаються до спо
стереження над національним характером сприйняття природних 
процесів і явищ залежно від місця проживання людини. Останнє 
передбачає необхідність враховувати, до якого народу і стану з 
відповідними традиціями, звичками, етичними й естетичними 
нормами належить людина.

Філософська концепція естетичного сприйняття природи, 
розроблена професорами Києво-Могилянської Академії, є теоре
тичним виразом культури українського бароко. Уявлення про 
красу і досконалість природи та місце в ній людини спонукають 
до розвитку знань про довкілля, його потенції і цінність.

Наступна віха розвитку естетичних взаємин людини і природи 
України пов’язана з діяльністю' Г.С. Сковороди, вихованця Києво- 
Могилянської Академії. Філософія Г. Сковороди зосереджується 
на людинознавчій, етико-гуманістичяій проблематиці. На відміну 
від діячів Києво-Могилянської Академії, у своїх творах Г. Сково-
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рода орієнтується не стільки на сучасну науку, скільки на Біблію 
та античну філософію. Все існуюче, на думку Сковороди, розпо
діляється на три специфічні види бугтя (“світи”) - великий (мак
рокосм), малий (мікрокосм) і символічний (Біблія). Бог, з погляду 
мислителя, являє собою розмитий в універсумі дух, космічний 
розум, добро і красу [3]. Оскільки, за Сковородою, Бог іманент
ний природі, то естетичні характеристики його переносяться на 
останню. Багато уваги мислитель приділяє концепції людини як 
мікрокосму та осмисленню місця її в макрокосмі, взаємоадекват- 
ності зі світом, коли і він, і сама людина не втрачають власної 
ідентичності, наснажуються присутністю і потенціями один од
ного для реалізації своїх глибинних сутностей. Ця лінія, започат
кована Сковородою, в нинішніх умовах може розглядатися як 
один з наріжних каменів у формуванні принципів стратегії вижи
вання людства.

Рубіж XVIII - XIX ст. позначає межу, на якій скінчилась само
стійна політична історія України козацької доби. Відбувається 
переорієнтація національної енергії з політики на культуру. Істо
рія духовного життя України цього періоду і надалі позначена 
пробудженням своєї народності. Звідси - посилений інтерес до 
пізнання середовища свого існування, його потенцій і цінностей. 
Пізнання, як зазначив П. Лодій, абстрактне і грунтується на по
няттях та точних визначеннях речей, які розробляє розум. Розум 
спрямовується на пізнання природи, де все відбувається відповід
но до наукових законів. Своїм законам підкоряється і людське 
мислення, спрямоване на пізнання природи і людини [3]. В кон
цепції нового бачення світу провідною стає ідея розвитку приро
ди, що знаходить свій вияв у працях європейських діячів Просві
тництва Г. Лейбніца, Г. Лессінга, І. Гердера, І. Канта. І. Кант, а 
вслід за ним послідовники в Україні И.Б. Шад, А.І. Дудрович. 
дають природне пояснення красі й досконалості світобудови. По
рядок світобудови породжується з найбільш загальних та істот
них властивостей, але особливу цінність має природа як причина 
почуттєвих переживань. Зовнішні відмінності в пейзажах зумов
люють характер позитивних емоцій.

В українській культурі Романтизму виділяється постать М и
коли Васильовича Гоголя, чия творчість сприяє розумінню при
роди як естетичної цінності. І це стосується не тільки літератури. 
У доробку відомого митця є праці з педагогіки і методики викла
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дання географії. Зокрема, в “Думках про географію” М.В. Гоголь 
говорить про формування в учнів образної уяви за допомогою 
естетичного матеріалу природи [7]. Естетичний підхід до викла
дання в школі, на думку Гоголя, повинен бути присутнім завжди 
Краса і гармонія, а поруч безладдя і безглуздя, що вносить люди
на, несвідома сенсу життя. Гоголь перейнявся ідеєю вказати на 
цю високу мету життя: упорядкувати, вносити лад, перетворюва
ти, повертати на добро [14].

Етап розвитку суспільства індустріальної доби пов'язаний з 
кардинальною перебудовою продуктивних сил і соціальної стру
ктури суспільства. Бурхливий розвиток міст, поширення ринко
вих форм ведення сільського господарства, інтенсифікація при
родокористування потребують нового аналітичного підходу до 
питань взаємин людини і довкілля, зокрема в сфері природокори
стування. Прискорення прогресу наукової думки призводить до 
принципово нового кола онтологічних і гносеологічних проблем, 
пов’язаних із взаєминами людини і навколишнього середовища. 
Показовими щодо цього стали постаті українських мислителів 
Памфила Юркевича, Дмитра Чижевського, Йосипа Сліпого. Різ
них за фахом, їх об'єднує високий гуманізм в опрацюванні проб
леми “людина - довкілля”.

Памфило Юркевич, зокрема, осмислює засади людського 
співжиття і вбачає вихід в утвердженні як норми Поведінки “миру 
з ближнім”. Михайло Туган-Барановський аналізує структуру 
економіки та окреслює напрями її огітимізації (на жаль, поруйно
вані соціалізмом), розмірковуючи над чинниками життєдіяльності 
суспільства. Він звертає уваїу на те абсолютне начало, яке прису
тнє завжди, а саме: природу. Олександр Архипенко розмірковує, 
яким чином митець з природи виокремлює художні образи. Інак
ше кажучи, яким чином зовнішній світ стає внутрішнім, як його 
потенції та обшир перетікають у людину [7]. Це - вічна тема і на
уки, і мистецтва.

Українські мислителі XIX сг. зазначали, що довколишній світ 
є дійсною причиною багатогранності людського почуття. Особ
лива цінність краси природи полягає в тому, що вона здатна ви
кликати почуття задоволення без попередньої інтелектуальної 
підготовки, отже, доступна всім. Важливість останнього свідчить 
“не тільки про велике знання природи, але і про велике вміння 
цінувати її самостійну красу” [8].
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Сферу естетичної цінності природи розширили високохудож
ні твори Миколи Гоголя, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана 
Франка. В них знайшла відображення необхідність гармонізації 
взаємин людини і довкілля.

Розвиток естетичних уявлень про природу України в XX ст. 
відбувається на тлі розвитку вітчизняної географічної науки. Яск
равими представниками покоління українських географів початку 
XX століття були В. Вернадський, П. Тутковський, С. Рудниць- 
кий. В цей період на перший план виступає ідея екологізації сус
пільства, здобуває визнання ноосферна етика В. В'ернадського.

В основі філософського світорозуміння, ствердженого В. Ве- 
рнадським, лежить віра у всемогутність людської діяльності. Він 
є одним з перших у XX ст., котрий обгрунтував новий погляд на 
масштаби людської діяльності, згідно з яким людина виявляється 
більш органічно вписаною в природу, ніж це вважалось раніше. 
Якщо переважаюча тенденція в усвідомленні проблеми “людина - 
природа” у філософії нового часу визначалась прагненням відо
кремити, протиставити природу людині, то В. Вернадський до її 
розв'язання підходить з принципово іншої позиції, спрямованої 
на усвідомлення вищого синтезу природи і людства, що надає 
природі людяного змісту і визначає справді космічний масштаб 
людської діяльності. В цьому, власне, й полягає пафос концепції 
ноосфери, обгрунтованої В. Вернадським.

Цілісну картину устрою земного життя та його поширення на 
поверхні планети, кожен зі свого бачення, вибудовують академі
ки П. Тутковський і С. Рудницький. П. Тутковський, наприклад, 
обгрунтовує мету антропогеографії у вивченні взаємин поміж 
природою та людиною. С. Рудницький простежує, як природа 
впливала на людей протягом тривалого часу, зв'язок природи 
краю з духовною культурою.

Вже майже наші сучасники, академіки О. Богомолець та М. 
Воскресенський, засвідчили потужність традицій українського 
довкіллєзнавства. Перший всебічно опрацював проблему значен
ня навколишнього середовища для того, щоб життя людини було 
тривалим і здоровим. Другий, вже перед реаліями атомної доби, 
закликає до нового антропологізму, засади якого - знову ж таки в 
єдності людини з природою: “Ми не маємо сумніву, що наша 
культура, заподіявши нам чималий середовий нелад, здоліє рука
ми самого людства, освіченого й вільного, відтворити втрачену
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гармонію. Здоровий, дужий мозок у нормальному тілі буде тоді, 
коли оточення і людський організм дійдуть знов цілковитої рів 
новаги” [7].

Значні розробки в сфері взаємин людини і природи належать 
українським політологам і філософам. Так, В. Липинський наго
лошував на творчому значенні Землі у всіх суспільних процесах. 
В основі акцентації ролі Землі лежить глибоке переконання В. 
Липинського, що та органічна спілка людей, яку називаємо наці
єю, не може виникнути без любові до рідного краю як органічної 
цілісності. Для В. Липинського зв4я.зок людей із Землею утворює 
специфічний для даної нації спосіб психологічного життя, яким і 
живиться творча душа аристократа. Через Землю збуджується 
творча воля індивіду, який відіграє роль в історії [3].

Вагомим доробком у теорії взаємин людини і довкілля було 
визначення Д. Чижевським основних рис, притаманних психоло
гічному складові українського народу, зокрема емоціалізму і сен
тиментальності, які виявляються в “естетизмі українського на
родного життя і обрядовості” [3]. Слід сказати, що у високохудо
жніх творах митців XX ст. постійним тлом української історії ви
ступає природа - степ був тією основою, що якнайбільше визна
чає усталений характер рис національної психіки [14]. Твори за
хідноукраїнських діячів мистецтва - Ольги Кобилянської, Юрія 
Федьковича, Богдана Лепкого та багатьох інших насичені висо
кохудожніми картинами пейзажів Українських Карпат.

Якщо початок XX ст. позначається посиленим інтересом до 
взаємин людини і природи, естетичного значення останньої, то 
впродовж 20-х - 60-х років на перший план виступає людина - 
перетворювач природи. Людина, усвідомивши себе значною гео
логічною силою, втручаючись у хід природних явищ чи процесів, 
змінила середовище свого існування. Посилене використання 
природних ресурсів призводить до втрати ландшафтами їх есте
тичної цінності, і як результат - до збіднення духовних ресурсів 
українського народу.

Слід зазначити, що система природокористування, яка мала 
місце в СРСР, була утилітарно споживацькою. Це наклало відби
ток на стан довкілля України. Як наслідок - свою незалежність 
Україна зустріла у надзвичайно важкому стані. Диспропорція в 
економіці з переважанням видобувної, металургійно! та хімічної 
галузей викликали не тільки забруднення середовища, але й ви
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магали величезних енергетичних га фінансових витрат. Спусто
шені надра - вугільні, газові, нафтові, графітові та інші родовища 
- змушували шукати джерела сировини деінде. Безжалісна експ
луатація земель призвела до ерозії переважної частини чорнозе
му. На додаток - ще й Чорнобиль, який взагалі поставив під за
грозу існування країни та нації. Ось із таким спадком Україна як 
незалежна держава розпочала розв’язувати свої проблеми, втом у 
числі і в галузі охорони навколишнього природного середовища. 
Тому в контексті зазначених екологічних проблем України слід 
конче звернути увагу на проблем;/ естетичної цінності довкілля 
як джерела відновлення духовних ресурсів суспільства, понов
лення втраченої гармонії поміж людиною і середовищем її існу
вання, продовження багатовікових традицій естетичного ставлен
ня до природи.
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Zhanna Bouchko 
On the development of aesthetic views on nature in Ukraine

Summary
Current paper studies the relation between a person and nature in 

the aesthetic value context. We highlight the evolution of aesthetic 
perception of Ukrainian nature by the country's citizens. Based on the 
analysis of literature sources, we describe the development of 
aesthetic views of scientists on nature in Ukraine. We present the 
stages of aesthetic homesteading of the Ukrainian nature from ancient 
times till modem days.

УДК 911.52
Ольга Заремська

Ландшафтний підхід до організації водоохоронних 
зон рівнинних водосховищ  

(на прикладі Дністровського)

Процеси взаємодії природних і гідротехнічних систем стають 
дедалі глибшими і тіснішими. Вони визначають стан як гідротех
нічних систем (зокрема водосховищ), так і природних (ґрунтів, 
річок, рослин тощо). Для оптимізації цих взаємин, зменшення 
негативного впливу з обох боків необхідне науково обґрунтоване 
використання й охорона водних об’єктів. На території Чернівець
кої області таким об ’єктом є Дністровське водосховище.

Долина Дністра - унікальний природний комплекс загально
європейського масштабу. Багато українських і зарубіжних вчених 
досліджували і описували його, відзначали унікальність [1, 2, 5].

Історично склалося так, що долина Дністра і прилеглі території 
густо заселені і активно використовуються у господарській діяльнос
ті. Основний напрямок діяльності населення - землеробство.
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На початку 80-х років до експлуатації було введено Дністров
ську ГЕС, яка суттєво і докорінно змінила ситуацію у природно
му комплексі і перетворила його на природно-антропогенний. 
Було створене Дністровське водосховище - “тромб” на найважли
вішій водній артерії Західноукраїнського регіону, акумулятор за
бруднювачів з територій високо розвинутих промислово-аграрних 
комплексів Прикарпаття і Поділля [1]. Негативні наслідки саніта
рно-екологічного стану ландшафтів проявляються вже майже до 
гирла річки.

Останнім часом ситуація набула кризового характеру через 
фінансові негаразди на Дністровській ГЕС [3]. Під загрозою зна
ходяться зсувонебезпечні і прилеглі території. В такій ситуації 
вкрай необхідно переглянути підхід до організації нових водо
охоронних зон (ВЗ) і реорганізації існуючих.

“Водоохорона зона - це складова частина природоохоронних 
дій, а також заходів по покращенню гідрологічного режиму та 
технічного стану водосховищ та їх прибережних територій”, як 
зазначено у Водному кодексі України.

Діюча методика виділення ВЗ має деякі суттєві недоліки (що 
доводить практика) і дещо формальна, оскільки базується на гео
метричному принципі. Тобто відповідними нормативними актами 
- Положенням та Вказівками визначається порядок встановлення 
розмірів ВЗ. Мінімальна ширина ВЗ для водосховищ рівнинних 
річок - від 300 до 500 м.

Така методика має ряд недоліків: по-перше, геометричний 
принцип не може забезпечити об’єктивного встановлення ВЗ; по- 
друге, не використовуються сучасні наукові концепції, зокрема, 
геосистемний підхід.

Таким чином, щоб уникнути всіх цих недоліків, на етапі збору 
інформації при підготовці проекту ВЗ повинні проводитися ком
плексні ландшафтні дослідження, суть яких полягає у тому, що 
територія розглядається як єдиний комплекс з різною динамікою 
частин, залежно від якої і встановлюється ширина ВЗ [4].

ВЗ виступає у двох якостях - як засіб і об’єкт охорони. При 
організації комплексної ВЗ водоймище і водозбір розглядаються 
як єдина територіально-аквальна природно антропогенна система.

Звідси мета ВЗ - попередити або зменшити негативний взає
мовплив водоймища і водозбору. Тому ВЗ буде являти собою не
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тільки територіальні поняття, але й зумовлювати комплекс госпо
дарських, експлуатаційних та юридичних заходів [6].

Як і всі інші ВЗ, існуюча водоохоронна зона Дністровського 
водосховища виділена на основі геометричного принципу, тобто 
згідно з спеціально розробленими інженерними проектами, де 
основним параметром виступає площа акваторії, яка і визначає 
ширину ВЗ, структурні ж елементи прилеглих ПТК, їх особливос
ті не беруться до уваги.

Таким чином, ВЗ Дністровського водосховища - чисто геоме
трична побудова, в якій не мають відбиття особливості будови 
річкової долини, її каньйоноподібність, густота ерозійної сітки, 
площа водозбору тощо.

Згідно з “Водним кодексом України”, у  відповідності з 
'Інструкцією по встановленню водоохоронних зон крупних рік і 
водоймищ...” для таких рік, як Дніпро, Десна, Прип’ять, Півден
ний Буг, Дністер, Західний Буг, а також штучних і природних во
доймищ, ВЗ в межах сільських місцевостей і лісових насаджень 
встановлюються шириною не менше 1000 м від урізу води в ме
жень, а у водосховищах - при нормальному підпірному рівні 
(НПР) - не менше 2000 м. В межах цих рік виділяються прибере
жні смуги шириною не менше 100 м при НПР.

Відповідно до цих вимог і була виділена ВЗ Дністровського 
водосховища, хоча при встановленні прибережної смуги були 
допущені порушення її параметрів. За винятком непридатних для 
сільського господарства земель, ніде не витримана 100-метрова її 
ширина, вона рідко де перевищує 20 м.

Детальний аналіз ландшафтів ВЗ Дністровського водосхови
ща показав, що таке її виділення не виправдане, а в багатьох ви
падках недоречне. У ВЗ досить часто включені ландшафтні ком
плекси, які ніякого впливу на водосховище не мають, а ландшаф
ти, які впливають на нього безпосередньо - у ВЗ не включені.

Отже, нині існуючі ВЗ мають такі суттєві недоліки:
• ВЗ січе природні ландшафти, які є потенційними її струк

турними елементами: схилові місцевості ландшафтів молодих 
ерозійно-акумулятивних каньойоноподібних долин та ландшаф
тів молодих долинно-річкових систем приток Дністра. Водночас 
до неї залучаються подекуди місцевості надвисоких і високих 
терас, де ерозійні, обвальні, зсувні, аброзійні процеси не мають 
такого широкого прояву,* як у двох попередніх;
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• Лівобережжя має набагато -густішу ерозійну сітку, ніж пра 
вобережжя (утворення вертикальних стінок, акгивізація зсувів та 
утворення нових - в урочищі Лучечка, зсуви “Комарово”, “Стара 
Ушиця”, зсуви між с. Хребтіїв та с. Березівка і т.д. Але це не відбива
ється на ширині ВЗ та режимі охорони зазначених ділянок;

• Середня ширина ВЗ визначена формально - 500 м, тоді як 
на окремих ділянках ширина смуги взаємодії водосховища і ПТК 
коливається від 2 до 5 км.

Отже, аналіз і визначення меж ВЗ Дністровського водосхови
ща з урахуванням ландшафтних досліджень необхідний.

Проведені великомасштабні ландшафтні дослідження на клю
чових ділянках, вивчення геодинамічних процесів, що відбуваю
ться в зоні водосховища, а також парадинамічний і парагенетич- 
ний підходи дозволили уточнити верхню межу ВЗ Дністровського 
водосховища. Ця межа проводилась з урахуванням особливостей 
ландшафтної структури прибережної зони водосховища, стійкості 
ландшафтних комплексів, особливостей можливих шляхів забру
днення, прогнозу переробки берегів, бар’єрної ролі різних ПТК.

При виділенні ВЗ особлива увага приділялась ландшафтним 
комплексам схилів, оскільки вони мають незначну стійкість до 
переробки, значну інтенсивність міграції хімічних елементів (в 
тому числі й забруднювачів). Виділення ВЗ в межах урочищ кру
тих і дуже крутих схилів не повинно обмежуватися однокіломет- 
ровою смугою, а повинно включати смугу вище розташованих 
ПТК, які будуть виконувати бар’єрну роль на шляху міграції хі
мічних елементів.

ПТК ерозійних форм повинні бути повністю включені у ВЗ, 
бо вони - колектори стоку вод, в тому числі і забруднених.

Невиправданим є залучання до ВЗ територій на добре терасо
ваних схилах. Для кожної ділянки водосховища, де сформовані 
терасові ПТК, необхідний індивідуальний підхід, який би дозво
лив урахувати природні особливості ландшафтної структури і 
бар’єрну здатність цих комплексів.

