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БАКІВЦІ - НОВИЙ РОЗРІЗ ВІДКЛАДІВ ЛЕСОВО-ГРУНТОВОЇ СЕРІЇ
НЕОПЛЕЙСТОЦЕНУ ГОРОХІВСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

Бончковський О. С.
Київський національний університет ім. Т. Шевченка
Здійснено макроморфологічний та гранулометричний аналіз відкладів лесово-грунтової серії в розрізі Баківці
(Волинська обл.). Виділено завадівський та потягайлівський грунтові комплекси, стратиграфічна позиція яких
встановлена в національній та регіональній стратиграфічних схемах. Для розчленування стратонів застосовані елементи
палеокріологічного аналізу. Досліджено ярмоленецьку, лановецьку та збаразьку фази палеокріогенезу.
Ключові слова: викопні грунти, палеокріогенез, гранулометричний аналіз, палеогеографічні реконструкції.
Ключові слова: викопні грунти, палеокріогенез, гранулометричний аналіз, палеогеографічні реконструкції.

Вступ: Четвертинні відклади Волинської
височини стали об'єктом стратиграфічних та
палеогеографічних досліджень ще із середини ХІХ
ст. Вперше їх вивченням займалися М.П. Барбот
де Марні (1865), М.Й. Криштафович (1902), П.А. Тутковський (1899), В.Д. Ласкарєв (1914), О.Г. Набоких (1911), А.А. Красюк (1912), В.І. Крокос
(1926), Ю.І. Полянський (1929), а у другій половині
ХХ ст. ? І.Л. Соколовський (1955), В.Г. Бондарчук
(1959, 1963), М.Ф. Веклич [6], М.Ф. Веклич та ін.
[7]. Найґрунтовніші комплексні дослідження
започаткував А.Б. Богуцький [1-3], створивши
регіональну стратиграфічну схему, що включає
дубнівський, горохівський, тернопільський,
коршівський, луцький, сокальський та інші викопні
педокомплекси. Схема початково була розроблена
на основі вивчення понад 10 опорних розрізів Волині
та Поділля (Рівне, Басів Кут, Дубно, Горохів 1, 2,
Коршів, Бояничі та ін.), в яких досліджено
морфологію викопних грунтів, їх гранулометричний,
хімічний, палінологічний склад, вивчено інженерногеологічні характеристики відкладів. А.Б.
Богуцький вперше на Україні визначив окремі
палеокріогенні етапи, які мають визначене
стратиграфічне положення: красилівський,
рівненський, басівкутський, торчинський, збаразький, ярмоленецький, лановецький та інші. Дубнівський та горохівський педокомплекси вивчав
А.Й. Цацкін [13], палеокріогенез пізнього плейстоцену - В.П. Нечаєв [10]. Інженерно-геологічному
дослідженню лесово-грунтової серії регіону із
застосуванням палеопедологічного та палеокріологічного методів присвячено праці П.К.
Волошина [8]. Дуже продуктивними є дослідження
лесово-ґрунтової серії Волинської височини
впродовж останнього десятиліття, які проводилися
Львівським університетом імені Івана Франка за
координації А.Б. Богуцького у співпраці із
польськими дослідниками та четвертинниками із

інших наукових центрів України [15]. До вивчення
стратиграфії та палеогеографії плейстоцену за
даними мікроморфологічного аналізу викопних
ґрунтів долучилася Н.П. Паламарчук [11]. Нині
на Волині виявлено нові розрізи із детальною
стратифікацією середньонеоплейстоценових
кліматолітів. Їх дослідження виконане нами за
стратиграфічною схемою четвертинних відкладів
України [7].
Район дослідження знаходиться у східній
частині Горохівської лесової височини з абсолютними відмітками межиріч 200-290 м та глибиною
ерозійного врізу до 50-70 м. Клімат помірноконтинентальний: із м'якими зимами (середня
температура січня -4,7), відносно прохолодним
літом (середня температура липня +18,3),
кількістю опадів 620 мм, коефіцієнтом зволоження
> 1. У ґрунтовому покриві переважають чорноземи опідзолені, чорноземи неглибокі малогумусні,
темно-сірі та сірі опідзолені ґрунти. У заплавах та
балках поширені гідроморфні ґрунти. Широколистяно-лісова рослинність району дослідження
через антропогенний вплив трансформувалася у
лісопольову.
Мета: дослідити особливості стратиграфії
відкладів, педогенезу та кріогенезу середнього та
пізнього неоплейстоцену Волинської височини на
прикладі розрізу Баківці.
Виклад основного матеріалу: Розріз
знаходиться на корінному схилі правої притоки
Стиру у місцевому кар'єрі с. Баківці Луцького
району (а. в. 215 м). Він включає голоценовий,
причорноморський, дніпровський, потягайлівський,
орільський і завадівський кліматоліти. Будова
розрізу наступна (Рис.1-4):
Голоценовий ґрунт (чорнозем карбонатний
еродований, 0,0 - 0,7м) є добре диференційованим
на генетичні горизонти: Нк (0,0 - 0,35 м) - темносірий, супіщаний, рихлий, грудкувато-середньо-
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Рис. 1. Загальний вигляд розрізу Баківці

Рис. 2. Причорноморські та дніпровські леси

зернистий, із незначною кількістю борошнистих
карбонатів та включенням коренів мичкуватого
типу, нір комах, біотурбацій. Нижня межа чітка та
рівна. Нрk (0,35-0,7 м) - сірий із поодинокими
палевими плямами, супіщаний, слабоущільнений,
пористий та тріщинуватий, грудкувато-середньозернистий, із великою кількістю коренів, біотурбацій, нір птахів та комах. Нижня межа чітка
слабохвиляста.
Причорноморський лесовидний суглинок
(горизонт Рhk голоценового ґрунту, 0,7-0,9м) сірувато-палевий, слабко ущільнений, макропористий, тріщинуватий, із вертикальною окремістю
та поодинокими карбонатними новоутвореннями,
великою кількістю ходів коренів, кротовин, нір птахів
та комах. Нижня межа поступова слабохвиляста.
Дніпровський лес ( 0,9 - 4,8 м) диференційований на 3 рівні (Рис.2): dn3 (0,9-1,9 м) - суглинок
легкий, бурувато-палевий, крупнопилуватий,
щільний, макропористий, тріщинуватий, має
вертикальну окремість та мікрошаруватість (тонкі
бурі прошарки кожні 20 см), що свідчить про
розвиток делювіальних процесів. Багато ходів
коренів, нір птахів та комах, кротовин, виповнених
гумусовим матеріалом сучасного ґрунту. Нижня
межа поступова слабохвиляста. dn2 (1,9-3,6 м) суглинок легкий, пилуватий, палевий, ущільнений,

досить пористий, тріщинуватий, має вертикальну
окремість та значну кількість карбонатів у вигляді
борошна, трубочок, натічних форм, журавчиків і
дутиків. Наявні мікроорштейни, подекуди мікроутворення марганцю, велика кількість коренів
сучасних рослин, нори птахів та комах. У верхній
частині спостерігається незначна мікрошаруватість. Нижня межа поступова слабохвиляста.
dn1 (3,6-4,6 м) - суглинок середній, крупнопилуватий, палево-сизий із бурим відтінком,
ущільнений, досить тріщинуватий. Дуже багато
карбонатних новоутворень, кількість яких зменшується донизу: борошно, трубочки, журавчики,
дутики. Значною є кількість мікроорштейнів та
марганцевої штриховки, особливо поблизу покрівлі
шару. Біля підошви спостерігаються приховані
ортзанди. Наявні ходи коренів сучасних рослин,
нори птахів і комах. Нижня межа поступова
хвиляста. Горизонт соліфлюкції - 4,6-4,8 м суглинки середні, сизо-бурі, щільні, макропористі,
оглеєні, із ортзандами, мікроорштейнами, борошнистими карбонатами, біля покрівлі подекуди
мікроутвореннями марганцю. Нижня межа чітка
хвиляста. Матеріал плікативно деформований у
вигляді язиків, підкреслених ортзандами. Відбувалося втягнення у в'язкі потоки підстельного та
покривного матеріалу.
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Рис. 3. Потягайлівський та орільський кліматоліти

Рис. 4. Завадівська ґрунтова світа у розрізі Баківці

Перший додніпровський (потягайлівський)
педокомплекс - 4,8-5,4 м (Рис.3). Диференційований на два грунтових та лесовий субкліматоліти.
Педоседименти бурого лісового оглеєного ґрунту
(pt3) - 4,8-4,95 м - суглинок середній, бурий з
коричневим та сизим відтінком, щільний, досить
пористий, тріщинуватий, із гумусовими лінзами
товщиною кілька сантиметрів, досить великою
кількістю мікроорштейнів, кілець Лізеганга,
марганцевої штриховки. Покрівля та підошва шару
підкреслені ортзандами. Нижня межа чітка
слабохвиляста. Лесовидний суглинок (pt2) - 4,955,05 м - суглинок пилуватий, світло-сірий із чітким
сизим відтінком, щільний, макропористий та
тріщинуватий, із мікроорштейнами, ортзандами,
марганцевою штриховкою. Дуже багато карбонатів у вигляді борошна, трубочок, псевдоміцелію
та макрокарбонатних утворень. Нижня межа ясна
хвиляста. Педоседименти бурого лісового
слабооглеєного грунту (pt1) - 5,05-5,4 м - суглинок
важкий, бурий із темними лінзами гумусу (5-8 см
товщиною), щільний, із плитчастою окремістю,
великою кількістю ортзандів, мікроорштейнів,
новоутворень марганцю, біля покрівлі шару
натічних форм вмитих карбонатів. Нижня межа
рівна різка (ерозійного типу).
Перший додніпровський (орільський) лесовий
кліматоліт (5,4-6,4 м) включає два рівні (Рис. 3).
Верхній рівень (5,4-5,9 м) - світло-бурий, лесо-

видний, пилувато-легкосуглинковий, щільний,
тонкопористий та тріщинуватий, із вторинними
субвертикально орієнтованими прожилками
гідрооксидів заліза, марганцевою штриховкою,
мікроорштейнами, поодиноко - борошнистими
карбонатами. Нижня межа дуже хвиляста.
Рівень соліфлюкції - 5,9-6,4 м - суглинок
середній, коричнювато-сірий. Матеріал перемішаний із покривним та підстельним, із соліфлюкційними язиками, гривами, вторинними вертикальними прошарками гідрооксидів заліза,
мікроорштейнами, марганцевими новоутвореннями, у нижній частині - включеннями гумусу.
Нижня межа поступова хвиляста.
Другий додніпровський (завадівський) педокомплекс [9] (нами скорельований із коршівським
ґрунтом стратиграфічної схеми А.Б. Богуцького)
- 6,4-7,7 м (Рис. 4) включає грунти двох стадій
педогенезу: чорноземоподібний (пізнього оптимуму) та бурий лісовий (раннього оптимуму).
Чорноземоподібний ґрунт zvb2 (6,4-6,9 м) темно-сірий до чорного, із тонкими лінзами (1-2см)
коричневого матеріалу, піщано-середньосуглинковий, щільний, у верхній частині із плитчастою
окремістю. Подекуди спостерігаються мікрооршейни, новоутворення марганцю. Гумусовий
горизонт формувався за участю делювіальних
процесів, біля покрівлі - соліфлюкційних. Нижня
межа поступова слабохвиляста.
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Бурий лісовий ґрунт zvb1 (6,9- 7,1 м) чітко
диференційований на генетичні горизонти: Н(е) 6,9-7,1 м - сірий із коричневим відтінком, подекуди
із лінзами гумусового матеріалу, піщано-середньосуглинковий, щільний, тонкопористий, тріщинуватий, із окремими мікроортштейнами. Нижня
межа хвиляста поступова.
I(h) – 7,1-7,4 м - коричнево-бурий із темними
плямами гумусу (біля покрівлі сірувато-коричневий),
суглинковий, ущільнений, досить тріщинуватий, із
горіхувато-призматичною структурою та великою
кількістю ходів землерийних тварин, виповнених
гумусовим матеріалом. Іноді спостерігаються
мікроутворення марганцю та мікроорштейни.
Горизонт пронизує первинно-ґрунтова жила. Нижня
межа слабохвиляста поступова. І – 7,4-7,7 м - бурий
із коричневим відтінком, важкосуглинковий, горіхувато-призматичний, слабоущільнений, із марганцевою
штриховкою та ходами землерийних тварин,
виповненими матеріалом гумусових горизонтів
ґрунтів раннього і пізнього оптимумів.
Макроморфологічна диференціація відкладів
розрізу добре кореспондує із відмінами їх
гранулометричного складу (Рис. 5). Причорноморський лесовидний суглинок, як й у інших розрізах
[5,6], характеризується високим вмістом фракції
дрібного піску (49%) та нижчим - крупного пилу
(28%). Відклади цього кліматоліту мають найбільший медіальний радіус, що свідчить про найбільші
швидкості вітрів, що транспортували дрібнозем.
Характеризується середніми показниками сортованості та модального розподілу фракцій.
У дніпровських лесах високим є вміст фракції
середнього пилу (34-73%), а на рівні dn2 помітною
є й частка крупного пилу (33%). Вміст мулистої
фракції збільшується униз за розрізом (від 4% до
27% в оглеєєних верствах шару dn1. У кліматоліті
практично відсутній пісок, незначним є медіальний
радіус, сортованість середня. Проте у відкладах
dn3 сортованість досить висока, що свідчить про
домінуючий характер одного геологічного агента
(ймовірно, вітру) у їх транспортуванні та акумуляції
дрібного пилу (34%).
У потягайлівському кліматоліті зменшується
вміст фракції середнього пилу (41-43%), але
зростає вміст мулу (до 42% у pt1). Значний вміст
дрібного піску свідчить про участь делювіальних
процесів в утворенні відкладів цього часу. Лесовий
прошарок між педоседиментами характеризується
високим вмістом фракції крупного пилу (48%), що
відображає лесовий генезис відкладів субкліматоліту. Медіальний радіус грунтів є досить малим,
однак у лесовому прошарку він досягає значних
показників. Також середньопотягайлівський
субкліматоліт характеризується високою сорто-
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ваністю матеріалу, із ймовірним переважанням
еолового матеріалу.
В орільських лесах найбільшу питому вагу
складає фракція середнього пилу (40-55%). У
верхньому рівні високою є частка крупного пилу
(33%). У горизонті соліфлюкції значно збільшується кількість мулу (до 20%). Спостерігається
досить низький медіальний радіус часток, а також
висока сортованість матеріалу.
Завадівський палеопедокомплекс характеризується середньо- та важкосуглинковим складом
(вміст фракції мулу від 23% в горизонті НЕ до 32%
в ілювіальному). У грунті раннього оптимуму
спостерігається підвищений вміст середнього пилу
(21-26%). У чорноземоподібному ґрунті високим
є вміст фракції дрібного піску (33%), як індикатор
реліктових делювіальних процесів. В ілювіальному
горизонті максимум дрібного пилу (34%).
Медіальний радіус є найменшим, особливо в
горизонті І. Сортованість порід незначна, у ґрунті
раннього оптимуму до середньої.
У розрізі простежено різновікові фази кріогенезу. Найдавніші палеокріогенні деформації
приурочені до підстадії zvb1-b2 похолодання, коли
утворювалися первинно-ґрунтові жили, виповнені
матеріалом гумусово-елювіального горизонту
нижньозавадівського ґрунту. Вони відкриваються
від його покрівлі, що вказує на різновіковий характер
нижнього та верхнього завадівських ґрунтів.
Глибина ґрунтової жили 0,8 м, ширина біля устя 10
см. Аналіз гранулометричного складу заповнювача
ґрунтової жили показав, що найбільшу питому вагу
тут мають фракція дрібного піску (38%) та
крупного пилу (25%), хоча помітною залишається
й частка мулу (17%). Для простеження зв’язку
гранулометричного складу наповнювача первинноґрунтової жили із чорноземоподібним та бурим
лісовим ґрунтами, ми розрахували коефіцієнт
кореляції Пірсона [12], на основі чого встановили
відмінність гранулометричного складу жили від
вмісних ґрунтів. Це свідчить про наявність
додаткових джерел речовини. Зокрема, високий
вміст фракцій дрібного піску та крупного пилу
відображає участь у заповненні грунтової жили
еолового матеріалу. Високий вміст тонкодисперної
фракції зазначає значну роль у виповненні
кріотурбації кріогенно-ілювіальних процесів.
У кріогігротичну фазу орільського часу на
пологих схилах прогресували процеси соліфлюкції,
які деформували покрівлю завадівського палеопедокомплексу язиками та гривами. У в’язкі
потоки було втягнуто також синседиментні лесовидні суглинки. Ми скорелювали соліфлюкційні
текстури із надкоршівським горизонтом схеми
А.Б. Богуцького [5].
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Рис. 5. Особливості літологічного та гранулометричного складу порід

На покрівлі потягайлівських ґрунтів також
спостерігаються соліфлюкційні текстури. Вони
погано виражені – у вигляді хвилястих плікативних
деформацій підкреслених ортзандами. Соліфлюксій вміщує переважно синседиментні
лесовидні суглинки, іноді частково матеріал
потягайлівських ґрунтів. Ми скорелювали такі
кріогенні деформації із тернопільським палеокріогенним етапом за схемою А.Б. Богуцького [5].
Висновки: 1. У підстадію zvb1 на території
дослідження утворювалися бурі лісові ґрунти, для
яких були характерними процеси оглинення,
вилугування та лесиважу. Це свідчить про
панування достатньо теплого та зволоженого
клімату. Дерновий процес міг бути супутнім або
пізнішим від розвитку ілювіальних процесів. У
підстадію zvb1-b2 формувалися палеокріогенні
форми у вигляді морозобійних тріщин, вітрові
потоки були недонасичені завислим матеріалом.
Панували холодні аридні умови. У підстадію zvb2

формувалися чорноземоподібні ґрунти, для яких
характерними були процеси гумусонакопичення,
утворення карбонатів. Панували помірні дещо
посушливі умови. В цей час розріз знаходився у
нижній частині схилу балки, де акумулювався
делювій.
2. У кріогігротичну фазу орільського часу на
пологих схилах протікали процеси соліфлюкції.
Поряд із в’язкими потоками відбувалася акумуляція еолового матеріалу. Клімат був холодним й
вологим. В кріоксеротичну фазу седиментація
завислих у повітрі часток відбувалася швидше.
Вітрові потоки були не потужними, оскільки
переважають фракції дрібніші від лесової.
3. У підетап pt1 у місці розташування розрізу
розвивалися схилові процеси, акумулювався
делювій бурих лісових слабооглеєних ґрунтів із
розвиненим гумусовим горизонтом. Клімат був
помірним, вологим. У підетап pt2 панували потужні
вітри, здатні перенести на значні відстані частки лесової
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фракції. Клімат був холодним, аридним (утворюється
велика кількість карбонатів). У підетап pt3 формувалися бурі лісові оглеєні ґрунти. Був слаборозвинений
дерновий процес (вираженого гумусового горизонту
немає), активним було грунтове оглинення. Клімат
був досить теплим, однак холоднішим та вологішим
від раннього підетапу.
4. У кріогігротичну фазу дніпровського часу
в умовах холодного вологого клімату на пологих
схилах протікали процеси соліфлюкції, однак вони
були не інтенсивними, горизонтальних рухів зазнав
увесь діяльний шар. Із подальшою аридизацією
клімат холоднішає, активізуються еолові процеси
із перенесенням пилу, максимум розвитку яких
припадає на кінець етапу.
5. У причорноморський час відбувалася
акумуляція лесу, найбільш збагаченого дрібним
піском. Це результат найбільшої швидкості вітрів
та розвитку делювіальних процесів.
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Бончковский А.С. Баковцы - новый разрез лессово-почвенной серии неоплейстоцена Гороховской возвышенности.
На основании макроморфологического и гранулометрического анализов отложений разреза Баковцы (Волынская
обл.) выделены завадовский и потягайловский педокомплексы, стратиграфическиая позиция которых установлена в
национальной и региональной стратиграфических схемах. Для расчленения стратонов применяли элементы
палеокриологического анализа. Исследовано ярмолененецкую, лановецкую и збаражскую фазы палеокриогенеза.
Ключевые слова: ископаемые почвы, палеокриогенез, гранулометрический анализ, палеогеографические реконструкции.
Bonchkovskiy O. S. Bakivtsy - new loess-soil section of the Upper Pleistosene in the Horohiv Upland. Macromorphological and
grain-size analysis of the Upper Pleistocene deposits from the loess-soil sections Bakivtsy (Volyn' region) has been carried out. The
zavadivka and potiagaylivka soil units of the Quaternary stratigrpahical framework of Ukraine have been established in the ection and
correlated with the units of the regional stratigrpahical framewrok by A.B. Bogutskiy et al. For the dismemberment of stratigraphic
elements used paleokriologicheskogo analysis. Investigated Yarmolenets, Lanovets and Zbarazh paleocryogenic phases.
Key words: palaeosols, palaeocryogenesis, grain-size analysis, palaeogeographical reconstructions.
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УДК 504.453
ЧАСОВА СТРУКТУРА РІЧНИХ СУМ АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ
В МЕЖАХ ПРИП'ЯТСЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ МОРЕННО-ЗАНДРОВОЇ РІВНИНИ
ТА ВОЛИНСЬКОЇ ДЕНУДАЦІЙНОЇ ВИСОЧИНИ

Галік О.І., Будз О.П., Косяк Д.С., Куцевич М.В.
Національний університет водного господарства та природокористування
Проведена оцінка статистичної значущості регіональних трендів річних сум атмосферних опадів з урахуванням
зв'язності та циклічності рядів спостережень на метеостанціях Волинського Полісся та Волинської височини. За
допомогою різницевих інтегральних кривих виявлені моменти переходу від фаз зменшення до фаз зростання річних
сум опадів. Для підтвердження наявності трендів були застосовані параметричні та непараметричні статистичні критерії
однорідності рядів спостережень.
Ключові слова: атмосферні опади, автокореляція, тренд, інтегральні криві, статистичні критерії однорідності.