Значно глибше повинна заходити ВЗ по ПТК днищ долин бо
кових приток балок, а не сікти їх на певній віддалі. Адже вони 
теж є шляхами транзитної міграції вод і хімічних елементів.

Особлива увага при виділенні водоохоронних зон повинна бу
ти звернута на гі ПТК, де активно розвиваються геодинамічні 
процеси і вони можуть проявитися за певних умов.
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На основі виїцевикладеного, запропоновано виділити ВЗ Дні
стровського водосховища, в якій враховано особливості ландша
фтної структури території, бар’єрна роль кожного комплексу, 
особливості міграції поверхневого і підземного стоку вод і хіміч
них елементів.

ВЗ, виділена таким чином, найбільш повно виконуватиме 
функції, покладені на неї. Правильне визначення зовнішньої межі 
ВЗ дозволить максимально зменшити можливість подальших не
гативних наслідків функціонування водосховищ, “вписати” його 
у ландшафтну структуру регіону.

Основою для аналізу існуючої ВЗ та встановлення нових її 
меж була ландшафтна карта масштабу 1:100000, складена М.В. 
Дутчаком.
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УДК 911.3:312(477)
В а с и л ь  Д ж а м а п

Територіально-часова диференціація демографічної 
ситуації в Україні

Територіальні відмінності демографічних процесів в Україні 
зумовлені сукупністю соціально-економічних, політичних, еколо
гічних та інших факторів, що мають постійний, тривалий або 
тимчасовий вплив на динаміку кількості населення та його якісні 
характеристики. Показники природного руху населення (наро
джуваність, смертність, природний приріст) помітно диференці
юються в часі та по території України (див. картосхеми природ
ного приросту населення в 1940, 1960, 1980, 1989, 1992 і 1997 ро
ках). При цьому, впродовж останніх майже 60 років змінювались 
не тільки загальні показники інтенсивності приросту населення, 
але відбулися й кардинальні територіальні зміни.

У 1940 р. найбільший природний приріст населення був в об
ластях промислового Придніпров’я (Запорізькій, Дніпропетров
ській), Донбасу (Луганській, Донецькій), центру (Житомирській. 
Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій, Київській) та півдня 
України (Херсонській, Миколаївській) з максимальними показ
никами в Запорізькій (+18,2% о), Херсонській (+17,4%о) і Жито
мирській (+17,3%о); найменший приріст населення мали західні 
області (Чернівецька, Тернопільська, Львівська, Івано- 
Франківська) з мінімальним показником у Чернівецькій (+4,1 %о). 
Відповідно, найвищу народжуваність (33,5-28,3% о) мали Запорі
зька, Херсонська, Миколаївська, Луганська, Донецька, Житомир
ська, Дніпропетровська і Хмельницька області* а найнижчу (21,4- 
24,7%о) - Чернівецька, м. Київ, Тернопільська, Полтавська, Кіро
воградська, Чернігівська і Львівська області при середньоукраїн- 
ському показнику - 27,3%о [4, с. 14].

До 1960 р. пересічнообласні показники природного приросту 
населення зросли і становили від +8,8%о (Полтавська область) до 
+20,4%о (у Закарпатській області) [4*, с. 15]. Найвищі відносні по
казники приросту уже стали характерними для західних областей 
України з максимальними величинами у Закарпатській (+20,4%о), 
Рівненській (+20,0%о) і Волинській (+18,2%о). Високий природний 
приріст населення зберігався в областях Донбасу (Луганській -
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И7,2%о, Донецькій - + 15,4%о>, промислового Придніпров'я та 
півдня України.

У 1980 р. на друге місце за показниками природного приросту 
населення після західного регіону виступає південь. В областях 
Донбасу і промислового Придніпров’я ще зберігається відчутний 
приріст населення (середньообласні показники тут від +3,5%о у 
Донецькій області до +3,9%о у Запорізькій). А явище депопуляції 
населення уже охопило північно-східні та центральні області: Че
рнігівську (-1,1%о), Сумську, Полтавську, Черкаську (по -0,3%о), 
Вінницьку (-0,1 %о); у Кіровоградській області показник смертно
сті зрівнявся із показником народжуваності [6, с. 45]. Після цього 
депопуляція населення швидкими темпами поширювалась на ін
ші регіони України: у 1992 р. природний приріст населення був 
позитивним тільки в 7 областях (6 з яких - на заході України і 1 - 
на півдні), а у 1997 р. він залишився тільки в .2 областях (Закар
патській і Рівненській). За найбільшими масштабами депопуляції 
населення до вже “традиційних” північно-східного та централь
ного регіонів прилучилися промислово розвинуті області Донбасу 
(Луганська, Донецька), Придніпров’я (Дніпропетровська, Запорі
зька) та Харківська область (див. табл. 1), де раніше був високий 
природний приріст населення.

Територіальна диференціація показників, що характеризують 
демографічну ситуацію в Україні, дала можливість виділити 
окремі регіони [1; 3; 9]. Нами були виділені й проаналізовані де
мографічні регіони України, які склалися на середину 90-х років 
[1]: Західний (Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, 
Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області), Цент
ральний (Київська, Ж итомирська, Хмельницька, Вінницька, Чер
каська, Кіровоградська області), Північно-Східний (Чернігівська, 
Сумська, Полтавська області)., Східний (Харківська, Донецька, 
Луганська, Дніпропетровська, Запорізька області), Південний (АР 
Крим, Одеська, М иколаївська, Херсонська області). Окремо слід 
виділити столицю України - м. Київ. За своїми демографічними * 
показниками місто Київ різко відрізняється від областей, що його 
оточують, тут відображаються тенденції демогіроцесів найбіль
ших міст, на які накладають свій відбиток і столичні функції.
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Таблиця 1
Показники демографічної ситуації населення в Україні у  другій 
______________ половині 90-х рр. XX століття *________________

Коефіцієнти природного 
руху населення 

(на 1000 осіб населення)

Частка (%) вікових 
груп населення у віці

кіль
кість
наро
дже
них

кіль
кість
по

мер
лих

при
ро

дний
при
ріст

насе
лення

моло
дшо
му за 
пра- 
це- 

здат- 
ний

Пра-
це-

здат-
ному

стар
шому 
за пра- 

це- 
здат- 
иий

УКРАЇНА 8,7 14,9 -6,2 21,1 56,0 22,9
АР Крим 7,7 12,8 -5,1 21,6 57,5 20,9
Області:
Вінницька 9,9 16,9 -7,0 20,8 52,5 26,7
Волинська 12,1 13,6 -1,5 24,5 53,4 22,1
Дніпропетровська 7,7 15,5 -7,8 20,4 57,0 22,6
Донецька 6,7 16,3 -9,6 19,3- 56,5 24,2
Житомирська 10,2 16,0 -5,8 21,9 53,0 25,1
Закарпатська 12,2 10,8 • +1 А 25,7 56,9 17,4
Запорізька 7,9 14,8 -6,9 20,5 57,3 22,2
Івано-Франківська 11,6 11,9 -0,3 24.2 54,7 21,1
Київська 8,8 16,3 -7,5 21,2 55,4 23,4
Кіровоградська 8,8 17,3 -8,5 21,1 54,3 24,6
Луганська 6,7 16,7 -10,0 20,1 55,9 24,0
Львівська 10,2 12,1 -1,9 22,6 56,1 21,3
Миколаївська 9.2 14,7 ■ -5,5 22,3 56,9 20,8
Одеська 8,8 14,6 -5,8 21,3 57,6 21,1
Полтавська 8,2 17,2 -9,0 19,9 54,1 26,0
Рівненська 13,2 12,6 +0,6 25,4 54,2 20,4
Сумська 8,0 17,5 -9,5 19,9 54,0 26,1
Тернопільська 10,9 14,2 -3,3 22,7 52,7 24,6
Харківська 7,3 15,7 -8,4 19,2 57,4 23,4
Херсонська. 9,6 14.1 -4,5 22,8 57,0 20,2
Хмельницька 9,9 16,1 -6.2 21,5 53,2 25.3
Черкаська 8,9 17,0 -8,1 20,5 53,5 26,0
Чернівецька 11,5 • 12,6 -1,1 23,4 55,1 21,5
Чернігівська 7,7 18,4 -10,7 19,0 51,4 29,6
м, Київ 7,5 10,0 -2,5 19,7. 62,9 17,4

^Складено на підставі даних [8].
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Аналіз демографічних показників другої половини 90-х років 
(див. табл. 1) підтверджує об’єктивність раніше виділених нами 
демографічних регіонів. Частково змінилися тільки окремі кількі
сні показники, а загальні територіальні особливості збереглися 
Кількісні параметри демографічної ситуації в регіонах України в 
другій половині 90-х років наведені в таблиці 2.

За показниками, що характеризують демографічну ситуацію 
населення, побудовані рейтингові ряди областей. Автономної Ре
спубліки Крим і столиці - м. Києва (табл. 3). При цьому рейтинго- 
вий ряд за показниками природного руху населення виступає се
редньою величиною трьох рейтингів:

Р і + * г + Р *
р п„„. = -------- 3--------- ’ Де

Рц.р.н. - сумарний рейтинг природного руху населення;
Р/ - рейтинг за коефіцієнтами народжуваності (тут перше місце 

посідає Рівненська область із найвищим показником народжуваності 
і далі ряд побудовано у спадному порядку - до 26 місця);

Р2 - рейтинг за коефіцієнтами смертності населення (на пер
шому місці м. Київ із найнижчим показником, а далі ряд побудо
ваний із наростанням показників);

Р3 - рейтинг за показниками природного приросту населення 
(перше місце займає Закарпатська область з найвищим показни
ком + 1,4%о, останнє - 26 місце - пбсідає Чернігівська область з 
найнижчим показником, де депопуляція досягла -10,7%о за рік).

Рейтинговий ряд за показниками вікової структури населення 
усереднює два рейтинги:

Р в  ем.   2  , Д Є

Рв ем. - сумарний рейтинг вікової структури населення;
Р4 - рейтинг за часткою групи населення у віці, молодшому за 

працездатний, до всього населення (перше місце знову займає 
Закарпатська область із найвищим показником - 25,7%, а останнє 
- Чернігівська - 19,0%);

Р5 - рейтинг за часткою групи населення у віці, старшому за 
працездатний, до всього населення (на вершині ряду Закарпатсь
ка область і м. Київ з найменшими показниками - по 17,4%, на 
останньому - Чернігівська область з найбільшим показником - 
29,6%).
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Таблиця З
Рейтинг областей, Автономної Республіки Крим і 

м. Києва за показниками демографічної ситуації населення у дру
гій половині 90-х років *

Інтегральний в тому числі
рейтинг за по
казниками де
мографічної 

ситуації

Рейтинг за 
показниками 
природного 
руху насе- 
. лення

рейтинг за 
показниками 
вікової стру

ктури

АР Крим 11 12 9
області:
Вінницька 18 15 22
Волинська 5 5 5
Дніпропетровська 17 18 17
Донецька 24 24 23
Житомирська 13 11 15
Закарпатська 1 1 1
Запорізька 15 16 14
Івано-Франківська 3 3 4
Київська 16 17 13
Кіровоградська 19 21 18
Луганська 23 25 19
Львівська 6 6 8
Миколаївська 9 10 7
Одеська 12 13 10
Полтавська 22 22 24
Рівненська 2 2 2
Сумська 25 23 . 25
Тернопільська 8 7 12
Харківська 21 20 20
Херсонська ' 7 8 3
Хмельницька 14 14 16
Черкаська 20 19 21
Чернівецька 4 4 6
Чернігівська 26 26 26
м. Київ 10 9 11

*Складено на підставі даних [8].
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Інтегральний рейтинговий ряд демографічної ситуації визна
чали як середньозважену величину п’яти рейтингових показників:

р  _ Л + Л  + Л - + Л + Л
1 5

Територіальні особливості розміщення рейтингових місць (від 
1 до 26) передаються за допомогою 3 картосхем. При цьому у 
більшості випадків простежується пряма кореляційна залежність 
показників Рп.р.н. і Р«.см - природний рух населення (народжува
ність, смертність, природний приріст) визначає і формує в кінце
вому підсумку відповідну вікову структуру населення. Крім того, 
на вікову структуру населення впливають міграції. Тому ті регіо
ни, які вирізнялися впродовж тривалого' періоду притоком насе
лення (а серед мігрантів переважає молодь), мають дещо вищі 
місця у рейтингу вікової структури населення - промислово роз
винуті Луганська і Запорізька, столична Київська області, а також 
Причорноморський район (Херсонська, Миколаївська, Одеська 
області та АР Крим), що є наслідком проведення у минулому 
державної політики організованого переселення молодих сімей 
для освоєння зрошуваних сільськогосподарських земель півдня 
України. І, навпаки, для областей з тривалим у часі від’ємним са
льдо міграцій населення [2, с. 46] властиві нижчі рейтингові міс
ця у віковій структурі населення, що в кінцевому результаті зни
зило їх підсумкове місце в інтегральному рейтинговому ряду (пе
реважна більшість областей Центрального і Північно-Східного 
демографічних регіонів, особливо - Вінницька, Житомирська, 
Сумська і Чернігівська області).

Аналіз територіальних особливостей розміщення рейтингових 
місць областей у демографічних регіонах України дає підстави 
виділити в їхніх межах демографічні зони. Це суттєво помітно в 
трьох регіонах, які є найбільшими за територією і набором кіль
кості областей. Так, у Центральному регіоні чітко виділяються 
дві зони: північна (Ж итомирська, Хмельницька і Київська облас
ті) та південна (Вінницька, Черкаська і Кіровоградська області). 
Рейтинг усіх трьох перших областей є вищим (відповідно, 13, 14 і 
16 місця) від пересічиообласного рейтингу Центрального регіону, 
який дорівнює 17, і, навпаки, рейтинг всіх трьох областей другої 
яони є нижчими (відповідно, 18, 20 і 19 місця). У південній зоні 
сформувалася гірша вікова структура населення, що відбивається

83



і на вищих показниках смертності населення (пересічнообласні 
показники смертності тут вищі на 13,4-16,1% від пересічнодер- 
жавних).

У Східному регіоні виділяються три демографічні зони: пів
денно-західна або Придніпровська (Запорізька і Дніпропетровсь
ка області) з кращими показниками демографічної ситуації (інте
гральний рейтинг, відповідно, 15 і 17 місця при середньооблас- 
ному для Східного регіону - 20; Рп.р.н становить 16 і 18 місця при 
середньому для регіону - 21; Рв.с.„. для вказаних областей - 14 і 17 
місця при пересічнорегіональному - 19), південно-східна або До
нбаська (Луганська і Донецька області) з гіршими показниками 
демографічної ситуації від пересічнорегіональних (відповідні 
рейтингові місця: Рі = 23 і 24, Рп.р.>(. = 25 і 24, Рвсн = 19 і 23) та пі
внічна або Харківська (Харківська область), яка характеризується 
демографічними показниками, наближеними до пересічнорегіо
нальних (Р| = 21, Рпр„ = 20, Рвсн. = 20).

Серед областей Західного демографічного регіону дещо гір
шими показниками виділяється Тернопільська, в якій найвища 
частка людей пенсійного віку і Рвсн. = 12 при пересічнообласному 
показнику в регіоні - 5; тут спостерігається найвища в регіоні 
смертність населення, помітно низька народжуваність і як наслі
док - найнижчий природний прир ст населення. За своїм рейтин
гом (Рп.р.н. = 7 і Р, = 8) Тернопільська область входить до складу 
Західного демографічного регіону, виступаючи своєрідною пере
хідною зоною за сукупністю демографічних показників між сере- 
дньообласними рейтингами: з одного боку, Західного регіону (Р; 
= 4, Рп.р.н. = 4, Рвс.„. = 5), а з іншого - Південного регіону (Р; = 10, 
Рпрн = 11, Рвсн = 7) і північною зоною Центрального регіону (Рі = 
14, Рп.р.н. = 14, Рв.с.н.“  15).

За загальним підсумком рейтингового аналізу демографічної 
ситуації в регіонах України (порівняно з пересічнодержавним - Р, 
= 13) вона найсприятливіша у Західному регіоні (Р, = 4), набли
жена до середньоукраїнських показників у Південному (Р і = 10), 
Центральному (Р і = 17) регіонах і у столиці - м. Києві (Р і = 10), 
найгірша у Східному (Рі = 20) та Північно-Східному (Рі = 24) ре
гіонах.
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Vasyl Dzhaman
Territorial-temporal differentiation of demographic situation in

Ukraine
S u m m ary

The dynamics of territorial differences in the population natural 
moves in Ukraine is revealed as of the years 1940, 1960, 1980, 1989, 
1992 and 1997. Analyzed cire the demographic processes, 
characteristic for the second half of the 1990s. Basing on territorial 
differentiation of the indices, pointed out and described are Ukrainian 
demographic regions (W estern, Central, North-Eastern, Eastern, 
Southern, the city of Kyiv). The method of ranking analysis is used to 
study territorial differences in demographic processes.
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УДК 614.2 (075.8)
Володимир Таралло

Медико-соціальні аспекти удосконалення інформа
ційної системи наукового супроводження розвитку 

територій

Медико-соціальний аспект розвитку будь-яких територій зав
жди визначається, головним чином, за оцінкою динаміки стану 
здоров’я населення. Останній невід’ємний від стратегії соціально- 
економічних перетворень в них, збереження їх біологічного і 
ландшафтного різноманіття, збереження і створення нових при
родно-заповідних зон, поширюваного розвитку екологічного зо
рієнтованого бізнесу, розвитку системи медичної опіки тощо. 
Вплив цих та багатьох інших чинників соціо-екологічного дов
кілля людей, серед яких медична діяльність займає лише незнач
не місце на відміну від впливу створюваних традицій колектив
ного співіснування, дотепер не визначався в узгодженні з станом 
громадського здоров’я. Ці обставини тривалий час значно обме
жували проведення синтетичної оцінки впливу змін територій і, 
зокрема, дієвості медичних служб на збереження і покращання 
здоров’я людей. Тут слід зауважити, що ще у 1979 році в Резолю
ції Генеральної Асамблеї ООН [7] здоров’я населення було наго
лошено виключно єдиним критерієм оцінки ефективності будь- 
якої господарської діяльності країн світового співтовариства, га
рантом їх сталого економічного розвитку.

За даним ООНівським критерієм випливає, що гарантований 
розвиток України і її окремих територій невід’ємний від безпеки 
існування і здоров’я людей. Проте в останні роки ми спостерігає
мо не тільки сталу поширеність хронічних хвороб серед населен
ня країни, але й нашарування на неї давно забутої інфекційної 
патології, наслідком яких стає збереження кризових явищ в здо
ров’ї нації і поступове зменшення показників відтворення [5].

Такий стан пов’язаний, головним чином, з погіршенням соціо- 
екологічних умов життя суто антропогенного походження, який 
поступово приводить націю до дар'віновського біологічного ви
живання у формі “стабілізуючого відбору”, за І.І.Шмальгаузеном 
[16]. Населення країни вже тепер наблизилося до формування 
молодих поколінь з новими характеристиками вродженого (біо
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логічного) здоров’я і зміненою ритмікою перебігу процесів вижи
вання населення [9, 10].

Проте ні в завданнях Програми ВООЗ “Здоров’я для всіх до 
2000 р.” [14], ні в рішеннях першої Європейської конференції з 
проблем довкілля і охорони здоров’я [4], в яких наголошені про
відні принципи політики збереження громадського здоров’я, не 
викладено підходів до вибору рішень у напрямку прогнозованого 
покращання громадського здоров’я з нівелюванням створених 
господарями цих територій (тобто самим населенням) відповід
них проблем на всіх щаблях державних інститутів.

Спостережувані зміни в здоров’ї  нації за останні десятиріччя 
[10] віддзеркалили вплив на нього крім суто економічних проб
лем недосконалості традиційних управлінських підходів в охоро
ні здоров’я населення країни і непристосованість діючої інфор
маційної системи в інтегральному аналізі громадського здоров’я з 
приводу, головним чином, її неузгодженості з оцінкою соціаль
них перетворень в країні. Зокрема невідповідність одержуваних 
висновків до реального стану показали традиційні показники фі
зичного розвитку, захворюваності, інвалідності населення тощо 
[12]. Не сприяють визначенню дійсних характеристик здоров’я 
населення безліч різноманітних комбінованих показників, за ві
домими розробками ВООЗ [6]. Е.М .Ш игана [15], В.К.Андріева з 
співавторами [1] та інших науковців, внаслідок їх штучного по
єднання та індикації неточно зареєстрованих ознак.

Розгляд в традиційній інформаційній базі провідних груп по
казників здоров’я населення висвітлив, за результатами наших 
досліджень, стратегічні властивості демографічних і суто тактич
не призначення для управлінських рішень інших. Одержано, що 
дані про народження і смерть подають найточніші і коректні ха
рактеристики реальної якості перебігу життя і здоров’я як окре
мої людини, так населення в цілому - в них поєднано в цілісність 
безліч спостережуваних на протязі існування цих об’єктів біоло
гічних і соціальних подій та явищ [2, 8]. І вони дають можливість 
коректного виходу на інші (тактичні) показники, причому з ви
значенням їх ролі. Аналіз довів, що стратегічні ознаки популя
ційного здоров’я пов’язані і узгоджені між собою саме у складі 
населення, за його статево-віковою структурою. Крім того, в про
ведених дослідженнях було доведено, що остання похідна від
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швидкості використання з часом (за віком) вродженого “резерву 
здоров’я” поколінь, за теорією старіння ЗйгеЬІег-МіІсІуап [17].

Нові теоретичні і практичні здобутки в соціально-медичній 
науці обгрунтували необхідність узгодженого визначення мето
дичного зв’язку здоров’я і виживання населення шляхом викори
стання елементних показників відкритого у 1995 році закону ви
живання населення [12]. Розроблені за ним підходи до інтеграль
ного виміру сукупного та відокремленого впливу соціо- 
екологічних характеристик стану територій проживання людей в 
одиницях їх здоров’я [11] надали реальну можливість формуван
ня на будь-яких територіях взаємоузгоджених міжвідомчих про
грам покращання здоров’я населення з визначенням його прогно
зу, а також окремих очікуваних статево-вікових характеристик 
життєстійкості, що похідні від територіально-середовищних чин
ників ризику існування і життєдіяльності людей [13].

За цим підходом були встановлені межі (“норми” та 
“еталони”) відповідних показників громадського здоров’я для 
всіх статево-вікових груп населення, що придатні для всіх тери
торій України [12, 13]. Саме за використанням останніх було 
створено можливість і запропоновано методику виходу на 
“нормування” медико-соціальних “хвороб” територій і, в тому 
числі, “хвороб” територіальних служб охорони здоров’я з визна
ченням прогнозів їх розвитку при будь-яких особливостях соціо- 
природного середовища. Створена нова інформаційно-методична 
система дозволила вже в даний час встановлювати початкові і 
наступні (поетапні) поточні витрати ресурсів, а за ними і засоби 
покращання стану здоров’я людей [1.3].

Проте поступ науки на шляху до пізнання істини в нашій країні 
вступив в останні роки у протиріччя з соціальними обставинами в 
суспільстві. Аналіз кризових явищ в соціальній медицині нашої та 
інших країн довів, що головною їх причиною крім суто економіч
них проблем стало зволікання з розв’язанням, головним чином, 
проблем укладу життя населення -  антропогенної оболонки, що 
формує здоров’я як окремої людини, так і будь-якої групи людей, а 
також стан “здоров’я” територій, на яких вони мешкають. Уклад 
життя є задзеркаллям традиційно спостережуваних “генетичних 
наслідків” і “генетичних ризиків” здоров’ю людей. Він прихований 
в традиціях збереження здоров’я, формуванні відповідного мис
лення у всіх верств населення, в системах навчання його здоровому
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способу життя з дитинства (санітарно-медичної освітності), у вибо
рі релеванТного способу життя з позиції існування і виживання 
власного, сімейного та колективного.

Розкриття в проведених нами дослідженнях [12, 13] цих досі 
потайних для інтегральної оцінки знань, їх стратифікація і вимір 
на закономірних засадах довели, що навіть при обмеженому фі
нансуванні медико-екологічних програм і в скрутних економіч
них умовах виживання населення існують і можуть бути залучені 
в практику цільові медико-соціальні заходи для покращання гро
мадського здоров’я. Одержані висновки засвідчили їх повну узго
дженість з відповідними поглядами світового співтовариства на 
економічне зростання країн з перехідною економікою, наголоше
них на II з ’їзді М іжнародного товариства з нових економічних 
систем (І8М Е). їх докладний аналіз доводить, що Україні тепер 
бракує використання в практиці результатів досліджень, отрима
них саме “в галузях чистої науки”, яка вже давно, за міжнародним 
досвідом, “продемонструвала і довела придатність використання” 
своїх розробок в “ефективному адаптуванні суспільства” до соці
альних перебудов, у створенні “гнучких інституціональних стру
ктур, здатних переносити потрясіння та зміни”, і є невід’ємною 
“складовою успішного розвитку” будь-яких країн [3].

Створення відповідного середовища в Україні, де будуть заохо
чуватись дослідження, науковий діалог, критична думка, тобто се
редовища з формуванням певної системи колективного мислення і 
вірувань, поряд з цінуванням універсальної освіти (що поширена в 
нашій державі) і створенням конкуренції (при залученні держави 
до покарання за її нечесні сторони, визнання та захисту прав прива
тної власності), будуть сприяти стабілізації соціо-екологічних умов 
життя населення країни і поступовому підвищенню безпеки його 
існування з покращанням стану здоров’я.

Наведений узагальнений анаїіз можливостей сучасної інформа
ційної бази обгрунтовує і доводить необхідність її вдосконалення з 
створенням нового напрямку формування управлінських рішень у 
покращанні здоров’я населення основаного на залученні знань про 
якість виживання останнього. Це вимагає поєднання традиційної ін
формаційної бази про здоров’я населення з інформацією про перебіг 
процесів його виживання, формування системи оцінок дієвості тери
торіальних систем охорони здоров’я в одиницях здоров’я і виживан
ня населення. І, нарешті, перехід до оцінки якості соціо-екологічного
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осередку населення і будь-яких економічних перетворень на терито
ріях його мешкання виключно в показниках популяційного здоров’я. 
Такий взаємоузгоджений блок знань повинен бути внесений до по
точної і перспективної оцінки розвитку всіх окремих регіонів і країни 
в цілому. Створення відповідної інформаційної системи для науково
го супроводження перебудов є нагальною потребою держави і галузі 
охорони здоров’я.
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Volodymyr Tarallo
Medico-social aspects of perfecting the information system of 

scientific accompaniment of the development of territories
Summary

The article deals with propositions of bringing up-to-date the 
information system of controling the development of territories by 
indiced of population survival.

УДК 9 1 1.3:63(4777.85)+911.3:656(477.85)
Петро Сухий

Транспортна доступність та інфраструктурі^  
забезпеченість території як чинник формування 

сільськогосподарської спеціалізації

Важливим соціально-економічним чинником, який має безпо
середній вплив на формування потоків продукції необхідної як для 
нормального функціонування господарств, так і для вивезення го
тової, виробленої в них, є транспортна забезпеченість території. 
Чим густіша транспортна мережа на території району, тим більше 
можливостей для збуту та реалізації виробленої продукції. Завдяки 
транспорту здійснюється реалізація виробничо-економічних 
зв’язків між окремими ланками АПК, проявляються реальні умови
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для формування стабільних потоків продукції в системі “виробник 
-  переробник -  споживач” . Тому головне завдання транспорту в 
розвитку агропромислового виробництва -  своєчасне забезпечення 
перевезень сільськогосподарської сировини на переробні підпри
ємства і готової продукції до споживачів.

Сільськогосподарське виробництво базується на обширній терито
рії, і тому його продукція формує значну кількість дрібних вантажопо
токів. Багато видів продукції, виробленої сільськогосподарськими то
варовиробниками (молоко, м’ясо, овочі та ін.), вимагають швидкої ре
алізації, з одного боку, а з іншого, - дослідження показують, що в гос
подарствах, які прилягають до автомобільних шляхів сполучення, ви
никає набагато менше проблем зі збутом виробленої продукції.

Чинник транспортної доступності (віддаленості) має безпосеред
ній вплив на формування розмірів сировинних зон підприємств і кін
цевої (реалізаційної) ціни продукції. Транспортні витрати тим біль
ші, чим дальше від основних шляхів сполучення і реальних спожи
вачів знаходиться виробник. При однаковій собівартості виробницт
ва продукції рослинництва чи тваринництва господарства, розташо
вані ближче до центрів збуту, дістають більший прибуток.

Майже 1/3 виробників сільськогосподарської продукції в Че
рнівецькій області (віддалені від основних ринків збуту госпо
дарства Путильського, Сторожинецького, Заставнівського, Хо
тинського, Кельменецького районів) відчувають вплив незручно
сті транспортно-географічного положення. Малотранспортабель- 
на продукція (молоко, яйця, ранні овочі, ягоди тощо), вироблена в 
цих господарствах, конкурентоспроможна на основних ринках 
збуту, ціни на яких, як правило, значно вищі, ніж у периферійних 
зонах. Таким чином, при плануванні ведення господарства слід 
враховувати як транспортний чинник, так і інфраструктурну (за- 
готівельно-реалізаційну) забезпеченість території.

Економічна криза спричинила руйнування раніше існуючої си
стеми заготівельних пунктів та організацій. Практично ліквідовано 
майже 2/3 усіх заготівельних пунктів облспоживспілки. Підприєм
ствами переробної молочно-м’ясної промисловості у 1997 році бу
ло закуплено в населення в 6,5 разів менші продукції, ніж у 1990 
році. У зв’язку з нечітко регламентованої податковою політикою 
населенню стало невигідно реалізовувати продукцію заготівельним 
організаціям та переробним підприємствам з декількох причин, 
зокрема: закупівельні ціни, пропоновані ними, на 30-80% нижчі,
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ніж ці ми реалізації на продовольчих ринках; часті затримки у ви
платах за здану продукцію призводять до того, що інфляція погли
нає частину реальних грошових надходжень; співвідношення між 
закупівельними цінами та цінами реалізації готової продукції в 
торговельній мережі коливаються від 4 до 10 разів. Вищезазначені 
причини призвели до того, що мешканці сільських населених п у н к 

т ів  практично відмовились від придбання консервованої овочевої, 
фруктово-ягідної та м’ясної продукції, значно скоротилась реаліза
ція хлібо-булочних виробів, у селах практично відсутній попит на 
молочну продукцію, а це, в свою чергу, призвело до скорочення 
закладів торгівлі та громадського харчування -  важливої складової 
інфраструктурної забезпеченості території.

Хронічне безгрошів’я, реальне та приховане безробіття, висо
кі ціни на транспортні перевезення та послуги знизили мобіль
ність значної частини населення області. Вироблена продукція 
споживається переважно на місцях, .і тільки в районах з високою 
транспортною забезпеченістю спостерігається деяке зростання 
добробуту населення, порівняно з регіонами із середньою та ни
зькою транспортною доступністю. Згідно з проведеними дослі
дженнями, на території Чернівецької області виділяється чотири 
групи регіонів за показником транспортної доступності території 
і віддаленості від основних ринків збуту (див. картосхему):

1) Регіони з високою транспортною забезпеченістю території і 
сприятливим транспортно-географічним положенням для реалізації 
сільськогосподарської продукції і відношенням до основних ринків 
збуту (південні частини Кіцманського та Заставнівського районів, пів
нічні (приміські) частини Сторожинецького, Глибоцького і Герцаївсь- 
кого районів, центральна частина Хотинського і Новоселицького (за 
винятком його крайньої північно-західної частини) районів);

2) Регіони із середньою транспортною доступністю, сприят
ливим транспортно-географічним положенням, меншими можли
востями для мобільної реалізації сільськогосподарської продукції 
і певною віддаленістю від потенційних ринків збуту (північно- 
центральні частини Вижницького, Сторожинецького, Глибоцько
го, Герцаївського, Кіцманського та Заставнівського районів, пів
денно-східна частина Хотинського та крайня північно-західна 
частина Новоселицького району, вся територія Кельменецького і 
Сокирянського (окрім їх північної (придністровської) частини) 
районів);
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3) Регіони з низькою транспортною доступністю території, 
незначними можливостями для ефективної реалізації виробленої 
продукції і значною віддаленістю від ринків збуту (південні час
тини Вижницького, Сторожинецького, Глибоцького та Герцаївсь- 
кого районів, північно-східна частина Заставнівського та північ
но-західна Хотинського районів, крайні північні частини Кельме- 
нецького і Сокирянського районів);

4) Регіони з незадовиїьною транспортною доступністю тери
торії, незадовільними можливостями для реалізації продукції і зна
чною віддаленістю від основних ринків збуту (Путильський район, 
південні частини Вижницького і Сторожинецького районів).

В основу районування було покладено загальну забезпече
ність автомобільними та залізничними шляхами сполучення, до
ступність до них, їх якість і категорійність, віддаленість виробни
ків сільськогосподарської продукції від основних або ж потен
ційних ринків збуту продукції.

Petr о Sukhyj
Transport accessibility and infrastructure provision of the territory as 

the factors that form agricultural specialization 
Sum m ary

Studied was the influence of transport on the formation of the vol
umes of enterprises’ raw materials zones and the food market. Re- 
gionation of the territory of Chem ivtsi administrative region was 
conducted, this assessing the index of territorial accessibility.

УДК 911.3:330.115
Олександр Король

Туристський попит

Туристський попит - це поведінка людей, спрямована на при
дбання відповідних благ з метою задоволення туристських по
треб. Ринковий попит на туристські блага є сумою індивідуаль
них попитів.

Головна кількісна характеристика споживчої поведінки фак
тичних та потенційних покупців туристських благ - обсяг попиту . 
Обсяг туристського попиту - це кількість туристських благ, яку 
покупці бажають та можуть придбати за певний проміжок часу

95



(наприклад, за день або рік). Обсяг туристського попиту визнача
ється такими чинниками:

- демографічні обмеження;
- часові обмеження;
- бюджетні обмеження;
- ментальні обмеження.
Демографічні обмеження. Обсяг туристського попиту перш за 

все залежить від чисельності населення. Для планування спожи
вання населенням туристських благ та послуг, крім загальної чисе
льності населення, необхідно знати його склад та режим відтворен
ня. Динаміка чисельності населення завжди визначається співвід
ношенням кількості народжень та смертей. Прогноз чисельності 
населення має велике значення для визначення насамперед майбу
тньої кількості покупців та споживачів туристських благ.

Велике значення для визначення обсягу туристського попиту 
має характер розселення населення. Мешканці міських населених 
пунктів відчувають більшу потребу в активному відпочинку. Це 
зумовлюється характером проживання та трудової діяльності в 
умовах міста.

Найбільш потужні ринки збуту туристських благ та послуг - 
конурбації та мегалополіси. Це є наслідком того, що, по-перше, ці 
форми міських поселень зосереджують велику кількість людей, 
так, наприклад, в межах мегалополіса Босваш (група агломерацій 
на Атлантичному узбережжі США, яка протягом майже 1000 км 
розкинулась між містами Бостон і Вашингтон) проживає близько 
50 млн. чол.; по-друге, мегалополіси створюють великі незручно
сті для життя населення, зокрема, виникають труднощі у забезпе
ченні чистоти навколишнього середовища, організації заміських 
зон відпочинку для міських жителів І Т .  1Н.

Часові обмеження. Споживання туристичних благ та послуг 
здійснюється тільки в межах вільного часу. Наявність останнього 
- головна умова туристичної діяльності, час для якої виділяється 
за залишковим принципом.

Діяльність людей можна поділити на трудову та нетрудову. У 
відповідності до цих напрямків діяльності загальний час людини 
поділяється на робочий та позаробочий. Перший використовуєть
ся на суспільне виробництво, а також для підготовки людей до 
суспільно-виробничої діяльності. Позаробочий час використовує
ться на задоволення фізіологічних потреб, домашню працю та

96



рекреаційну діяльність. Відповідно позаробочий час поділяється 
на обов’язковий та вільний [ 3 ].

Трудове законодавство чітко визначає структуру позаробочо- 
го часу. При п’ятиденному робочому тижні позаробочий час лю
дини поділяється на щоденний (після робочого дня), тижневий (у 
вигляді двох вихідних) та відпускний.

Добова структура щотижневого та щорічного позаробочого 
часу, на відміну від щоденного, характеризується відсутністю ро
бочого часу, що спричинює різке зростання тривалості вільного 
часу. Головній умові туристичної діяльності (перебування поза 
межами постійного місця проживання не менш 24 год.) відпові
дає тільки тижневий та відпускний позаробочий час.

У народному господарстві України загальноприйняті 
п’ятиденний робочий тиждень та одна відпустка на рік. Міні
мальна тривалість відпустки за трудовим законодавством стано
вить 15 робочих днів.

Бюджетні обмеження зумовлюють вибір тих комбінацій благ, 
які споживач може купити на свій дохід.

Обсяг попиту' на туристичні блага та послуги залежить від їх 
альтернативної вартості та доходів населення. Альтернативна 
вартість туристських благ та послуг визначається тією кількістю 
інших товарів, від яких треба відмовитися для того, щоб отрима
ти дані та послуги.

Альтернативна вартість туристських благ та послуг залежить 
від їхньої ціни та від цін на інші товари. Вона - наслідок обмеже
ності купівельної спроможності населення, яка визначається до
ходами [1].

Обсяг попиту знаходиться під впливом зміни цін на взаємо
пов’язані товари. Зміна цін на альтернативні види активного від
починку впливає на обсяг попиту на туристські блага та послуги. 
Зростання доходів населення при незмінності цін призводить до 
зростання обсягу попиту, оскільки туристські блага та послуги є 
нормальним “товаром” .

Для визначення обсягу попиту треба користуватися балансо
вою формулою споживання [4]:

Д я = У + И  + Н,
де Д т - тотальна питома сума доходів;
У - частка доходів, використана на покупку промислових та 

продовольчих товарів ;.
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И - частка доходів, використана на оплату різних послуг ( в 
тому числі туристичних);

Н - частка доходів, яка заощаджується.
Звідси: И = Д т - У -Н
Причому необхідно показник “/ / ” брати на одну людину за 

рік. Розглянувши структуру показника можна визначити час
тку доходу, яка використовується або може бути використана на 
оплату туристичних благ та послуг. Звідси, якщо поділити частку 
доходу однієї людини за рік, яка може бути використана на опла
ту туристичних благ та послуг, на їхню ціну (ціну однієї людино- 
доби туристичного відпочинку), обмежити результат вільним ча
сом, та помножити його на чисельність населення, то можна ви
значити максимально можливий річний обсяг попиту. Але він не 
буде збігатися з фактичним обсягом попиту на туристські блага 
та послуги. Це пояснюється ментальними обмеженнями. Тобто, 
людина має вільний час та гроші для туристичного відпочинку, 
але не подорожує. Науково це обгрунтувати не можна. Тому, 
споживача треба розглядати, як «чорну скриньку» та пояснювати 
його поведінку за допомогою коефіцієнта туристичної рухомості:

К .тр  Н щ р' Н ,

де Ктр - коефіцієнт туристичної рухомості населення;
Нтр - кількість населення, яка протягом року залишає місце 

постійного проживання на термін, Не менш 24 години, з метою 
будь-якого проведення вільного часу;

Н  - загальна кількість населення, яка має вільний час та фі
нансові можливості для туристичних подорожей.