Вступ. Інтенсивність екзогенних процесів
тісно пов'язана з активністю зовнішніх факторів.
Ці процеси в значній мірі визначаються фізичними
умовами на поверхні Землі і зокрема, кліматом.
Коливання температури і кількості атмосферних
опадів є головними факторами, які визначають
динаміку екзоморфогенезу. Характеристика змін
та коливань атмосферних опадів може бути
достатньо актуальною.
На сьогодні основним методом оцінки змін
клімату є порівняння змін за даними натурних
спостережень та змін за результатами розрахунку
по моделям загальної циркуляції атмосфери і
океану (МЗЦАО). Головна увага приділена аналізу
змін температури повітря, як елементу тепло обігу,
що у свою чергу є орним із процесів утворення
клімату. Вважається, що можливість аналізу змін
інших елементів в процесах кліматоутворення (і в
першу чергу атмосферних опадів) є обмеженою.
Причинами цього вважається недостатньо повне
фізичне розуміння кліматичної системи, а також
недоліки системи спостережень, що не дозволяє
одержати достатньо точну інформацію [4]. При
цьому, в регіональному масштабі, порівняння
трендів температур (не говорячи вже про опади),
розрахованих по моделям та визначених за даними
спостережень в ряді випадків є малорезультативним. Вважається, що основною причиною цього є
велика невизначеність оцінок трендів за даними
спостережень. В свою чергу, однією із причин,
зазначеної невизначеності є зв'язність рядів
спостережень, проявом якої вважаються різноманітні цикли [4].
Мета даного дослідження - охарактеризувати
статистичну значущість (визначеність оцінок)
регіональних трендів сум атмосферних опадів,
враховуючі можливу зв'язність та циклічність рядів
спостережень.
Виклад основного матеріалу. В роботі для
аналізу регіональних змін атмосферних опадів за
рік використані дані інструментальних спосте-

режень на 8 метеостанціях Західного Полісся та
північної частини Волино-Подільської височини з
1943 року по 2010 рік (враховуючі базовий період
1961-1990 рр.)
Попередня візуальна оцінка багаторічного
ходу річних сум опадів (Ні), їх модульних
коефіцієнтів (Кі=Ні / Но, де Но - середнє
багаторічне значення річних опадів), відхилень
річних опадів від їх середньої величини (Кі - 1) та
(Кі - 1)/Cv, показує наявність можливої тенденції
на збільшення опадів за період спостережень (рис.
1). В результаті був проведений аналіз часової
структури рядів спостережень в таких напрямках;
наявність зв'язків між сусідніми членами ряду;
регресія даних спостережень на час; можлива
наявність різноманітних циклів; однорідність рядів
спостережень за статистичними критеріями.
Про наявність зв'язності членів ряду між
собою говорить коефіцієнт автокореляції r (1). Для
його визначення, попередньо утворюють з одного
вихідного ряду два, при цьому другий допоміжний
ряд буде частиною першого. Число пар значень
вихідної величини на одну менше загального
об'єму сукупності. Для беззв'язного ряду r (1)
фактично дорівнює нулю. Для рядів із слабкими
внутрішньорядними зв'язками коефіцієнт r (1)
зазвичай дорівнює 0,2-0,4 [3]. В таблиці 1
наведена характеристика зв'язності рядів річних
сум атмосферних опадів.
Фактично, для зазначеної території можна
говорити про відсутність зв'язку між членами рядів
річних атмосферних опадів, тобто ряди сформовані
із випадкових величин та про ймовірну відсутність
проявів різноманітних циклів.
Для вивчення змін параметрів клімату за
даними рядів спостережень використовують
оцінки трендів середнього значення. Найчастіше
визначають коефіцієнт лінійного тренду, який
характеризує швидкість зміни рівня ряду на
часовому відрізку, що розглядається. В даному
дослідженні коефіцієнти лінійних трендів різних сум
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Рис. 1. Багаторічний хід річних опадів (Луцьк, Ковель)
Pic. 1. Long-term motion of annual fallouts ( Lutsk, Kovel)
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Таблиця 1
Коефіцієнти автокореляції рядів річних сум атмосферних опадів
Метеостанції

Період спостережень

r (1)

Рівне

1945-2010

-0,005

Дубно

1945-2011

+0,054

Луцьк

1946-2011

+0,259

Володимир-Волинський

1946-2011

+0,077

Ковель

1946-2011

-0,032

Світязь

1947-2011

-0,002

Любешів

1947-2011

-0,079

Сарни

1946-2011

+0,048

атмосферних опадів (a) були визначені за співвідношенням регресійного аналізу [1]. Для оцінки
статистичної значущості наявності тренду
зазвичай застосовують співвідношення a/ba, де ba
- вибіркова мінливість лінійного тренду [4]. В якості
критичної умови, за якої не відхиляють наявність
тренду, часто використовують умову a/ba > 2. В
таблиці 2 наведені результати трендового аналізу
рядів річних сум атмосферних опадів.
Для досліджуваних рядів фактично виявлені
статистично значущі додатні тренди річних сум
атмосферних опадів.
Попередньо, для оцінки можливої циклічності
та однорідності рядів спостережень були визначені
показники їх мінливість та симетричність.
Коефіцієнти варіації (Сv), асиметрії (Сs) та ексцесу
(СЕ) були обчислені за відомими співвідношеннями
[5]. Для перевірки гіпотези про нормальний
розподіл були визначені критерії узгодженості за
методом моментів [6]. Зазначені показники та
критерії наведено в таблиці 3.
Гіпотеза про нормативний розподіл відхиляється, якщо хоча б одне із значень /CS/ та /CE/
буде перевищувати відповідний критерій узгодженості. За ряду на метеостанції Любешів
розглянута гіпотеза не відхиляється.
Оцінка часової структури рядів річних сум
опадів вимагає визначення однорідності рядів за
статистичними критеріями однорідності. Для їх
застосування слід точно визначити моменти поділу
сукупності на дві частини за характеристикою
можливої циклічності опадів. Дослідження
циклічності коливань річних сум опадів проводилися за календарними графіками їх змін (рис. 1).
Вони не завжди дають повну уяву про можливу
циклічність через наявність малих циклів на фоні
багаторічних коливань. Також були використані
графіки ковзних середніх значень за деякий
проміжок часу (рис. 2). Вони включають вплив
різких коливань в окремі роки, але завдяки

згладжуванню одночасно роблять більш невизначеними межі різних циклів. Більш наглядну уяву
про цикли коливання річних сум атмосферних
опадів дають різницеві інтегральні криві (сумарні
криві відхилень річних значень від середнього його
значення за період спостережень.
Інтегральні криві будують для рядів тривалістю спостережень не менше 50-60 років [2] у
відносних величинах - модульних коефіцієнтах (Кі).
Для цього послідовно додають відхилення
модульних коефіцієнтів опадів хронологічного ряду
від середнього багаторічного значення, що
дорівнює одиниці, тобто знаходять [СУМА t-1(Ki1)]. Поточні ординати інтегральної кривої на кінець
t-го року від початку кривої визначають як СУМА
t-1 (Ki-1)=f(t). Для того, щоб виключити вплив
ступеня мінливості на модульні коефіцієнти
інтегральні криві будують по ординатам [СУМА
t-1 (Ki-1)/Cv]=f(t). Період часу, для якого ділянка
інтегральної кривої має нахил вверх відповідає фазі
збільшення опадів. Період часу, для якого ділянка
кривої має нахил вниз відповідає фазі зменшення
річних сум опадів. Інтегральні криві річних сум
опадів за роками спостережень на зазначених
метеостанціях наведено на рисунку 3.
Аналіз різницевих інтегральних кривих
показує, що для 5 метеостанцій можна виділити
одну фазу зменшення річних сум опадів, за якою
розпочинається фаза їх збільшення, а для 3
метеостанцій виділяється по дві відповідні фази.
Порівняння інтегральних кривих показує, що
багаторічні коливання річних сум опадів є
синфазними, тобто на різних метеостанціях
одночасно спостерігаються однакові фази, але
співвідношення середніх значень за ці фази
змінюються (таблиця 4).
Абсциси інтегральних кривих, які відповідають 1965-1966 рокам та 1982 і 1997 рокам були
визначені моментами переходу між фазами зміни
опадів.
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Рис 2. Тренди річних сум атмосферних опадів
Pic. 2. Trends of annual sums of atmospheric fallouts
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Таблиця 2
Характеристика лінійних трендів рядів річних сум атмосферних опадів
Метеостанція

, мм/рік

/

Метеостанція

, мм/рік

/

Рівне

+1,68

3,74

Ковель

+1,57

3,69

Дубно

+2,21

4,87

Світязь

+1,23

2,73

Луцьк

+1,21

3,19

Любешів

+2,24

4,34

Володимир-

+2,67

5,39

Сарни

+1,26

2,94

Волинський

Таблиця 3
Статистичні показники рядів річних сум атмосферних опадів
Метеостанція

Но , мм

Сv

Критерії

Критерії

узгодженості

узгодженості

Сs

CЕ

Рівне

570,1

0,180

0,193

0,562

0,369

1,056

Дубно

608,2

0,174

0,002

0,558

0,046

1,050

Луцьк

555,0

0,174

0,158

0,562

0,296

1,056

Володимир-

597,1

0,181

0,042

0,562

0,804

1,056

Ковель

581,3

0,172

0,101

0,562

0,357

1,056

Світязь

555,0

0,181

0,518

0,566

0,462

1,062

Любешів

573,3

0,188

0,033

0,566

1,081

1,062

Сарни

606,3

0,166

0,016

0,562

0,323

1,056

Волинський

Послідовність фаз зменшення та зростання
опадів дозволяє виділити цикли зміни опадів. За
допомогою інтегральних кривих для рядів
спостережень на метеостанціях Рівне, Луцьк,
Світязь можна виділити два цикли зміни атмосферних опадів (таблиця 5).
Виділені цикли перевірялися на репрезентативність. Для цього, застосовано співвідношення
Kср. - 1 = (lk-ln)/m. В ньому: Kср. - 1 - відхилення
середнього значення величини (модульного
коефіцієнта) за інтервал часу m років від його
середнього багаторічного значення за весь період
спостережень, яке дорівнює одиниці; lk та ln кінцева та початкова ордината інтегральної кривої
за відрізок часу m років (таблиця 5). Виділені цикли
можна вважати показовими, якщо Kср. - 1 для
них буде близьким до Kср. - 1 за весь період
спостережень. Для зазначених метеостанцій (за
виключенням метеостанції Луцьк) виділені цикли
не можна вважати репрезентативними. Фактично,
для даної території можна виділяти один повний
цикл зміни річних сум опадів, який включає дві
фази. Фаза зменшення - від середини 1940-х до

1960-х років. Фаза зростання - від середини 1960х років і до сьогоднішнього часу. Моменти
переходу від фаз зменшення опадів до фаз їх
зростання (моменти неоднорідності) для метеостанцій Світязь і Луцьк відповідає 1964-1965 роки,
для метеостанцій Рівне, Дубно, ВолодимирВолинський, Ковель, Сарни - 1965-1966 роки, для
метеостанції Любешів - 1967-1968 роки.
Для підтвердження значущості виділених
трендів опадів також були застосовані статистичні
критерії оцінки однорідності рядів. Якщо розглянута
сукупність буде однорідною, то не можна вважати
виділений тренд статистично значущим. Оцінка
однорідності проводилася за параметричними і
непараметричними статистичними критеріями.
Параметричними називають критерії, які ґрунтуються на припущенні, що розподіл ознаки в
сукупності підпорядковується деякому відомому
закону, наприклад - закону нормального розподілу.
Непараметричними називають критерії, використання яких не вимагає попереднього визначення
закону розподілу. Кожен ряд спостережень за
опадами з урахуванням моменту неоднорідності
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Таблиця 4
Характеристика зміни річних сум атмосферних опадів за фазами по різницевим інтегральним кривим
Метеостанція

Тривалість фаз

Зміна опадів

Метеостанція

Тривалість фаз

Зміна опадів

Рівне

1945-1965

-

Дубно

1945-1965

-

1966-1981

+

1966-2011

+

1982-1996

-

Володимир-

1946-1965

-

1997-2010

+

Волинський

1966-2011

+

1946-1964

-

Ковель

1946-1965

-

1965-1981

+

1966-2011

+

1982-1996

-

1947-1967

-

1997-2011

+

1968-2011

+

1947-1964

-

1946-1965

-

1965-1981

+

1982-1996

-

1966-2011

+

1997-2011

+

Луцьк

Світязь

Любешів

Сарни

Примітка: "-" - зменшення опадів; "+" - збільшення опадів
Таблиця 5
Оцінка репрезентативності циклів зміни річних сум атмосферних опадів
Метеостанція

Тривалість циклу

Число років, m

Кср. – 1

Кср. – 1

за циклами

за період
спостережень

Рівне

Луцьк

Світязь

1945-1981

37

-0,060

1982-2011

29

+0,113

1948-1981

34

+0,012

1982-2011

30

-0,004

1948-1981

34

-0,025

1982-2011

30

+0,045

поділявся на дві сукупності і за дослідженим
критерієм оцінювалася їх однорідність.
Оцінку однорідності рядів за параметричними
критеріями починають з оцінки однорідності
вибіркових дисперсій, яку здійснюють за критерієм
Фішера F з урахуванням r(1). Для усіх рядів
виявлено, що F<F(a), де F(a) - критичне значення
статистики Фішера. Таким чином, можна вважати,
що відмінності у відхиленнях сукупностей відсутні.
Надалі, застосовують критерій Стьюдента t, який
характеризує однорідність вибіркових середніх. У
всіх випадках виявлено, що t>t(a), де t(a) - критичне
значення статистики Стьюдента при наявності r(1)
для рівня значущості a=0.005 (5%). Це свідчить,
що за різницею середніх значень, ряди річних сум
опадів слід вважати неоднорідними.
Для підтвердження виявленої неоднорідності
також були використані непараметричні критерії.

+0,016

+0,007

+0,008

Були обчислені: критерій Вілкоксона W та критерій
Вандервардена X, які виявляють відмінності в
середніх значеннях виборок; критерій Сіджела і
Тьюкі S, який виявляє відмінності у відхиленнях;
критерій Серін Q та критерій КолмогороваСмирнова y2, які виявляють відмінності характері
розподілів. Всі визначені критерії порівнювалися з
критичними значеннями відповідних статистик при
рівні зачущості a=0.005 (5%). Результати оцінки
однорідності за визначеними критеріями наведено
у таблиці 6.
Фактично, за найбільш потужними з непараметричних статистичних критеріїв(X та y2), ряди
річних сум опадів можна вважати неоднорідними
за відмінностями в середніх значеннях та за
відмінностями в характері розподілів.
Висновок. Таким чином, аналіз часової
структури рядів річних сум атмосферних опадів
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Таблиця 6
Оцінка однорідності рядів річних сум атмосферних опадів
за непараметричними критеріями з урахуванням моментів неоднорідності
Метеостанція

W

X

S

Q

Рівне

О

Н

О

О

Н

Дубно

О

Н

О

О

Н

Луцьк

О

Н

О

О

Н

Володимир-

О

Н

О

Н

Н

Ковель

О

Н

О

Н

Н

Світязь

О

Н

О

О

Н

Любешів

О

Н

О

О

Н

Сарни

О

Н

О

О

Н

Волинський

Примітка: О - ряд однорідний; Н - ряд неоднорідний
для досліджуваної території показує їх постійне
зростання. Додатній тренд атмосферних опадів з
урахуванням їх циклічності можна вважати
статистично значимим. Факт, збільшення річних
опадів із середини 60-х років 20 століття слід
враховувати при геоморфологічних дослідженнях
території Волинського Полісся та Волинської
височини.
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помощью разностных интегральных кривых обнаружены моменты перехода от фаз уменьшения фазам роста годовых
сумм осадков. Для подтверждения наличия трендов были применены параметрические и непараметрические
статистические критерии однородности рядов наблюдений.
Ключевые слова: атмосферные осадки, автокорреляция, тренд, интегральные кривые, статистические критерии
однородности.
Galik О.І., Budz О.P., Kоsyak D.S., Kutcevich M.V. Sentinel structure of annual sums atmospheric fallouts in PripyatVolyn terrace plain and Volyn sublimity. Conducted estimation of statistical information for regional annual of atmospheric
fallouts with cyclic rows supervision on weather-stations in Volyns Polissya and Volyn sublimity. With difference integral
curves has been discovered transition moments from diminishing phases to phases of increase of annual rainfaills. For
confirmation presence of trends were applied self-reactance and not self-reactance criteria for rows of supervisions.
Key words: atmospheric fallouts, autocorrelation, trend, integral curves, statistical criteria.
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УДК 551.8 (477)
РОСЛИННІСТЬ ТА КЛІМАТ СЕРЕДНЬОГО ПРИПРУТТЯ
У СЕРЕДНЬОМУ ПЛЕНІГЛЯЦІАЛІ
ЗА ПАЛІНОЛОГІЧНИМИ ТА ЛІТОЛОГІЧНИМИ ДАНИМИ
ІЗ РОЗРІЗУ ЗАЛУ ТРАПЕЗНИЙ ПЕЧЕРИ БУКОВИНКА

Герасименко Н.П.1, Корзун Ю.Л.1, Рідуш Б.Т.2
1

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Один із розрізів дисперсних четвертинних відкладів у печері Буковинка, загальною потужністю 0,8 м, містить відклади
флювіального, пролювіального, зоогенного та еолового генезису. Палінологічний аналіз цих відкладів та копролітів
печерних гієн, що зустрічаються в одному із шарів, свідчить, що в розрізі Трапезний 3 представлені відклади раннього
витачівського підетапу, що корелюються із моерсхофтом (два інтерстадіали та стадіал) та стадіалом хаселло середнього
пленігляціалу. На досліджуваній території в цей час змінювалися мішанолісові, лісо-лучні, лісостепові та близькі до
лісотундрових типи рослинності. Клімат змінювався від південно-бореального до субперигляціального, але завжди
залишався відносно вологим.
Ключові слова: печера Буковинка, палінологічний аналіз, середній пленігляціал, хаселло, моерсхофт, витачів

Печера Буковинка розташована в Припрутськом карстовому районі (біля с. Стальнівці
Новоселицького району Чернівецької області), на
лівому березі р. Матка - лівої притоки Прута. Ця
печера гіпогенного походження, закладена у
міоценових гіпсах, відзначається досить потужними розрізами четвертинних відкладів у її коридорах
і залах. Палеогеографічне вивчення печери
проводилося Б. Рідушем із 1998 р. [8] та набуло
мультидисциплінарного характеру: дослідження
мікроклімату [10], генезису четвертинних відкладів [1, 9-11], остеологічних решток ссавців,
особливо у залі Трапезний [15, 17]; вивчення
магнітних властивостей порід та фауни у залі
Сухому [13, 16]. У цій публікації наведено
результати палінологічного та гранулометричного
аналізів відкладів Трапезного залу (розріз 3) (рис.
1). Раніше подібні дослідження були виконані для
голоценової товщі Сухого залу [4], а гранулометричний аналіз для відкладів розрізу 2 Трапезного залу [6].
Розріз Трапезний 3 знизу догори складається
із дисперсних відкладів загальною потужністю 0,8
м, флювіального, пролювіального, зоогенного та
еолового ("печерні леси") генезису. Палеофауністичні знахідки свідчать про їх належність
до пізнього плейстоцену, а ключем до хроностратиграфії розрізу є 14С-дата 41300±1300/1100
р.т., отримана із зоогенного шару. Паліноморфи
збереглися в усіх генетичних відмінах утворень
печери та відзначаються прекрасним збереженням. У кожному зразку налічується від 116 до 285
пилкових зерен (без перевідкладених форм). Вміст
перевідкладеного пилку, який значно відрізняється
від основного за ступенем збереження, залежить
від гранулометричного складу відкладів, різко
збільшуючись у запіщанених відмінах: від 2 до 25%

від суми усіх паліноморф (в одному зразку 54%).
Перевідкладений пилок включає переважно
палінотипи родини Pinaceae, а у нижніх флювіальних відкладах розрізу (0,8-0,5 м) і пилок таких
неогенових реліктів як горіх, карія, кедр, тсуга,
подокарпус. Вміст спор грибів невисокий (біля 2%)
і збільшується лише у зоогенному шарі (4-5%)
завдяки збагаченню цих відкладів поживними
мінеральними речовинами. У пилковому спектрі,
зацементованому всередині копролітів, спори
грибів та перевідкладений пилок відсутні. Сучасна
рослинність навколо входу до печери представлена
лучно-степовими ценозами, хоча зональним типом
рослинності є широколисті (грабово-дубові) ліси.
В основі розрізу (0,80-0,71 м) залягають
світло-сірі пилувато-супіщані відклади флювіального генезису, які характеризуються споровопилковими спектрами лісо-лучного складу: пилок
деревних порід (АР) 50-68%, пилок трав'янистих
рослин (NAP) 14-24% та вміст спор 17-24%. У
цій палінозоні (PZ І) в АР абсолютно переважають
бореальні породи: Pinus sylvestris 36-40%, P. сembra
9-16%, Picea abies 3-12%, поодиноко Larix sp. У
незначній кількості (1-2% у нижньому зразку)
зустрічаються палiноморфи широколистяних порід:
Carpinus betulus та Corylus avellana. У NAP
переважає різнотрав'я (8-10%), вміст пилку осок
(5%) та злаків (2%) помітно нижчий. Спори
представлені плаунами (5-12%), папоротями
родини багатоніжкових (6-8%) та зеленими мохами
(5%), проте у незначній кількості зустрічаються
Filicales trilete (1%), а у верхньому зразку - і
поодинокі спори аркто-бореальних рослин:
Diphazium alpinum, Botrychium boreale та Cryptogramma sp.
Склад спорово-пилкових спектрів свідчить про
досить високе залісення території, де водночас
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Рис. 1 Привхідна частина печери Буковинка. І галереї верхнього поверху, ІІ - уступ у пухких
відкладах печери; ІІІ - обрушені брили гіпсу; IV місця знахідок кісток; V - розрізи четвертинних
відкладів у залі Трапезному. 1 - зал Машинний; 2 - зал
Трапезний; 3 - зал Сухий..