Коефіцієнт туристичної рухомості розраховується шляхом 
аналізу статистичних даних за попередні роки [ 2] .

Отже, для визначення обсягу попиту на туристські блага та 
послуги необхідно максимально можливий річний обсяг попиту 
помножити на коефіцієнт туристичної рухомості населення.

Зростання обсягу попиту на туристські блага та послуги в сві
ті зумовлюється:

- зростанням загальної чисельності населення планети;
- урбанізаційним процесом;
- підвищенням рівня життя;
- розвитком транспорту;
- збільшенням сукупної тривалості вільного часу.

98



Загальна чисельність населення земної кулі в 1990 році стано
вила 5300 млн. чол. Шостого мільярда людство досягне наприкі
нці XX ст. За оцінками експертів ООН, середньорічні темпи зрос
тання населення земної кулі за останнє десятиліття становили 
1,7%. Нині щосекунди на Землі народжується 5 чол., а помирає 2 
чол. А відтак природний приріст населення щосекунди становить 
З чоловіки.

На початку XIX ст. у містах проживало 3% населення світу, а 
через 100 років (початок XX ст.) - 13%. В наші дні у містах про
живає понад 2/5 населення Землі. У 80-х роках XX ст. міське на
селення зростало майже у два рази швидше, ніж все населення 
світу. За прогнозами, до 2000 р. у містах буде сконцентровано 
більше половини (понад 3 млрд. чол.) населення земної кулі, а до 
2025 р. - 2/3. За наступні 30 років (1995-2025 рр.) міське населен
ня зросте майже в 3 рази і перевищить 6 млрд. чол.

Міські умови життя спричиняють потребу в активному відпо
чинку на природі. Тому коефіцієнт туристичної рухомості місько
го населення має більше значення, ніж сільського.

Одним із головних чинників зростання обсягу попиту на ту
ристські блага є підвищення продуктивності праці. Зростання 
продуктивності праці призводить до збільшення створення мате
ріальних благ та зменшення витрат часу на їх виробництво. Тобто 
йде процес зростання тривалості вільного часу, що створює більш 
сприятливі умови для поїздок на відпочинок у віддалені райони. 
Зростання продуктивності праці супроводжується збільшенням 
доходів на душу населення. Оскільки частина доходу витрачаєть
ся на оплату туристських, благ та послуг, то зростає і обсяг попиту 
на останні.

Науково-технічний прогрес на транспорті підвищив швидко
сті руху. Повітряний транспорт перетворився на масовий вид па
сажирських перевезень. Значно зросла швидкість руху і пасажир
ських поїздів. Внаслідок помітно скоротилися витрати часу на 
поїздки від постійного місця проживання до районів рекреації. 
Збільшення швидкості руху спричиняє зменшення часу знахо
дження в процесі переміщення, що призводить до збільшення ча
су перебування в межах місць відпочинку при незмінній тривало
сті відпустки. Це змінює уявлення туристів про доцільність поїз
док на значні відстані [ 1 ].

99



існує кілька рівнів визначення туристського попиту. Так, мо
жна визначити попит в регіональному розрізі, (весь світ, країна, 
регіон, місто); на товарному рівні (весь ринок, класи туризму, 
форми туризму, види туризму тощо). Кожний рівень визначення 
туристського попиту застосовується для досягнення певної мети.
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Described in this article is the demand for tourism. The following 
factors of demand for tourism have been studied: demographic limits, 
time limits, budget limits, mental limits.
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Маркетинг в індустрії туризму

В Україні туризм перетворюється у важливу галузь господар
ства. Вона відкриває нові можливості, оскільки туристичні орга
нізації і самі туристи, а також туристичні агентства і туроперато- 
ри, які забезпечують їх життєдіяльність і комерційний потенціал, 
використовують тепер більш чіткі принципи в управлінській дія
льності і в реалізації своїх програм. Останнім часом дослідження 
в цій галузі обмежувались вивченням зв’язків між клієнтом і ту
ристичною фірмою, попитом на окремі види відпочинку, хоча 
індустрія, яка включає в себе таку велику кількість взаємозалеж- 
ностей, безперечно являє собою дещо більше, ніж суму таких 
двосторонніх зв’язків.
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Маркетинг повинен використовувати всі взаємозв’язки в інду
стрії і засновуватись на базовій концепції, розглядаючи задово
лення попиту споживачів як одне з найголовніших завдань. Ре
зультатом вдалого використання концепції маркетингу є бажання 
споживача ще раз скористатися послугами даної фірми.

В усьому світі споживач прагне різноманітного відпочинку у 
вільний від роботи час. А відтак, завдання маркетингу полягає у 
вивченні цього попиту і представленні на туристичний ринок по
слуг, які б максимально задовольняли попит, а також у розробці, 
в разі потреби, декількох варіантів конкретного виду послуг для 
задоволення якомога більшого кола бажаючих.

Найбільш перспективним розвитком Карпатських областей є 
туристична індустрія, яка органічно пов’язана з багатьма галузя
ми і напрямками народного господарства країни. Цей напрямок 
враховує багато особливостей території. П’ята частина населення 
Карпатських областей проживає в гірській місцевості, тому ви
бір місць праці тут обмежений, що характеризується вищим рів
нем безробіття, ніж у рівнинних областях. Тому розвиток турис
тичної індустрії, створення її фізичної інфраструктури (будівниц
тво готелів, засобів зв’язку, шляхів тощо) не тільки поліпшить 
умови проживання населення на цих територіях, а й забезпечить 
додаткові робочі місця. Крім того, за своєю економічною ефекти
вністю туризм становить серйозну конкуренцію традиційним для 
гірських районів галузям народного господарства, багато з яких 
на сьогодні є неефективними і екологічно небезпечними. Як 
стверджує Теодор Левігт, “робити гроші не самоціль маркетингу, 
а скоріше результат ефективного і компетентного виконання тої 
роботи, заради якої існує організація. Мета маркетингу -  завою
вати і утримувати своїх клієнтів. Робити все, не забуваючи про 
дрібниці, щоб змушувати людей мати з вами справу”.

Світовий досвід розвитку міжнародного туризму має для нас 
безумовний інтерес у всіх відношеннях: починаючи з організації 
обслуговування і закінчуючи питанням економічної ефективнос
ті. Сам по собі природно-рекреаційний потенціал країни ще не 
гарантує безумовний успіх туристичної діяльності. В кінцевому 
підсумку визначним фактором є рівень економічного розвитку.

Можна зробити висновок: “Туризму, як внутрішнього, так і 
міжнародного, без економіки, що динамічно розвивається, бути 
не може” .
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Існує прямий взаємозв’язок між рівнем економічного розвит 
ку країн і рівнем розвитку туристичної індустрії: 80% світового 
обсягу туристичних послуг припадає на промислово розвинуті 
країни. На частку Франції, США, Іспанії, Італії і Угорщини при
падає майже 40% всіх прибутків від міжнародних туристів або 
понад 170 млн. чол. [1].

Важливими і малорозробленими проблемами іноземного ту
ризму в Україні є питання його фінансування і кредитування. 
Останні повинні будуватись на положеннях Гаазької декларації з 
туризму, ухваленої Міжпарламентською конференцією з туризму, 
фундаторами якої були М іжпарламентська рада і Всесвітня тури
стська організація. Рекомендації декларації містять три тези, що 
мають велике значення для розвитку туризму. Вони стосуються 
ролі парламентських державних та інших організацій щодо орга
нізації туристичної справи:
• законодавча діяльність повинна зводитись до аналізу, коор

динації, спрощення і регулювання розвитку як внутрішнього, 
так і міжнародного туризму;

• туризм повинен плануватись державною владою і керівника
ми туристичної індустрії на комплексній і послідовній основі 
з урахуванням усіх аспектів цього феномена (екологічних, со
ціальних, оздоровчих, економічних);

• уряду слід забезпечити базову інфраструктуру для розвит
ку туризму; вжити спеціальних заходів для підтримки діяль
ності туристичних підприємств, особливо дрібних. Наголос з 
боку уряду треба зробити на поширені індустрії туризму в рі
зні регіони, на фінансуванні та стимулюванні її розвитку. 
Держава на даному етапі не в змозі фінансувати розвиток ту

ризму, а Закон України “Про туризм” у статгі II “Джерела фінан
сування туризму” виключає фінансування туристичної діяльності 
за рахунок держави.

Фінансування за рахунок власних коштів - найбільш доцільне 
у фінансовому забезпеченні галузі. Однак на сьогоднішній день 
самофінансування суб'єктів господарювання не має перспективи 
у зв'язку з недосконалою податковою політикою та діючим меха
нізмом ціноутворення.

Поряд з вирішенням вищеназваних проблем в числі важливих 
напрямків прискорення інтеграції регіональної туристичної сис
теми у світовий туристичний процес слід назвати стимулювання
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створення спільних підприємств. Одним з варіантів участі V кра- 
їнської сторони є вартість відведення земельних ділянок під за
будову і використання природних ресурсів у процесі експлуатації 
об’єкта. Внесок зарубіжної сторони — інвестування проектів. 
Враховуючи вигідне географічне положення Карпатського регіо
ну, ефективною формою залучення іноземних інвестицій у тури
стичну індустрію можуть стати вільні економічні зони туристич
ного профілю, які потрібно буде створити в окремо взятих ареа
лах. Для обмежених територій встановлюються пільгові еконо- 
міко-правові, фінансово-кредитні, митні та інші умови господа
рювання. Це б дало значний поштовх інфраструктурному облаш
туванню територій, забезпечило приплив вільної конвертованої 
валюти в місцеві бюджети, збагатило управлінський досвід і, в 
кінцевому підсумку, прискорило вихід на міжнародний ринок 
туристичних послуг. Такі зони мають створюватись на територі
ях, туристичні ресурси яких користуються попитом на світовому 
ринку. Важливим доповнюючим фактором виникнення таких зон 
є колоритне етнографічне середовище Українських Карпат. До
слідження сукупності територіальних ресурсів, а також історико- 
культурного потенціалу території дає можливість виділити в йо
го структурі ряд місцевостей, придатних для створення етногра- 
фічно-рекраційних зон і центрів. Такі зони можуть створюватись 
як центри етнографічних районів Бойківщини, Гуцульщини, Бу
ковини, Лемківщини, Покуття. Вони повинні включати елементи, 
які б поєднували у собі музеї під відкритим небом і весь набір 
рекреаційних послуг. Важливою складовою таких зон повинні 
бути рекреаційні заклади, побудовані на базі унікальних ліку
вальних мінеральних вод, кемпінги при автомагістралях, об’єкти 
обслуговування і сервісу. Рекреаційне обслуговування туристів в 
умовах відтворення етнографічного селища минулого століття 
при високому рівні сервісу дасть можливість отримати додаткові 
фінансові засоби для прискореного розвитку рекреаційної ринко
вої інфраструктури. Такі зони і центри доцільно створити в Ко- 
сівському, Вижницькому та інших районах, а також на територі
ях, багатих на дефіцитні на світовому ринку лікувальні міне
ральні води: “Нафтусю”, залізисті та йодобромисті води. Крім 
того, планується створення зон на базі центрів гірськолижного 
спорту.
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Розвиток індустрії туризму все більш наполегливо вимагає 
комплексних маркетингових досліджень.

У своїй основі будь-які маркетингові дослідження тісно 
пов’язані з інформацією, її збором, обробкою, зберіганням і ана
лізом, що в сукупності утворює сучасну маркетингову інформа
ційну систему. Завдяки НТП найбільшу кількість маркетингової 
інформації можна отримувати з мережі ІИ Т Е І^Е Т . Своєю шале
ною популярністю rNTER.NET завдячує можливості отримувати з 
його мережі чи розташовувати в ній будь-яку інформацію: текст, 
графічні та відео зображення, аудіозаписи. Робиться це швидко, 
якісно, недорого, а головне 24 години на добу. Ще одна перевага - 
дешевий електронний зв’язок та електронна пошта. Фахівці вва
жають, що саме це може стати поштовхом до створення глобаль
ної рекламної мережі і тоді боротися за клієнта доведеться в цьо
му комп’ютерному просторі. Клієнт отримав можливість замови
ти тур чи подорож, яка йому сподобалась, не виходячи зі свого 
помешкання.

Прогрес в області інформаційних технологій іде дуже швидко, 
деякі спеціальні маркетингові навички вже не користуються особ
ливим попитом. Інформаційний прогрес дав можливість керівни
кам середніх та малих фірм здійснювати моніторинг ринку турис
тичних послуг. Тому багато традиційних маркетингових завдань, 
пов’язаних зі збором і аналізом даних, вичерпали себе. Маркетинг 
перестає бути спеціальністю, тепер він більше орієнтований на ре
зультат. Такі завдання, як оцінка ринкових можливостей і конку
рентів, комунікація з кінцевими споживачами раніше були 
пов’язані виключно з маркетингом, тепер він може включати й ін
ші функції: початкова розробка продукції, подальше управління 
дистриб’юцією. Сьогоднішній маркеїгинг став більш стратегічним, 
а його вплив на кінцевий результат значно зріс.

В Україні на розвиток інформаційних технологій витрачається 
зараз 3 долл. в рік на людину (Польща 28 долл., США 250 долл.). 
Однак вітчизняний ринок один з самих швидкозростаючих. Його 
щорічний ріст складає 500% (Польща 108%, Угорщина 118%) [2]. 
Можна сміливо стверджувати, що Україна знаходиться на порозі 
інформаційного вибуху.

Маркетингову інформацію зручно поділяти на внутрішню і 
зовнішню. Внутрішня: асортимент послуг, стан збуту, контракти 
на поставки туристичних груп, договори з постачальниками і
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споживачами, собівартість продукції, ціни, кадри, техніко- 
економічні показники і фінансові показники діяльності фірми 
(товарообіг, прибуток, заборгованість і т.д.). Зовнішня: конкурен
ти (фінансове положення, доля на ринку, постачальники, спожи
вачі, переваги, недоліки, політика збуту)', покупці (фінансове по
ложення, об’єми замовлень), НТП, зміни в податковій і митній 
політиці держави, ліцензійні та банківські вимоги, демографічна 
ситуація, існуючі засоби інформації.

Зібравши інформацію по цих напрямках, можна чітко уявити 
сучасну ситуацію на туристичному ринку України, а проаналізу
вавши її, накреслити шляхи подальшого розвитку туристичної 
індустрії.

У порівнянні з сезоном 1997/98 рр. попит на туристичні по
слуги зменшився в середньому на 30-40%. Можна назвати багато 
причин цього явища. Це і збільшення на внутрішньому ринку 
фірм з іноземним капіталом, обов’язкова сплата вітчизняними 
туроператорами ПДВ з усієї вартості набору туристичних послуг, 
а не з комісійних, але основною причиною є зниження купівель
ної спроможності населення. За підрахунками Інституту туризму 
туристичний бізнес може приносити в скарбницю держави 12 
млрд. грн. в рік (у 1997 році прибуток від туризму склав усього 
1,4 млрд. грн.) [3].

Ще одна причина зменшення попиту на туристичні послуги - 
загострення конкуренції і не тільки між фірмами. Про це свідчить 
використання концепції антимаркетингу щодо України. В 1998 
році перед літнім сезоном у періодичних виданнях і засобах ма
сової інформації з ’явилась інформація про екологічні аварії (ви
лив нафти в портах, викид шкідливих речовин в море), про не
сприятливий прогноз погоди на курортний сезон. У зв’язку з цим 
курорти Одеської, М иколаївської та Херсонської областей були 
заповнені на 50%, а Україна втратила значну частку надходжень 
до бюджету [4].

Динамічне управління ринком передбачає необхідність роз
робки нових продуктів, які зможуть забезпечити здатність органі
зації пропонувати своїм замовникам диференційні цінності і ефе
ктивне обслуговування, яке перевищує очікування замовника, а 
також проведення заходів в області підвищення конкурентносп- 
роможності організації, які будуть для індустрії туризму новими 
стандартами і залишать ринкових конкурентів без переваг.
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Для прискорення формування державної політики щодо тури 
зму, вписування його в контекст загальнонаціональної свідомості 
-  необхідні рішучі дії. На базі туризму формується позитивний 
імідж держави, підвищується її світовий рейтинг. А від цього за
лежать також інвестиції, довіра інших держав і зовнішньоеконо
мічна політика України. Настав час робити практичні спроби. 
Користь від такого підходу доводить туристичний комплекс 
“Карпати”, що збудований в смт. Яремче. Створивши конкретний 
туристичний продукт в окремо взятому ареалі, слід збільшувати 
кількість таких ареалів і Україна згодом буде мати потужну тури
стичну індустрію.
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Artur Fedorovych 
M arketing in the industry of tourism 

Summary
The actuality o f marketing research in the field o f tourism industry 

is defined through the fact that a lot of objects of tourist-recreational 
complex is planned to be constructed in the Carpathians region, these 
significantly influencing the state and the dynamics of utilization of 
both territorial conditions and resources, v/hich will inevitably lead to 
transformations in the structure and territorial organization of regional 
recreational complex.

The article also deals with possibilities to involve modern 
informational technologies, which are weak-elaborated in Ukraine yet, 
though the process of their utilization is proceeding by rapid steps.
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Йосип Бурка

Територіальна структура будівельної індустрії 
України

Будівельна індустрія розглядається як комплексна галузь, що 
забезпечує процес будівництва, починаючи з видобутку і вироб
ництва будівельних матеріалів аж до спорудження об’єктів буді
вництва на місці експлуатації. В територіальному відношенні ця 
галузь характеризується тенденцією до розвитку таких форм 
суспільної організації виробництва, як спеціалізація, концент
рація, кооперування і комбінування. Одночасно з галузевим і 
постадійним поділом процесу будівництва відбувається форму
вання виробничо-територіальних утворень.

Під дією функціонально територіальної значимості природ
но-сировинної, промислово-матеріальної і матеріально-технічної 
баз будівельної індустрії формується розміщення системи її 
підприємств, що забезпечують процес будівництва на різних те
риторіальних рівнях.

У територіальній структурі будівельної індустрії, враховуючи 
загальноприйняту схему, виділяються такі таксономічні одиниці 
виробничо-територіальних поєднань:

- пункти будівельної індустрії;
- центри будівельної індустрії;
- локальні райони будівельної індустрії, типу вузлів;
- внутріобласні райони будівельної індустрії;
- райони будівельної індустрії обласного типу;
- будівельно-індустріальні комплекси великих економічних 

районів;
- будівельно-індустріальний комплекс України.
До пунктів будівельної індустрії- належать місцевості, в яких 

процес будівництва обмежується якою-небудь ланкою або 
стадією. Наприклад, це може бути місце по виробництву 
будівельних матеріалів або місце спорудження окремого об’єкта 
будівництва, найчастіше з довізних матеріалів. Матеріально- 
технічна база, що забезпечує завершальну стадію процесу 
будівництва, в деяких пунктах будівельної індустрії може зосере

УДК 911.3:338.4

107



джуватись тільки на період будівництва і з закінченням його пе
реміщується в наступне місце спрудження нового об’єкта.

Пункти будівельної індустрії можуть розміщуватись поза 
населеною територією і стати основою для виникнення поселен
ня та нового будівництва в цьому районі.