існували і відкриті ландшафти. Низький вміст пилку
злаків та повна відсутність пилку ксерофітів вказує
на лучний тип трав'янистих ценозів, у складі яких
брали участь осоки та представники різнотрав'я
із родин жовтецевих, розових (зокрема, мезофіт
гадючник), ясноткових, цикорієвих та айстрових.
Склад лісових угруповань (сосна звичайна та
кедрова, ялина та модрина) свідчить про бореальний клімат. Слід зазначити, що присутність
лише поодиноких зерен модрини, зважаючи на
погане збереження її пилку, вказує на її участь у
складі рослинності [5]. Наземний покрив хвойних
лісів формували плауни, папороті та зелені мохи.
Низький вміст пилку широколистяних порід
дозволяє припускати їх вітровий занос, проте,
оскільки ці паліноморфи не є придатними для
транспортування на великі відстані, припускається
існування рефугіумів широколистої флори у
передгір'ях Карпат. Звертає на себе увагу той
факт, що пилок широколистих порід зустрічається
на рівні, де практично відсутні спори арктобореальних рослин. Отже, за умов певного
пом'якшення клімату широколисті породи, що
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зростали у рефугіумах, отримували змогу
продукувати пилок. Описувана палінозона відображає умови відносно вологого бореального
клімату, перехідного від стадіалу до інтерстадіалу.
Наступну палінозону (PZ II) виділено у
коричнювато-сірих пилувато-супіщаних відкладах
(68-55 см), які у верхній частині стають тонковерствуватими. Вміст АР зростає до 77-80%
(лісовий тип спектрів) за рахунок зниження
відсотків і NAP (13-14%), і спор (7-9%). У складі
АР продовжують переважати хвойні породи: Pinus
sylvestris 31-36%, P. сembra 23-27%, Picea abies 910%, Larix sp. 1%, також з'являються Abies alba
(2-3%) і Juniperus (до 1%). Проте зростає роль і
різноманіття пилку широколистих порід: Carpinus
betulus (3%), Quercus robur, Fagus sylvatica, Corylus
avellana, Ulmus sp., Fraxinus sp. (по 1%), представлено дрібнолисті породи: Alnus (1-3%) та Betula
(0-2,5%), і чагарнички: Ericaceae (до 1%). У NAP
значно збагачується склад різнотрав'я, представленого родинами Rosaceae (1-4%), Cichoriaceae і Asteraceae (по 1-3%), а також Ranunculaceae,
Caryophyllaceae, Brassicaceae, Urticaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Rubiaceae та Plantaginaceae (до
1% кожного). Вміст пилку злаків та осок низький
(1,5-2,5%). Спори представлено переважно
Lycopodiaceae (2-5%), Filicales та Bryales (по 1-2%),
проте у кількості до 1% зустрічаються і спори
Equisetaceae та Bortychium boreale.
Отже, досліджувану територію вкривали
хвойні ліси із суттєвою домішкою листяних порід.
У складі деревостанів переважали сосна звичайна
та кедрова, проте на більш родючих субстратах
зустрічалися і темнохвойні породи (ялина та ялиця),
рідше - модрина. Із ними ценотично пов'язані
береза та вільха, що також зростають у бореальному кліматі. Водночас постійною була
присутність широколистих дерев, різноманіття
складу яких свідчить про досить сприятливі умови
для зростання теплолюбних порід. Це - граб, дуб,
бук, в'яз, ясен та їхній супутник ліщина. Наземний
покрив лісів складали плауни, папороті, мохи та лісове
різнотрав'я. Мезофітне різнотрав'я багатого складу
зростало також на лісових галявинах та узліссях.
Вміст АР та пилку широколистих порід свідчить, що
палінозона відображає умови інтерстадіалу. Оскільки
вміст паліноморф широколистих дерев нижчий від
такого у сучасних поверхневих пилкових пробах,
клімат був прохолоднішим від нинішнього - південнобореальним. Про це свідчить і присутність бореальних дерев, які нині не зростають на досліджуваній
території: кедрової сосни та модрини. Водночас час
клімат був вологим, про що свідчить значне
поширення кедрової сосни (Picea cembra) і граба,
зростання на рівнині ялиці та бука.
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У прошарку сірого вторинно гідрогенно
озалізненого грубопилуватого середнього суглинку
(0,55-0,45 м) виділено PZ III, яка відзначається
зниженням вмісту АР (67%) за рахунок зростання
відсотку спор (23%). При вмісті NAP 10% спектр
відображає існування лісової рослинності, проте
склад її суттєво змінився у порівнянні із PZ II, перш
за все, за рахунок зникнення пилку широколистих
порід. У складі АР абсолютно домінують хвойні
породи: Pinus sylvestris 38%, Pinus cembra 20%,
Picea abies 7%, поодиноко зустрічений пилок Alnus
glutinosa. Склад різнотрав'я збіднів: Filipendula та
Asteraceae (до 2%), Brassicaceae та Lamiaceae (до
1%). Помітнішою стала частка Cyperaceae (4,5%).
Участь спор зросла за рахунок Bryales (17%).
Також присутні спори Lycopodiales 4%, Filicales 2%,
Botrychium boreale 1% та Equisetaceae (<1%).
Територію дослідження займали соснові ліси
із домішкою ялини та наземним покривом із
зелених мохів, плаунів, папоротей та незначної
кількості лісового різнотрав'я. У зволожених
місцевостях зростали вільха, гадючник та хвощі.
Відсутність широколистих порід та поява арктобореального виду Botrychium boreale свідчать про
похолодання, але переважання лісової рослинності,
зокрема, зростання вологолюбної Pinus cembra та
відсутність трав'янистих ксерофітів у складі
рослинності свідчать про вологий клімат цього
часу. Враховуючи також зростання крупнопилуватої ("лесової") фракції у відкладах його
можна розглядати як короткотривалий стадіал.
Наступна палінозона (PZ IV) охоплює два
літологічні шари: 1) неоднорідно забарвлені (сірі із
темно-коричневими проверстками) сильно
запіщанені середні суглинки пролювіальноінфлювіального генезису (45-20 см) та 2) буруватокоричневі піщано-середньосуглинкові відклади
пролювіально-зоогенного генезису із необкатаним
кістковим матеріалом та копролітами (20-14 см).
Паліноспектри PZ IV лісового типу (70-76% АР,
9-15% NAP i 14-15% спор). В АР продовжують
переважати хвойні породи: Pinus sylvestris 39-40%,
P. cembra 21-27%, Picea abies 5-6%, Larix та
Juniperus (по 1%) та Abies alba (<1%). Проте
з'являється пилок різноманітних широколистих
порід: Ulmus та Fraxinus (по 1%), Carpinus betulus,
Quercus robur, Corylus avellana - поодиноко. АР
включає також пилок дрібнолистих порід Betula та
Alnus (поодиноко), а також Ericaceae (1,5%). У
NAP переважає різнотрав'я, склад якого є багатим
для такої незначної кількості пилку трав і включає
переважно лісо-лучні рослини: Filipendula, Rumex,
представники родин Ranunculaceae, Rosaceae,
Lamiaceae (по 1,5-2,5%), Cichoriaceae та Asteraceae (по 1-1,5%), Polygonaceаe, Caryophyllaceae,
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Brassicaceaе, Fabaceae, Malvaceae та Scrophulariaceae (поодиноко). Вміст пилку Poaceae (0,52,5%) та Cyperaceae (1%) низький, як і ксерофітів
(до 1%), але цікавою є поява пилку Ephedra
distachya. У складі спор переважають Lycopodiaceae, представлені переважно лісовими
видами: Lycopodium annotinum (6%), Diphazium
complanatum та Huperzia (до 1,5% кожного). Решту
спор складають Bryales та Polypodiaceae (по 3%),
Sphagnum і аркто-бореальні виді плаунів: Lycopodium dubium та Diphazium alpinum (до 1%).
Паліноморфи, видобуті безпосередньо із
копролітів зоогенного шару ("лігво гієн"), формують
спорово-пилковий спектр, який загалом відповідає
складу PZ IV і за переважанням пилку деревних
порід (АР 44%, NAP 36%, спори 20%), і за складом
окремих груп. Проте вміст пилку трав і спор
всередині копролітів дещо вищий, ніж у пролювіально-зоогенних відкладах, за рахунок вищого
вмісту пилку Cyperaceae (19%) та спор Lycopodium annotinum (16%). Вочевидь, осоки та плауни
(локальні елементи паліноспектрів) зростали біля
входу до печери саме у час проживання відповідних особин Crocuta spelаea. Це саме можна
сказати і про підвищений вміст пилку в'язу у
копролітах (6%). У зоогенних відкладах, які
накопичувалися впродовж тривалішого часу,
відсоток в'язу нижчий, але склад пилку широколистяних порід різноманiтніший. Відсотки пилку
Pinus sylvestris, P. сembra, Picea abies, Corylus
avellana, Ericaceae у копролітах та зоогенних
відкладах однакові. Відповідність палінотипів
трав'янистих рослин є дуже високою, зокрема, у
копролітах також присутній пилок ефедри (3%).
Впродовж формування відкладів PZ IV у складі
лісів, що оточували печеру, значною була роль сосни
звичайної та кедрової, ялини, рідше - модрини та
ялівцю, але як домішки також зростали широколисті
породи: граб, дуб, ясен, ліщина та, особливо, в'яз. Це
свідчить, що описуваний відрізок часу є інтерстадіалом. Наземний покрив лісів формували плауни,
мохи, папороті та лісове різнотрав'я. Проте
різноманіття складу пилку трав свідчить, що існували
і відкриті ландшафти, зайняті лучно-степовою
рослинністю. Переважало багате мезофітне
різнотрав'я. На зволожених ділянках (зокрема, біля
входу у печеру) зростали осоки, гадючник, щавель
та представники жовтецевих, але вагомий відсоток
пилку ефедри свідчить про наявність і степових
ценозів. Клімат був південно-бореальним, прохолоднішим та дещо посушливішим від сучасного.
Аркто-бореальні види плаунів вірогідно були реліктами
попередніх холодних відрізків пленігляціалу.
Висновки, зроблені за паліноматеріалами,
добре зіставляються із палеофауністичними
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даними, згідно з якими під час формування
зоогенних відкладів співіснували холодолюбні
тварини відкритих просторів та теплолюбні лісові
мешканці: носоріг волохатий (Coelodonta antiquitatis), гієна печерна (Crocuta spelaea), ведмідь
печерний (Ursus spelaeus), кінь широкопалий (Equus
caballus latipes), тур первісний (Bos primigenius),
бізон степовий (Bison priscus), олень великорогий
(Megaceros giganteus), свиня дика (Sus scrofa) та
лисиця руда (Vulpes vulpes). Із решток гієни
зоогенного шару отримано 14С-дату 41300±1300/
1100 ВР (VERA-2529), що відповідає закінченню
теплого інтервалу середнього пленігляціалу
моерсхофд [9], або другому інтерстадіалу
витачівського часу в Україні vt1b1 [2] та першому
інтерстадіалу середнього валдаю на Середньому
Дністрі [1, 6]. За наведеними вище джерелами, в
цей час на території України до складу хвойних
лісів входила домішка широколистих порід.
Моерсхофд у Західній Європі був вологим, але
неоднорідним за тепловим режимом, що й відображене у чергуванні інтерстадіалів та стадіалів у
седиментаційному літописі Трапезного залу.
Остання PZ V (0,0-0,14 м) встановлена у
світло-бурих грубопилуватих легких суглинках
("печерних лесах"), що відділяються від зоогенного
шару проверстком гіпсової "муки", ймовірно
кріогенного генезису [1]. Спорово-пилкові спектри
належать до лісового (АР 74%, NAP 9%, спори
50%) та лісо-лучного (АР 41%, NAP 9%, спори
50%) типу, проте спільною їх рисою є відсутність
(або дуже низька участь) пилку широколистих
порід та високий вміст спор плаунів. Останнє
власне і є причиною нижчого відсотку АР у спектрі
лісостепового типу. Склад АР досить бідний: Pinus
sylvestris 22-38%, P. cembra 16-29%, Picea abies 26%, у нижньому спектрі Corylus avellana 2%, у
верхньому - Juniperus 2% та Abies alba (поодиноко).
NAP включає Cyperaceae (3-5%), різнотрав'я
(Rosaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Linaceae,
Cichoriaceae, Asteraceae) та поодинокі паліноморфи
однодольних рослин (Роасеае, Alliaceae, Liliaceae)
і ксерофітів (Chenopodiaceae). У складі спор
переважають Lycopodiaceae, представлені,
переважно, аркто-бореальними видами, особливо
у нижній частині горизонту: Diphazium alpinum 217%, Lycopodium dubium 1,5-13%, L. lagopus 2,59,0%. Лісові види плаунів зустрічаються у значно
меншій кількості: Lycopodium annotinum 2-3% та
Huperzia 0,5-2,5%. Решту спор складають Filicаles
monolete та trilete 5-6% (зокрема, Polypodiaceae)
та Bryales (до 1%).
Протягом формування відкладів PZ V на
досліджуваній території переважали освітлені ліси
із сосни звичайної та кедрової із домішкою ялини і

Науковий вісник Чернівецького університету

наземним покривом із плаунів та папоротей.
Водночас значними за площею були і відкриті
ділянки, зайняті осоками, різнотрав'ям збідненого
складу та, головне, ? аркто-бореальними видами
плаунів. Це свідчить про субперигляціальні умови
стадіалу. На його початку в складі рослинності
зустрічалася ліщина, що зберігалася в рефугіумах,
проте пізніше не існувало жодного представника
широколистої дендрофлори, ще здатного до
продукування пилку за умов суворого клімату. Це
найхолодніший відтинок часового інтервалу,
представленого у розрізі, який, згідно із 14С-датою,
можна віднести до стадіалу хаселло (40-38 т.р.т.)
[14], або стадіалу vt1b1-b2 в Україні [3] та першого
стадіалу середнього валдаю на Середньому
Дністрі [2, 7]. Цей час відзначався поширенням
перигляціального лісостепу за участю чагарникових беріз та вільхівника.
Отримані результати відображають чітку
відповідність літологічних, палінологічних та
палеофауністичних матеріалів як індикаторів
палеоекоумов. Їхній аналіз свідчить, що в розрізі
Трапезний 3 представлені відклади раннього
витачівського підетапу, що корелюються із
моерсхофтом (два інтерстадіали та стадіал) та
стадіалом хаселло середнього пленігляціалу. На
досліджуваній території в цей час змінювалися
мішанолісові, лісо-лучні, лісостепові та близькі до
лісотундрових типи рослинності. Клімат змінювався
від південно-бореального до субперигляціального,
але завжди залишався відносно вологим.
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Герасименко Н.П., Корзун Ю.Л., Рідуш Б.Т. Растительность и климат Среднего Припрутья в среднем пленигляциале
по палинологическим и литологическим данным разреза зала Трапезный пещеры Буковинка. Один из разрезов
дисперсных четвертичных отложений в пещере Буковинка, общей мощностью 0,8 м, содержит отложения
флювиального, пролювиального, зоогенного и эолового генезиса. Палинологический анализ этих отложений и
копролитов пещерных гиен, встречающихся в одном из слоев, свидетельствует, что в разрезе Трапезный 3 представлены
отложения раннего витачевского подэтапа, который коррелируется с моэрсхофтом (два интерстадиала и стадиал) и
стадиалом хаселло среднего пленигляциала. На исследуемой территории в это время менялись смешанолесные,
лесолуговые, лесостепные и близкие к лесотундровым типы растительности. Климат менялся от юго-бореального до
субперигляциального, но всегда оставался относительно влажным.
Ключевые слова: пещера Буковинка, палинологический анализ, средний пленигляциал, хаселло, моерсхофт, витачив
Gerasimenko N., Ridush B., Korzun Ju. Vegetation and climate of the Middle Prut basin during Middle Pleniglacial
according to lithological and palynological data from the section in Trapeznyi Chamber in Bukovynka Cave. The study of
clastic sediments of the Bukovynka Cave shows biotic and climatic changes during the Middle Pleniglacial in the Middle
Prut basin. These hypogenic cave is located near the village of Stal'nivtsi (the Chernivtsi region), in the Middle Prut River
basin. The results of pollen and grain-size studies of clastic deposits in Trapeznyi Chamber, supported by mammal finds are
presented in this paper. One of the sections of Quaternary clastic sediments in the cave with the total thickness of 0.8 m
contains sediments of fluvial, zoogenic, and aeolian origin. Palynological analysis of the sediments and cave hyena coprolites,
found in one of the layers, shows that in the section Trapeznyi 3 the sediments of the Early Vytachiv sub-stage are
represented. They correlate with Moershoofd (two interstadials and a stadial) and Hasselo Stadial of the Middle Pleniglacial.
In the study area, mixed forest, forest-meadow, steppe-forest, and close to the forest-tundra vegetation types changed
during this time. Climate had changed from south-boreal to sub-periglacial, but always remained relatively moist.
Key words: Bukovynka Cave, palynological analysis, Middle Pleniglacial, Hasselo, Moershoofd, Vytachiv
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УДК911.9:711(477.83)
ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ
В МЕЖАХ ЛІКВІДОВАНИХ ДІЛЯНОК ПІДЗЕМНОЇ ВИПЛАВКИ СІРКИ

Іванов Є.А., Клюйник В.В., Тиханович Є.Є.
Львівський національний університет імені Івана Франка
В межах ліквідованих ділянок виплавки сірки виникають постмайнінгові природно-господарські (ландшафтні) системи.
Проведені еколого-ландшафтні дослідження дали змогу оцінити інтенсивність поширення і прояву екзогенних процесів
(ерозійних, суфозійних, підтоплення тощо), розглянути особливості формування і самовідновлення ґрунтового і
рослинного покривів в межах Язівського рудника підземної виплавки сірки.
На прикладі ключових ділянок "Пісоцький" і "Бориси" досліджено процеси функціонування і розвитку постмайнінгових
ландшафтних систем. Обрані ділянки презентують два різних сценарії самовідновлення ґрунтового і рослинного
покривів у зонах активного прояву екзогенних процесів. Перший сценарій (ділянка "Пісоцький") передбачає розвиток
вторинної лінійної ерозії в окраїнній частині рудника ПВС, а другий сценарій (ділянка "Бориси") - утворення зони
закислення ґрунту та формування ландшафтних систем довкола видобувної свердловини. За результатами досліджень
складені ландшафтні та еколого-ландшафтні плани (масштаб польового знімання 1 : 200).
З метою вивчення особливостей просторового розподілу актуальної кислотності і вологості ґрунту проведено
вимірювання на поздовжньому профілі, який простягався вздовж основної ерозійної вимоїни та трьох поперечних
профілях. Для оцінювання ступеня трансформації ґрунтового покриву досліджуваної площі використано аналізатор
ґрунту КС-300В компанії "Kecheng Optoelectronic". У польових умовах за допомогою цього аналізатора визначено
температуру, вологість та актуальну кислотність (показник рН) ґрунтів на глибинах 5 і 20 см. За результатами ландшафтноекологічного дослідження побудовано графіки розподілу актуальної кислотності і вологості ґрунтового профілю.
Ключові слова: Передкарпатський сірконосний басейн, підземна виплавка сірки, природно-господарська система,
рекультивація, самовідновлення ландшафтних систем, кислотність ґрунту.

Актуальність проблеми.Функціонування
найбільших за розмірами й ступенем трансформації
гірничопромислових ландшафтних систем у
Західному регіоні України зумовлено видобуванням і збагаченням самородної сірки у Передкарпатському сірконосному басейні. Самородну
сірку розвідано у 1950 р. поблизу смт. Розділ
(Миколаївський р-н Львівської обл.), а вже у 1956
р. ? розпочато розроблення Роздільського
сірчаного кар?єру. У 1972 р. на базі Роздільського
ДГХП "Сірка" побудовано Подорожненський
кар'єр. В 1954-1958 рр. розвідано Язівське
родовище, яке підпорядковано Яворівському ДГХП
"Сірка". Саме на цьому родовищі від 60-х років
минулого століття діяв найбільший у світі
Яворівський (Язівський) сірчаний кар'єр.
Подальша геологічнарозвідка показала, що у
більшості родовищах сірка залягає на глибині 100150 м, а її видобування кар'єрним способом дороге
й недоцільне. Метод підземної виплавки сірки
(ПВС) виявився ефективнішим для розроблення
таких глибоких родовищ. Уперше цей метод
застосували в 1969 р. на Язівському родовищі.
Надалі підземну виплавку сірки впровадили ще на
двох родовищах - Немирівському і Загайпільському [8].
Не зважаючи на те, що метод ПВС економічно вигідніший, ніж кар'єрний спосіб розроблення
сірчаних покладів, він також має ряд недоліків, які
суттєво знижують ефективність рекультивації
антропогенно-трансформованих земель. У 1992-

1997 рр. остаточно завершено видобування на
ділянках ПВС. Проектамиліквідації підприємства
передбачено рекультивацію земель на сірчаних
полях Немирівського та Язівського рудників ПВС.
Ліквідації підлягали понад 4 400 сірчаних свердловин, пізніше території мали очистити від сірки
йштучно заліснити. На жаль, повний обсяг
рекультиваційних робіт проведено лише на близько
25 % від загальної площі ділянок.Розглянемо умови
виникнення та головні аспекти функціонування й
розвитку новостворених постмайнінгових природно-господарських систем в межах ліквідованих
Язівської (ПВС-600) і Староязівської ділянок
підземної виплавки сірки.
Попередні напрацювання. Серед праць, які
присвячені проблематиці формування ґрунтового
і рослинного покривів Передкарпатського сірконосного басейну варто відзначити статтіВ.
Білоноги [1, 2], Г. Мануїлової [9, 10], О. Марискевич, І. Шпаківської, В. Левика[11, 12, 15] та
ін. У роботі використано досвід власних екологоландшафтних досліджень в межах Яворівського
ДГХП "Сірка", який висвітлено у публікаціях [3-7].
Формулювання цілей статті, постановка
завдання. Метою роботи є вивчення закономірностей функціонування і розвитку природногосподарських систем в межах ліквідованих
ділянок підземної виплавки сірки. Серед головних
завдань, які вирішувалися під час екологоландшафтного дослідження слід виокремити: 1)
аналіз поширення та інтенсивності прояву екзо-
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генних процесів; 2) вивчення процесів формування
та самовідновлення ґрунтового і рослинного покривів;
3) картування природно-господарських систем й
дослідження їхнього функціонування і розвитку в
умовах прояву вторинних екзогенних процесів.
Прояв екзогенних процесів.Порівняно з
іншими способами видобування підземна виплавка
сірки суттєво знижувало рівень негативного впливу
на природне середовище. У досліджуваних
районах значної активізації процесів карстоутворення не спостерігаємо, хоча існують глибинні
і поверхневі деформації. Під час роботи рудників
підземної виплавки сірки щомісяця у рудоносні
шари закачували 700-800 тис. м 3 теплоносія,
унаслідок чого відбувався гідроліз сірки [14].
Подавання теплоносія призводило до порушення
залягання гірських порід, а відповідно, просідання
земної поверхні (до 3-5 м), що зумовлювало прояв
такихекзогенних процесівяксуфозія, підтоплення і
заболочення. Підвищення пластових тисків
подекуди призводило до підняття земної поверхні
й утворення грифонів, тоді як на інших ділянках
відбувалося її просідання, що пов'язане із
відбиранням корисної копалини таруйнуванням
скелету сірконосних порід. Через неорганізований
водовідливземна поверхня і водотоки забруднювалисятонкодисперсною сіркою і сірководнем.Унадрах, на місці видобутої сірчаної руди
утворені великі за розмірами водопроникні зони,
складені роздавленим вапняковим каркасом.
Водночас, внаслідок нерівномірного осідання надр,
покривні неосірковані вапняки стали тріщинуватими,а у підошві рудного покладу виникла
водопідпірна зона сірко насичення.
Земна поверхня ділянок сильногорбиста із
численними суфозійними западинами і лійками
діаметром 2-10 м і глибиною до 3 м, що утворилися
на місці видобувних і термоінжекторних свердловин. У місцях щільного розміщення лійок й вимоїн
утворені суфозійні поля складної конфігурації
площею понад 100-200 м2. Формування суфозійних
лійок і порожнин у місцях вирізаних свердловин, в
які фільтруються поверхневі води, призвело до
вимивання поживних і гумусових речовин із
родючого шару ґрунту. Суфозійні форми переважно
заповнені сильно кислими поверхневими і ґрунтовими водами (од. рН 2,4-3,5).
Порушення поверхневого стоку, значні нахили
земної поверхні та наявність відкритих супіщанопіщаних поверхоньпризводить до розвитку лінійних
ерозійних форм, здебільшого ерозійних борозен і
вимоїн. Водночас, в межах значних за розмірами
відкритих ділянок ПВС формується розгалужена
ерозійна (флювіальна) мережа із ярами і борознами
глибиною до 2,0?2,5 м. (рис. 1). Стінки ново-
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створених ярів несформовані, крутосхилі, а інколи
й обривисті. Частиною таких вторинних форм
стікають постійні або тимчасові водотоки.
Нерідко сильної антропогенної трансформації
зазначають й ландшафтні системи за межами
ділянок ПВС. Після завершення видобування
самородної сірки спущено (можливо внаслідок
аварійного прориву) дамби технологічних ставівнакопичувачів, які вміщували сильнокислі води
виробництва (див. рис. 1). Прорив дамб спричинив
розмивання берегів і дна водотоків басейну р.
Ретичин, перенесення наносів, замулювання і
підтоплення понижених ділянок. Водночас,
відбулося забруднення і закислення річкової долини
(загальна мінералізація води 2,1?2,4 г/дм3; од. рН
води 4,0?4,5, відкладів 2,5?2,6). Високі показники
актуальної кислотності відкладів долини не
сприяють розвитку рослинності на відстані до 4,5
км від нижньої дамби ставів-накопичувачів.
Спущення водойм призвело до осушення кислих
намулів, які є потужним джерелом забруднення
навколишніх природно-господарських систем.
У понижених формах рельєфу із слабопротічним режимом, що формуються довкола
ділянок ПВС виникають затоплені і заболочені
ділянки, які заростають очеретами. До розвитку
цих процесівтакож призводить порушення поверхневого стоку й виникнення безстічних площв
межах рудників й пов'язане із руйнуванням
технологічної водостічної системи, нераціональним
здійсненням рекультиваційних робіт, експлуатацією
залишків доріг і дамб, несанкціонованим відбором
будівельного матеріалу тощо.
Формування і самовідновлення ґрунтового і
рослинного покривів. Функціонування природногосподарських систем в межах ліквідованих
ділянок ПВС пов'язано із процесамиформування
ґрунтового і рослинного покривів. Після завершення видобування самородної сірки, досліджувані
ділянки за специфікою їхнього розвиткуподіляємо
на рекультивовані і самовідновлювані.
Варто відзначити, що після завершення
видобування сірки на ділянках утворився специфічний ґрунтовий покрив. На земній поверхні
залишилися перемиті, спустошені, заболоченій
сильно забруднені елементарною сіркою та її
сполуками піщано-ґрунтові суміші. У результаті
розроблення сірки методом підземної виплавки
(методом Фраша) сформувалися численні зони
викидів сірчаної руди на земну поверхню, що
призвело до сильного закислення ґрунтів (од. рНдо
2,8-3,1) та цілковитого знищення рослинного
покриву, просідання та утворення суфозійних лійок
у місцях розміщення видобувних і термоінжекторних свердловин.
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Рис. 1. Антропогенна трансформація природно-господарських систем ділянки підземної
виплавки сірки ПВС-600 та її околиць (складена на основі топокарти 1 : 50 000;
за результатами дешифрування космознімків LandsatETM+ 2008?2011 рр.)
Умовні позначення: 1 - сильнокислі і заболочені ембріоземи ділянок ПВС, практично без ознак рослинності, місцями
зі свіжими слідами рекультиваційних робіт; 2 - кислі і перезволожені ембріоземи ділянок ПВС з фрагментарним
деревно-чагарниково-трав'яним покривом, частково рекультивовані; 3 - сильнокислі і заболочені намули спущених
водойм-накопичувачів, без ознак рослинності; 4 - сильнокислі і заболочені наноси долин водотоків, без ознак
рослинності; 5 - кислі і перезволожені ґрунти долин водотоків; 6 - райони ефективної фітомеліорації (лісопосадки); 7
- самовідновленідеревно-чагарникові площі; 8 - сильнотрансформованіфлювіальні форми рельєфу; 9 - місця спускання
(прориву) дамб; 10 - ділянки детальних ландшафтно-екологічних досліджень: 1. "Пісоцький"; 2. "Бориси".

В межах досліджуваних ділянок ПВС домінують безструктурні монолітні ґрунти, серед яких
розрізняють окремі компоненти антропогенних
техноґрунтів: материнську породу, після флотаційне
вапно і гранули елементарної сірки [16]. Відсутність структури та невисокий вміст гумусу
обмежують динаміку процесів аерації за профілемй
заселення ґрунтів мікроорганізмами, їхню біологічну активність. Незадовільні параметри
водно-повітряного режиму елювіоземів суттєво
гальмують ріст і розвиток рослинності. Ґрунтосуміші, які використовують під час гірничотехнічного етапу рекультивації характеризуєвища
щільність, знижена зволоженість і вміст гумусу у
поверхневому шарі порівняно із зональними
дерново-підзолистими ґрунтами [11, 12].
Гірничотехнічний етап рекультивації ділянок
ПВС проведено на 35?40 % від їхньої загальної
площі. Під час цього етапу рекультивації відсипано
суглинисто-супіщано-піщану суміш потужністю
0,5-0,6 м й вирівнено земну поверхню. На жаль,
біологічний етап рекультивації здійснено ще на
менших площах (до 25 %). Більшість рослин в

лісових культурах відзначаються пригніченим
розвитком, малим діаметром стовбурів, що
зумовлено низькою забезпеченістю поживними
речовинами. Найкращою біологічною стійкістю та
показниками росту відзначаються робінія псевдоакація, верба козяча і ліщина.Середні значення
приросту характерні для берези бородавчастої і
сосни звичайної [9]. Однак значної шкоди розвитку
лісових культур завдає регулярне вигорання
трав'яного покриву. Слід також відмітити, що
деревні рослини порослевого походження мають
значно більший приріст по висоті.
Стан рослинного покриву само відновлюваних
ділянок ПВСзалежить, головно, від часу завершення її експлуатації, засміченості поверхні сіркою й
ступеня закислення ґрунтів. Більшість таких площ
у центральних частинах вкритіфрагментарним
рослинним покривом, що носитьневпорядкований,
плямистий чи острівний характер.Здебільшого цей
покрив представлений лучно-болотними видами
рослин. Окраїнні поверхні само відновлюваних
ділянок ПВС мають багатші і різноманітніші
рослинні угруповання, які представлені деревно-
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трав?янистими куртинами або розрізненими
деревами сосни звичайної, берези бородавчатої,
верби, осики та ін. Окремі ділянки повністю
позбавлені рослинності через високі показники
актуальної кислотності техноґрунтів.Стійкість та
стабільність приросту характерна болотним
угрупованням очерету звичайного, які нерідко
мають субедифікаторів - осоку мохнату і рогіз
широколистяний. Поширення таких угруповань
зумовлено наявністю зон затоплення, підтоплення
і вторинного заболочення, а також мокрими і
вологими техноґрунтами у понижених, пересічених
й слабостічних ділянках.
Функціонування і розвиток досліджуваних
ландшафтних систем.Розглянемо процеси функціонування і розвитку природно-господарських
систем ліквідованих ділянок ПВС на прикладі
ключових ділянок "Пісоцький" і "Бориси" (див. рис.
1). Обрані ділянки презентують два несхожих
сценарії самовідновлення ґрунтового і рослинного
покривів у зонах активного прояву екзогенних
процесів. Перший сценарій (ділянка "Пісоцький")
передбачає розвиток вторинної лінійної ерозії в
окраїнній частині рудника ПВС, а другий сценарій
(ділянка "Бориси") - утворення зони закислення
ґрунту та формування ландшафтних систем
довкола видобувної свердловини.В межах цих
ділянок проведено детальне ландшафтне картування (масштаб польової зйомки 1 : 200). На її
основі складено ландшафтні карти, які відображають різноманітність природно-господарських
систем на рівні ландшафтних урочищ і фацій та
еколого-ландшафтні карти.
Ключова ділянка "Пісоцький"розміщена у
північній окраїнній частині рудника ПВС-600, у 200 м
на пн.від с. ПісоцькийЯворівського району. Вона
охоплює розгалужену ерозійну вимоїну глибиною 0,70,8 м, складенусильнокислими мокрими піщаними
відкладами й без ознак рослинності. Довжина
вимоїни складає 82 м, а ширина - до 1,2-1,7 м. Ця
вимоїна утворена на пологому схилі крутизною 2,02,5° й закінчується конусом виносу, що розширюється
в межах плоскої рекультивованої поверхні ПВС. До
основної вимоїни примикають бічні ерозійні борозни
глибиною 0,3-0,7 м, складені сильнокислими мокрими
супіщаними відкладами, також без ознак рослинності.
Верхні частини окремих ерозійних форм мають
заглиблені водозбори із тонким мохово-лишайниковим "напливом" на сильнокислих супіщаних
відкладах.У свою чергу, нижня частина ерозійної
вимоїни маєнадвимоїнні підняття, які вкриті моховолишайниковим покривом на кислих перезволожених
супіщаних відкладах.
Власне у верхній розгалуженій частині
ерозійних вимоїн і борозен у 70-80 рр. минулого

27

століття проводили підземну виплавку самородної
сірки. Площа видобування представлена похилими
й розмитими поверхнями, складеними сильно
кислими середньо щебенистими піщаними
відкладами й без ознак рослинності. На сьогодні
видимих слідів свердловин не залишилося, але на
поверхні рясно розкидані залишки елементарної
сірки. Дещо вище (5-7 м) від цієї зони розміщені
розорані похилі ділянки південної і південно-західної
експозиції з сільськогосподарським культурами
(вирощували пшеницю м яку) та дрібнозлаковоосоково-різнотравні лукина потужному дерновопідзолистому ґрунті.
Навколо ерозійних форм, у вигляді клину,
простягаються похилі водозбірні ділянки ПВС, які
вкриті порушеними березово-сосново-чагарниковими заростямиі різнотрав'ям на кислих
перезволожених ініціальних ембріоземах. Ці
ділянки знаходяться на відстані 4-15 м від центру
видобування сірки й зазнали сильної антропогенної
трансформації.Значно нижчий рівень антропогенної
перетвореності властивий для самовідновлюваних
ділянок, які являє собою припіднятіслабопохилі
ділянки з ожиново-осиково-березовими угрупованнями на вологому дерново-підзолистому ґрунті. У
нижній частині угрупованнярозділені ерозійною
вимоїною, а берези "вкривають" її власними кронами.
Різноманітність природних умов зумовлена
сильною антропогенною трансформацією ландшафтних систем під час виплавки сірки методом
Фраша та розвитком вторинної лінійної ерозії вже
після завершення її видобування. В межах
досліджуваної ділянки здійснено ліквідацію
свердловин, забрано трубопроводи й обладнання,
виконано вирівнювання земної поверхні. Водночас,
на цій території повноціннихрекультиваційних робіт
не проводили. На земній поверхні та в ґрунтосуміші
спостерігаємо суттєві обсяги залишеної сірки та її
сполук, що призводить до надмірногозакислення
ґрунтів. У свою чергу, розвиток ерозійних процесів
призводить до перерозподілу вологості ґрунтів.
Власне актуальна кислотністьі вологість ґрунту
визначають швидкість самовідновлення ґрунтового і рослинного покривів.
З метою вивчення особливостей просторового
розподілу актуальної кислотності і вологості ґрунту
нами проведено вимірювання на одному поздовжньому профілі, який простягався вздовж основної
ерозійної вимоїни та трьох поперечних профілях,
що пересікали ерозійні форми у верхній (А-А),
середній (Б-Б) і нижній (В-В) частинах ділянки.
Для оцінювання ступеня антропогенної трансформації ґрунтового покриву досліджуваної площі
використано аналізатор ґрунту КС-300В компанії
"KechengOptoelectronic". У польових умовах за
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допомогою аналізатора визначено температуру,
вологість та актуальну кислотність (значення рН)
ґрунтів на глибинах 5 і 20 см. За результатами
проведеного ландшафтно-екологічного дослідження побудовано графіки розподілу актуальної
кислотності і вологості ґрунтового профілю (рис. 2).
У таблиці подано розподіл актуальної кислотності ґрунту для окремих каскадних ландшафтногеохімічних систем за ґрунтовим профілем.
Відзначимо в усіх вимірюваннях зменшення
показників іонів водню у ґрунтовому розчині зі
зростанням глибини від 0-5 до 10-20 см. Сильнокислі ґрунтосуміші виявлено в межах ерозійної
вимоїни та її конусу виносу. Найнижчі значення (од.
рН 2,17) зафіксовано у ґрунтосуміші конусу виносу
на глибині 10?20 см. В ерозійних вимоїнах і
борознах показники закислення ґрунтосуміші
коливаються у широкому діапазоні: від сильнокислих до відносно кислих (2,5-5,5 од. рН). Окремі
"стрибки" значень припадають на стінки ерозійних
форм та пересічення їхніх меандр. Сильно
трансформовані ділянки ПВС переважно мають
кислі ґрунтосуміші (од. рН 4,40-4,69). Для
навколишніх самовідновлених природно-господарських систем, які представлені,головно,
ожиново-осиково-березовими угрупованнями,
властива злегка підкислена реакція ґрунтів (5,856,04 од. рН). Найкращі умови властиві для
сільськогосподарських угідь, що розміщені
неподалік (7 м) від сильнотрансформованих площ.
Це зумовлено домінуванням цих угідь за абсолютною висотою над порушеними територіями, а
відповідно й відцентровим напрямком міграційних
потоків.
Проведені вимірювання дали змогу виявити
залежності між актуальною кислотністю і
вологістю ґрунтів. Для сильнокислих ґрунтів
характерний перезволожений, практично мокрий,
тоді як для сусідніх сільськогосподарських угідь свіжий стан ґрунтової маси. Це зумовлено
відсутністю рослинного покриву, а відповідно
відсутністю можливості вбирати надлишкову
вологу з ґрунтового профілю. У свою чергу,
незадовільні показники кислотності і вологості
ґрунтів не дають змоги "зачепитися" й розвиватися
рослинності, а це не сприяє їхньому відновленню
та формуванню природно-господарських систем.
Ключова ділянка "Бориси" розміщена у
центральній частині ділянки ПВС-600, у 330 м на
пн.-сх. від с. Бориси Яворівського району. Вона
представляє собою площу закислення ґрунтосуміші довкола ліквідованої свердловини. На плані
досліджувана територій виглядає як випалена
"лисина" у лучно-болотній рослинності. У ландшафтному відношенні вона являє собою похилу
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розмиту ділянку відкритої поверхні, ускладнену
суфозійними процесами, без ознак рослинності із
сильнокислими, заболоченими і середньощебенистими супіщано-піщаними відкладами. Сильнотрансформована ділянка видовжена з півночі на
південь й має розміри 8 - 17 м. У місцях
ліквідованих свердловин утворилися невеликі
суфозійні пониження, які заповнені водою. Вище
відкритої ділянки простягається похилий схил
крутизною 2° із слабоувігнутим водозбором з
мохово-дернисто-щучниковими угрупованнями,
молодими березами та їхнім підростом на
слабокислих і перезволожених ініціальних ембріоземах. Внизу схилу, поряд з сильнотрансформованою зоною сформувалася рівна поверхня з
щучниковими-осоковими угрупованнями на
фрагментарних кислих і заболочених ініціальних
ембріоземах.
Закономірності розподілу актуальної кислотності і вологості в межах ландшафтних систем є
схожими на вищеописані для ключової ділянки
"Пісоцький", тому зупинимося лише на геопросторових особливостях процесу самовідновлення ґрунтового і рослинного покривів. В межах
відкритої навколосвердловинної поверхні утворився
"острівок", що заріс щучником, осокою і підростом
берези.Проведені на ньому вимірювання показали
підвищення кислотності ґрунту з 2,8-3,0 до 4,5 од.
рН. Певне зменшення кількості іонів у ґрунтовому
розчині спостерігаємо в окраїнних кам’янистих і
щебенистих частинах відкритої поверхні. Варто
також відзначити, що схили мають сприятливіші
умови для відновлення і розвитку рослинності.
Значної шкоди процесу самовідновлення завдає
неконтрольоване перекопування місцевості з
метою пошуку залишків металу, яке спостерігаємо
у південно-східній частині досліджуваної ділянки.
Висновки і рекомендації. Метод підземної
виплавки сірки сформував специфічний спектр
екологічних проблем, що не властивий для
видобування самородної сірки кар'єрним способом.
Особливістю умов функціонування природногосподарських систем в межах ліквідованих
ділянок ПВС є сильне закислення техноґрунтів та
ембріоземів (од. рН 2,1-4,5), яке не дає змоги
відновитися рослинному покриву. Саме через
пошкодження земної поверхні, відсутність чи
фрагментарність рослинного покриву, після
завершення розроблення сірчаних покладів
активізуютьсяфлювіальні, ерозійні і суфозійні
процеси, виникаютьпідтоплені і заболочені зони.У
свою чергу, розвиток вторинних екзогенних
процесів є екологічно дестабілізуючим чинником,
що перешкоджає як рекультивації, так і самовідновленню природно-господарських систем.
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Рис. 2. Розподіл актуальної кислотності і вологості ґрунту
в межах ключовоїділянки "Пісоцький"
Каскадні ландшафтно-геохімічні системи: 1 - ерозійні вимоїни, борозни; 2 - конус виносу; 3 - сильнотрансформовані
ділянки ПВС; 4 - самовідновлені ділянки ПВС, які вкриті ожиново-осиково-березовими угрупованнями; 5 - непорушений
трав'яний покрив; 6 - рілля.

Оскільки у процесі підземної виплавки сірки
поверхні ліквідованих ділянок засмічені елементарною сіркою та забруднені високомінералізованим
теплоносієм, слід проводити хімічну меліорацію.
Вона передбачає зниження кислотності, яка
утворилася за рахунок накопичення надлишків сірки
і сірчаного ангідриду. Як хімічний меліорант можна
використовувати сиромолоте вапно або флотаційні
відходи збагачувальної фабрики Роздільського
ДГХП "Сірка", в яких містяться до 80-85 % CaCO3.
Після хімічної меліорації на цих ділянках розкривають бурти з ґрунтово-рослинним шаром і
вкривають ним площу товщиною 0,5-0,6 м [11]. У
такому вигляді ділянки ПВС придатні для
подальшої біологічної рекультивації. Загалом,
недостатній обсяг проведення рекультиваційних
робіт залишається головною проблемою для
забезпечення належного функціонування і розвитку ландшафтних систем досліджуваних територій.
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Таблиця
Просторовий і профільний розподіл актуальної кислотності ґрунту в межах ключової ділянки "Пісоцький"
№
з/п

Каскадні ландшафтногеохімічні системи

Абсолютні
висоти, м

Гранулометричний
склад, вологість

Глибина
відбору

1.

Ерозійні борозни, вимоїни

256,0?257,5

пісок+супісок, мокрий

0?5 см
10?20 см

Актуальна
кислотність,
од. рН
4,10
3,45

2.

Конус виносу

255,5?256,0

пісок+супісок, мокрий

0?5 см
10?20 см

3,33
2,17

3.

Сильнотрансформовані
ділянки ПВС

257,0?258,5

пісок,
сирий?мокрий

0?5 см
10?20 см

4,69
4,40

4.

Самовідновлені ділянки
ПВС

257,5?259,0

пісок,
вологий?сирий

0?5 см
10?20 см

6,04
5,85

5.

Непорушений трав’яний
покрив

258,5?259,0

суглинок+супісок,
свіжий?вологий

0?5 см
10?20 см

6,00
5,64

6.

Рілля

259,0?259,5

суглинок,
свіжий

0?5 см
10?20 см

6,33
6,17

257,75

?

0?5 см
10?20 см

5,08
4,61
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возникают постмайнинговые природно-хозяйственные (ландшафтные) системы. Проведенные эколого-ландшафтные
исследования позволили оценить интенсивность распространения и развития экзогенных процессов (эрозионных,
суффозионных, подтопления и т.д.), рассмотреть особенности формирования и самовосстановления почвенного и
растительного покровов в пределах Язовского рудника подземной выплавки серы.
На примере ключевых участков "Песоцкий" и "Борисы" исследовано процессы функционирования и развития
постмайнинговых ландшафтных систем. Избранные участки представляют два различных сценария самовосстановления почвенного и растительного покровов в зонах развития экзогенных процессов. Первый сценарий (участок
"Песоцкий") предусматривает развитие вторичной линейной эрозии в окраинных части рудника ПВС, а второй
сценарий (участок "Борисы") - создание зоны закисления почвы и формирования ландшафтных систем вокруг
ликвидированнойскважины. По результатам исследований составлено ландшафтные и эколого-ландшафтные планы
(масштаб полевой съемки 1 : 200).
С целью изучения особенностей пространственного распределения актуальной кислотности и влажности почвы
проведено измерения на продольном профиле, т. е. вдоль основной эрозионной промоины и трех поперечных
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профилях. Для оценки степени трансформации почвенного покрова исследуемой площади использовано анализатор
почвы КС-300В компании "Kecheng Optoelectronic". В полевых условиях с помощью этого анализатора определено
температуру, влажность и актуальную кислотность (показатель рН) почвы на глубинах 5 и 20 см. По результатам
ландшафтно-экологического исследования составлено графики распределения актуальной кислотности и влажности
почвенного профиля.
Ключевые слова: Предкарпатский сероносный бассейн, подземная выплавка серы, природно-хозяйственная система,
рекультивация, самовосстановлениеландшафтных систем, кислотность почвы.
Ivanov E.A., Kluynyk V.V., Tykhanovych E.E. The nature-economic of systems functioning within liquidated areas of
underground sulfur melting. Within the areas of liquidated sulfur melting, arisepostmining nature-economic (landscape)
systems. Ecological and landscape studies made possible to evaluate the intensity distribution and display of exogenous
processes (erosion, suffusion, flooding, etc.), consider the characteristics of the formation and self-renewal of soil and
vegetation within "Yazivs'kyy" mine underground sulfur melting.
On example of key areas "Pisots'kyy" and "Borysy", the processes of functioning and development postmining landscape
systems. The selected areas represent two different scenarios of soil and vegetation self-healing in areas of active exogenous
processes.The first scenario (area"Pisots'kyy") provides for the development of secondary linear erosion in the outlying
parts of the mine plant, and the second scenario (area"Borysy") ? establishment of a soil acidification and landscape
formation around the producing wells. Based on research compiled landscape and ecological-landscape plans (scale of field
survey1 : 200).
In order to study characteristics of actual acidity and soil moisture spatial distribution were measured on the longitudinal
profile, which stretched along main rill erosion and three transverse profiles.To estimate the degree of soil cover transformation
on study area used soil analyzer KC-300B by "Kecheng Optoelectronic"company.In the field survey with this analyzer
specified temperature, humidity and actual acidity (pH) of soil at depths of 5 and 20 cm. Based on results of landscapeecological research creating graphs of actual acidity and humidity distribution in soil profile.
Key words: Precarpathian sulfurous basin, underground sulfur melting, nature-economic system, recultivation, self-recovery
of landscape systems, soil acidity.
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КАРСТОВА ГІДРОДИСТРОФІЯ НА БУКОВИНІ: ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Коржик В.
Національний природний парк «Хотинський»
Карстова гідродистрофія - зменшення площ і запасів вод у озерах та річках аж до повного їх зникнення внаслідок низки
взаємопов’язаних природних та антропогенних чинників і причин - є об’єктивною реальністю на Прут-Дністерському
межиріччі Буковини. Протягом останніх 40 років лише у Заставнівському районі безвідновно щезло понад 20 природних
озер. На прикладі конкретних спелео-карстових ділянок виявлені осередки максимального і яскравого прояву карстової
гідродистрофії, її причини, темпи і спрогнозовані ймовірні природні та соціально-економічні наслідки цього процесу.
Єдино виправданим у цих дослідженнях є застосування інтегративного історико-географічного підходу з використанням
комплексу традиційних і нетрадиційних методів. Увага акцентована на відчленуванні природної та антропогенної (в
т.ч. техногенної) складових єдиного процесу. Визнається необхідним посилення спелео-карстового моніторингу
триваючої гідродистрофії на обраних ділянках природного та антропогенного карсту.
Ключові слова: Буковина; гідродистрофія; спелео-карстовий моніторинг; карст; озера.

Карстові процеси і системи надзвичайно
динамічні і в масштабах часу співвідносні з
коеволюцією соціоприродної цілісності (сучасних
антропогенних ландшафтів). В регіонах поширення
поверхневого та приповерхневого карсту, незважаючи на загальновизнаний зневоднюючий (посушуючий) в цілому його вплив, водно-болотні угіддя
різних масштабів є характерним елементом карстових ландшафтів не лише Буковини. Нагадаємо,
що карст - це система процесів і явищ, що
виникають і розвиваються під землею і на її
поверхні в результаті взаємодії вод (природних,
антропогенних, ноогенних) з розчинними в даній
обстановці й у визначеному часовому інтервалі
гірськими породами, а також подібними їм
антропогенними і штучними утвореннями, з
формуванням (чи без) денудаційних та акумулятивних форм [5, 6].
Водно-болотні геокомплекси (у системі
землекористування - угіддя) представлені як із
стоячими водами (проточні та непроточні озера,
болота, заболо-чені чи перезволожені ділянки), так
і з проточними (активно проточні озера, ставки,
підвішені болотні і перезволожені ділянки схилів,
заболочені заплави). Вони виконують непересічну
роль у підтримці екічної (неправильно: екологічної) стабільності у регіоні, формуванні національної
екомережі і збереженні в цілому необхідного рівня
ландшафтного різноманіття [10].
Відчутне зменшення кількості та площ цінних
водно-болотних угідь при-родного походження у
карстових районах примушує звертати увагу на
таке явище, як зростання рівня і небезпеки
карстової гідродистрофії. Щодо цих ви-дів угідь,
то під карстовою дистрофією слід розуміти
зменшення площ і запа-сів вод у цих водоймах аж
до повного їх чи річок зникнення внаслідок низки
взаємопов'язаних природних та антропогенних
чинників і причин.

Мета роботи: виявити осередки максимального і яскравого прояву карстової гідродистрофії, її причини, темпи і спрогнозувати ймовірні
природні та со-ціально-економічні наслідки цього
процесу на терені Буковини як показовому науководослідному карстовому полігоні.
Методика роботи визначається специфічними
особливостями об'єкту дослідження. Тому єдино
виправданим є застосування інтегративного
історико-географічного підходу до вивчення карсту
з використанням не лише традиційних методів,
прийнятих у карстознавстві, але й спелеоресурсознавчих, археоло-гічних, історичних і
культурологічних (аналіз топонімики, фольклору,
міфології) галузях науки, що дозволяє значно
посилити і поглибити розуміння проце-сів, їх тренду
та еволюційних темпів [4, 11]. Відносно швидкі
зміни ландшафт-ної структури фіксуються й
порівняльно-картографічними методами.
Основна частина. Посилення уваги до
інформаційно-джерелознавчих фу-нкцій карсту
важливе з огляду здійснення історико-географічних
реконструкцій та прогнозу коеволюції у певних
аспектах, а саме:
-роль карсту як чинника специфічності та
інтразональності ландшафтів та супутньої
принадності для освоєння людиною;
-природні і антропогенні темпи карстогенезу,
а також еволюції ландшафтної структури території;
-особливості коеволюційного розвитку соціоприродної цілісності в регіонах розвитку карсту.
Якщо перший аспект не викликає жодних
сумнівів, то наступні два явля-ють і теоретичний, і
практичний інтерес в контексті необхідності
здійснення повномасштабних досліджень. Акцентувати увагу слід і на відчленуванні при-родної та
антропогенної (в т.ч. техногенної) складових
єдиного процесу, вияв-ляючи конкретну межу між
ними.
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Карстові процеси на Буковині поширені
переважно у Прут-Дністерському межиріччі.
Завдяки геопросторовим особливостям макрорельєфу басейнів Дністра та Прута, а також
блоково-похилому (2-30) падінню осадових пластів
у пі-вденно-західному "карпатському" напрямку, за
взаємовідношенням товщі гіп-со-ангідритів і
вапняків з п'єзометричним рівнем ґрунтових вод в
умовах кон-секвентного і ресеквентного прорізання
їх долинами приток Дністра та Прута тут
виділяються 3 головні тектоніко-ерозійні (тектоерозійні) гідрогеологічні зони-смуги, що фіксують
горизонтально-вертикальне розміщення товщі
гіпсо-ангідритів і вапняків відносно локальних рівнів
базисів денудації. Отже, визначають стан і ступінь
їх обводненості, і в цілому карсто-гідрологічний
режим [5].
У першій, придністерській зоні, гіпси і вапняки
знаходяться вище врізу мі-сцевих русел, тому тут
характерний вертикально - нисхідний водний
промив їх товщі. Будь-які природні водойми тут
надзвичайно рідкісні і є скоріш винятком. В другій
зоні товща гіпсів прорізається днищами річкової
мережі, тому тут переважає вже не вертикальна
а горизонтальна циркуляція вод. Це зона найактивнішого карсту, оскільки завдяки прискореному
водообміну відбувається і інтенсивна корозійна та
ерозійна діяльність поверхневих та підземних вод.
В ній спостерігаються свої морфологічні закономірності. В загальній кількості карстових форм
доля западин не перевищує 10-15%. При цьому
має значення як ступінь відкритості карстуючихся
порід в блоці і потужність перекриваючих відкладів,
так і характер рельєфу того чи іншого блоку. Доля
блюдець в загаль-ній кількості поверхневих форм
сягає 50%, що пов'язано, мабуть, із значним віком карсту. Для цієї зони характерний власне
озерний карст, надзвичайно чут-ливий до коливань
і вертикальних зміщень п'єзометричного рівня вод.
Для третьої зони властива горизонтальна
циркуляція з ослабленим водооб-міном і напірно висхідними джерелами - воклюзами розвантаження
достатньо мінералізованих вод. Активізація карсту
в цій зоні можлива за рахунок порушення усталеного
гідрогеологічного режиму недостатньо продуманою,
легко-важною людською діяльністю. Такі факти
зафіксовані і вивчались на дослідних полігонах в місці
необгрунтованого видобування торфів в долині
р.Совиця - Веренчанська і діючого Кривського
гіпсового кар'єру [1, 3, 5, 7, 8]. Таким чи-ном, фактор
занурювання карстуючихся порід завдяки геоморфологічним і гід-рогеологічним умовам визначає
зональність рис морфології карсту цілого регіону.
За спелеокарстовим районуванням Чернівецької області [5], озерний і вод-но-болотний
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карст поширений у наступних спелео-карстових
ділянках (перелік із заходу на схід).
Вимушівська ділянка. Виявлено 5 заболочених лійок площею 0.3-1.5 га з двома озерами
у другій тектоерозійні зоні. Найбільшою є
гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення
"Озеро Бездонне" площею 3.4 га, де рівень води
зазнає періодичних коливань, інколи до майже
повного зникнення. Мілководдя і узбережжя вкриті
переважно осокою та очеретом.
Чуньківська ділянка. У другій тектоерозійні
зоні у 5 великих карстових лійках, що поглинають
воду струмків, сформовані осередки болотної
рослинності (осока, очерет) з місцем гніздування
і укриття декількох видів птахів. За останні 30 років
2 озера трансформовані на ріллю. Ймовірна
причина осушення - відсутність достатнього
зволоження і поглиблення рівня грунтових вод.
Товтрівська ділянка. В тій же тектоерозійні
зоні збереглось декілька великих карстових лійокдепресій з водно-болотною рослинністю (рис.1).
За останні 40 років тут повністю зникло 8
невеликих карстових озер, а в днищі трьох
утворились провальні понори. 4 озера перетворились на перезволожені улого-вини. Основною
причиною є, на нашу думку, посилення дренажу
прогресуючими карстовими колекторами на тлі
зростаючої посушливості клімату.
Чорнопотоцька ділянка. Декілька заболочених
лійок з озерами площею 0.1-1.0 га як вздовж
самого Чорного потоку, так і у закарстованих
долинах його реліктових приток. Класично
репрезентує другу і третю тектоерозійну зону, що
стало приводом оголошення найбільш цінного і
монолітного фрагменту долини карстово-спелеологічним заказником загальнодержавного значення
"Чорнопо-тоцький" площею 49 га. За підсумками
40-річних спостережень внаслідок зне-воднення (в
т.ч. поглиблення базису карстової ерозії-корозії)
щезло 5 озер.
Юрковецька ділянка. Знаходиться у другій
тектоерозійній зоні. Тут (рис.1) збереглась доволі
монолітна група (12) карстових лійок, яка фіксує
декілька стадій карстової агресії: від стадії
заболочених озер в стадії евтрофікації і пері-одично
перезволожених днищ до осушених провалів. Ця
ділянка віднесена до карстово-спелеологічного
заказника місцевого значення "Юрківський карст"
площею 12.1 га.
Ржавинецька ділянка. Є аналогом попередньої, проте в останні два десяти-ліття більшість з
великих виположених лійок лишились достатнього
водного живлення, частково пересохли і втратили
свою водно-болотну цінність. В її межах знаходиться й комплексна пам'ятка природи місцевого
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Рис.1. Товтрівська спелео-карстова ділянка: 1. зниклі
озерно-болотні комплекси; 2. новітні провали в
днищах колишніх озер