Ценіри будівельної індустрії формуються в населених пунк
тах, де будівництво носить постійний характер і представлене 
декількома стадіями, що включають різні ланки процесу 
будівництва. В них можлива відсутність однієї зі стадій або де
яких необхідних ланок для забезпечення процесу будівництва, 
якщо їх продукція не має масового споживання. Проте тут 
обов’язкова наявність постійної матеріально-технічної бази, що 
забезпечує завершальну стадію будівництва і значну частину 
виробництва необхідних будівельних матеріалів.

Процес будівництва в центрах будівельної індустрії часто на
правлений на забезпечення одногалузевого промислового і жит
лового будівництва та об’єктів сфери обслуговування.

У центрах будівельної індустрії можпивий розвиток декількох 
варіантів взоємозумовлених ланок, що є частинамистадій проце
су будівництва і складають основу технологічного процесу в 
даному регіоні. Але найбільш поширені два варіанти:

1. Всі ланки будівельно-індустріального комплесксу формую
ться з врахуванням забезпечення технологічного процесу в глибоко 
спеціалізованому будівництві, розрахованому на тривалий час;

2. Ланки будівельно-індустріального комплексу формуються 
з врахуванням можливих змін у спеціалізації будівництва, в 
умовах відсутності масового будівництва за типовими проектами.

У першому випадку, як правило, найбільшого розвитку дося
гають ланки, що представляють будівельно-монтажну стадію 
процесу будівництва, використовуючи переважно збірні 
залізобетонні і бетонні деталі та конструкції, інші повнозбірні 
будівельні матеріали. Основний обсяг робіт у завершальній чет
вертій стадії виконують спеціалізовані будівельно-монтажні ор
ганізації. Цього типу центри будівельної індустрії формуються в 
районах розвитку нафтової, газової, хімічної, електроенергетич
ної, гірничовидобувної та інших галузей промисловості в 
порівняно неликих, з моногалузевим напрямком розвитку насе
лених пунктах. Такі центри будівельної індустрії сформувались в 
Надвірній і Долині Івано-Франківської області, Новому Роздолі,
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Яворові, Бориславі, Дрогобичі Львівської області. Практично в 
усіх областях України є по декілька подібних центрів, а особливо 
багато їх у Донецькій, Дніпропетровській, Луганській.

У другому випадку провідну роль у процесі будівництва мо
жуть виконувати ланки всіх стадій, сформовані на матеріально- 
технічній базі, що виробляє переважно універсальні і масові 
будівельні матеріали. Спорудження об’єктів на будівельних майдан
чиках забезпечують, як правило, загальнобудівельні організації. До 
таких центрів будівельної індустрії належить більшість міст 
України, де добре розвинутий міжгалузевий господарський ком
плекс. В них проживає 50-70 і більше тис. населення. Типовими 
представниками цих центрів будівельної індустрії є Коломия, Корос
тень, Стрий, Ромни і багато інших.

До локальних районів будівельної індустрії типу вузлів відносять 
компактні території із значніш зосередженням будівництва на яких 
сукупність місцевих будівельних підприємств і організацій в основно
му' забезпечує процес будівництва в усіх трьох вищих стадіях. Ці райо
ни будівельної індустрії формуються на територіях з перспективним 
розвитком великих галузевих і міжгалузевих господарських ком
плексів. Тому в локальних районах будівельної індустрії всі її ланки 
формуються у відповідності з необхідністю забезпечення процесу 
будівництва переважно на об’єктах, що складають основу, необхідну 
для функціонування провідної галузі господарства або групи галузей. 
Тут оправдана відсутність тільки тих ланок будівельно- 
індустріального комплексу, дпя яких сукупність чинників, що визна
чають їх розміщення, більш сприятлива в інших районах.

Народногосподарська ефективність локальних районів 
будівельної індустрії визначається, з одного боку, наявністю і повно
тою ланок у кожній зі стадій процесу будівництва, а з іншого, - коо
перуванням спеціалізованих підприємств і організацій із загально- 
будівельними, що дає можливість здійснювати процес будівництва 
широким фронтом як на одногалузевих, так і на багатогалузевих 
об’єктах будівництва з найбільшим економічним ефектом.

Пункти, центри і локальні райони типу вузлів будівельної 
індустрії утворюють внутріобласні райони будівельної індустрії, 
що відрізняються між собою за характером природних умов і ре
сурсів, споруджуваних об’єктів, напрямками розвитку продуктив
них сил і, відповідно, розвитком системи підприємств і організацій
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будівельної індустрії. В нутрі обласні райони розглядаються як оп
тимальна форма територіальної організації виробництва.

Формування району будівельної індустрії обласного типу 
викликане єдністю задач, що повинні вирішуватись будівельно- 
індустріальним комплексом у межах території області. Слід 
відзначити, що проблеми державного забезпечення процесу 
будівництва і в даній економічній ситуації найповніше планую
ться і вирішуються саме в межах області.

Стратегія розвитку обласного будівельно-індустріального 
комплексу розробляється і планується, виходячи з наявних при
родних, трудових, матеріальних ресурсів і завдань розвитку гос
подарства області.

Будівельно-індустріальні комплекси великих економічних 
районів створюються у відповідності до закономірностей народ
ногосподарського поділу праці е . межах держави. Формування 
матеріально-технічної бази будівельної індустрії великих еко
номічних районів відображає рівень розвитку, особливості 
спеціалізації, загальні та регіональні закономірності тери
торіальної організації виробництва.

Будівельно-індустріальний комплекс республіки організовує
ться з метою забезпечення процесу будівництва на всій її території. 
Його матеріально-технічна база відображає рівень індустріалізації 
держави. Державні господарські і планові органи забезпечують 
розвиток, розміщення і перерозподіл матеріально-технічної бази 
будівельної індустрії в межах республіки, формування будівельно- 
індустріальних комплексів державного значення.

Підприємства й організації будівельної індустрії, що не вхо
дять до сфери державного управління, створюють умови для 
раціональнішого використання економічного потенціалу окремих 
територій. Цим самим забезпечується об’єктивність формування 
територіальної структури будівельно-індустріальних комплексів.

Рівень розвитку будівельної індустрії повинен сприяти розви
ткові і функціонуванню всього господарського комплексу країни, 
формуванню великих господарських комплексів державного зна
чення, забезпеченню міжнародних економічних зв’язків.

Таким чином, можна зробити висновок, що територіальна ор
ганізація будівельної індустрії у вигляді міжгалузевих виробничо- 
територіальних утворень різного таксономічного рангу спрямована 
на підвищення ефективності будівництва, забезпечення високого
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рівня комплексності обслуговування виробництва і населення. Во
на відображає об’єктивність існування територіальних економіко- 
географічних комплексів будівельної індустрії.

Під такими економ іко-географічними комплексами 
будівельної індустрії слід розуміти існуючу форму територіальної 
організаці будівельної індустрії, направленої на формування 
постійної матеріально-технічної бази з метою максимального 
використання місцевих ресурсів для забезпечення народногоспо
дарського завдання, тобто створення основних виробничих і не
виробничих фондів, виходячи з напрямків розвитку господарсь
кого комплексу території.
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Yosyp Bourka 
Territorial structure of building industry in Ukraine 

Summary
Building industry is observed as a multi-branch complex, which 

provides for the process of building. Territorial peculiarities of the 
process of building lead to the formation of the post, centers, junctions 
and regional and interregional districtal complexes of building 
industry. The formation of building-industrial complex in Ukraine 
reflects the level of development of building industry in the country.
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УДК 911.3:631.145
Вероніка Грицку

Суспільно-географічні особливості розвитку регіо
нальних АПК України в нових умовах господарю

вання

Стратегія розвитку агропромислового комплексу країни як про
відної міжгалузевої виробничо-економічної системи, виходячи з не
обхідності раціонального використання наявного природно- 
ресурсного потенціалу регіонів та його областей, повинна передба
чати не тільки прискорений розвиток сільського і лісового господар
ства, заготівель, зберігання, транспортування, глибокої переробки 
сільськогосподарської сировини та продукції, торгівлі продовольст
вом, їх інфраструктурних об’єктів, а й перетворення його в основний 
високорозвинений структуроформуючий підрозділ всього народно
господарського комплексу країни та її областей. Це стосується обла
стей, які мають агропромислове спрямування.

Здійснення такого стратегічного напрямку розвитку агропро
мислового комплексу адміністративних областей пов'язане з ви
значенням і реалізацією його власних пріоритетів, серед яких 
провідними повинні стати:
• науково обгрунтована аграрно-промислова економічна полі

тика на основі використання ефективної системи важелів 
державного регулювання в умовах створення розвинених 
ринкових відносин;

• формування розвиненої матеріально-технічної бази сільсько
го господарства, харчової і переробної промисловості, вироб
ничої і соціальної інфраструктур;

• докорінні структурні перетворення з урахуванням специфіч
них регіональних природно-ресурсних особливостей і транс
портно-економічних зв’язків;

• прискорений розвиток провідних продуктових підкомплексів 
(цукробурякового, картоплепродуктового, олієжирового, пло
доовочевого, м ’ясо- і молокопромислового, виноградарсько- 
виноробного та ін.), інфраструктурних підрозділів агропро
мислового виробництва;
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0 екологізація сільського і осподарства, харчової і переробної 
промисловості та обслуговуючих сфер комплексу з урахуван
ням особливостей екологічної ситуації у тій чи іншій області;

• забезпечення раціонального використання, відтворення при
родного ресурсного потенціалу та охорони навколишнього 
середовища;

• формування переважно інтенсивного типу розвитку агропро
мислового виробництва;

• удосконалення внутрішньорегіональної спеціалізації агро
промислового виробництва;

• скорочення втрат сировини та її споживчих властивостей на 
всіх стадіях виробництва кінцевої продукції [ 1].
Одним із основних напрямків ірозвитку агропромислового 

комплексу країни і регіональних АГЇК повинна стати оптимізація 
їх функціональної, галузевої і територіальної структур, для фор
мування яких необхідно забезпечити випереджаючі темпи розви
тку виробництва засобів виробництва для сільського господарст
ва, харчової і переробної промисловості, інфраструктурних під
розділів. Важливим заходом по створенню сфери заготівлі, 
транспортування, переробки, зберігання та реалізації сільського
сподарської (сировини) та готової продукції повинні стати роз
робка та здійснення регіональних науково-технічних програм 
розвитку, які мають бути основою програмування, організації 
управління і функціонування, що сприятиме науковому пошуку і 
відбору оптимальних варіантів розвитку цієї сфери, виходу її на 
кращі світові рівні.

У період формування ринкових відносин у цій сфері агропро
мислового комплексу значна увага повинна бути зосереджена на 
створенні відповідних організаційно-економічних передумов, се
ред яких особливе місце мають зайняти такі з них, як створення 
прогресивних форм господарювання на основі використання різ
них форм власності, роздержавлення власності до оптимальних 
розмірів, формування науково обгрунтованого оподаткування то
варовиробників, рівня державного замовлення, створення розви
нутої інфраструктури, спільних підприємств тощо. Цей процес за 
своїми кількісними та якісними ознаками повинен здійснюватися 
в кожній галузі з урахуванням стратегічного значення вироблю
ваної продукції, специфічних організаційно-технічних, соціально- 
економічних, екологічних та інших особливостей розвитку і ефе-
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ктивного функціонування кожної з них. В усіх галузях АГІК ма
ють широко розвиватися такі форми господарювання, як держав 
ні підприємства, акціонерні товариства, компанії, орендні колек
тиви, приватні підприємства та ін. [2].

Значного розвитку має набути формування спільних підпри
ємств із зарубіжними фірмами, особливо у прикордонних облас
тях, що сприятиме виходу вітчизняних товаровиробників на сві
товий продовольчий ринок. На перехідному етапі формування 
ринкового механізму господарювання держава має здійснювати 
контроль за цінами на найважливіші види продовольчих товарів, 
зокрема на хліб та хлібобулочні вироби, м ’ясо-молочні продукти, 
цукор тощо. Водночас на частину продовольчих товарів, вироб
ництво яких задовольняє попит, повинне поширюватись вільне 
ціноутворення.

Характерна особливість формування структури виробничого 
потенціалу переробної сфери агропромислового комплексу краї
ни і регіональних АПК - створення системи середніх та малих 
підприємств, причому частка останніх повинна становити не ме
нше половини у загальній їх кількості. Формування такої різно
манітної структури підприємств переробної промисловості з різ
ним рівнем концентрації виробництва є сприятливим чинником 
збільшення випуску конкурентноспроможної продукції, що у 
свою чергу сприятиме зниженню витрат на її виробництво та під
вищенню якості до вимог світового ринку. Виконання цього мо
жливе при раціоналізації галузевої структури як АПК країни в 
цілому, так і регіональних АПК.

Варто зазначити, що сучасна галузева та функціональна стру 
ктури АПК країни і більшості регіональних АПК далекі від до
сконалості, характеризуються різким розбалансуванням та невід
повідністю в розвитку сировинної і переробної сфер, значним 
відставанням інфраструктурного їх забезпечення. Загальна неста
ча сировини і продукції, як свідчить практика, - наслідок недоста
тніх інвестицій в ресурсомісткі технології і породжує нестабіль
ність в агропромислових комплексах. Крім того, розподіл коштів 
на розвиток комплексу був і залишається вкрай нерівномірний, 
оскільки більша їх частина концентрувалась у сфері сільськогос
подарського виробництва.

Основна тенденція розвитку АПК країни і регіональних його 
ланок, що склалась і поступово утверджується протягом останніх
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10 років, - зростаюча роль сільського господарства при стабіліза
ції (переробна сфера) або відносному зростанні інших його сфер 
(інфраструктури).

У подальшому доцільним і необхідним с здійснення структурних 
зрушень в АПК усіх рівнів, що передбачає: гіерепрофілювання або ж 
зміцнення нерентабельних його сфер, стабілізацію провідних при 
збереженні і постійному зростанні абсолютних обсягів виробництва. 
Насамперед це потребує переорієнтації інвестиційної політики, під
вищення матеріально-технічної бази переробної сфери як структу- 
роформуючої і організуючої ланки комплексу та інфраструктурної 
сфери як інтегруючої та обслуговуючої.

Роль і місце переробної сфери повинно відповідати значенню 
харчової промисловості у життєдіяльних функціях людини. Захо
ди щодо підвищення розвитку переробних галузей повинні забез
печити значне зростання обсягів виробництва харчових , продук
тів. Оптимальний рівень переробної сфери в структурі АПК ста
новитиме 45-50% від загальної вартості його продукції. Серед 
заходів, що мають сприяти досягненню цього рівня, велику роль 
повинна відіграти раціоналізація територіальних пропорцій ком
плексу одночасно з підвищенням соціально-економічної та еко
логічної ефективності виробництва. Ліквідація диспропорцій між 
сировинною базою і виробничими потужностями її переробки 
дозволить отримувати із перероблюваної сировини приблизно на 
30-40% більше кінцевої продукції при інших умовах. Першочер
говий розвиток повинні одержувати галузі, які забезпечують 
формування продовольчого фонду країни.

Визначення основних напрямків подальшого функціонування 
АПК країни та його регіональних ланок, вибір пріоритетів грун
туються на конкретних соціально-економічних та науково- 
практичних розробках і передбачає насамперед:
• проведення комплексних змін у використанні природно- 

ресурсного потенціалу з урахуванням істотних відмінностей 
природних умов регіонів, особливостей спеціалізації окремих 
регіональних АПК;

• структурну модернізацію регіональних, міжсферної, галузевої 
та виробничої структур;

• здійснення економічних реформ — радикальну перебудова ви
робничих і земельних відносин, формування багатоукладної 
економіки (у процесі роздержавлення і приватизації повинні
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розвиватись різноманітні нові організаційні форми власності і 
господарювання) - колективні і фермерські господарства, а 
також орендні, кооперативні та акціонерні підприємства;

• радикальну структурно-інвестиційну перебудову АГІК та його 
регіональних лайок, що забезпечить комплексну і цілеспря
мовану зміну матеріальної та виробничо-технологічної струк
іур, а також організаційно-господарської і регіональної стру
ктури виробництва з урахуванням територіального поділу 
праці, реальних зовнішньоекономічних зв’язків і соціально- 
економічних умов;

• зміни в розподілі й використанні інвестицій, спрямування їх 
насамперед у пріоритетні програми стратегічної інтегральної 
ефективності та вплив їх на майбутню структуру АПК усіх 
рангів;

• залучення інвестицій у сільське господарство і харчову про
мисловість з інших галузей народного господарства, а також 
іноземного капіталу шляхом формування нових організацій
них форм власності і господарювання;

• зміну фінансово-кредитних відносин на основі системи гнуч
кого державного регулювання через оподаткування і кредиту
вання для забезпечення необхідних обсягів виробництва аг
ропромислової продукції;

• забезпечення паритетного ціноутворення;
• впровадження досягнень науково-технічного прогресу за ра

хунок створення розвинутої матеріально-технічної бази в усіх 
сферах, галузях, виробництвах, на підприємствах АПК з суча
сним технологічним рівнем;

• підвищення ефективності використання ресурсів, комплекс
ної переробки сировини, повсюдне запровадження мало- та 
безвідходних технологій і біологічних засобів;

• створення механізму захисту і оздоровлення екологічного се
редовища, введення екологічно безпечно виробництва, роз
робка і орієнтація на технологічні параметри використання 
навколишнього середовища, а також формування біосферо- 
сумісної матеріально-технічної бази.
З огляду на необхідність раціонального використання наявно

го природно-ресурсного потенціалу країни та її регіонів основним
напрямком розвитку сільського господарства як основної сфери
АПК має стати комплекс заходів подолання кризових явищ. Вра-
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ховуючи відсталість виробничої і соціальної інфраструктури 
ДГТК, що під час загальної економічної кризи в країні призвела до 
різкого спаду виробництва, погіршення економічного становища 
товаровиробників і життєвого різня населення, необхідно припи
нити деградацію його продуктивних сил, поступово нарощувати 
виробництво товарної, у тому числі експортної продукції - цукру,

: м’яса, молока, льону, картоплі, олії, ягід, овочів, фруктів.
Першочерговим для розвитку сільського господарства є оп- 

тимізація структури галузей рослинництва і тваринництва, розви
ток м'ясо-молочного скотарства, птахівництва, використання ефе- 

! ктивного економічного механізму господарювання, створення 
необхідної бази для впровадження ресурсозберігаючих техноло
гій і відповідної системи машин, забезпечення державної підтри
мки розбудови соціальної сфери села, що сприятиме підвищенню 

і рівня зайнятості населення, стабілізації умов його відтворення, 
підвищенню рівня життя населення України в цілому.

•
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The present work is dedicated .to the study of social and 
geographic assessment of regional Agriculture and Industrial Complex 

j of Ukraine development under new conditions of ownership, the 
evaluation of the tendency of AIC development. Strategic directions 

j of regional AIC of Ukraine development are substantiated.
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УДК 913.1(477.8)
Роман Красню к

Історико-геоі рафічиі чинники заселення 
території Заліщицького району

Майбутнє будь-якої території тісно пов‘язане з його минулим. 
Тому важливо зрозуміти і проаналізувати особливості економіч
ного, соціального, політичного і культурного її становлення.

Кожен край має свою історію розвитку та формування. Тер
нопільська область, зокрема її Запіщицький район - типові тери
торії, історико-географічні.чинники яких характерні для багатьох 
регіонів України.

Дослідження основних соціально-економічних чинників роз
витку Заліщицького району показало, що значний вплив на фор
мування території мали природно-історичні передумови. Соці
ально-економічні чинники були вже безпосередньою реакцією на 
природний потенціал та особливості історичного розвитку. Тому, 
аналізуючи особливості соціально-економічного становлення ра
йону, насамперед необхідно їх розглядати в симбіозі з історични
ми подіями і особливостями природи регіону. А поєднання соці
ально-культурного та господарського аспекту дозволяє оцінити 
сучасний потенціал регіону, дає можливість фокусувати свою 
увагу на новітніх особливостях розвитку Заліщанщини.