значення "Ржа-винецьке болото" площею 4.4 га,
хоча у посушливі літні сезони частково пере-сихає.
Більша частина озера зайнята осередками
болотної рослинності (осока, очерет).
Киселівська ділянка. Знаходиться у другій,
частково третій тектоерозійній зоні. По периметру
інтенсивно закарстованого низького плато у
карстових лій-ках і депресіях різних розмірів (0.13.0 га) збереглось декілька заболочених та
перезволожених ділянок з тимчасовими водоймами. Особливо цінним об'єктом є комплексна
пам'ятка природи загальнодержавного значення озеро "Боріве-цьке" ("Болото") площею 20.4 га у
стадії евтрофікації, Відомість озеру принес-ла
наявність трьох "червонокнижних" видів водної
рослинності, в т.ч. лілії, та плаваючі торфові острови
з деревинно-чагарниковою рослинністю (верба, осика) висотою понад 6 м. За останні 40 років на цій
ділянці принаймні 3 озера припинили своє існування.
Кліводинська та Кадубівська ділянки (рис.2).
Знаходяться у другій та тре-тій тектоерозійній зоні.
Водно-болотні угіддя нинішніх та старих ставків
при-урочені до днища мінливої за шириною (30300 м) долини р.Совиця-Веренчанська в смузі
перетину нею пласту гіпсо-ангідритів. Вкрита
водно-болотною рослинністю (осока, очерет,
комиш). Частина долини площею 105 га
оголошена ландшафтним заказником загальнодержавного значення "Сови-цькі болота".
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Рис.2. Карстовий басейн р.Совиця Веренчанська.
1. гіпотетична межа карстової системи-водозбору;
2. старі водопоглинаючі лійки; 3. новітні водопоглинаючі лійки; 4. основне карстове джерело
розвантаження системи; 5. осушені релі-ктові долини

В нижній (південній) частині долини р.СовицяВеренчанська були виявле-ні і досліджені дві
типові заводнені карстові лійки-провали безпосередньо у гіпсах із сифонним розвантаженням
вод (озеро "Бездонка"). Внаслідок непроду-маного
видобування оторфованих відкладів (восени 1987
р.) в днищі долини сусідньої р. Совиці-Заставнівської порушилась гідрогеологічна рівновага у
кар-стовій підвододільній системі міжріччя.
Ліквідація щільної торфяної "подушки" над
воклюзами в днищі верхньої частини ставка
понизила п'єзометричний рівень карстових вод на
2 метри, що припинило сифонну підпитку р.СовицяВеренчанська через воклюз озера "Бездонка",
активізувало провалоутворення в бортах і днищі долини
вище за течією і призвело до повного поглинання руслового стоку та декількох великих ставків.
Локальна екопроблема поставила ряд питань
у науково-теоретичній та при-кладній площині, а
саме: визначення параметрів всієї карстової
системи, дина-міки і тренду її подальшого розвитку,
соціально-екістичних наслідків активного карстогенезу, необхідності розробки протикарстових
заходів з метою недопу-щення подальшого
погіршення ситуации, організації спелеокарстового
моніто-рингу. Нами були проведені дослідження

Випуск 724-725. Географія

Рис.3. Зона техногенної активізації карстогенезу.
Умовні позначки: 1 - знакові населені пун-кти;
новітні резонансні провали за останні 40 років (2 катастрофічні провали понад 20 м глибиною, 3 провали глибиною 20 - 10м, 4 - провали глибиною 1054 м, 5 - провали гли-биною до 5 м); 6 - технічні
споруди - чинники техногенно-антропогенного
закарстування; 7 - зона катастрофічного техногенноантропогенного закарстування; 8 - гіпотетична межа
гід-рогеологічної лійки Кривського гіпсового
кар'єру; 9 - депресія озера Джулин (Д) та Ворничанського (В) болота

(заміри параметрів водного балансу, визначення
хімічного складу і ступеня мінералізації вод,
здійснено трасування підземних вод флюоресцеїном). За розрахунками, через цей нині єдиний
функ-ціонуючий в річковому басейні воклюз при
заміряних мінімальних на зимовий період витратах
118 л/сек щорічно за межі геосистеми виноситься
до 4000 тн СаSO4 без урахування супутніх
карбонатів, що еквівалентно приросту об'єму
порожнин в 1500 -1600 м3/рік. Такий великий дебіт
воклюзу можливий лише за умов наявності
достатньо великої і розгалуженої водозбірної
підземної карсто-вої системи (до 110 км2). Поза
всяких сумнівів, цей різновид активізації карсту
варто віднести до антропогенного (антропогенно
спровокованого), оскільки ніякі системні протикарстові заходи тут й досі не вживаються.
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Негативним наслідком прогресуючого зневоднення на поверхні є швидка деградація водноболотних угідь. втрата ними ландшафтно-водорегулюючої та біотичної цінності, прогресуюче
просування провалоутворення вверх по долині і
суміжних схилах, погіршення в цілому інженерногеологічної стійкості, виведення з активного
аграрного обігу чималих ділянок земель (з
економічними на-слідками), забруднення підземних вод та т.п. Тому саме на цьому вимушеному
полігоні необхідне облаштування реперних точок і
започаткування інструментального спелеокарстового та еколандшафтного моніторингу.
Драницька ділянка. Знаходиться в долині
р.Прут у третій тектоерозійній зоні в місці перетину
долиною ріки піднятого Хотинсько-Мамализького
текто-блоку і виведення до поверхні товщі гіпсоангідритів. Основний водно-болотний масив
формує найбільше в Чернівецькій області озеро
природного походження у карстовій депресії
площею біля 80 га. 85% плеса вкрито густими
заростями очерету та комишу, решта 15% над
провалами. Основною пробле-мою поступово
прогресуючого зневоднення є природна евтрофікація з піджив-ленням органічними сполуками
забруднених річок, що протікають через озеро.
Шировецька ділянка Карстові озера і торфовища знаходиться у східній частині Хотинської
височини північніше с.Ширівці. Перша тектоерозійна зона, приурочена до вододільного плато
на висотах 350-380 м, яке бронюється 10метровою пачкою закарстованих пісковиків,
вапнистих пісковиків, органогенних вапняків
сармату. Спелеокарстові форми представлені
невеликою кількіс-тю виположених неглибоких до 2-5 м лійок та блюдець діаметром 25 - 60 м, де
збереглись мілкі озера. Науково-теоретичний та в
певній мірі прикладний інтерес становить сам факт
давнього, судячи по потужності накопиченого торфу,
існування природних водойм в таких гарних передумовах дренажу. У останні два десятиліття вони
почали пересихати і втрачати свою біотичну цінність.
В листопаді 2012 р. автор, скориставшись
попереднім тривалим періодом посухи і осушенням
одного з них, здійснив розвідувальне буріння
ручним бу-ром в днищі блюдця на глибину 1.5 м.
Верхні 80 см являли собою доволі рихлу дернину і
шар середніх суглинків, переповнених кореневищами осок і очерету. Нижче до кінця пройденого
розрізу залягали щільні жовтувато-сірі і темно-сірі
важкі суглинки й глини. По-всьому, вони й відіграли
роль локального водоупору, що, в принципі, пояснює
можливість аномального існування водойм серед
суцільного поля карбонатного закарстованого
субстрату. Причинами гідродис-трофії є комплекс
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кліматичних та господарських чинників, зокрема
розорювання оточуючих ділянок сільськогосподарських угідь.
Ареал поширення спелеокарстової системи
"Золушка" (рис.3) відзначається активним
техногенно спровокованим і постійно підтримуваним чинником - функціонуючим Кривським
гіпсовим кар'єром з постійним водовідливом карстових вод із котловану та щорічним приростом
порожнин до 8 тим.м3. Спелеокарстова, екістична
та ландшафтна ситуація щодо особливостей і
наслідків її функціонування наведена в багатьох
публікаціях [1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12]. Осо-бливості
генезису цієї велетенської трансвододільної
системи вказані в [8].
Небезпечність спелео-карстової ситуації полягає
у неможливості припинити "запущений" процес
глибинної карстової денудації з потенційним проривом
у майбутньому вод Дністерського водосховища у
долину р.Прут і утворенням карстово-провальнозсувного грабену. Нині на площі понад 500 км2
щорічно фіксуються у всезростаючій кількості
провали, що зневоднюють грунтові шари у днищах
суміжних річок і глибоко дренують основні водоносні
горизонти ре-гіону, що активно використовуються для
потреб водозабезпечення.
Висновки. Порівняльний аналіз картографічних джерел, особливо топо-графічних карт на
територію західної частини Прут-Дністерського
межиріччя Буковини (і Покуття) на різні періоди
XIX - XX століть, а також використання інших
інформаційних джерел, показали, що устояна
характеристика місцевого карсту як озерноболотного нині не відповідає дійсності. По-всьому,
дренуюча роль карсту зросла за рахунок прогресуючого приросту підземних колекторів-порожнин й
критичного для нинішньої ситуації поглиблення
базису карстової ерозії - корозії. Поки що нема
фактологічних підстав вести мову про якийсь
черговий сплеск природної карстової активності,
але можна стверджувати, що наше покоління
присутнє в цікавий період переходу кількісних
результатів ево-люції карсту у якісні, який
супроводжується відносно швидкими стрибкоподібними процесами гідродистрофії. Не можна
відкидати й фактор прогресуючої ксероморфізації
клімату та відсутності достатнього поверхневого
стоку з ото-чуючих суцільно розораних угідь, хоча
останній чинник діяв протягом останніх 200 років
інтенсивного ведення сільського господарства і не
відчувався катаст-рофічним. Логічно припустити,
що у відносно недалекому історичному мину-лому
в структурі ландшафтів регіону урочища карстових
озер і гідроморфних геокомплексів займали значно
більшу питому вагу і сприяли заселенню.
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В цих умовах конче необхідне започаткування
нормального інструмента-льного моніторингу за
темпами природного, антропогенного та техногенного карсту з облаштуваннями стаціонарів на
Товтрівській, Кліводинській та Мама-лизькоКривській спелео-карстових ділянках.
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Коржик В.П. Карстовая гидродистрофия на Буковине: историко-географический аспект. Карстовая гидро дистрофия
- уменьшение площадей и запасов вод в озерах и реках вплоть до полного их исчезновения вследствие цепи
взаимосвязанных природных и антропогенных факторов и причин - есть объективной реальностью на ПрутДнестровском междуречье Буковины (Черновицкой области). На протяжении последних 40 лет только лишь в
Заставновском районе безвозвратно исчезло более 20 природных озер. На примере конкретных спелео-карстовых
участков выявлены локалитеты максимального и яркого проявления карстовой гидродистрофии, ее причины, темпы
и спрогнозированы вероятные природные и социально-экономические последствия этого процесса. Единственно
оправданым в этих исследованиях есть применение интегративного историко-географического подхода с
использованием комплекса традиционных и нетрадиционных методов. Внимание акцентировано на отчленении
природной и антропогенной (в т.ч. техногенной) составляющих единого процесса. Признается необходимым усиление
спелео-карстового мониторинга продолжающейся гидродистрофии на выбраных участках природного и
антропогенного карста.
Ключевые слова: Буковина; гидродистрофия, спелео-карстовый мониторинг, карст, озера.
Korzhyk V. Karst hydrodystrophy in Bukovyna: historical-geographical aspect. Karst hydrodystrophy - reduction of
areas and water reserves in lakes and rivers up to their complete disappearance as a result of a chain of interconnected
natural and anthropogenic factors and causes - is an objective reality on the Prut-Dniester interfluve in Bukovyna (Chernivtsi
region). Over the last 40 years only in Zastavna district irrevocably disappeared more than 20 old natural lakes. On the
example of concrete speleo-karst areas are identified localities of maximum and bright display of karst hydrodystrophy, its
causes, the rate and predicted the likely environmental and socio-economic consequences of this process. The only
justification for these studies is the use of integrative historical-geographical approach using a set of traditional and nontraditional methods. The attention is emphasised on the separation of natural and anthropogenic (including technogene)
components of a single process. Is recognizes the need for greater speleo-karst hydromonitoring of ongoing degeneration
in chosen areas of natural and anthropogenic karst.
Key words: Bukovina; hydrodystrophy, speleo-karst monitoring karst, lakes.
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АНАЛІЗ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ РІЧНИМИ НОРМАМИ КІЛЬКОСТІ ОПАДІВ
ТА МОРФОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ РЕЛЬЄФУ
ДЛЯ МЕТЕОСТАНЦІЙ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

Мкртчян О.С., Шубер П.М.
Львівський національний університет імені Івана Франка
В статті наведено методику та результати аналізу зв’язків між річними нормами кількості опадів та рядом
морфометричних показників рельєфу для метеостанцій заходу України. Виявлено, що відмінності в кількостях опадів
між гірськими та рівнинними метеостанціями головних чином пояснюються відмінностями ступеню розчленованості
рельєфу, тоді як відмінності, пораховані окремо для гірських і окремо для рівнинних метеостанцій, більшою мірою
пов’язані з відмінностями у абсолютних висотахстанцій. Доволі сильний вплив на кількість опадів має також
макроекспозиція, порахована для ділянок поверхні розмірами 50-70 км, причому найбільше опадів отримують поверхні,
нахилені на північний захід. Результати даного дослідження можуть використовуватись у розробці більш ефективних
методик детального картування розподілу кількостей опадів та інших кліматичних характеристик.
Ключові слова: річні норми опадів; морфометричні показники, регресійний аналіз.

Вступ. Кількість атмосферних опадів є
важливим кліматичним елементом, який визначає
надходження атмосферної вологи на земну
поверхню і є однією з головних складових водного
балансу території. Інформація про її просторовий
розподіл необхідна для просторових досліджень
водного балансу території, водного режиму ґрунтів
і забезпеченості сільськогосподарських рослин
вологою, туристично-рекреаційних ресурсів тощо.
Оскільки кількість метеорологічних станцій та
метеопостів, на яких здійснюють вимірювання
кількостей атмосферних опадів, є обмеженою, а
відстані між сусідніми пунктами вимірювань
можуть складати десятки км, картування
кліматичних характеристик передбачає здійснення
інтерполяції – відтворення структури просторового
поля певної змінної за значеннями цієї змінної (та,
можливо, пов’язаних із нею інших змінних) в
окремих пунктах цього поля. Нами опубліковано
ряд досліджень, в яких запропоновано ефективну
методику інтерполяції даних і створення точних,
теоретично і статистично обґрунтованих просторових шарів (цифрових карт) розподілу показників
середньомісячних температур та річних сум
опадів для західних регіонів України на основі
методу регресійного криґінґу [2-5, 7].
В якості допоміжних даних-предикторів ця
методикавикористовує морфометричні показники,
отримані з цифрових моделей рельєфу (ЦМР).
Детальність сучасних ЦМР, зокрема таких, що
наявні у вільному доступі, складає десятки м, що
на порядки менше від просторової щільності
мережі метеостанцій і метеопостів. За умови
наявності тісного зв'язку між певними кліматичними характеристиками та параметрами рельєфу
останні можливо використовувати в якості
індикаторів просторового розподілу перших
(допоміжної просторово розподіленої інформації).

Так, при побудові моделі множинної регресії
(перший етап методу регресійного криґінґу) у
пунктах спостережень за кліматичними характеристиками визначають статистичний зв'язок цих
характеристик із параметрами рельєфу, після чого
обраховують ймовірні значення кліматичних характеристик для території поміж цими пунктами,
використовуючи наявну для них інформацію про рельєф.
Тісний зв'язок між кліматом та рельєфом є добре
відомим і висвітленим у літературі. Добре вивченим
є явище спрямованої зміни певних кліматичних
характеристик зі збільшенням абсолютної висоти
місцевості, що знайшло відображення у поняттях
вертикального градієнту (середніх і максимальних
температур, кількостей опадів, тощо). Експозиція і
похил поверхні землі впливають на кліматичні
характеристики через безпосередній вплив на
надходження сонячної радіації, форма і ступінь
відкритості поверхні –через вплив на вітровий режим.
На розподіл мінімальних температур впливає
частота виникнення температурних інверсій і їхня
інтенсивність, яка є найбільшою у замкнутих
пониженнях з ускладненим відтоком холодного
повітря. Комплексний вплив рельєфу на місцевий
клімат виражається в бар'єрному, депресійному,
улоговинному та деяких інших ефектах, що навіть
дозволило запропонувати обґрунтувати поняття
орокліматогенних комплексів як різновиду природних
комплексів, що включають усю сукупність рис
природи певної території, обумовлених кліматичним
впливом орографії [6]. Особливості впливу гірського
рельєфу на різні кліматичні характеристики детально
охарактеризовані в [1].
Методика дослідження. Метою нашого
дослідження було з'ясування характеру впливу
ряду морфометричних показників на річні норми
кількості опадів для метеостанцій західних регіонів
України. Об'єктом аналізу слугували дані плювіо-
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метричних спостережень 34 метеостанцій,
розміщених в межах західних регіонів України, для
яких розроблені тривалі безперервні ряди спостережень за кількостями опадів. За цими даними
було обраховано кліматичні норми річних кількостей опадів за період 1961 – 1991 років.
Джерелом цифрової інформації про рельєф була
ЦМР території досліджень, створена в ході
Радарної топографічної місії Шаттлу 2000 р. і
наявна у відкритому доступі (сайт http://
srtm.usgs.gov). Первинна роздільна здатність
(розмір растрового пікселя) цієї ЦМР становить
близько 90 м, проте її було зменшено до 720 м
задля зменшення навантаження на обчислювальні
ресурси в ході розрахунків. Крім того, занадто
детальний рівень аналізу (десятки метрів) ми
вважали недоцільним з огляду на те, що на такому
масштабному рівні суттєвий вплив на кліматичні
характеристики мають характер підстилаючої
поверхні, наявність і віддаль до населених пунктів
і водних об’єктів та інші фактори, які ми не
враховували у нашому дослідженні і які можуть
суттєво модифікувати вплив власне рельєфу.
Усі 34 метеостанції було віднесено до 2 груп:
рівнинні та гірські. До гірських умовно віднесено
метеостанції, розташовані на абсолютній висоті
понад 500 м, а також розташовані ще нижче
метеостанції Закарпаття, яке зазнає вираженого
орокліматогенного впливу карпатської дуги (усього
– 14 метеостанцій). До рівнинних віднесено
метеостанції, розташовані на північ від Карпат на
абсолютних висотах менше 500 м.
Для аналізу зв’язку між кількісними величинами
використовують регресійний аналіз – аналіз, який
ставить за мету дослідження зв’язків між залежною
змінною та однією або більше незалежними
змінними. Вид такого зв’язку визначають параметри
моделі регресії, а силу зв’язку – коефіцієнти кореляції
та детермінації. В нашому дослідженні регресійний
аналіз використано для дослідження взаємозв’язку
між річною нормою опадів та рядом морфометричних показників, які можуть мати вплив на її
розподіл. Так, універсально поширеним явищем є
регулярна зміна кількості опадів з висотою місцевості, причому характер і знак цієї залежності
відрізняються залежно від кліматичного поясу та
ступеню континентальності клімату. На кількість
атмосферних опадіввпливає навітряне або підвітряне
експозиційне положення щодо руху вологих повітряних мас і атмосферних фронтів (зумовлюючи бар'єрний
ефект та ефект вітрової тіні). Вертикальне розчленування поверхні може впливати на рівні опадів
через збільшення турбулентності повітряних потоків.
Растрові шари, які відображають перелічені
морфометричні показники, нескладно отримати
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шляхом застосування до ЦМР відповідних ГІСоператорів. Проте існує проблема вибору оптимального просторового масштабу аналізу. Цей
масштаб визначається розмірами ділянки території, в межах якої розвиваються і знаходять прояв
синоптичні процеси, що зазнають впливу відповідної властивості рельєфу (рух синоптичних
вихорів та атмосферних фронтів, розвиток
локальних конвекційних утворень тощо). Через це
значення морфометричного показника, обраховане
і усереднене в певній околиці пункту спостережень
може в ряді випадків бути кращим предиктором
річної кількості опадів, ніж його значення визначене
безпосередньо у цьому пункті [1].
Локальні морфометричні показники (похил
поверхні, її експозиція, вертикальне розчленування
тощо) обраховуються за допомогою алгоритмів(фокальних операторів), що застосовуються
до даних у плаваючому вікні. Відповідно різні
значення параметрів рухомого вікна дають змогу
обчислювати ці показники на різних просторових
(масштабних) рівнях. Так, вертикальне розчленування обраховувалось як дисперсія значень
абсолютної висоти у плаваючому вікні – колі
відповідного діаметру. Фактор експозиції обраховувався як різниця у середніх абсолютних висотах у
двох протилежних 45- градусних секторах кола з
центром у даному пункті (пікселі).
Таким чином, побудова моделі множинної
регресії загалом полягає у підборі набору морфометричних показників (та відповідних параметрів
масштабу – радіусів рухомого вікна, в якому вони
обраховуються), який виявляє найбільший ступінь
зв’язку з відповідним кліматичним елементом (в
нашому випадку,річною кількістю опадів).
Сила та значимість зв'язку визначаються
рядом статистичних параметрів, серед яких –
коефіцієнт кореляції Пірсона (R); коефіцієнт
детермінації (квадрат коефіцієнта кореляції),
щодорівнює частці варіабельності залежної
змінної, яку „пояснюють” незалежні змінні; tкрітерій Стьюдента; F-критерій Фішера; рівень
статистичної значимості зв’язку (p-рівень);
коефіцієнт часткової кореляції (визначає «унікальний» внесок певної незалежної змінної за
сталих значень інших змінних).Здійснюючі
покрокову регресію з використанням усіх наявних
даних, на основі зазначених статистичних
параметрів визначений оптимальнийнабір морфометричних показників для регіону в цілому, а також
окремо для рівнинних та гірських метеостанцій.
Результати досліджень та їх аналіз.
Результати аналізу наведені у табл. 1-3. Як можна
бачити з табл. 1, сила зв'язку між річними нормами
кількості опадів та морфометричними показниками
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рельєфу виявилась доволі значною: коефіцієнт
множинної кореляції становив понад 0,98. Серед
усіх врахованих змінних, найбільшу силу впливу
виявив показник вертикального розчленування
(коефіцієнт часткової кореляції 0,91), що показує,
що відмінності в вертикальному розчленуванні
впливають на кількість опадів сильніше, ніж
відмінності в абсолютних висотах метеостанцій
(аналогічний результат ми отримали і в іншому
дослідженні [5]). Вплив вертикального розчленування на кількості опадів ймовірно має місце через
посилення турбулентності повітряних мас. Фактор
експозиції (нахиленості поверхні по-відношенню до
пануючих повітряних мас) найчіткіше виявляється
на масштабному рівні близько 50 км. При цьому
найбільшу, за однакових інших умов, кількість опадів
отримують поверхні, нахилені на північний захід.
Окремі розрахунки, здійснені для гірських і
рівнинних метеостанцій, дають дещо відмінну
картину. Сила зв'язку між річними нормами
кількості опадів та морфометричними показниками
рельєфу, порахована окремо для рівнинних
метеостанцій (табл. 2) виявилась дещо нижчою
(R = 0.96). При цьому вплив вертикального
розчленування виявився статистично малозначимим. Найсильніше пов'язаним з кількостями
опадів морфометричним показником тут виявилась абсолютна висота, проте і її вплив є меншим,
порівняно з регіоном досліджень у цілому. Вплив
фактору експозиції виявився більш складним і
проявився на більшому просторовому масштабі
(70 км). Щодо гірських метеостанцій, набір
факторів та загальна сила зв'язку моделі виявились
дуже подібними до моделі, розрахованої для
території у цілому. Відмінність полягала в тому,
що в цьому випадку найбільш значимим фактором
виявилась абсолютна висота, тоді як вплив
вертикального розчленування є дещо слабшим.
Окремо було проаналізовано причини відмінностей в річних кількостях опадів між рівнинними
і гірськими метеостанціями. Значення кількостей
опадів для гірських та рівнинних метеостанцій
загалом суттєво відрізняються: для рівнинних
станцій середнє значення складає 666,7 мм
(стандартне відхилення 79,5 мм), для гірських –
1036,1 мм (стандартне відхилення 255,8 мм).
Постає питання: чи можна пояснити цю відмінність
наслідками впливу певних морфометричних
показників, значення яких суттєво відрізняютьcя
для гірських і рівнинних місцеположень?
Для відповіді на це питання використано метод
коваріаційного аналізу, який дає змогу одночасно
врахувати вплив на певну величину чинників як
кількісної, так і якісної природи. В нашому випадку
він показав, що, за умови врахування впливу