Перші поселення на території Заліщицького району з ’явились 
близько 50 тис. років тому в добу середнього палеоліту. Залишки 
тогочасних стоянок знайдені на території району поблизу села 
Касперівці. Але “масове” заселення території розпочалося в добу 
пізнього палеоліту, коли первісні мисливці освоїли всю терито
рію району.

У добу палеоліту, тобто в У-ІУ тис. до н.е., в господарському 
устрої краю сталися докорінні зміни, що безпосередньо впливає 
на подальший темп культурного освоєння території. В цей час 
відбувається перехід від збиральницьких форм господарювання 
до натурального господарства. Людина починає активно займати
ся землеробством та скотарством.

Густе залюднення Заліщицької землі почалося в добу міді і 
тривало протягом 1У-ІІІ тис. до н. е. В цей час її заселяли земле-
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! робські та скотарські племена трипільської культури, що наклало 
свій відбиток на побут і культуру сучасного населення краю.

У пізню добу міді та протягом доби бронзи (кінець Ії-початок 
І тис. до н. е.) на землях району мешкали різноетнічні групи насе
лення, які змінювали одна одну або ж співіснували.

Поблизу села Новосілка виявлено поселення землеробських 
племен комарівської культури, що існували в II тис. до н.е. Пле
мена цієї культури деякі вчені вважають протослов’янськими.

У X-VII ст. до н. е., крім землеробства та скотарства, на тери
торії району набуло розвитку бронзоливарне виробництво, яким 
займались племена, що входили до Карпато-Дунайського фракій
ського масиву. Тільки з VII ст. до н. е. на придністровських зем
лях починає поширюватися залізо, що безпосередньо сприяло 
підвищенню ефективності праці. В цей час прискорюється процес 
майнової диференціації та проявляються перші ознаки класової 
нерівності.

Протягом першого тисячоліття нашої ери заліщицькі землі за
селяли слов’янські племена. Виявлено також кілька поселень II- 
III ст. племен дакійського походження (біля Заліщиків, Зеленого 
Гаю, Лисичників). В III-IV ст. на території Заліщицького району 
проживали племена черняхівської культури, які входили до скла
ду антського племінного союзу Довідки про ці племена знайдено 
біля села Новосілка.

Поселення слов’янських племен VI-VII ст. знайдено в Зелено
му Гаї, Касперівцях і Колодрібці.

Основною галуззю господарства ранніх слов’ян було орне зе
млеробство. Починають розвиватися ремесла: залізоробне, гонча
рне, ювелірне, які вже становили окремі галузі виробництва. Це 
сприяло зародженню не тільки майнової нерівності, але й спри
чиняло бурхливий розвиток регіону. Вже в часи древньої Русі в 
наддністрянських околицях існувало 25 поселень, зокрема функ
ціонувало 2 міста (Червоне і Городок), 5 городищ і 18 селищ. Мі
ста краю почали ставати центрами торгівлі і культурного розвит
ку. Швидкому розвитку краю ставали на заваді руйнівні напади 
монголо-татарських та половецьких орд. Так, наприкінці 1240 
року монголо-татарська навала прокотилась по Заліщанщині, але 
її землі не стали безлюдними. Мешканці, що уціліли в лісах, під
няли з руїн спалені міста і села.
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Важливим чинником соціального і культурного розвитку району 
було і залишається його вигідне геополітичне положення, яке дозво 
ляло відроджувати соціально-економічну структуру. Це мало і зворо
тній вплив при відтворенні культурних здобутків, оскільки територія 
завжди була ласим шматком і тому постійно переходила від одного 
власника до іншого. Так, у 1387 році східну Галичину, включаючи 
територію району, захопила феодальна Польща,

Ці чинники безпосередньо впливали на динаміку чисельності 
населення та заселення краю. Та вже в XVI ст. письмово згадує
ться про 29 сільських поселень та Червоноград* як волосний 
центр. В цей час землі Заліщанщини поповнилися 16 новими на
селеними пунктами, а в наступному XVII ст. - 8 поселеннями. Се
ла краю ділились на малі, середні та великі. В малих селах роз
міщувалось до 10 господарств, в середніх 11 -20, а у великих - по
над 20. Середня залюднеиість сіл до кінця XVI ст. вже становила 
35, а міста - 136 сімей.

На початку XVII ст. на території району розташовувалось 6 
міст та 41 село, в яких разом проживало 14586 жителів, у тому 
числі в сільській місцевості - 8610, а у містах - 5976 мешканців.

В цей час активним стає колонізаційний рух. Так, у XVII ст. уже 
всі населені пункти Заліщанщини опинились в руках польських маг
натів. Письмові джерела вказують, що вже в наступному XVIII ст., в 
1785-1789 рр. на території краю жило 358 родин поляків.

Перші документальні дані про зростання українського населення 
за рахунок переселення українців на територію Заліщанщини припа
дають на першу чверть XVI ст. Великий потік українських переселе
нців на досліджувану територію спостерігається в XVII ст. Особливо 
охоче в заліщицьких селах поселялися переселенці з Покуття та Гу- 
цульщини, що дає підстави вважати, що Заліщицька земля була вигі
дною для проживання та освоєння. Цей процес продовжувався і в 
XVIII ст. У зазначений час відбувалося інтенсивне заселення краю 
євреями, поляками, з ’являються перші вірменські та німецькі пере
селенці. Наприкінці XVIII ст. на Заліщанщині з ’являються переселе
нці з Буковини та околиць Меджибожу. Серед них значну частину

♦Населений пункт майже повністю припинив своє існування в 1970 році. Тепер 
це урочище Червоне с. Ниркова, частина його земель, зокрема кут Червоне, 
відійшов до с. Устечка
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займали російські старовірці, яких за приналежність до Московської 
держави називали москалями.

На початку XIX ст. у Шутроминцях поселилось 4 родини ка
раїмів. Тоді ж тут жили молдавани і чехи.

Весь цей етнічно—демографічний процес тривав у поєднанні з 
особливостями культурного становлення. У селах і містах 
з ’являлися школи і церкви, які стимулювали розвиток культурних 
надбань. Експансія краю гальмувала, але не змогла припинити 
розвиток самобутності його та неповторності.

У 1750 р. в суспільно-економічному і культурно -  політично
му розвитку краю визначним стає виникнення на місці одноімен- 
ного села міста Заліщиків, що вже у 1766 р. одержало магдебур
зьке право (вільне самоврядування) і стало економічним та полі
тичним центром району.

До кінця ХУІП ст. колонізаційний процес дещо призупинився, 
але протягом XIX ст. знову пожвавився. Із заснуванням останніх 
9-ти сіл у XIX ст. він повністю завершився. Таким чином була 
сформована мережа населених пунктів, яка без суттєвих змін 
дійшла до нашого часу.

Щоправда, XX ст. внесло свої корективи в суспільно-полі
тичний лад на території. Розвивалася інфраструктура. На початку' 
XX ст. у Заліщиках працювала платна лікарня, п’ять приватних 
лікарів. Лікування було платним і переважно недоступним для 
бідноти. В місті також функціонували дві п’ятикласні школи і 
учительська семінарія. Заліщики закріплюють право на центр 
повіту (району).

Баталії на історичній арені теж істотно впливали на суспільне 
й економічне життя краю, зокрема, в роки першої світової війни 
територія району зазнала значних змін. Внаслідок війни було 
зруйноване господарство, перестали функціонувати виробничі та 
культурно-освітні заклади. На протязі 1914-1920 рр. Заліщанщи- 
на кілька разів переходила з рук в руки. По черзі територією во
лоділи то австрійські, то російські війська. В цей час відбувається 
справжній занепад району. Зазнавши страждань, населення почи
нає емігрувати за кордон.

З кінця 1920 по вересень 1939 року Заліщанщина була окупо
вана Польщею. Цей час характеризується економічним застоєм, 
збільшенням безробіття та зниженням і без того низького життє
вого рівня.
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Після приєднання Заліщицького району до складу СРСР, жит
тя населення не змінилось на краще. Значна частина була піддана 
переслідуванню, інша - змушена емігрувати. Друга світова війна 
пройшлася ураганом по території району, докорінно змінюючи 
всі етнічно-демографічні та політично-економічні устої.

Нав’язувані ідеологічні погляди тривалого післявоєнного часу 
формують негативні стереотипи управління і політичної органі
зації на території району. Суспільно-економічний розвиток наби
рає характерних рис інертності, що збереглися і до сьогодні.

Починаючи з 1991-го р. Україна розвивається в умовах полі
тичної незалежності. Ринкова економіка вимагає нових підходів 
до використання господарського потенціалу, оцінки природно- 
ресурсного потенціалу окремих територій, з врахуванням вигід
ності географічного положення.

Процес перебудови господарства гальмується повільним 
прийняттям законів України, невизначеністю напрямків економі
чного розвитку, що безпосередньо відбивається на соціально- 
економічному рівні життя населення Заліщанщини.

У результаті порушилась структура господарського комплек
су району, значно знизились обсяги виробництва в усіх галузях, 
змінились міжгалузеві пропорц ії.

Таким чином, історико-географічні та соціально-економічні 
чинники на кожному етапі розвитку досліджуваного регіону мали 
свої передумови та особливості. За цими особливостями в історії 
заселення і освоєння території Заліщицького району можна виді
лити ряд періодів:

1) Праісторичний період -  близько 50-4 тис. років до н. е. Цей 
період є початком заселення та формування території краю.

2) Період суцільного заселення території, що припадає на до
бу бронзи та міді (2-3 тис. років до н. е. ).

3) Епоха раннього поділу праці (І тис. до н. е . ).
4) Епоха слов’янського заселення території - 1 тис.н.е. Цей пе

ріод - рушійний для формування території району, його етнічного 
та культурного складу.

5) Період Київської Русі (вирішальний для формування тери
торії району, зародження та розвитку міст і сіл, політичного та 
економічного становлення).
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6 ) Період колонізації району (XIV-XX ст.). Вирішальний у 
формуванні сучасного вигляду поселень, етно-демографічних та 
суспільно-політичних особливостей району.

7) Період військових негараздів припадає на 1914-1920 і 
1939-1945 роки.

8) Радянський період від 1939 р. до 90-х pp. Характеризують
ся адміністративно-командною структурою управління господар
ством.

9) Новітній період почався з 1991 р. Це час становлення райо
ну в умовах суверенності України, в умовах нових, докорінних 
змін в політиці та господарській діяльності.
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Roman Krasnyuk
Historical-geographical factors of the settling and social-economic 

development of the territory of Zalishchytskiy region 
S u m m ary

The peculiarities and the main factors of the settling and social- 
economic development of the territory of Zalishchytskiy region are 
being researched. The epochal periods in the formation of social- 
economic complex of the region are marked out.
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УДК 911.3(477)
Зоряна П уш кар

Науково-методичні підходи до вивчення регіональ
ного тваринницько-промислового комплексу

У процесі вивчення будь-яких явищ, процесів, що відбуваються в 
об’єктивній дійсності, найважливіше значення має розробка науково- 
методичних положень, що дозволяють пізнати їх сутність, характерні 
риси та обґрунтувати шляхи їх дослідження. Тому кожна наука базу
ється в своєму розвит кові на теоретичних знаннях, що створюються в 
процесі пізнавальної діяльності людини. Економічна і соціальна гео
графія як наука має великий багаж теоретичних і методичних поло
жень, які є основою дослідження складних територіальних об’єктів, 
що існують або формуються в результаті людської діяльності. Одним 
із таких об’єктів виступає тваринницько-промисловий комплекс різ
ного ієрархічного рівня (державний,’ регіональний, обласний, еле
ментарний).

Вихідні теоретичні положення дослідження обласного тва
ринницько-промислового комплексу (ТПК) такі:

1. Тваринницько-промисловий комплекс - це територіальне 
поєднання виробництва і промислової переробки тваринної про
дукції, що склалося внаслідок тваринницько-промислової інтег
рації, дії природних і соціально-економічних чинників та законо
мірності комплексності. Закономірність комплексності, за визна
ченням М.М. Паламарчука, зумовлює перетворення розрізнених 
видів діяльності у взаємопов’язане поєднання.

2. О б’єктивними чинниками формування таких поєднань ви
ступають технологічні особливості Тваринницької продукції, яка 
характеризується малотранспортабельністю і швидким псуванням 
без відповідної обробки та переробки. У зв’язку з цим відбуваєть
ся територіальна локалізація переробних підприємств у районах 
високої концентрації виробництва тваринної продукції.

3. У межах області формуються сировинні зони кожного пе
реробного підприємства - території, з яких постачається сировина 
на переробку. В умовах централізованої і командної економіки 
вони встановлювались адміністративним методом, шляхом закрі
плення за переробними підприємствами певної кількості сільсь
когосподарських підприємств, розташованих недалеко від них. У
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перехідний період до ринку сировинні зони зазнали значної 
трансформації. Продаж тваринної продукції промисловим під
приємствам відбувається за угодами та на основі принципу 
транспортних затрат. Цей принцип у перспективі буде визначаль
ним при формуванні сировинних зон переробних підприємств.

4. Важливими чинниками формування і функціонування ТИК 
є природні та соціально-економічні. Вони визначають зосере
дження виробництва тваринної продукції в місцях із сприятливи
ми умовами для розвитку природного та польового кормовироб
ництва, засобів транспорту і транспортних шляхів, відповідних 
трудових ресурсів і споживачів готової продукції.

5. Під впливом даних чинників формується структура тваринни
цько-промислових комплексів. Вона Має галузевий (компонентний), 
функціональний, територіальний та організаційно-управлінський 
аспекти. Галузевий аспект відображає галузевий склад комплексу, а 
функціональний - взаємозв'язки і взаємоп ̂ порядкування різних під
приємств і виробництв, пов’язаних з виробництвом і переробкою 
тваринної продукції. Територіальний аспект характеризує процес 
формування різних форм зосередження на території області вироб
ництва та промислової переробки тваринної продукції. Організацій
но-управлінський аспект структури ТПК розкриває систему управ
ління процесами тваринницько-промислової інтеграції, враховуючи 
сучасні ринкові відносини.

6 . Територіальна організація ТПК передбачає синтез структу
рних відношень на території області і в окремих її регіонах, зо
крема виявлення форм зосередження виробництва та промислової 
переробки тваринної продукції, що здійснюється на підприємст
вах різних форм власності.

Виходячи із зазначених теоретичних положень, будується ло
гічна схема вивчення ТПК. Вона включає поетапність досліджен
ня проблем розвитку розміщення і територіальної організації різ
них структурних елементів ТПК. На першому етапі розробляють
ся теоретичні основи формування і функціонування ТПК. Цей 
етап має переважно узагальнюючий характер. У процесі дослі
дження необхідно встановити суть комплексу, чинники та прин
ципи його формування, обґрунтувати структуру і форми терито
ріальної організації ТПК. Це дає можливість на підставі опрацьо
ваних наукових джерел визначити методологічні принципи до
слідження і розробити конкретні підходи й методи цього процесу.
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При вивченні ТПК доцільно використати системно-структурний 
підхід. Він передбачає розгляд ТПК як територіально-виробничої 
системи, що складається із функціональних елементів. Такими 
елементами виступають усі підприємства, що входять до ТПК. 
Крім цього підходу, використовуються традиційні методи еконо- 
міко-географічних досліджень, статистичні методи, графічного та 
картографічного моделювання. На другому етапі проводиться 
аналітичне вивчення чинників формування і функціонування та 
структури ТПК області. Оскільки тваринництво опосередковано 
пов’язане з природним середовищем, то доцільно вивчати вплив 
його на систему кормовиробництва, специфіку кормових раціо
нів, особливості утримання худоби. В цьому аспекті важливе зна
чення має вивчення кліматичних особливостей території, ґрунто
вого покриву, структури .земельного фонду.

На формування ТПК впливають також соціально-економічні 
чинники: трудові ресурси, рівень розвитку тваринництва, плато
спроможний попит населення на тваринницьку продукцію, 
транспортні умови території. Ці чинники можуть прискорювати 
або сповільнювати розвиток тваринницько-промислової інтегра
ції, залежно не тільки від характеру економічної системи, але й 
умов розвитку територіального поділу праці. Група чинників ха
рактеризує функціонування ТПК. До них слід віднести: щільність 
розвитку виробничо-технологічних і територіальних зв’язків між 
сільськогосподарськими і промисловими підприємствами, транс
портні умови території, використання досягнень науки і техніки у 
виробництві і промисловій переробці тваринної продукції, впро
вадження ринкових відносин. Досить важливо на цьому етапі 
вивчення структури ТПК, при цьому використовується системний 
підхід і структурний аналіз. Відповідно до них, ТПК розглядаєть
ся як виробничо-територіальна система. На цьому етапі доцільно 
виділити ТПК території з існуючого економіко-географічного 
середовища.

Галузевий аналіз ТПК проводиться традиційно, виділяючи га
лузі та підприємства, які складають даний комплекс. Перш за все, 
аналізується тваринництво і його структура, виділяються провідні 
його підгалузі за поголів’ям, валовою і товарною продукцією, 
продуктивністю тварин, затратами на виробництво одиниці про
дукції. При цьому використовується порівняльний метод, метод 
середніх величин, динамічних рядів, кореляційний аналіз. В ре
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зультаті нагромаджується необхідний матеріал у вигляді аналіти
чних таблиць для аналізу розвитку та розміщення галузей тва
ринництва. При такому аналізі маємо дані, що дозволяють вияви
ти тенденції в диверсифікації галузевої структури тваринництва, 
а також рівень його розвитку.

Галузева структура не дає матеріалів про функціонування 
комплексу. Відомості про цей аспект беруть із аналізу функціо
нальної структури. Вивчення її найбільш доцільно проводити 
шляхом аналізу принципової графічної моделі окремо молоко- 
м’ясопромислових циклів. Тваринницько-промисловий цикл - це 
міжгалузеве поєднання підприємств, пов'язаних з виробництвом, 
промисловою переробкою тваринної сировини, а також виробни
цтвами, що обслуговують основний виробничий процес.

У процесі вивчення циклів передбачається з’ясування двох 
взаємопов’язаних питань, зокрема вивчити типи зв’язків між цик- 
лоформуючими виробництвами та збалансованість основних ви
робництв циклу. Аналізуються виробничо-технологічні зв’язки, 
сировинні, по матеріально-технічному забезпеченню, трудових 
ресурсах, обслуговуючі та інші. Для вивчення процесів функціо
нування циклу аналізуються потужності переробних підприємств 
га можливості виробництва сировини у сільському господарстві. 
Ці дані допомагають з ’ясувати їх збалансованість і розробити на
прямки усунення дисбалансу. Крім цього, розкриваються проб
леми комплексного використання відходів та забезпечення еколо- 
гічності навколишнього середовища, наявності у циклі необхід
них виробництв: основних, паралельних, супутніх, обслуговую
чих (М.М. Паламарчук, Т.М. Худякова, Ї.М. Пушкар).

В економіко-географічному плані найбільш важливим є аналіз 
територіальної структури ТПК. Вона відображає різні форми те
риторіального зосередження виробництва та промислової пере
робки тваринної сировини, що склалися внаслідок поглиблення 
спеціалізації та концентрації і д ії закономірності комплексності. 
Основними елементами цієї структури виступають елементарні 
тваринницько-промислові комплекси та кущі, підрайони, райони. 
У тваринницько-промислових комплексах виших ієрархічних рі
внів (підзональних, зональних) виділяються ще підзональні і зо
нальні ТПК. У межах адміністративних областей такі елементи не 
формуються.
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Елементарний тваринницько-промисловий комплекс - це по
єднання сировинної зони та промислового переробного підпри
ємства. В сучасних умовах формуються ще виробничі тваринни
цько-промислові комплекси, зв’язки яких не виходять за межі 
одного сільськогосподарського підприємства (цех по переробці 
молока, м ’яса і виробництва продуктів з них).