Науковий вісник Чернівецького університету

показника вертикального розчленування, вплив
фактору гори/рівнина на річну кількість опадів є
статистично незначущим (p = 0,79). В той же час
при виборі в якості кількісного чинника величини
абсолютної висоти станції фактор гори/рівнина
впливав значущою мірою. З цього робимо
висновок, що відмінності в величинах річних
кількостей опадів між рівнинними та гірськими
метеостанціями пояснюються в першу чергу
більшим розчленуванням гірського рельєфу
порівняно з рівнинним.
Варто порівняти отримані результати з нашим
попереднім дослідженням, в якому визначались
залежності між морфометричними показниками
рельєфу та екстремальними річними значеннями
добових сум опадів для західних регіонів України
[5]. Дане дослідження виявило, що вертикальне
розчленування рельєфу є фактором, що впливає
на розподіл екстремальних значень сум опадів
найбільш помітно; простежується також деякий
вплив фактору експозиції. В той же час вплив
показника абсолютної висоти на екстремальні
значення добових сум опадів виявився відсутнім.
Висновки. Дослідження виявило статистично значимий зв’язок із нормою кількості опадів
таких морфометричних показників, як абсолютна
висота метеостанції; ступінь розчленованості
рельєфу в околицях метеостанції (до 10 км);
макроекспозиція рельєфу в околицях метеостанції
(до 50-70 км). Різний просторовий масштаб прояву
зв’язків вказує на можливий вплив різних метеорологічних процесів з різними характерними
розмірами структурних утворень. Так, абсолютна
висота і ступінь розчленування рельєфу можуть
впливати на розвиток місцевих конвекційних
утворень, тоді як макроекспозиція може мати
вплив на динаміку синоптичних вихорів та
атмосферних фронтів.
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Таблиця 1
Результати статистичного аналізу зв'язків, весь регіон досліджень
Статистичні параметри моделі множинної регресії:
R= 0,98463773; R2=0,96951147;скориговане R2=0,96530615;
F(4,29)=230,54
Морфометричний показник

Beta

B

t(29)

p-рівень

Абсолютна висота, локальна
Абсолютна висота, вікно 7 км
Фактор експозиції, сектори ПнЗх/ПдСх,
вікно 50км
Вертикальне розчленування, вікно 10 км

0,79
-0,62

0,65
-0,54

10,57
-6,04

0,000000
0,000001

Часткова
кореляція
0,89
-0,75

-0,30

-1,23

-8,77

0,000000

-0,85

0,77

2,36

12,03

0,000000

0,91

Таблиця 2
Результати статистичного аналізу зв'язків, рівнинні метеостанції
Статистичні параметри моделі множинної регресії:
R=0,96107387; R2 = 0,92366299; скориговане R2=0,90934980; F(3,16)=64,532
Морфометричний показник

Beta

0,57
Абсолютна висота, локальна
Фактор експозиції, сектори ПнЗх/ПдСх,
-0,78
вікно 70 км
Фактор експозиції, сектори Зх/Сх, вікно 70
0,45
км)

0,61

6,85

0,000004

Часткова
кореляція
0,86

-1,30

-6,23

0,000012

-0,84

1,28

3,81

0,001554

0,69

B

t(16)

p-рівень

Таблиця 3
Результати статистичного аналізу зв'язків, гірські метеостанції
Статистичні параметри моделі множинної регресії:
R= 0,98400034; R2=0,96825666;скориговане R2= 0,95414851;
F(4,9)=68,631
Морфометричний показник

Beta

B

t(16)

p-рівень

Абсолютна висота, локальна
Абсолютна висота, вікно 7 км
Фактор експозиції, сектори ПнЗх/ПдСх,
вікно 50 км
Вертикальне розчленування, вікно 10 км

1,09
-0,73

0,68
-0,61

8,95
-5,52

0,000009
0,000369

Часткова
кореляція
0,95
-0,88

-0,41

-1,37

-6,90

0,000070

-0,92

0,61

2,43

7,87

0,000025

0,93
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Мкртчян А.С., Шубер П.М. Анализ связей между годовыми нормами количества осадков и морфометрическими
показателями рельефа для метеостанций запада Украины. В статье приводятся методика и результаты анализа
связей между годовыми нормами количества осадков и рядом морфометрических показателей рельефа для
метеостанций запада Украины. Выявлено, что отличия в количествах осадков между горными и равнинными
метеостанциями в основном объясняются отличиями в степени расчлененности рельефа, тогда как отличия,
рассчитанные по отдельности для горных и равнинных метеостанций, в большей мере связанны с отличиями в
абсолютных высотах станций. Достаточно сильное влияние на количество осадков также имеет макроэкспозиция,
рассчитанная для участков поверхности размерами 50-70 км, причем наибольшее количество осадков получают
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поверхности, наклоненные на северо-запад. Результаты данного исследования могут быть использованы при разработке
более эффективных методик детального картирования распределения количеств осадков и других климатических
характеристик.
Ключевые слова: годовые нормы осадков, морфометрические показатели, регрессионный анализ.
Mkrtchian A., Shuber P. Analysisofrelationshipsbetween annual precipitation norms and terrain attributes for the
meteorological stations in Western Ukraine. The method and results of the analysis of relationships between annual
precipitation norms and a number of terrain attributes for the meteorological stations of western Ukraine have been described.
It has been found that the differences between the stations situated in mountainous areas and those situated in plains are
mainly explained by the differences in the terrain ruggedness, while the differences in precipitation that have been separately
calculated for mountains and plains are more connected with the elevation differences. There has also been rather strong
influence of aspect factor calculated for 50-70 km neighborhood, the highest amounts of precipitation associated with
North-Western aspect. The results of this research can be used in the development of more effective techniques for the
detailed mapping of the distribution of precipitation and other climatic characteristics.
Key words: annual precipitation norms, terrain attributes, regression analysis.
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УДК [502.3 : 504.7]: 551.577 (477.85-25)
ЗМІНИ ЕЛЕМЕНТІВ КЛІМАТУ ЧЕРНІВЦІВ
ПІД ВПЛИВОМ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ

Николаєв А.М., Шевчук Ю.Ф.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Встановлено тенденції змін режиму середніх річних температур повітря, річних сум атмосферних опадів, меж
кліматичних сезонів і напрямків вітру в Чернівцях під впливом глобального потепління.
Ключові слова: середня річна температура повітря, атмосферні опади, глобальне потепління, різницева інтегральна
крива, кліматичні сезони, напрямки вітру.

Постановка проблеми. Наприкінці XX
століття стали спостерігатись стійкі ознаки змін
клімату. Найпомітнішим проявом глобального
потепління є підвищення середньорічної температури повітря. Вже зараз спостерігається вплив змін
клімату на рівень Світового океану, природні
екосистеми, біологічне різноманіття, водні
ресурси, частоту повеней і посух. Зміни клімату
впливають на різні сектори економіки, включаючи
водне, сільське і лісове господарство, туризм.
Наслідки змін клімату даються взнаки на
глобальному, регіональному і локальному рівнях.
Для перших двох вони детально досліджуються
провідними науковцями, зміни на місцевому рівні
поки що досліджені недостатньо. На підставі
результатів вивчення змін локального клімату
можливий прогноз стану навколишнього середовища і його соціально-економічних наслідків.
Аналіз останніх досліджень. Зміни клімату
України в цілому і режиму окремих метеоелементів
під впливом глобального потепління проаналізовані
у працях ряду авторів, зокрема - [2-6, 9, 10, 12, 13].
Особливостям змін клімату Чернівецької області
і міста Чернівці присвячено, наразі, небагато праць
[1, 7, 8, 11].
Метою дослідження є оцінка змін елементів
клімату Чернівців (середньої річної температури
повітря, річних сум атмотсферних опадів, напрямків вітру), їх деяких проявів під впливом глобального потепління.
Методика досліджень. В кліматичних дослідженнях для вивчення динаміки метеоелементів
зазвичай використовують метод ковзних середніх,
суть якого полягає у згладженні рядів, виключенні
короткоперіодних коливань і виявленні коливань більш
стійких і тривалих, тобто тренду. У даному дослідженні, крім ковзних середніх, використані різницеві
інтегральні криві, які дозволяють не тільки більш точно
виявити тенденції змін метеорологічних параметрів,
але й кількісно їх оцінити. Зміни у напрямках вітрів
встановлювались шляхом порівняння роз вітрів,
побудованих для різних часових проміжків.
Виклад основного матеріалу. Для досліджуваного періоду (1876-2013 рр.) були характерні

постійні зміни середніх нічних температур повітря,
амплітуди коливань яких складали від кількох
десятих до 2,3°С, рис.1.
Загалом, протягом 137 минулих років, середня
річна температура повітря в Чернівцях змінювалась від 6,2°С у 1933 до 10,1°С у 2007 році.
Найхолоднішими, в які вона становила 6,2-6,9°С,
були 1881, 1891, 1902, 1912, 1929, 1933, 1942, 1954,
1956, 1965, 1969, 1976, 1980, 1987 роки. Найтеплішими, в які середні річні температури становили
9,0-10,1°С, були 1879, 1882, 1925, 1975, 1988, 1990,
1994, 1999, 2000, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 20112013 роки. Навіть простий якісний аналіз такої
вибірки показує, що найчастіше високі середньорічні температури повітря спостерігались протягом 1990-2013 років. Хід 10-річних ковзних
температур (рис.1) показав, що досліджуваний
період складається з декількох періодів підвищення
і зниження температур, амплітуда коливань яких
становила близько 1,5°С. Тривалість таких періодів
складала від 3-4 до 17 років. Не аналізуючи їх
характеру, що зроблено, зокрема, в [4, 5, 7, 9],
вкажемо на те, що за періодом потепління
зазвичай спостерігався період похолодання. Стійка
тенденція підвищення середніх річних температур
повітря почала проявлятись після 1989 року і
простежується по 2013 рік включно. Більш наочно
характер впливу глобального потепління на
температурний режим Чернівців демонструє
різницева інтегральна крива, рис.2.
Період потепління, що триває вже 24 роки, не
є монотонним. Він може бути поділеним на дві
частини меншої тривалості: 1989-1994 та 1998-2013
рр., межею яких є 3-річний (1995-1997 рр.) період
похолодання. Детальний аналіз ходу річних
температур повітря в Чернівцях протягом 19872013 років дозволяє зробити припущення відносно
можливості існування кореляційного звязку
величин середніх річних температур повітря з
часом їх спостереження. З рис. 3 видно, що
залежність стала чітко простежуватись протягом
1996-2013 років.
Підтвердження існування такого звязку і
встановлення його статистичних параметрів
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Рис.1. Хід середніх річних температур повітря в м.Чернівці (1886-2013рр.).

Рис.2. Різницева інтегральна крива модульних коєфіціентів середніх річних температур повітря
в м.Чернівці (1876-2013рр.).

Рис.3. Хід середніх річних температур повітря в Чернівцях (1987-2013рр.)

можливе лише при подовженні числового ряду,
наразі ширина смуги розсіювання точок на полі
графіку становить 2?.
Кількісні показники змін термічного режиму
в Чернівцях наведені у табл.1.
Згідно даних табл.1, у цілому річний градієнт
зростання середньорічної температури в Чернівцях
в період глобального потепління становив 0,04°С,

що відповідає середньому річному тренду за 100річний період, одержаному для території України
[9]. При цьому, на початку періоду потепління в
Чернівцях він був майже утричі, а протягом
останніх 15-ти років - удвічі більшим. Динаміка
середніх річних температур відповідала тенденціям
змін їх місячних і сезонних значень. Порівняння
температур повітря в Чернівцях за доінду-

45

Випуск 724-725. Географія

Таблиця 1
Зміни середньої річної температури повітря в Чернівцях (1989-2013 рр.),
у порівнянні з середнім значенням за період 1876-1988рр.
Період

1989-2013
1989-1994
1998-2013

Зміна
середньорічної
температури за
період, °С
+1,18
+0,95
+1,40

Тривалість
періоду, років

Річний градієнт
температури,
°С/рік

25
6
16

0,05
0,16
0,09

стріальний (1881-1915 рр.) період і період прояву
глобального потепління (1989-2013 рр.) показав, що
відбулось підвищення температур повітря усіх
кліматичних сезонів, табл. 2, 3.
Як видно з табл. 2, протягом останніх 24 років
спостерігалось підвищення середніх значень
температур усіх місяців року. Найбільш помітним
було зростання температур зимових і весняних
місяців, яке складало +1,5-2,5°С. Теплішими стали
і літні (6-8 місяці), для яких підвищення температур
становило +1,5-1,6°С. Відповідних змін зазнали і
середні сезонні температури повітря, табл. 3.
З табл. 3 видно, що значно теплішими стали
зими і весни, помірно потеплішали літньо-осінні
сезони.
Внаслідок потепління у Чернівцях почали
зміщуватись часові межі кліматичних сезонів.
Зокрема, дати початку стійкого переходу середніх
добових температур повітря через 0°С у бік
підвищення (початок весняного кліматичного
сезону) змістилися на більш ранні терміни, тобто
спостерігалось зменшення тривалості зимового
сезону. Якщо на початку п'ятдесятих років XX
століття середня дата початку весняного кліматичного сезону в Чернівцях припадала на 17
березня, то у 2005-2010рр. - на кінець січня початок лютого. Тривалість залягання стійкого
снігового покриву зменшилась на 10-13 діб, він
почав сходити на 10-15 діб раніше. Встановлені
тенденції підтверджуються даними інших дослідників, зокрема [1-3].
Помітних змін зазнав і режим атмосферних опадів.
При середньому багаторічному значенні у 629мм, річні
суми опадів в Чернівцях складали від 297 у
надзвичайно посушливому 1882 до 1000 мм у
надлишково вологому 2010 році. Найсухішими, крім
1881, були 1943, 1945, 1982, 1990 рр., коли сума опадів
становила 380-397 мм. До найвологіших, крім 1955,
відносились 1911, 1965, 1969, 1970, 1974, 1978, 1991,
2010 роки, за які суми опадів складали 806-905 мм.
Хід 5-річної ковзної кривої річних сум опадів, рис. 4,
наочно демонструє періодичність і тривалість посушливих і вологих періодів. Подібно ходу температур,
вони змінювались одні іншими, не демонструючи
тенденцій до зволоження або посушливості.

Середня
температура за
період,
°С
9,02
8,95
9,24

Аналіз кривих ходу опадів (ковзної і різницевої
інтегральної), рис.4, 5 показав, що період з 1989 по
2013 рік був неоднорідним.
Його початок був посушливим (396 мм за
1990 рік), протягом наступних 14 років (1991-2004
рр.) річні суми опадів, змінюючись від 501 до 905
мм, складали, у середньому, 599мм, що становить
95% багаторічної норми. Тенденція до збільшення
річних сум опадів почала простежуватись,
починаючи від 2005 і триває, наразі, по 2013 рік
включно. Важливою особливістю цього часового
проміжку є співпадіння стійких тенденцій збільшення середніх річних температур повітря і річних сум
атмосферних опадів. У цілому, протягом періоду
метеорологічних спостережень в Чернівцях,
багаторічні зміни температур повітря і кількості
атмосферних опадів мали зворотний характер, рис. 6.
За результатами досліджень змін характеру
циркуляції атмосфери в Атлантико-Європейському
регіоні, до якого відноситься Україна, було
встановлено, що територія країни більш, ніж раніше
почала зазнавати впливу Атлантики. В останнє 12річчя відбулося зміщення на схід (до 20°) центрів
дії атмосфери - Сибірського та Азорського
максимумів. Ці процеси зумовлюють позитивні
аномалії температур повітря у холодний період року,
особливості змін режимів зволоження і вітру [9].
Для встановлення можливих змін напрямків
вітрів у Чернівцях були використані дані за 3 періоди:
1896-1915, 1946-2000 і 2001-2012 рр. Протягом
двох перших клімат Чернівців не зазнавав впливу
глобального потепління, протягом останнього
періоду його вплив міг дещо змінити риси
вітрового режиму. Характер змін вітрового режиму
в Чернівцях був простежений за розою вітрів,
побудованою за середньорічними даними для
трьох зазначених періодів, рис. 7.
Аналіз рис. 7 показує, що протягом останнього
13-річного періоду на 5-7% зменшилась кількість
випадків вітрів північно-західного напрямку, проте
суттєво - на 10-12% збільшилась кількість вітрів
північного і південного напрямків. Взагалі
протягом року більша частка випадків стала
припадати на вітри сектору північ - північний захід.
Ще більш відчутні зміни відбулись у південно-
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Таблиця 2
Середні місячні температури повітря в Чернівцях, 1881-1915 і 1989-2013 рр.

Місяць
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Рік

Різниця між температурами періодів
осереднення, °С

Період осереднення, роки
1881-1915
1989-2013
-5,1
-2,6
-2,9
-1,3
1,6
3,9
8,1
10,7
14,6
15,9
17,6
18,7
19,4
21
18,5
20
14,3
14,6
8,2
9,1
1,9
4,5
-2,3
-1,6
7,82
9,4

+2,5
+1,6
+2,3
+2,6
+1,3
+1,1
+1,6
+1,5
+0,3
+0,9
+1,6
+0,7
+1,58

Таблиця 3
Середні сезонні температури повітря в Чернівцях, 1881-1915 та 1989-2013 рр.
Календарний сезон

Період осереднення, роки

Різниця між температурами періодів

1881-1915

1989-2013

осереднення, °С.

Зима, XII-II

-3,4

-1,5

+1,9

Весна, III-V

8,2

10,2

+2,0

Літо, VI-VIII

18,5

19,9

+1,4

Осінь, IX-XI

8,1

9,4

+1,3

Рис. 4. Хід річних сум опадів в Чернівцях 1881-2013рр.

східному секторі, де напрямок переважаючих
вітрів, у порівнянні з п'ятдесятими роками
минулого століття, змінився майже на 30°. Так,
якщо наприкінці 50-х років минулого століття у
цьому секторі переважали вітри східного і
південно-східного напрямків, то в останнє 13-річчя
почали переважати вітри південного і південносхідного напрямків. Таким чином, було встановлено, що протягом періоду, коли клімат Чернівців
зазнав впливу глобального потепління, переважаючими напрямками вітрів стали північні -

північно-західні та південні - південно-східні.
Згадана вище ситуація більш, або менш чітко
проявляється в усі місяці року. Разом з тим
зауважимо, що отримані результати потребують
підтвердження і подальшого поглибленого аналізу.
Зокрема, це стосується врахування деформацій
вітрового потоку в районі метеостанції ЧернівціУніверситет за рахунок насаджень дендропарку .
Висновки. Початком прояву впливу глобального потепління на клімат міста Чернівці можна
вважати 1989 рік. За останні 23 роки середня річна
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Рис.5. Різницева інтегральна крива модульних коєфіціентів річних річних сум опадів
в м.Чернівці (1876-2013рр.)

Рис.6. Зміни середніх річних температур повітря і річних сум атмосферних опадів
в Чернівцях протягом 1876-2013рр.

Рис. 7. Річні рози вітрів в Чернівцях

збільшення сум атмосферних опадів почала
простежуватись, починаючи від 2005 року і
захопила 2013. Особливістю цього періоду є
співпадіння тенденцій збільшення температур
повітря і кількості атмосферних опадів, їх середя
річна сума перевищувала багаторічне значення на
28%. Наслідком прояву глобального потепління
стали і зміни місцевої циркуляції атмосфери, їх
основними рисами стало переважання протягом
року північних - північно-західних та південних південно-східних напрямків вітру.

температура повітря у Чернівцях підвищилася на
0,94-1,26 °С. При існуючій величині річного
градієнту критична межа підвищення середньої
річної температури на 2°С для території Чернівецької області буде перевищена, орієнтовно, через
18 років, тобто у 2029-2030 рр. Протягом останніх
24 років спостерігалось підвищення середніх
температур усіх місяців року, найбільш помітно зимових і весняних. Зменшилась кількість днів зі
стійким сніговим покривом, його схід став
спостерігатись на 10-15 днів раніше. Тенденція до
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ПРОЯВИ ГЛОБАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Досліджено особливості кліматичних змін на території Черкаської області за минулі десятиліття. Проаналізовано
температурний режим, режим зволоження, несприятливі метеорологічні явища як нові риси клімату області. Описані
аномальні погодні явища: смерч, шквал, посуха, зміщення сезонів. Зазначено вплив кліматичних змін на господарство
та екосистеми регіону.
Ключові слова: кліматичні зміни; несприятливі метеорологічні явища; смерч; шквал; посуха; зміщення сезонів.