Поєднання елементарних ТПК на невеликій території (в ме
жах адміністративного району) формує територіальний тварин
ницько-промисловий кущ. В приміських зонах міст (особливо 
середніх і великих) виникають багатостадійні тваринницько- 
промислові комплекси. Прикладом їх може бузи приміський мо- 
локопромисловий комплекс м. Тернополя. На міський молокоза
вод, крім молока сировинної зони, поступають нерозфасовані мо- 
локогіродукти із Залозецького, Збаразького, Теребовлянського 
маслосирзаводів. На Тернопільському міськмолокозаводі смета
на, сир розфасовуються і постачаються у торгову мережу.

Сукупність елементарних ТПК і кущів формують тваринни
цько-промисловий підрайон. Виділення підрайонів може здійс
нюватись на основі відмінностей у величині валової продукції, 
ефективності виробництва її, або відмінностей у поголів’ї і про
дуктивності тварин. Такі дослідження дають можливість виявити 
територіальні відмінності у спеціалізації виробництва та промис
лової переробки його продукції, закономірності цього процесу.

На наступному етапі здійснюється синтез аналітичних матері
алів у територіальному аспекті, з ’ясовується роль управління й 
організації тваринницько-промисловою інтеграцією в області. Це 
характеризує сучасну територіальну організацію ТПК. Для синте
зу матеріалів найкраще використати синтетичну таблицю, в якій 
відобразити назву елементу територіальної структури великого 
масштабу (наприклад, підрайону) та його структурний склад 
(елементи нижчого ієрархічного рівня); величину виробництва 
тваринної продукції та її заготівлю;, потужності переробних під
приємств (річні), збалансованість по сировині; собівартість про
дукції, рентабельність виробництва. Ці дані лежать в основі виді
лення тваринницько-промислових районів в межах області і їх 
кількісної та якісної характеристики. Такий аналіз дозволить роз
робити конструктивні напрями вдосконалення територіальної ор
ганізації ТПК області.
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Розробка науково-методичних основ вивчення тваринницько- 
промислового комплексу має важливе значення не тільки для 
вивчення конкретно обласного ТПК, але й ТПК інших регіонів.
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Питання рекреаційного районування території Іва
но-Франківської області

Сьогодні господарство України орієнтується на розвиток, що 
спрямований на якнайповніше задоволення матеріальних і духов
них потреб людини. Це перш за все передбачає приведення стру
ктури економіки України у відповідність зі специфікою її терито
рій та необхідністю забезпечення державних і регіональних ін
тересів.

Щодо Івано-Франківської області, то роками ігноровані соці
альні пріоритети, екологічні блага та рекреаційні цінності при
звели до формування спотвореної на сьогоднішній день структу
ри господарського комплексу, в якому переважають природоекс-
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плуатуючі галузі. Територія ж області - один із давньоосвоєних 
регіонів України, вигідне географічне положення якого в поєд
нанні із багатою природно-ресурсною базою, значним трудовим 
потенціалом може слугувати провідним мотивом для екологічно 
обгрунтованого соціально-економічного рекреаційного освоєння.

Природні та історико-культурні передумови рекреації в області 
використовувались досить давно. Курортне будівництво в Передкар- 
патті відмічене ще в XVI ст. (першими були примітивні водоліку
вальні). До початку XX ст. склалася розгалужена мережа бальнео- і 
кл і матол і кувальних центрів у Передкарпатті (Черче, Немирів, Тата- 
рів, Жаб’є, Косів, Кути, Яремче, Микуличин, Ворохта). Перші в 
Україні туристські мандрівки невеликих груп почались у 1890 р., а 
масові походи стали практикуватись у 1900 р. Наприкінці XIX ст. 
гірська частина Карпат і Татр вивчалась членами Татранського то
вариства. Водночас членами цього товариства, зокрема 
М.Еміновичем, К.Савицьким та О.Скупневичем, було зроблено пер
ші спроби рекреаційного районування даної території.

Слід відзначити, що рекреаційне районування дозволяє вирі
шувати в найбільш загальній формі питання розміщення місць 
відпочинку в області, уможливлює певною мірою регулювання 
рекреаційного навантаження. Районування відображає об’єктивно 
існуючі реальності, однак результати його залежать від методів, 
масштабів і поставлених завдань досліджень. Рекреаційна оцінка 
повйнна проводитись з позицій комплексного вивчення природ
них особливостей території та соціально-економічних умов при 
обов’язковому врахуванні вимог охорони природи. В завдання 
районування входить не тільки виділення мережі районів, а також 
і з ’ясування причин відмінностей між районами, прогнозування 
еволюції районів і обгрунтування шляхів управління ними.

В існуючій літературі трактування сутності рекреаційного ра
йонування Н. М ироненко та М. Бс-чаров зводять головним чином 
до трьох основних класів [4].

1) Рекреаційний район - територія, придатна для організації 
відпочинку і туризму в силу наявності на ній рекреаційних 
ресурсів природного чи антропогенного характеру. При 
цьому іноді враховують оцінку положення території у від
ношенні до місць формування рекреаційних потреб, 
транспортну доступність.
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2) Рекреаційний район - територія зі спеціалізацією в рекреа
ційному обслуговуванні. Дане визначення трактує рекре
аційний район як галузевий економіко-географічний ра
йон. Воно базується на теорії територіального поділу пра- 
ці, що знаходить у рекреаційній географії досить яскравий 
прояв.

3) Рекреаційний рсійон як соціально-географічний - виділення 
базується на різноманітних позаекономічних підходах, пе
реважно соціологічних і соціолого-екологічних. Даний 
клас виявляє регіональну диференціацію рекреаційних по
треб і здійснює виділення територіальних систем відпо
чинку за соціологічними ознаками, зокрема з такими, як 
структура видів діяльності, оцінка їх за соціокультурним 
значенням.

У краєзнавчому дослідженні рекреаційної системи Івано- 
Франківської області ми зіткнулися з існуванням різних схем ре
креаційного районування однієї й тієї ж території, виконаних за 
різними критеріями і для різних потреб, зокрема для:

• визначення рекреаційного потенціалу при економічному 
обгрунтуванні перспективних планів розвитку господарства краї
ни загалом і області зокрема;

• з ’ясування можливостей організації і планування відпо
чинку;

• розміщення конкретних рекреаційних об’єктів;
• оцінки придатності території для різних видів рекреації 

(санаторно-курортної, оздоровчої, спортивної, лікувальної тощо);
• оцінки потенціалу рекреаційних ресурсів та можливості їх 

використання.
Так, в монографії М.І. Долішнього, М.С. Кудельмана та К.К. 

Ткаченко на території області в складі Південно-Карпатського 
рекреаційного підрайону виділяють тільки два вузли - Яремчан- 
сько-Ворохтянський і Косівський [2]. При цьому значну увагу 
приділено компактності розміщення рекреаційних закладів, наяв
ності і характеру використання рекреаційних ресурсів, враховує
ться також оцінка деяких природних умов.

Н.Ю. Недашківська виділяє на території області Західно- 
Прикарпатський підрайон із Яремчансько-Ворохтянським рекре
аційним вузлом та центром г. Говерли, Східноприкарпатський 
підрайон з рекреаційним центром басейну Черемошу і Централь
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ноприкарпатський підрайон з Косово-Верховинським рекреацій
ним вузлом. Окремі вузли виділено за межами даних підрайонів: 
Івано-Франківський вузол примісі.кого типу, Черченський рекре
аційний вузол на північній окраїні області, Коршівський - знахо
диться між окремими підрайонами [3].

П.А. Трибун пропонує виділити окремі рекреаційні зони за 
використанням лісових ресурсів, враховуючи економічні й еколо
гічні чинники. Це ліси в долині р. Бистриці Солотвинської, р. 
Дністер, Білого і Чорного Черемошів, а також зелені зони Косів- 
ського, Коломийського та інших районів [6].

Б. Голояд [1] наголошує на вагомому рекреаційному значенні 
Карпатського державного природного національного парку, при
датності середньогірних і високогірних видів ландшафтів для 
спорадично-епізодичного відпочинку. Із гірсько-долинних ланд
шафтів найбільш придатними для рекреації вважаються «ґорган- 
ські долини», а другим важливим рекреаційним районом - Гу
цульську Верховину з долинами Білого й Чорного Черемошу.

Проаналізувавши існуючі наукові праці, про які мова йшла 
вище, а також праці Г. Д. Гуцуляка, П. М. Біксея, О. М. Адаменка 
та інших вчених, що розглядали дану проблематику, ми бачимо, 
що територія Івано-Франківської області надзвичайно сприятлива 
для розвитку рекреаційно-оздоровчого комплексу. Саме тому 
очевидною є й економічна ефективність від розвитку досліджува
ної галузі. На жаль, до цього часу зазначеній сфері не приділя
лось належної уваги, через що й відсутні в існуючих досліджен
нях необхідні об’єктивні дані, аналізи і оцінки потенційної при
датності природних комплексів регіону.

Загалом, існуючі рекреаційні районування не розкривають по
вністю природних можливостей краю, оскільки проводились в 
різних територіальних (в т. ч. картографічних) масштабах та з 
різною метою. Оскільки зараз важливим є питання створення по
вноцінної індустрії рекреації взамін незбалансованого рекреацій
ного комплексу, виникає потреба у вивченні потенційних можли
востей природних комплексів області з метою виділення рекреа
ційних зон [5 ].

З іншого боку, у зв ’язку з переважанням в районуванні еко
номічного підходу, на певних територіях спостерігається антро
погенне перевантаження. Тому на даному етапі розвитку рекреа
ційної системи області виникла потреба у вивченні потенційних
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можливостей природних комплексів області з метою виділення 
рекреаційних зон. Основою рекреаційного районування, на наш\ 
думку, повинна стати не тільки наявність тих чи інших рекреа
ційних ресурсів, а й еколого-економічний аналіз території, при 
якому доречно було б звернути увагу, зокрема, на:

• необхідність збереження унікальної природи Карпат, яка 
зазнала в порівнянні з іншими регіонами менших втрат, а в окре
мих місцях зберегла свій первісний стан;

• можливість створення широкої мережі спеціалізованих 
оздоровниць для населення, котре постраждало від радіоактивно
го забруднення на базі значних запасів мінеральних вод для ліку
вання радіаційних захворювань;

• норми і ліміти рекреаційного навантаження;
• можливість розширення зайнятості населення, що особли

во доцільно в гірських районах, де надзвичайно актуальна дана 
проблема;

• розвиток народних промислів, для яких можливо створити 
ринок збуту продукції;

• наявну матеріальну базу, що представлена різноманітними 
рекреаційними об’єктами, та перспективу будівництва нових;

• існуючі туристські маршрути, а також прокладення нових 
нетрадиційних (використавши старі вузькоколійки для трамвай
них екскурсій), відновлення кінних туристських походів у горах 
та водних сплавів на плотах тощо.
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УДК 911.10

Валерій Руденко

Картографування величніш стартового мінерально- 
го, водного, земельного, лісового, фауністичного та 

природно-рекреаційного потенціалів України

Картографічна оцінка природно-ресурсного потенціалу (ПРП) 
України є одним з найважливіших результатів географічного ана
лізу і синтезу її природних продуктивних сил, а разом з тим, і го
ловним інструментарієм для виявлення й обгрунтування основних 
закономірностей розвитку' та взаємодії природних і суспільних 
комплексів і систем [1-4].

У пропонованій публікації основна увага звернута на карто
графічний покомпонентний аналіз величини важливіших складо
вих ПРП - мінерального, водного, земельного, лісового, фауніс
тичного, природно-рекреаційного потенціалу. У зв'язку з вели
ким обсягом оцінкової інформації про ПРП держави наведені 
картосхеми узагальнюють особливості потенціалу основних видів 
природних ресурсів, як правило, на рівні природно-господарських 
регіонів і тих адміністративних областей України, де той чи ін
ший вид ресурсу є домінантним.

Мінеральний потенціал. Отримані в процесі картографічної 
оцінки мінерального потенціапу результати є наочним підтвер
дженням наявності значних географічних відмінностей у величи
ні, структурі, різноманітності, рівнях забезпеченості населення та 
умовній продуктивності корисних копалин держави.

За величиною мінерального потенціалу в Україні вирізняється 
Східний економічний макрорайон, де зосереджується близько 9/10 
всіх ресурсів, потім йдуть Західний (8/3 %) та Південний райони. В 
межах Східного макрорайону пеіред ведуть Донбас (54%) і Промис
лове Придніпров’я (29%), а серед адміністративних областей - Доне
цька (32%), Дніпропетровська (27%) та Луганська (23%). Варто від
значити за величиною мінерального потенціалу такі адміністративні 
райони, як Криворізький, Новомосковський, Павлоградський, Амв- 
росіївський, Шахтарський, Красноармійський.

У внутрішньокомпонентній структурі мінерального потенціалу 
України паливно-енергетичні та металічні корисні копалини займа
ють майже 89%, потім йдуть будівельні матеріали, нерудна сировина
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дія  чорної металургії та гірничо-хімічна сировина. Цікаво простежи
ти особливості внутрішньокомпонентної структури мінерального 
потенціалу по трьох найбагатших на корисні копалини областях 
держави. Так, паливно-енергетичний ресурсний комплекс у Донець
кій області скаадає 92%, у Дніпропетровській - 51, у Луганській - 
98%; металічний - відповідно - 0,2, 46 і менше 0, %; нерудна сирови
на для иорної металургії - в Донецькій області - 3,6%, Дніпропетров
ській -1,1% , Луганській - менше 0,1%; будівельні матеріали: 2,9% - у 
Донецькій, 1,9 - у Дніпропетровській, 1,7% - у Луганській областях. 
Для порівняння: в Автономній Республіці Крим, що займає в Україні 
сьоме місце за величиною мінерального потенціалу, на паливно- 
енергетичні ресурси припадає всього 2,7%, на металічні - 44,1%, не
рудну сировину для чорної металургії - 31,9% і на будівельні матері
али - 21,3%.

З наукової і прикладної точок зору важливо проаналізувати 
місце мінерального потенціалу в структурі інтегрального ПРП. У 
Східному економічному макрорайоні корисні копалини - основ
ний природний ресурс (53,5%), у Західному - п ’ятий за значенням 
після земельних, водних, природних рекреаційних і лісових 
(7,0%) і четвертим (після земельних, водних, природних рекреа
ційних) ресурсом у Південному районі (5,12%).

Варто назвати і адміністративні райони, де корисні копалини 
домінують в інтегральному ПРП. Це райони: Васильківський, 
Верхньодніпровський, Криворізький, Нікопольський, Новомос- 
ковський, Павлоградський, Петропавлівський (Дніпропетровщи
на), Амвросіївський, Артемівський, Добропільський, Красноар- 
мійський, М ар’їнський, Олександрівський, Старобешівський, 
Шахтарський, Ясинуватський (Донеччина), Василівський і Ток- 
мацький Запоріжжя, Антрацитівський, Краснодонський, Кремін- 
ський, Лутугинський, Перевальський, Попаснянський, Свердлов- 
ський і Слов’яносербський (Луганщина), Кременчуцький (Полта
вщина), Балаклійський, Зміївський, Кегичівський (Харківщина), 
Калуський (Івано-Франківщина), Світловодський (Кіровоградщи- 
на), Дрогобицький, Сокальський, Яворівський (Львівщина), Вар- 
винський і Срібнянський (Чернігівщина), Кіровський і Ленінсь
кий (Автономна Республіка Крим) (див., як приклад, рис.1).

Водний потенціал. Географічні відмінності в освоєнні водного 
потенціалу України, як видно з поданих картосхем, виражені у мен
шій мірі в порівнянні з корисними копалинами, проте і в даному ви-
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надку вони значні. Насамперед, па відміну від мінерального потенці
алу, у водноресурсному комплексі виразно простежується тенденція 
зростання ролі і значення західних районів держави. Так, саме в од- 
поіменному економічному макрорайоні України зосереджується 46% 
всього водного потенціалу республіки, в той час як у Східному - ли
ше 32 /о , а в Південному - 22%. Серед областей за величиною місце
вих водних ресурсів провідне місце посідають Львівщина (6,5% від 
України в цілому), Закарпаття (5.9), Івано-Франківщина (5,8), а серед 
адміністративних районів - Рахівський ( 1,1%), Надвірнянський 
(0,9%), Міжгірський (0,8%).

У внутрішньокомпонентній структурі водного потенціалу 
України 97,6% припадає на “водні ресурси як технологічну сиро
вину народного господарства” (у тому числі 59% - на місцевий 
стік) і лише 2,4% - на гідроенергетичний потенціал. Цікаво від
значити, що частка гідроенергетичного потенціалу зростає у За
карпатській області до 7,9%, Дніпропетровській -  до 6,8%, Запо
різькій - до 5,8%.

Водний потенціал є другим після земельного у Західному 
економічному макрорайоні (16,7%), як і в Південному (18,7%), 
тоді як у Східному економічному макрорайоні він займає третє 
місце після мінерального і земельного (8,2).

Є в Україні дві області (Закарпатська й Івано-Франківська) і 
21 адміністративний район, де водні ресурси - основне природне 
багатство краю. До них належать райони: Олевський (Житомир
щина), Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Рахівський і Тя- 
чівський (Закарпаття), Богородчанський, Верховинський, Долин- 
ський, Надвірнянський, Рожнятівський (Івано-Франківщина), 
Жидачівський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський, 
Турківський (Львівщина), Путильський (Чернівеччина), Веселів- 
ський і Кам’янсько-Дніпровський (Запоріжжя), Красноперекоп- 
ський, Нижньогірський (Автономна Республіка Крим); останні 
чотири райони - за рахунок транзитного стоку Дніпра. ІЦе у 272 
адміністративних районах України (тобто майже в половині від їх 
загальної кількості) водні багатства є другим після домінантного 
видом природних ресурсів.

Таким чином, матеріали картографічної і еколого-еко.чомічноі 
оцінки водного потенціалу озброюють управлінців, науковців, 
освітян, студентів і учнів надзвичайно важливою інформацією
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про стан та географічні закономірності розвитку водних багатств 
нашої Вітчизни (див. рис. 2).

Земельний потенціал держави - основа її природно-ресурсної 
могутності. Він становить 44,38 % сумарного ПРП України і є 
основним природним багатством у 20 адміністративних областях 
республіки. 43,5 % земельного потенціалу держави зосереджено у 
Західному економічному макрорайоні, 36,4 % - у Східному, 20,1 
% - у Південному. У таких областях, як Полтавська, Сумська, 
Вінницька, Кіровоградська, Тернопільська, Хмельницька, Черка
ська, Миколаївська, Одеська і Херсонська, земельний потенціал 
рівний або більший 2/3 сумарного ПРП. Найбільший потенціал 
земельних ресурсів сконцентрований на Вінниччині, Одещині, 
Полтавщині, Київщині, Харківщині, що зосереджують 28,5 % від 
всеукраїнського показника.

У внутрішньокомпонентній структурі потенціалу переважаю
че значення мають орні землі, за ними йдуть землі під багаторіч
ними насадженнями і природні кормові угіддя.