Актуальність теми. Наука досягла високого
рівня розвитку у сфері історії формування клімату
Землі, проте сьогодні виникають дискусії щодо
причин сучасних змін клімату. Актуальним є не лише
визначення причин змін клімату, але і їх прогнозування на майбутнє. Упродовж останніх 30 років
загальні втрати в світі, пов’язані із цим процесом
зросли в декілька разів. Не винятком з правила є
Черкаська область, на території якої за минулі
десятиріччя, внаслідок глобальних кліматичних змін
збільшилась кількість, інтенсивність несприятливих
та стихійних гідрометеорологічних явищ, що
призвело до суттєвих матеріальних втрат [4, 12].
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Глобальні кліматичні зміни та їх прояв на
території України досліджували В.М. Ліпінський,
В.А. Дячук, В.М. Бабіченко, В.І. Осадчий, І.М. Щербань. У монографії «Клімат України» проаналізовано особливості змін та коливань клімату,
розроблений сценарій можливих змін глобального
і регіонального клімату [4]. Питання проявів
глобальних кліматичних змін на території Черкаської області у своїх працях розглядали І.П. Половина, В.І. Затула, О.І. Ситник, Т.Г. Трохименко,
в яких зазначалося збільшення кількості несприятливих погодних умов, аномальні погодні явища,
зміна окремих метеорологічних показників тощо [4].
Результати досліджень та їх аналіз. За
показниками метеорологічних станцій області
середньорічна температура повітря згідно
кліматичної норми (1961-1990 рр.) становила
+7,7°С, у 1986-2005 рр. +8,2°С, тобто за два
десятиліття зросла на 0,5°С. З 2006 р. середньорічна температура повітря підвищилась на 1…2°С
вище кліматичної норми. Варто зазначити, що
потепління клімату області чітко простежується з
1988 р. З 2000 р. восени спостерігається тенденція
підвищення температури повітря у більшості років
на 1°С, а в 2012 р. на 3°С. Внаслідок особливих
кліматичних умов тривалість зимового періоду
скоротилася на два тижні. Загалом, за минулі 100
років середня температура повітря взимку у

Черкаській області зросла на 1,2°С [10]. Найбільш
динамічні підвищення температури повітря
спостерігалися на початку 80-х рр., а зими 90-х
рр. ХХ століття були найтеплішими за весь період
метеорологічних спостережень. За минулі роки в
Черкаській області спостерігається аномальність
сезонів, яка проявляється в їх зміщенні та
тривалості (наприклад у 2002, 2012 та 2013 рр.), а
також в тому що після холодного березня суттєво
підвищується температура повітря, за умов
дефіциту вологи і метеорологічне літо фіксується
вже у третій декаді квітня [1,2,7].
Упродовж останнього десятиріччя на території
Черкаської області спостерігається збільшення
кількості стихійних та несприятливих метеорологічних явищ, які проявляються у вигляді сильних
вітрів, високих температур повітря, шквалів,
снігопадів, злив, граду, посушливих явищ, які є
новими рисами кліматичних умов регіону. Зокрема,
в листопаді 2001 р. в західних районах Черкаської
області спостерігалася сильна ожеледь, яка
завдала суттєвих збитків [7]. Найбільш постраждалі Маньківський, Христинівський, Монастирищенський, Уманський райони (зокрема м.
Умань) були визнані територіями стихійного лиха.
Досить своєрідною виявилась весна 2002 р.:
аномально-ранньою, затяжною, з підвищеним
температурним фоном та нерівномірним розподілом опадів. Весна розпочалася 22 січня
переходом середньодобової температури через
0°С, що майже на 2 місяці раніше середніх
багаторічних показників, а закінчилася 7 травня з
переходом середньодобової температури повітря
через +15°С. Тривалість весни становила 107 днів
за кліматичної норми 61. У 2003 р. погодні умови
характеризувалися тривалою весняно-літньою
посухою (з високою температурою повітря,
відсутністю ефективних опадів, низькою відносною
вологістю повітря), дефіцитом опадів у першій
половині осені 2003 р. (у вересні випало 10…26
мм опадів, що становить 20-70 % норми), дощовою
погодою жовтня (упродовж 11…14 днів кількість
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опадів становила 84…124 мм, тобто 3-4 місячних
норми) [3]. Своєрідні метеорологічні умови
спостерігались у липні 2004 р. з температурним
режимом – перша-друга декади прохолодні, третя
– жарка з нерівномірним розподілом опадів.
Найбільш складні метеорологічні умови, зумовлені
переміщенням атмосферних фронтів з північногозаходу, фіксувались 10…12 липня по всій території
області (сильні зливи з градом, шквалами) та
циклону з півдня – 14…16 липня, які зумовили
сильні грозові дощі з поривами вітру до 20 м?с. У
2005 р. найбільш несприятливим погодним явищем
була посуха, яка тривала з 20 серпня до 10 жовтня
та завдала найбільших збитків сільському
господарству Черкащини. Варто зазначити, що
осінь 2005 р. загалом виявилась найсухішою та
найтеплішою за весь період метеорологічних
спостережень внаслідок впливу Азорського
антициклону [6]. Влітку 2006 та 2007 рр. в області
зафіксований смерч, що є досить рідкісним
явищем (у другій половині травня 2007 р.
спостерігалася також аномальна спека), а 26
червня 2008 р. смерч зруйнував будинки, лінії
електропередач, знищив дерева та сільськогосподарські культури в 92 населених пунктах 10
районів області. Значна кількість несприятливих
погодних умов зафіксована в 2010 р. Цей рік
характеризувався великою кількістю аномальних
явищ, які повторюються 1 раз на 10-30 років,
нестандартним перебігом погодних умов у різні
сезони року, холодною і сніжною зимою, спекотним
літом (температура повітря у серпні досягла
позначки +40°С), локальними проявами таких
стихійних гідрометеорологічних явищ, як смерч,
град, зливи [3,4,9]. Варто зазначити, що така
аномальна зима як 2009-2010 року спостерігається
1 раз на 20 років (завдяки глибоким відлигам, що
призводили до повного сніготанення, зима була б
рекордною за потужністю та тривалістю залягання
снігового покриву).
В 2011 р. метеорологами області зафіксовано
50 метеорологічних рекордів, зокрема [11]:
– найнижча відносна вологість повітря за весь
період інструментальних спостережень у квітні на
метеостанціях Жашків, Звенигородка та Умань
56…58 %, Сміла – 30 %;
– максимальна температура повітря за другу
декаду червня +36,6°С (19 червня, метеостанція
Канів);
– тривалі зливи з 24 червня по 8 липня
(рекордна кількість опадів – 134…215 мм, що
становить 58…112 % норми опадів за літо або
22…42 % за рік) тощо [51, 52].
Зі стихійних гідрометеорологічних явищ
спостерігались:
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– шквал, 13 лютого з максимальною швидкістю понад 28 м?с, (метеостанція Умань);
– сильна злива у Черкасах 29 червня (за 7
годин випало 50,2 мм опадів);
– 7 періодів надзвичайно високої пожежної
небезпеки (5 клас): 29…30 квітня, 1…7 та 21…25
травня, 3…11 червня, 21 липня, 9-10 та 6…29
серпня.
Із небезпечних гідрометеорологічних явищ
погоди зафіксовано 73 дні з туманом, 51 з грозою,
47 з вітром (швидкість понад 15 м/с), 12 зі
зливовим снігом, 2 з градом, 1 з хуртовиною [44].
Упродовж 2012 р. на території Черкаської
області спостерігалась велика кількість аномальних погодних явищ, зокрема нерівномірний
розподіл опадів в часі та просторі, тривала веснянолітня посуха, стихійні гідрометеорологічні явища,
які завдали збитків господарству області. Варто
зазначити, що фіксувався нестандартний перебіг
погодних умов у різні сезони року, зокрема
«зміщення» сезонів: найтривалішим за весь період
спостережень були осінній режим погоди – 4 місяці,
літній – 5 місяців і найкоротшим весняний – 1
місяць та зимовий – 2 місяці [53]. Середня
температура повітря літа 2012 р. виявилась вищою
від кліматичної норми і становила +21,3…+22,2°С.
За 60 років метеорологічних спостережень літо з
такою температурною аномалією спостерігалось
лише в 1954, 1999 та 2007 рр., а в 2010 р.
температура повітря була вищою на 1…2°С [4, 7].
Унікальні погодні умови на території Черкаської області фіксувалися і в 2013 р. Зокрема,
весна характеризувалася надмірною кількістю
опадів, зниженим температурним фоном. Упродовж 22…24.03 в області зафіксовано 1,5 місячної
кількості опадів. Внаслідок особливих погодних
умов весна 2013 р. виявилась найкоротшою за весь
період метеорологічних спостережень і тривала з
30 березня по 26 квітня (26 днів за кліматичної
норми 60) [2]. З несприятливих та стихійних
гідрометеорологічних явищ у 2013 р. спостерігались:
– надмірна кількість опадів у березні
(185…280 % місячної норми);
– велика кількість днів із градом (понад 10);
– стійкий підвищений температурний фон у
квіттні-серпні;
– шквал із швидкістю вітру 26 м?с, який
зафіксовано 14 липня авіаметеорологічною
станцією Черкаси [53];
– потужна злива інтенсивністю 59 мм за 12
годин (29 та 30 серпня, метеостанція Золотоноша);
– тривалі дощі, висока відносна вологість
повітря та дефіцит сонячного сяйва за період з 26
серпня по 29 вересня тощо.
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Збільшення інтенсивності, повторюваності,
стихійних метеорологічних явищ і екстремальних
кліматичних показників можна пояснити глобальними змінами клімату [12].
Суттєві зміни у зв’язку із сучасними кліматичними умовами відбуваються в екосистемах
області. Наприклад, за минулі роки на території
Черкащини з’являються рослини-колючки, які
поширені в причорноморських степах України [10].
Внаслідок підвищення континентальності клімату
у Черкасах поширюються оцтове дерево (Rhus
typhina L.), ясен китайський (Fraxinus chinensis L.).
У лісах області клен американський (Acer negundo
L.) витісняє клена гостролистого (Acer platanoides
L.). В Черкаському бору за минуле десятиріччя
з’явилася акація біла (Robinia pseudoacacia L.), яка
водночас є медоносом та добре закріплює схили.
Досить швидко поширюється на території Черкаської області отруйна рослина з Кавказу –
лаконос американський (Phytolаcca americаna L.).
Вздовж доріг зустрічається ваточник сирійський
(Asclepias syriaca L.), який у Черкаській області є
карантинною рослинною, тому що знижує урожайність культурних рослин на сільськогосподарських
угіддях. З’являється лутига татарська (Atriplex
tatаricum L.), що поширена переважно в південних
регіонах України, а внаслідок кліматичних змін, її
ареал досяг м. Черкас. Збільшується також
кількість алергенних рослин. На фоні кліматичних
змін на територію Черкаської області із адвентивних рослин – 33 % із Середземномор’я, 14 % з
Північної та Південної Америки, решта з пустель
Центральної Азії. Ці рослини є агресивними і
витісняють місцеві види, збіднюють екосистеми,
з яких зникають тварини. Глобальні зміни клімату
призводять до поширення нетипових для області
південних, теплолюбних, посухостійких рослин, а
також до негативних процесів в екосистемах [10].
Глобальні зміни клімату, які чітко проявляються на території Черкаської області суттєво
впливають на стан промисловості, сільського
господарства, транспорту тощо. Наприклад,
внаслідок підвищення середньорічної температури
повітря, зменшення кількості опадів, зміщення
сезонів знижується врожайність окремих культур
(наприклад картоплі, овочевих та плодово-ягідних)
та водночас підвищується врожайність інших
теплолюбних культур (соняшник, кукурудза,
цукрові буряки). Селекціонери області інтенсивно
працюють над виведенням нових сортів сільськогосподарських культур, які максимально адаптовані до умов сучасного клімату (створення
посухостійких культур). Активізація стихійних та
несприятливих метеорологічних явищ завдає
також суттєвих збитків транспорту внаслідок

введення штрафних санкцій за невчасні поставки
товарів, дорожньо-транспортних пригод тощо [5].
Варто зазначити, що проблеми глобальних
змін клімату обговорюються на регіональному
рівні. Зокрема, у жовтні 2007 р. в м. Черкаси був
проведений «круглий стіл», на засіданні якого
проаналізовано значення клімату для господарства
області, наслідки глобального потепління та заходи,
які потрібно провести для зменшення негативного
впливу людини на кліматичну систему. Окрім цього
були представлені проекти розвитку альтернативних джерел енергії і місце Черкащини в цьому
процесі [10].
Висновки. Отже, на території Черкаської
області глобальні кліматичні зміни проявляються
у вигляді екстремальних температур повітря,
підвищення середньорічних температур повітря,
зміщення сезонів, збільшення кількості та
інтенсивності стихійних та несприятливих погодних
явищ тощо. Ці зміни суттєво впливають на
екосистему та господарство регіону. На сьогодні
провідними галузями господарства Черкаської
області враховуються кліматичні зміни, які
полягають у селекції посухостійких сортів
сільськогосподарських культур, втілення сучасних
технології у промисловості тощо. Оскільки,
кліматичні зміни, які фіксуються в області,
вплинуть на всі сфери життя людини, головне
завдання полягає в максимальній адаптації
населення та господарства до них.
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Сытнык О., Вальчук-Оркуша О., Трохименко Т. Проявления глобальных климатических изменений на территории
Черкасской области. Исследованы особенности климатических изменений на территории Черкасской области за
последние десятилетия. Проанализированы температурній режим, режим увлажнения, неблагоприятные
метеорологические явления как новые черты климата области. Описаны аномальные погодные явления: смерч,
шквал, засуха, смещение сезонов. Определено влияние климатических изменений на хозяйство и экосистемы региона.
Ключевые слова: климатические изменения; неблагоприятные метеорологические явления; смерч; шквал; засуха;
смещение сезонов.
Sitnik O., Val’chuk-Orkusha O., Trohimenko T. The manifestations of global climate change in the Cherkasy region.
The features of climate change in the Cherkasy region in decades. Analysis of adverse meteorological phenomena as new
features of the climate area. Described abnormal weather events: tornado, storm, drought, displacement seasons. Influence
of climate change on the economy and the ecosystem of the region.
Key words: climate change; adverse meteorological phenomena; tornado; storm; drought; displacement seasons.
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ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ
УДК 551.482.2
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОГРАФІЧНОЇ МЕРЕЖІ РІЧКИ УДА
Бірюков О.В.
Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ
Виконана ідентифікація гідрографічної мережі басейну річки Уда. Показана наявність взаємозв’язку величин річного
стоку зі структурою річкової мережі.
Ключові слова: гідрографічна мережа, річний стік, порядок річки.

Постановка завдання. Річка Уда відіграє
важливу роль в економіці Харківської області нашої
країни. Водні ресурси використовуються для
водопостачання, зрошування і риборозведення. Не
зважаюси на велику кількістьнаявних у цьому
регіоні водотоків, з кінця 70-х років минулого
століття встало питання гострого дефіциту водних
ресурсів. Так, брак води в м. Харкові привів до
того, що місцеві власті вивчали можливість її
транспортування з Дніпра. Парадоксальність
ситуації полягає в тому, що в околицях цього міста
протікає декілька річок, стік яких може бути
використаний як джерела водопостачання. На
превеликий жаль, їх русла стали місцем скидання
стічних вод численних промислових підприємств
м. Харкова. Для виходу з цієї ситуації необхідна
детальна оцінка наявних водних ресурсів з метою
вибору схеми їх раціональнішого розподілу. З
огляду на це виникає потреба в дослідженні
характеристик стоку, а також гідрографічних і
топологічних показників річки Уди.
Аналіз публікацій. Дослідження річок
басейну Сів. Донця проводяться із середини XVIII
століття [13]. Першим науковим твором, присвяченим річці Сімверський Донемць, може
вважатися монографія Ю.І. Морозова [7]. На
початку XX століття учених цікавила можливість
використання річки як судноплавного шляху [8].
Наступним великим кроком у вивченні річок
є праці вже радянських дослідників. Під керівництвом О.В. Огіевського в інституті гідрології і
гідротехніки АН УРСР І.І. Дроздом [6] була
виконана робота по складанню списку річок
України і розрахунок їх морфометричних показників. Докладний опис кожного водотоку басейну Сів.
Донця виконано в академії наук УРСР в 1955 під
керівництвом М.С. Каганера [12]. У УкрНІГМІ в
1967 виконано фундаментальне дослідження
водних ресурсів східної частини України [10].
Вивченням гідрографії річок Харківської області
займався також М.А. Демченко [3].
Великий обсяг досліджень із цього питання
виконали В.І. Вишнєвський, А.А. Косовець, М.М. Па-

ламарчук, Н.Б. Закорчевна [1, 9].
У кінці 50-х років з’явилися методи системного аналізу, дозволяючи виконати кількісну оцінку
будови річкової мережі. Основоположником цього
напряму став американський учений Р.Е. Хортон
[14]. Пізніше за ідею Р.Е. Хортона про річкову
мережу як безліч супідрядних потоків розвивали
Н.А. Ржаніцин, І.Н. Гарцман [11, 2], Б.В.Киндюк
та О.В. Бірюков [4, 5]. На превеликий жаль,
розроблені цими авторами методики індикаційних
досліджень раніше не застосовувалися до річок
досліджуваного району
Мета роботи. Встановлення кількісної оцінки
гідрографічної мережі за допомогою методів
індикаційного аналізу, а також взаємозв’язку між
водністю і структурою річкової системи.
Початкові матеріали і методи дослідження. Річка Уда бере свій початок в одній із
балок біля с. Бессоновка Жовтневого району
Білгородської області Російської Федерації, на
висоті 190 м над рівнем моря. На територію
Україна річка потрапляє північно-східніше с. Окоп
(Золочевський район) Харківської області і впадає
в р. Северський Донець на 825 км від його витоку.
Загальна довжина р. Уди складає 164 км, із них у
межах Харківської області - 127 км; площа
водозбірного басейну - 3894 км 2 , із них в
Харківській області - 3460 км2. Загальний перепад
висот (від витоку до гирла) - 105 м, середній ухил
річки - 0,64 м/км. [1, 6].
На першому етапі дослідження виконані
підрахунки кількостей приток, їх довжин, площ
водозборів, ухилів водотоків, кількість водосховищ.
Як початкові дані, використані матеріали по
типізації річок України [6], довідники, географічні
карти досліджуваного району (масштабом
1:100000), а також інтернет ресурс «Google
Планета». Це дозволило визначити основні
показники ієрархічної будови р. Уда, використовуючи методику розроблену Р.Е. Хортоном [11] і
вдосконалену І.Н. Гарцманом [2]. Згідно цієї
схеми бонітіровки, найменший нерозгалужений
потік має порядок П1. Кожен наступний рівень
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ієрархії Пі утворюється від злиття двох потоків Пі1 і необмеженої кількості потоків, менших (Пі-1).
Згідно зі схемою (рис.1) гідрографічної мережі
річки Уди, в неї впадає шість основних водотоків,
а їх морфометричні показники наведені в табл. 1.
Це дає можливість, використовуючи схему Р.Е.
Хортона [14], виконати ідентифікацію приток і всієї
річкової системи р. Уда.
Верхня частина водозбору річки, як уже
наголошувалося, знаходиться на території Російської Федерації з гідрографічною мережею,
характерною для рівнинних територій. Найбільша
притока бере початок у Білгородській області РФ
– р. Лопань з площею водозбору F=2000 км2 і П=5.
У свою чергу найбільша притока річки Лопань – р.
Харків також бере початок на території РФ, з
площею водозбору 1160 км2, що дорівнює чотирьом.
Річка Уда, до злиття з річкою Рогозянка (рис.
1), має третій порядок. Зливаючись із цим
водотоком, вона збільшує свій порядок (за схемою
Р.Е. Хортона) до четвертого. Значення П 4 не
збільшується до злиття з річкою Лопань четвертого порядку, в місті Харкові. Інтерес викликає той
факт, що цей водотік має нижчий порядок, ніж її
притока. Гідрографічна мережа р. Харків розвиненіша за рахунок впадання в неї більшої кількості
річок до злиття з головною річкою. Отєе, р. Лопань
відповідає четвертому рівню ієрархії, р. Уди п’ятому, а число приток першого порядку дорівнює
відповідно 79 і 161 (табл. 1). Проведена ідентифікація дозволяє виконати розрахунки по порядках
водотоків: кількість річок Si , їх середніх довжин
Li , площ водозборів Fi , ухилів Ii , а також середніх
кутів злиття водотоків Іі.
Нижче за течією в головну річку впадає ще
кілька приток відповідно до третього рівня ієрархії,
але вони не змінюють її порядок, тобто він
залишається рівним п’яти.
Для всієї гідрографічної мережі також
визначена кількість водосховищ з допомогою
інтернет-ресурсу «Google Планета», де відображені космічні знімки басейну річки. На головній
річки їх налічується 93, на р. Лопань - 51 а на р.
Харків -31.
Одна з основних цілей дослідження є встановлення залежності між водністю і структурою річкових
систем. Сама річкова мережа розглядалася як
продукт природного й історичного процесу, що
відображає розміри круговороту води в межах її
водозбору. Кліматичні чинники, що визначають шар
стоку, формуються на схилах водозборів у конкретних
фізико-географічних умовах. Притока води з поверхні
водозбору, досягнувши дна долини, формує об’єм води
первинної річкової системи, який під дією сили тяжіння
рухається в напрямку ухилу річки.
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Дослідження річкових систем, виконані І.Н.
Гарцманом [2], показали, що формування притоки
П1, що постійно діє, можливе за умови надходженні
певної кількості води. Використовуючи встановлені
співвідношення між кількістю приток першого
порядку, сформульовано положення, згідно з яким
для формування витрати води Qi в замикаючому
створі річкової системи певного порядку необхідна
кількість приток П1 .
Спираючись на результати праць цього автора,
можна припустити, що ступінь розвитку річкової
мережі деякої притоки Пi оцінюється кількістю
приток S 1 , що належать нею. До основних
гідрологічних характеристик річкових систем
належить середньобагаторічний стік.
Результати обробки наявних даних про
величину середньобагаторічних витрат по 10
гідрометричних створах за період спостережень
до 2013 р. приведено в табл. 2.
Річкова система складається з сукупності
зовнішніх, нерозгалужених водотоків першого
порядку S1 і внутрішніх елементів або ланок.
Кожна ланка вносить певну частку до сумарної
витрати, що отримується на виході системи, тобто
в її замикаючому створі. Збільшення кількості
приток першого порядку системи супроводиться
ускладненням внутрішньої структури річкової
системи, що приводить до зміни водності в
замикаючому створі (рис. 2).
Зв’язок між Q0 і структурою річкової системи
можливий, виходячи з того, що для замкнутих
річкових басейнів, як це випливає з рівняння
балансу вологи, середньорічний стік є функцією
тільки гідрометеорологічних чинників – опадів і
випаровування. Іншими словами, для басейнів
постійно діючих водотоків першого порядку, які
харчуються тільки поверхневими водами, можна
спостерігати приблизну постійність (за інших
рівних кліматичних умов). Проте для річкових
басейнів з 3-го порядку, тобто S1=15-16, картина
різко змінюється. У цьому випадку все або
частина опадів, випадаючих на поверхню басейну
і стікаючих підземним шляхом, перехоплюється
руслами річок вищих порядків.
Оскільки величина підземного стоку та її
відношення до величини поверхневого стоку
залежать безпосередньо від географічних характеристик ландшафту, типу ґрунтів, рослинності, то
для цих басейнів середня величина стоку
визначатиметься не тільки кліматичними, а й
географічними чинниками (ґрунтами, рослинністю,
глибиною залягання підземних вод і т. п.).
Висновки.
1. Виконана ідентифікація мережі гідрографії
р. Уда за схемою Р.Е.Хортона - І.Н. Гарцмана,
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Таблиця 1
Основні гідрографічні характеристики р. Уда та її приток
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Река (куди впадає)
р. Уди (р. Сівши. Донець)
р. Рогозянка (р. Уди)
р. Кріворотовка (р. Уди)
р. Лопань (р. Уди)
р. Лозовенька (р. Лопань)
р. Харків (р. Лопань)
р. Липець (р. Харків)
р. Муром (р. Харків)
р. Млявий (р. Харків)
р. Немішля (р. Харків)
р. Студенок (р. Уди)
р. Рогань (р. Уди)
р. Рудка (р. Уди)

F, км2
3894
164
109
2000
77,2
1160
219
211
59,3
67,2
80,2
75,3
38,6

L, км.

S1

164
25
16
93
16
7
26
35
11
12
16
31
15

161
15
7
79
2
44
15
7
2
1
3
6
2

П

Кількість
вдхр.

5
3
3
4
2
4
3
2
2
2
3
3
3

93
5
3
51
1
31
9
4
2
2
3
6
0

Таблиця 2
Значення середньобагаторічні витрати води р. Уди
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Річка – пункт спостережень
Уди - м. Золочев
Уди - пгт Пересичне
Уди - пгт Песочин
Уди - пгт Бабаї
Уди - пгт Безлюдовка
Лопань - пгт Козачья Лопань
Лопань - ст.Подгорная
Рогозянка -с.Б.Рогозянка
Харків - з.Циркуны
Харків - с. Б. Даніловка

F, км.2

L, км.

H‰

Q0, м3/с

Si

Період
спостережень

395
905
1070
3230
3300
189
762
52,0
890
955

47,0
88,0
102
115
122
31,0
17,0
11,0
51,0
59,0

1,70
1,40
0,90
1,00
0,99
2,40

1,17
2,91
2,73
8,42
16,9
0,64
2,11
0,16
2,67
2,62

16
47
50
134
141
10
33
11
41
41

1953-1966
1967-2013
1970-1974
1929-1935
1958-2013
1956-2013
1957-1959
1953-1965
1963-2013
1946-1961

яка показала, що річка має п’ятий рівень ієрархії.
2. Показана наявність взаємозв’язку величин
річного стоку зі структурою річкової мережі.
Завданням подальших досліджень є визначення порядку всіх крупних приток р. Сів. Донець
і самої річки, перевірка запропонованих розрахункових залежностей по оцінки водності території
залежно від структури на більшому матеріалі.
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Рис. 2. Залежність витрат води від кількості приток
першого порядку (басейн р. Уда)
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Рис. 1. Гідрографічна схема річки Уди
Бирюков А.В. Исследование гидрографической сети реки Уды. Выполнена идентификация гидрографической сети
бассейна реки Уды. Показано наличие взаимосвязи величин годового стока со структурой речной сети.
Ключевые слова: гидрографическая сеть, годовой сток, порядок реки.
Biryukov A. Research hydrographic network The Uda River. In the paper the identification hydrographic network The Uda
River Basin. Showing the relationship quantities annual flow of the river network structure.
Key words: hydrographic network, annual runoff, river order.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВОДОЗАБОРУ СЕЛИЩА ПУТИЛА

Григорійчук В.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізовані умови роботи водозаборів селища Путила. Описані основні проблеми забору води з алювіальних
відкладів річки Путила. Надані рекомендації щодо реконструкції водозабірних споруд.
Ключові слова: алювіальні води, водопровідна мережа, гідравлічний зв’язок, інфільтраційний водозабір.