Варто звернути увагу на величину земельного потенціалу в розрі
зі адміністративних районів України. Як видно з легенд зображених 
нижче картосхем, великим земельним компонентом характеризую
ться ті адміністративні райони, де його обсяг перевищує 1 % о  від ін
тегрального ПРП. В Україні таких районів 145. Найбільше їх у Він
ницькій області -  13 (див. рис. 3), Автономній Республіці Крим - 12, 
Дніпропетровській - 11, Київській - 10, Одеській, Запорізькій і 
Херсонській областях - по 9. Такі ж адміністративні райони, як Ве- 
ликоновосілківський (Донецька), Уманський (Черкаська), Красног- 
вардійський, Первомайський, Сакський, Сімферопольський (Авто
номна Республіка Крим), мають земельний потенціал, що перевищує 
2%с від інтегрального ПРП України.

У більш як 400 адміністративних районах держави, тобто у 
4/5 від їх загальної кількості, земельний потенціал -  домінантний 
серед покомпонентних (часткових) ПРП. А в таких областях, як 
Сумська, Вінницька, Волинська, Київська, Тернопільська, Хме
льницька, М иколаївська, Одеська, Херсонська, земельний потен
ціал є переважаючим видом в усіх адміністративних районах. 1 
лише в п’ятьох областях України (на Дніпропетровщині, Донеч
чині, Луганщині, у Закарпатті та на Івано-Франківщині) земель
ний потенціал поступається у перших трьох - мінеральному, а у 
двох останніх областях - водному потенціалу.
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Отже, орні землі, природні кормові угіддя, землі під багаторі
чними насадженнями специфічно в кожному конкретному районі 
України і з різною інтенсивністю визначають сучасний стан та 
перспективи подальшого суспільного розвитку.

Лісовий потенціал. Хоча частка лісового потенціалу в компо
нентній структурі сумарного ПРП України становить лише 4,2%, 
його еколого-економічне значення в природно-ресурсному комп
лексі держави важко переоцінити.

За абсолютною величиною лісового потенціалу в країні від
значаються території Західного макрорегіону - 32,6%о, потім 
ідуть лісові масиви Східного (7,1%о) і Південного (1,97%о) макро- 
регіонів. Як виразно засвідчують подані нижче картмоделі, серед 
адміністративних областей перед ведуть Закарпаття (зокрема Ра- 
хівщина, Тячівщина, М іжгір’я. Великоберезнянщина, Іршавщи- 
на), Львівщина (Сколівщина, Дрогобиччина, Стрийщина, Яворі- 
вщина), Івано-Франківщина (Долинщина, Надвірнянщина, Рож- 
нятівіцина, Верховиніцина, Косівщина), Житомирщина (Овруч- 
чина, що має найбільший серед адміністративних районів Украї
ни лісовий потенціал, Новоград-Волинщина), Рівненщина, Во
линь, Чернігівщина (див. рис. 4). Невеликий лісовий потенціал 
мають Миколаївська (0,13%о), Запорізька (0,26), Херсонська (0,3), 
Дніпропетровська, Одеська та Кіровоградська області. Особливо 
це стосується Березнегуватського, Снігурівського, Єланецького, 
Фрунзівського, Генічеського, Нижньосірогозького, Новотроїць- 
кого, Чаплинського районів.

Цікаво простежити за територіальними особливостями розпо
ділу частки лісового потенціалу в структурі сумарного ПРП тери
торії районів і областей України. Так, якщо в Івано-Франківській 
області лісовий потенціал займає 17,6% в сумарному ПРП, Закар
патській - 17,4, Волинській - 16,2, Рівненській - 16,1, Житомирсь
кій і Чернівецькій - 12,6%, то в таких областях, як Дніпропетров
ська цей показник опускається до 0,3%, Донецькій - 0,4, Микола
ївській - 0,5, Запорізькій - 0,7, Луганській - 0,8%. Отже, картогра
фічна візуалізація еколого-економічної оцінки лісового потенціа
лу є наочним підтвердженням необхідності розробки чіткої тери
торіально диференційованої загальнодержавної політики у галузі 
управління розвитком і розміщенням лісогосподарських компле
ксів України.
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Фауністичний потенціал. Картографічна оцінка величини фауні
стичного потенціалу і йош місце серед інших природних ресурсів в 
і інтегральному ПРП України дозволяє досить чітко виявити геогра
фічні закономірності розвитку досліджуваного об’єкта.

По-перше, за величиною оцінки виділяються центральні і пів
денні області держави, що прилягають до Дніпра. Це, насамперед, 
Полтавщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Черкащина, Запорі
жжя, що поєднують свої багаті медоносні угіддя з порівняно висо
кою рибопродуктивністю дніпропетровських водосховищ.

По-друге, звертають на себе увагу відносно низькі показники 
фауністичного потенціалу в карпатських і західноукраїнських 
регіонах країни, які через свою високу залісненість, здавалося б, 
мають набагато кращі умови для розвитку фауни, ніж південні і 
центральні райони. Однак ніякого парадоксу в даній ситуації тут 
немає. Лісові біогеоценози мають значно нижчу нектаропродук- 
тивність, ніж сільськогосподарські культури Лісостепу і Степу 
України, адже саме медоносні угіддя визначають рівень розвитку 
фауністичного потенціалу держави.

Частка фауністичних ресурсів в інтегральному ПРП України, 
як свідчать обласні картосхеми, змінюються в інтервалі від 0, 1% і 
менше (Закарпатська, Івано-Франківська, Донецька області) до 
1,2% (Полтавська, Херсонська). На картосхемах адміністратив
них районів цей діапазон значно ширший - від 0,02% і менше 
(Буський, Старовижівський, Тячівський та інші райони) до 5,8% 
по Новотроїцькому району, 3,6 - по Машівському, 2,4 - по Запорі
зькому, Новобузькому районах.

Еколого-економічна і картографічна оцінки стартового фауні
стичного потенціалу дозволяють, таким чином, об’єктивізувати 
природно-ресурсні передумови розвитку суспільно-
територіальних комплексів і систем (див. рис. 5).

Природно-рекреаційний потенціал. У географічному розподі
лі величини природно-рекреаційного потенціалу України за мате
ріалами його картмоделювання чітко прослідковуються такі дві 
тенденції.

Перша - два основних природних регіони (Українські Карпати і 
Азово-Чорноморськеч узбережжя) зосереджують більше половини 
всього природно-рекреаційного потенціалу держави (див. рис. 6).

Друга - природно-рекреаційний потенціал України концентрує
ться навколо міст-мільйонерів і великих міст. Так, лише у Київській,
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Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській обіастях 
акумулюється близько 1/3 його сумарного обсягу. Причому.* якщо 
для Криму, Одещини, Закарпаття в структурі природно- 
рекреаційного потенціалу частка ресурсів санаторно-курортного лі
кування зростає від 1/3 до 3/5, то їх значення серед природно- 
рекреаційних багатств Київської, Харківської, Дніпропетровської. 
Донецької, Луганської областей послідовно зменшується від 1/3 до 
1/6. Це пояснюється насамперед зростанням ролі в середовищі рек
реантів міст-мільйонерів і великих міст ресурсів відпочинку та тури
зму, зокрема так званих “поїздок вихідного дня”.

Важливо назвати також серед адміністративних районів 
України ті, де природно-рекреаційний потенціал є першою (осно
вною) складовою інтегрального ПРП. До них належать Чорно
морський район (Автономна Республіка Крим), місто Чернівці, 
Косівськнй (Івано-Франківська область), Мукачівський, Сваляв- 
ський, Хустський райони (Закарпатська), Харківський Харківсь
кої, Першотравневий (Донецька область). Ще в 54 адміністратив
них районах України природні рекреаційні ресурси є другим за 
важливістю багатств.

Еколого-економічна і картографічна оцінки стартового ПРП 
України дозволяють, таким чином, об’єктивізувати природно- 
ресурсні передумови розвитку суспільно-територіальних компле
ксів і систем.
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ЮВІЛЕЙ ПРОФЕСОРА АНАТОЛІЯ ЙОСИПОВИЧА
ШВИДЕНКА

25 березня 1999 року виповнилося 75 років-з дня народження і 
60 років з початку трудової діяльності доктору сільськогосподар
ських наук, професорові кафедри економічної географії, видат
ному вченому і талановитому педагогу -  Швиденку Анатолію 
Йосиповичу.

Анатолій Йосипович -  особистість виняткова і неординарна. 
Інтелігентний, толерантний, мудрий, завжди усміхнений і добро
зичливий, він надихає своєю енергією та працездатністю. Весь 
життєвий і творчий шлях Анатолія Йосиповича пройшов у боро
тьбі за кращу долю свого народу.

Народився Анатолій Йосипович Швиденко у мальовничому 
селі Нова Гребля Ж ашківського району Черкаської області у сім’ї 
вчителя. Закінчивши семирічку, вступив до Лісового технікуму в 
смт Кочеток, що на Харківщині. Щодо вибору майбутньої профе
сії сумнівів просто не виникало: любов до всього живого, до при
роди, до рідної землі покликала Анатолія Йосиповича в дорогу до 
романтичної професії.

Але закінчити технікум в Україні йому вже не вдалося -  по
чалась Велика Вітчизняна війна. Тому завершував навчання й 
отримав кваліфікацію техніка-лісовода в Оренбурзькій області, 
куди евакуювалась частина студентів на чолі з викладачем А.Г. 
Скіпа. Закінчивши технікум, за розподілом почав працювати в 
одному з лісництв Уфімського республіканського управління лі
соохорони і лісонасаджень (Башкирія). Там пропрацював лише 2 
місяці: 20 серпня 1942 року, отримавши повістку, потрапив до 
Севастопольського училища зенітної артилерії.

Воювати А.Й. Ш виденко почав у лейтенантському званні у 
складі 975-го зенітно-артилерійського полку. З боями пройшов 
всю Україну. Згадує битву на Курській дузі, як визволяли Біло
пілля, Чернігів, як форсували Дніпро, а потім відвойовували На- 
родичі, Коростень, Новоград-Волинський, Рівне. Захищаючи 
Сандомирський плацдарм, був серйозно поранений і з контузією 
пролежав у госпіталі понад два місяці. За бої на Сандомироькому 
плацдармі нагороджений бойовим орденом Червоного Прапора.

Радісну звістку про перемогу над ворогом Анатолій Йосипо
вич зустрів у Празі у званні капітана, командира окремої куле-
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ментної роти. Крім ордена Червоного Прапора, груди ветерана 
прикрашають ордени Червоної Зірки, Великої Вітчизняної війни; 
бойові медалі “За звільнення Праги” та “За перемогу у ВВВ”„ 
Слід згадати ще 12 пам’ятних ювілейних нагород та відзнак за 
добросовісну сумлінну працю. А 18 березня 1998 р. Указом Пре
зидента України А.Й. Швиденка в числі інших ветеран і в- 
учасників бойових дій був нагороджений “Медаллю Жукова”.

Після війни Анатолій Йосипович у 1946 р. став студентом 
Київського Лісогосподарського інституту, закінчивши який за 
розподілом поїхав до Одеського управління лісового господарст
ва. Тут він зустрів свою долю -  майбутню дружину -  Раїсу Ми
хайлівну.

З листопада 1951 р. почав працювати у Чернівцях та області 
на різних посадах. А з 1953 по 1959 р. очолював Управління лісо
вого господарства Чернівецької області. У 1958 р., відмінно скла
вши іспити, поступив до аспірантури Українського науково- 
дослідного інституту лісового господарства, що в м. Харкові, од
нак через втручання партійних органів був недопущений до 
навчання за “антшіартійну поведінку” .

У 1960 р. А.Й. Швиденко, працюючи ведучим спеціалістом 
тресту “Чернівціліс”, вдруге вступив до аспірантури і продовжив 
роботу над дисертацією.

Згодом Анатолій Йосипович за власним бажанням пішов пра
цювати на кафедру економічної географії ЧДУ. В цей час разом зі 
своїми колегами розробив методику і здійснив ґрунтово- 
лісотипологічні дослідження Хотинського держлісгоспу. Така 
робота в Україні проводилась вперше.

30 січня 1967 р. захистив дисертацію “Ялицеві ліси Буковини 
та їх відновлення” . В 1969 р. проф. Горшенін запропонував Ана
толію Йосиповичу Швиденку стати доцентом Львівського лісоте
хнічного інституту, де він пропрацював до 1981 р. У цьому ж році 
переїхав до Білоцерківського сільськогосподарського інституту, 
де 5 років пропрацював доцентом кафедри землеробства.

З 1986 р. Анатолій Йосипович обійняв посаду заступника ди
ректора заповідника “Розточчя”, що-у Яворівському районі Льві
вщини. Анатолій Йосипович Швиденко був одним із перших, хто 
рішуче виступив проти незаконних рубок цінних порід деревини 
у заповіднику. Принциповим, наполегливим Анатолій Йосипович
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був все своє життя. Ніколи не йшов на компроміси ЗІ СВОЄЮ СОВІС
ТЮ  і відкрито заявляв про свої переконання.

Наприкінці 1989 р. успішно захистив докторську дисертацію, 
над якою працював понад 10 років. Екологічні основи лісового 
природокористування, лісівництво і географія лісових ресурсів, 
шляхи гармонізації взаємовідносин людини з природою в цілому 
-  ось сфера наукових інтересів вченого в останнє десятиріччя.

У 1991 р. Анатолій Йосипович повернувся на кафедру еконо
мічної географії ЧДУ, з якою пов’язав свою долю з далеких шес- 
тидесятих років з перервами до нинішніх днів. Саме тут на кафе
дрі він отримав вчене звання професора, активізував наукову ро
боту, брав активну участь у створенні нової для факультету спе
ціальності “Менеджмент природоохоронної діяльності”. У твор
чому доробку професора А.Й. Швйденка 104 публікації, з них 
понад 20 підручників, монографій, навчальних посібників. Підру
чник “Лісова пірологія” перекладений іспанською мовою і реко
мендований для впровадження на Кубі, в Іспанії, інших іспаномо
вних країнах.

До свого ювілею Анатолій Йосипович підійшов на злеті своєї 
творчої діяльності. Як наставник, як справжній Вчитель, визнач
ний науковець, Анатолій Йосипович є прикладом для його бага
тьох послідовників і учнів. Викликає повагу і симпатію його оп
тимізм, віра в людей і людяність,

З нагоди славного ювілею колектив кафедри економічної гео
графії, географічного факультету й університету в цілому щиро 
вітає Анатолія Йосиповича і бажає йому міцного здоров’я, щастя, 
залишатись таким же молодим, енергійним, діловим.

Зичимо наснаги на нові творчі плани, бажаємо нових учнів і 
всіляких гараздів! Живіть у  мирі й злагоді!!!

Кафедра економічної географії ЧДУ.

Редколегія випуску “Наукового вісника Чернівецького дер
жу н і верситету”
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Я .І .  Ж У П А Н С Ь К И Й  -  В Ч Е Н И Й ,  П Е Д А Г О Г ,  Н А С Т А В Н И К

27 червня 1999 року виповнюється 65 років Ярославу Івановичу 
Жупанському, доктору географічних наук, професору, академіку АН 
ВШУ, завідуючому кафедрою географії і картографії України Черні
вецького державного університету ім. Ю. Федьковича.

Народився ЯЛ. Жупанський у с. Перерів Коломийського ра
йону Івано-Франківської області в селянській родині. Навчався у 
Перерівській початковій та Корницькій середній школах (1941- 
1951 рр.). У 1951 р. вступив на географічний факультет Черніве
цького державного університету, який закінчив із відзнакою у 
1956 році. Працював учителем географії у Дрогобицькій області, 
начальником сектора статистичного управління Івано- 
Франківської області.

З 1958 р. доля Ярослава Івановича пов’язана з Чернівецьким 
університетом. Тут розкрилися творчі здібності вченого, педаго
га, керівника. У 1981 р. захистив дисертацію на здобуття науко
вого ступеня доктора географічних наук, з 1983 р. -  професор, з 
1993 р. -  член-кореспондент Української екологічної Академії 
наук, з 1994 р. -  академік Академії наук Вищої школи України, з 
1996 р. -  член Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

Результати наукової діяльності викладені більше, ніж у 250 
наукових працях, серед яких близько 20 монографій, підручників, 
посібників. Під його редакцією вийшли у світ десятки статей і 
збірників наукових праць. Основні праці присвячені питанням 
теорії тематичного картографування, картографічному моделю
ванню територіально-виробничих комплексів, історії та методо
логії географічних досліджень і географічної науки в Україні, 
географії промисловості та трудових ресурсів, географічному 
краєзнавству, методиці викладання географії у вищій і середній 
школах.

Великий внесок зроблений Ярославом Івановичем у вихован
ня наукової молоді. Лекції, підготовлені та прочитані ним у Чер
нівецькому університету, характеризуються науковою глибиною і 
практичною спрямованістю. Успішно здійснює керівництво аспі
рантурою, під його керівництвом виконано й успішно захищено 7 
кандидатських дисертацій (В. Джаман, П. Чернега, М. Потокій, В. 
Круль, Лажнік, М. Жук). Значну увагу надає забезпеченню 
навчального процесу у вищій та середній загальноосвітній шко
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лах. Під керівництвом та за безпосередньою участю ЯЛ. Жупан- 
ського видано низку підручників, посібників, атласів та іншої ме
тодичної літератури для вищої і середньої школи. В 1982 р. Яро
славові Івановичу присвоєно звання відмінника народної освіти, а 
в 1995 р. -  відмінника освіти України. В 1988 р. -  Почесною Гра
мотою Президії Верховної Ради України, в 1996 р. -  премією їм. 
О. Поповича.

У 1967-1973 рр. і 1984-1989 рр. Я.І. Жупанський обирався де
каном географічного факультету, 5 років очолював заочний педа
гогічний факультет (1979-1984 рр.), виконував обов’язки прорек
тора ЧДУ з наукової роботи (1982 р.). Завідував кафедрою фізич
ної географії і картографії (1984-1988 р.) та кафедрою економіч
ної географії (1988-1990 рр.). Був організатором створення кафе
дри географії і картографії України і в 1990 р. став першим її за
відувачем.

Я.І. Жупанський успішно поєднує наукові дослідження, кері
вництво кафедрою з великою науково-організаторською і гро
мадською роботою. Двічі обирався депутатом Чернівецької місь
кої ради. Він є членом двох спеціалізованих рад по захисту док
торських і кандидатських дисертацій, експертом ВАКу України, 
обирався заступником Голови Вченої Ради Українського геогра
фічного товариства, очолює секцію географії відділення наук про 
Землю Академії наук Вищої школи України, член національного 
комітету географії України, член Українського національного 
комітету з географічних назв, почесний член Українського гео
графічного товариства. В 1998 р. обраний Почесним громадяни
ном с. перерів. Входить до складу редколегій “Українського гео
графічного журналу”, журналу “Зелені Карпати”, “Наукового віс
ника Чернівецького держуніверситету. Серія: Географія”, міжві
домчого наукового збірника “Економічна і соціальна географія”, 
“Наукових записок Тернопільського педагогічного університету. 
Серія: Географія”, “Навчального атласу України”, “Атласу Івано- 
Франківської області”, “Атласу Чернівецької області”, консуль
тант “Географічної Енциклопедії України”.

Неодноразово обирався членом журі державних учнівських 
олімпіад з географії; двічі входив до складу журі Всеукраїнського 
конкурсу “Вчитель року” з номінації “Географія”.

Заслуги вченого відзначені державними нагородами, медаля
ми, грамотами.
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Свій ювілей Ярослав Іванович зустрічає у розквіті творчих 
сил, продовжуючи цілеспрямовано і з високою віддачею розвива
ти історичну географію України, географічне краєзнавство і те
матичну картографію.

Колеги, учні та студентська молодь вітають свого Вчителя зі 
славним ювілеєм, бажають творчого довголіття, міцного здо
ров’я, здібних учнів.

З роси та води Вам, шановний ювіляре!!!

Деканат географічного факультету ЧДУ

Редколегія випуску “Наукового вісника Чернівецького дер
жуніверситету”
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