Вступ. У розумінні сучасного населеного
пункту чільне місце посідає рівень його благоустрою та забезпечення належними ресурсами,
комунікаціями тощо. Зрозуміло, що це достатньо
широкий перелік – транспортна мережа, водо-,
тепло-, енергопостачання, водовідведення та
комунікації зв’язку. Повноцінне функціонування
такого поселення неможливе без правильного та
ефективного користування природними ресурсами
й одночасного забезпечення належної екологічної
ситуації. Водночас не усі нинішні міста й села
задовольняють вимоги до проживання. Цей стан
є загальним для більшості населених пунктів нашої
країни. Одначе, що важливо, в Чернівецькій
області є значні території, які без перебільшення
можна вважати дуже вигідними для туризму та
проживання. Наразі вони не так швидко розвиваються, оскільки цьому якраз перешкоджають
проблеми, що перераховані вище. Тут йдеться про
гірську частину краю. Загальний економічний
розвиток регіону неможливий без відповідного
розвитку окремих районів. І якщо рівнинні райони
більш-менш забезпечені експлуатаційними
ресурсами для свого функціонування, то з
гірськими ситуація набагато складніша.
Постановка проблеми. Серед згаданих
систем сучасного життєзабезпечення найважливішою є водогінна. Завдання повноцінного –
надійного та безперебійного водопостачання, без
сумніву є основним для громади кожного населеного пункту. Як відомо, сучасна система водопостачання – це великий комплекс споруд і
пристроїв для забору, підготовки та транспортування води до споживача. Деякі з цих елементів
постійні, інші – залежать від умов, у яких працює
система. Одначе, для будь-якої системи подачі
води першою складовою є водозабірні споруди.
Їхня конструкція, склад і розміщення безпосередньо залежать від геологічних, гідрологічних,
кліматичних та інших умов району об’єкта. Отож,
проектування, будівництво та експлуатація
водозабору є складним і комплексним завданням,
виконання якого має враховувати різні чинники та
обставини роботи об’єкта. Доволі не простим є

вирішення такого завдання в умовах гірських
районів Передкарпаття. В цій статті робиться
спроба проаналізувати можливості роботи
водозабору селища Путила Чернівецької області
та розглянути перспективи його розвитку.
Аналіз останніх досліджень. Загалом
проблема надійного водопостачання вже давно
турбує науковців. Саме тому багато з них вже
розробляли різні шляхи ефективної роботи
водогінних систем. Серед них фахівці Київського
національного університету будівництва та
архітектури, Національного університету водного
господарства та природокористування в м.Рівне,
Національного університету «Львівська політехніка» та інших. Ці розробки стосуються, в
переважній більшості, сучасного стану мереж і
споруд, підвищення їхньої ремонтопридатності,
поліпшення методик розрахунків, підвищення
якості оброки питної води тощо. Зачіпаються й
питання розрахунку, роботи та будівництва
водозаборів, зокрема свердловинних. Одначе, тут
потрібно зауважити, що водозабірні вузли, які
працюють на території Передкарпаття мають
дещо інші умови влаштування та функціонування,
що не завжди враховується офіційними нормативними документами. Над дослідженням водних
об’єктів Передкарпаття плідно працюють вчені
Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича. Серед них відомі праці М. В.
Цепенди, В. Г. Явкіна та славної пам’яті проф. М.І.
Кирилюка. На базі кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення постала наукова
школа під керівництвом доктора географічних
наук, професора Ю.С. Ющенка. Вагомий внесок
фахівців кафедри стосується широкого кола питань
пов’язаних з руслоформуванням і якістю вод річок
Передкарпаття. В результаті наукових пошуків і були
відзначені певні специфічні обставини розвитку й
роботи водозаборів Передкарпаття. Деякі з таких
особливих умов можна спостерігати на невеликих
водозаборах, що розміщені саме на гірських річках.
Зазвичай системи водопостачання, які обслуговують
ці споруди мають не значну продуктивність, проте
часто потребують часткового розширення іноді
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навіть у рази. Як приклад, наведемо водозабір
селища Путила Чернівецької області.
Виклад основного матеріалу. На думку
М.І. Кирилюка, водні ресурси Українських Карпат
можуть задовольнити всі потреби у воді [2]. При
цьому їхнє використання на передгір’ї становить
не більше ніж 20 %. Дефіцит виникає лише інколи
на деяких річках. Таке твердження вченого
повністю підтверджується і практичним досвідом.
Споживачі переважно користуються водою з
підземних горизонтів, одначе значна частина цих
вод належать до так званих алювіальних, які
супутні до річкових потоків і часто зв’язані з ними.
Такий гідравлічний зв’язок дуже важливий для
роботи водозабірних споруд, зокрема для їхнього
поповнення. Як показують дослідження на
території Передкарпаття серед водозаборів значну
частку становлять берегові інфільтраційні та рідше
підруслові споруди. Цей тип водозаборів якраз і
характерний тим, що використовує змішані води
річкової долини – частково річкові води, що
пройшли через берегові відклади до водозахватних
пристроїв, а частково – підземні води, які дренує
річка. Переважання тих чи інших вод якраз і
залежить від форми гідравлічного зв’язку між ними
– постійного чи періодичного, додатного (річка
дренує підземні води) або від’ємного (річка
поповнює підземні води). У практиці водопостачання система зв’язку «підземні води –
річка» не завжди є сталою, оскільки безпосередньо
залежна від рівня води в останній. Так, у меженні
періоди здебільшого зв’язок буває додатнім, а під
час паводків, навпаки – від’ємним [3]. Це, однак,
справедливо для постійного гідравлічного зв’язку.
Розрахунок водозаборів при цьому не є надто
складним, схематизація природних умов теж, та й
робота споруд стабільніша.
Складнішою видається схема з періодичним
або й навіть відсутнім гідравлічним зв’язком між
поверхневими водами річки та підземними.
Найцікавіше те, що на одній і тій же річці можуть
спостерігатися ділянки з різним зв’язком. Одначе,
з плином часу та нинішніми умовами використання
природних ресурсів, водотоки тяжіють до втрати
зазначених зв’язків через те, що із зниженням рівня
води в річці, падають і рівні ґрунтових вод супутніх
до неї.
Найгостріше ця проблема постає на водозаборах що розміщені на невеликих водотоках. Так
чи інакше це завдання потрібно вирішувати на
багатьох спорудах Передкарпаття (Глибока,
Путила, Снятин, Коломия, деякі водозабори
м.Чернівці).
На сьогодні в селищі Путила – адміністративному центрі однойменного району Чернівецької
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області проживає приблизно 3,3 тис мешканців.
Перша згадка про селище датована 1501 р.
Розташоване над річкою Путила, в межах
Верховинсько-Путильського низькогір’я Українських Карпат. Селище має достатньо умов для
розвитку на перспективу так, наприклад, минулого
2013 року тут пройшов ХХІ міжнародний гуцульський фестиваль. Проте наразі централізованим
водопостачанням забезпечений лише центр і деякі
адміністративно-громадські будівлі, що безумовно
створює перешкоди у формуванні належної
інфраструктури.
Загальні розрахунки, проведені відповідно до
чинних норм [4], показують, що на перспективу у
разі майже повного охоплення Путили централізованим водопостачанням, селищу потрібно не
менше 1000 кубометрів питної води на добу. Це
вдесятеро більше, ніж забезпечує існуючий
водозабір зі струмка Сторонець. Згадана річка є
лівим допливом Путили і має довжину 12 км,
басейн водозбору – 26,9 км2. Бере початок на
південь від села Рижа, тече між горами північної
частини масиву Яловичорські гори та впадає до
р. Путили у центральній частині селища. Саме
поблизу цього злиття й розміщений теперішній
водозабір населеного пункту. Його наявна
потужність – 100 м3/добу. Цього замало навіть для
сучасних потреб. Так, за даними селищної ради
для нормального функціонування Путилі потрібно
хоча б 250 м3/добу.
Отже, зважаючи на викладене, повністю
зрозуміло, що водозабору міста потрібна нагальна
реконструкція. Одначе, використати наявний
водозабір із струмка Сторонець, розширивши його
потужності навряд чи можливо. Оскільки через
селище протікає р. Путила, то вона й може стати
новим джерелом водопостачання місцевого
водогону. Тут, зважаючи на науково-практичні
рекомендації, можна пропонувати будівництво
інфільтраційного підруслового водозабору. Таке
рішення обґрунтовується тим, що саме інфільтраційні водозабори доцільні для застосування на
невеликих річках із малими глибинами, а підруслові
дрени краще, ніж берегові дозволять здренувати
водоносний горизонт і підвищити ефективність
споруд. Проведені ВАТ «Геотехнічний інститут»
(м.Львів) у 2006 р. дослідження показали, що
вирішити проблему за рахунок підземних вод
неможливо, оскільки буріння свердловин глибиною
до 15 метрів виявило фактично повну відсутність
дебітів [5]. Подібні вишукування проводилися
геологічними службами також у 1975 р. та 1986 р.
Ними відзначене пониження рівня ґрунтових вод
щонайменше на 1 метр за ці 11 років. Буріння у
2006 році показало, що алювіальні відклади р.
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Путила у межах ділянки майбутнього водозабору
(біля селищного стадіону) зневоднені. Дебіт
свердловин не перевищував 4 м3/добу. Отже, за
рахунок підземних вод досліджуваної території
підвищити продуктивність не можливо. Відзначимо, що тут і донині продовжується відбір
гравійно-галечникової суміші з русла, незважаючи
на те, що річка в багатьох місцях вже тече по
виходах корінних порід, а глибина її не перевищує
30–70 см.
З огляду на викладене підтверджується думка
про можливість застосування інфільтраційного
водозабору. До-речі, подібна ситуація склалася й
у селищі Глибока Чернівецької області. Там ще з
1996 року експлуатують підрусловий інфільтраційний водозабір.
Вигода від такого рішення очевидна, як
загалом, так і в випадку, що розглядається.
Стандартні розрахунки, які були виконані на
підставі гідрогеологічних даних підтверджують, що
влаштування поблизу міського стадіону підруслового водозабору є раціональним вирішенням
поставленої задачі. Так, для повного забезпечення
селища Путила водою потрібно буде влаштувати
три дрени, завдовжки 6-7 м, розміщені під кутом
близьким до 90° одна від іншої. Таким чином,
водозабір матиме вигляд променевого. Дрени
потрібно укласти на водоупір, що дозволить
повністю перехопити водний потік. Загальна
витрата такої споруди, відповідно до розрахунків,
перевищує 1000 м 3 /добу, чого достатньо для
забезпечення водою населення та інших споживачів. Крім того таке рішення дозволить проводити
будівництво почергово, поступово нарощуючи
потужність вузла.
Щодо якості отриманої води, то прогнозовано,
що вона буде на хорошому рівні. По-перше,
джерело водопостачання знаходиться під не
значним антропогенним впливом. По-друге,
ділянка водозабору знаходиться в місці, де
нескладно влаштувати зони санітарної охорони. І,
по-третє даний тип водозаборів передбачає не
прямий забір води з річки, а фільтрацію його через

алювіальні відклади дна та берегів, що поліпшуватиме показники якості. Певні незручності
можуть виникати під час паводків, коли каламутність у річці підвищена, одначе це не становлять
значної проблеми і її можна вирішити під час
експлуатації.
Висновки. У системі водопостачання
селища Путила наразі працює лише один водозабір, потужності якого не достатньо навіть для
забезпечення існуючих потреб. Джерелом
водопостачання є струмок Сторонець. Оптимальним рішенням для реконструкції водозабору буде
влаштування променевого інфільтраційного
підруслового водозабору на лівому березі
р.Путила, що протікає через селище. На досліджуваній території відзначається гострий брак
підземних вод. що унеможливлює їхнє використання для господарсько-питного водопостачання.
Значно зниження їхніх рівнів пов’язане із постійним
відбором гравійно-галечникової суміші з русел.
Тому в будь-якому разі потрібно суворо заборонити
такі розробки, особливо поблизу ділянок водозаборів. Ці та інші заходи дозволять в перспективі
зупинити виснаження природних ресурсів.
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Григорийчук В.В. Анализ существующего состоянии и перспективы развития водозабора поселка Путила.
Проанализированы условия работы водозаборов поселка Путила. Описаны основные проблемы забора воды из
аллювиальных отложений речки Путила. Поданы рекомендации на счет реконструкции водозаборных сооружений.
Ключевые слова: аллювиальные воды, водопроводная сеть, гидравлическая связь, инфильтрационный водозабор.
Hryhoriychuk V. Analysis of the current state and prospects of development of the water intake in Putyla village. This
article analyzed the working conditions of water intakes in Putyla village. The basic problem of water extraction from the
alluvial deposits of the Putyla-river was described. Recommendations for the reconstruction of water intakes structures
were presented.
Key words: alluvial water, water supply systems, hydraulic connection, infiltration water intake.
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УДК 502.11:63 (477.85)
ЗМІНИ ПРИРОДНИХ УМОВ І РЕСУРСІВ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Грицку В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
В статті розглядаються основні зміни природних умов та ресурсів та спричинення ними впливу на розвиток сільського
господарства Чернівецької області. Розглядаються зміни, викликані природною та антропогенною діяльністю. Показані
промислові відмінності агрокліматичних ресурсів у розрізі природних зон рівнинної, передгірної та гірської.
Продемонстрований вплив змін в природних компонентах на спеціалізацію сільського господарства Чернівецької області.
Ключові слова: аграрне виробництво, природні умови, природні ресурси, спеціалізація сільського господарства,
природні ресурси, природні комплекси, господарська діяльність.

Актуальність теми. Радикальна політична та
економічна модернізація життєдіяльності в Україні,
здійснення докорінних перетворень у системі
виробничих, соціальних та екологічних відносин
потребує врахування наявних пропорцій, структурних змін в аграрному секторі та чинників, що їх
спричиняють. Поряд з цим у регіональних секторах
сільськогосподарського виробництва яскраво
проявляється дія природних умов та ресурсів. Адже
саме якість, розміщення та контури земельних
ділянок, погодні умови того або іншого періоду,
забезпеченість водою впливають на ефективність
функціонування сільського господарства.
Вивченням проблеми територіальної організаціі агропромислового комплексу Чернівецької
області, а отже і її базової сировинної ланки
сільськогосподарського виробництва займалися
багато науковців ЧНУ, зокрема такі дослідження
найбільш активно проводились на різних кафедрах
під керівництвом викладачів географічного
факультету. Це роботи П.О.Сухого, М.Д.Заячука,
Н.І.Коновалової, Я.І.Кирпушка, С.А.Грекова,
В.С.Грицку та ін..Проте питанню впливу зміни
природних умов та ресурсів на сучасний стан та
розвиток сільськогосподарського виробництва
розглянуто ще в недостатній мірі. Саме цьому
присвячене дане дослідження.
Природні комплекси Чернівецької області
складаються із значно змінених своєрідних
ландшафтів рівнини, передгір'я та гір. Займаючи
найменшу площу (8.1 тис. км?) серед інших
адміністративних областей України, Буковина
характеризується одним із найбільших різноманіттям природних умов і ресурсів. У сукупності
їх впливу на зміни в сільськогосподарській
діяльності найбільше значення мають зміни в
генетичних властивостях компонентів природи,
інтенсивність та тенденції названих змін.
Головними чинниками змін у природних
ресурсах та умовах розвитку сільського госпо-

дарства є направлений розвиток власне природних
компонентів, а також господарська діяльність
населення. Останній чинник набув особливої
значимості у повоєнні роки під впливом активного
промислового та енергетичного будівництва,
інтенсифікації аграрної діяльності, збільшення
кількості та густоти населення, зростання
антропогенного навантаження на природні
комплекси в цілому. В результаті названих впливів
деякі параметри компонентів природи, межі і
ареали природних зон зазнали певних коректив.
Так, територія Буковини знаходиться в зоні
відносно активної сейсмічної діяльності. В окремі
роки дія ендогенних процесів призводить до
посилення зсувів, викликає мікрозміни в рельєфі.
До властивостей рельєфу, які відіграють обмежуючу роль у розвитку сільського господарства
(насамперед землеробства, транспортних комунікацій) відноситься його сильна пересіченість.
Досить важкодоступними є перевали у гірській
частині краю - Німчич, Плоска та інші.
У Чернівецькій області практично відсутня
значна гірничодобувна промисловість, яка б
суттєво впливала на мікрорельєф області.
Локальний вплив на рельєф здійснюють розробки
родовищ будівельних матеріалів ( Красноїльськ,
Хотин, рівнинні частини долин Пруту та Дністра).
Тому до природоохоронних заходів по забезпеченню позитивних змін в орографії краю слід
віднести насамперед будівництво дренажу в
складних гідрогеологічних умовах передгір'я з
метою попередження зсувів; технічного попередження нестійкого водного режиму території;
рекультиваційних робіт у місцях видобутку
корисних копалин[2].
Найбільш сприятливим для інтенсивного
розвитку сільського господарства є рельєф
рівнинної зони. Разом з тим інтенсивне сільськогосподарське виробництво, особливо землеробство, чинить найбільший вплив на рельєф. Це
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пов'язано насамперед з його повсемісним
поширенням або властивістю територіальності.
Тому важливе значення має впровадження таких
агротехнічних заходів та прийомів, які б відповідали
особливостям рельєфу орографічних зон області,
стимулювали позитивні та усували негативні з
точки зору аграрної діяльності процеси.
Агрокліматичні ресурси є більш стаціонарним
чинником розвитку аграрного виробництва. Клімат
Чернівецької області визначається як помірноконтинентальний з помірно м'якою зимою і теплим
літом. Його зміни відповідають загальним
тенденціям зміни кліматичних параметрів у
загальному масштабі. Згідно загальноприйнятої
думки, клімат на початку XX сторіччя відзначався
більш низькою тепло- та водозабезпеченістю.
Загалом же на Буковині можна говорити про
просторові відмінності агрокліматичних ресурсів
у розрізі природних зон - рівнинної, передгірної та
гірської. Саме їм відповідають агрокліматичні
зони, які відрізняються за температурою, кількістю
опадів, пануючими вітрами, висотою та тривалістю снігового покриву, глибиною промерзання
грунту, тривалістю безморозного та вегетаційного
періодів тощо (табл.).
До характеристик клімату, які можуть суттєво
вплинути на результати господарювання в
сільському господарстві (темпи росту (зменшення)
урожайності, валових зборів сільськогосподарських культур), відносяться посухи, суховії або
надмірна кількість опадів, які повторюються з
певною циклічністю (раз на 3-4 роки). Значний
вплив на зміни в аграрній сфері можуть здійснювати особливо небезпечні та небезпечні кліматичні
явища. Прикладом цього є екстремальне зниження температури у 1928 та у 1929 роках. Вони
призвели до загибелі майже 75 % багаторічних
насаджень ( садових культур ) і суттєво вплинули
на товарну структуру виробництва та споживання
на регіональному ринку [3,4].
Аграрне виробництво Чернівецької області на
достатньому рівні забезпечене водними ресурсами.
Питома вага водних ресурсів в розрахунку на 1 км
території та на одного чоловіка перевищує
середньореспубліканські показники відповідно в 2,0
і 1,5 разів. Разом з тим загальною рисою буковинських рік, особливо гірських або гірських
верхів'їв, є нестійкість водного режиму та часта
повторюваність паводків. Це вимагає постійної
науково обгрунтованої гідротехнічної діяльності, яка
полягає у регулюванні русел, закріпленні берегів,
шлюзуванні верхів'їв, розчистці фарватерів. Значна
робота проведена по регулюванню русел рік
Дністер, Прут, Білий Черемош, Сирет, Путилка.
Найбільш масштабними в їх числі були відведення

русла р. Прут від м. Чернівці, будівництво
Бурштинської та Дністровської ГЕС. Таким чином,
була ліквідована можливість стихійних лих та
катастроф в результаті повеней та паводків.
Особливу роль у спеціалізації сільськогосподарського виробництва та її динаміці і змінах
відіграють грунти. На території Чернівецької
області виділяються три грунтові провінції:
рівнинна Прут-Дністровська лісостепова, Передкарпатська лісолучна та Карпатська гірськолісова.
Найбільш родючими є грунти рівнинної ПрутДністровського межиріччя - чорноземи та темносірі і сірі підзолисті. Менш родючі грунти передгір'я
- сірі опідзолені, дернові та лучні. Гірські грунти буроземні опідзолені, бурі, дерново-буроземні, які
є найменш родючими. У XVIII ст. 2/3 території
Буковини було зайнято лісовою рослинністю[7].
Поступово вона була зведена в результаті
інтенсивних вирубок з метою лісозаготівель та
розчищення нових ділянок для землеробства. В
окремі періоди вирубки лісу перевищували його
насадження у 300 разів [4]. В результаті порушення балансу між вирубками та насадженнями
лісів і скорочення лісових масивів призвело до
порушення гідрологічного режиму рік, ерозії
грунтів, інших деструктивних явищ в ландшафтах.
Важливим природним резервом розвитку
тваринництва в краї були пасовища та луки, у т. ч.
високогірні - полонини. Вони займали територію
площею 150 тис. га. Як і ліси, вони на значних
масивах були зведені. Це також призвело до
порушення балансу сільськогосподарських угідь
- пасовищ, ріллі, лісів.
Таким чином, за історичний час відбувається
активний взаємовплив природного середовища і
господарської діяльності. Його особливістю є
певна інертність, здатність мати віддалені
наслідки у просторі і часі від місця чи моменту
створення. Це необхідно врахувати при плануванні
та прогнозуванні розвитку не тільки сільськогосподарського виробництва а й всього господарськоприродного комплексу Чернівецької області. Разом
з тим для кількісної оцінки змін довкілля не можна
обмежуватися тільки аналізом та сумою оцінок
змін в окремих компонентах природи. Адже вони
діють прямо та опосередковано на весь природний
комплекс, а зміни природно-територіального
комплексу є стимулюючим або обмежуючим
чинником всього аграрного виробництва.
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Таблиця
Основні агрокліматичні показники території Чернівецької області.*
№

Показники

Гірська зона

Передгір’я

Рівнинна
зона

п\п
1.

Континентальність клімату, балів

104

137

148

2.

Сума активних температур,°С

1100 - 1200

1600 - 2200

2400 - 2800

3.

Температура найбільш теплого місяця,°С

16 - 16.2

19 - 19.5

19.5 - 20.5

4.

Температура найбільш холодного місяця,°С

- 6.5 - 7.6

- 4.8 - 5.0

-4.1 - 4.5

5.

Річна кількість опадів, мм

800 - 1400

700 - 800

520 - 650

6.

–

–

19

7.

Імовірність сухих і посушливих років(Ку
0.55), %
Тривалість безморозного періоду, днів

107

162

169

8.

Тривалість вегетаційного періоду, днів

110 - 120

164

176

9.

Біологічна продуктивність клімату, балів

120

140

170

*Таблиця складена за матеріалами А.І. Токмакова [5, с.13-20], Д. І. Шашко [6],
агрокліматичними щорічниками по Чернівецькій області за 1975 - 1985 рр.
2.Чернівецька область / За ред. М.Г. Ігнатенка. - Міжвід.
наук. збірник - К.: Вища школа, 1975. - Вип. 18. - 124 с.
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Грыцку В. Изменения природных условий и ресурсов и их влияние на развитие сельскохозяйственного производства
Черновицкой области. В статте рассматриваются основные изменения природных условий и ресурсов и содействия
природных условий и ресурсов и содействия ими влияния на развитие сельского хозяйства Черновицкой области.
Рассматриваются изменения, вызванные природной и антропогенной деятельностью. Показаны пространственные
отличия агроклиматических ресурсов в разрезе природных зон – равниной, предгорной и горной. Продемонстрировано влияние изменений в природных компонентах на социализацию сельского хозяйства Черновицкой области.
Ключевые слова: аграрное производство, природные условия, природные ресурсы, специализация сельского
хозяйства, природные ресурсы, природные комплексы, хозяйственная деятельность.
Grytsku V. Changes in natural conditions and resources and their influence on the development of agricultural production
of Chernivtsi region. In the article were examines the main changes in natural conditions and resources, and coordination
of the natural environment and resources and their influence on the development of agriculture in Chernivtsi region. Were
discovered the changes caused by natural and human activities. Are showing spatial differences agroclimatic resources in
the context of natural areas - plain, foothill and mountain. Were demonstrated the impact of changes in natural ingredients
on the socialization of agriculture in Chernivtsi region.
Key words: agricultural production, natural conditions, natural resources, specialization of agriculture, natural resources,
natural ecosystems, economic activities.
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УДК 911.3:332.33
ДО ПИТАННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ НА ЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ

Гуцуляк В.М.1, Нєвєнченко А.І.2
1

2

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Розглянуто питання грошової оцінки земель населених пунктів на основі ландшафтно-кадастрового підходу. Обґрунтовано
принцип диференціації таксономічних одиниць: економіко-планувальна зона – оціночний квартал або масив – земельна
ділянка, які є основними при оцінці земель. Враховуються характеристики як природних (літогенних, гідротермічних,
біогенних) так і антропогенних чинників (забудови, транспортні об’єкти, інженерні комунікації, екологічні умови тощо).
Усе це дає можливість більш повно і правильно підійти до вартісної оцінки земель та практичного їх використання.
Ключові слова: ландшафтно-кадастрова одиниця, природні та антропогенні чинники, вартість землі, поселенський ландшафт.

Вступ. Метою дослідження є визначення
грошової цінності земель на ландшафтно-кадастровій основі для обґрунтування збалансованого
соціально-економічного розвитку населених
пунктів, поліпшення використання, відтворення та
охорони природних ресурсів. Об’єктом дослідження є земельно-ландшафтні комплекси поселенських територій Коломийського Прикарпаття (у
сучасних територіально-адміністративних межах).
Методологічною основою дослідження слугує
нині існуюча нормативно-правова база України, яка
визначає основні засади формування і провадження
земельних відносин. Першоджерелом виступає
Конституція України, яка чітко визначає землю як
основне національне багатство держави і водночас
гарантує забезпечення права на неї (стаття 14).
Основним нормативним документом, що регулює
земельні відносини, є „Земельний кодекс України”.
Конкретні методичні напрацювання базувалися на
законах України „Про землеустрій”, „Про оцінку
земель”, „Про захист прав громадян на землю”, „Про
охорону земель” тощо. Використовувалися також
офіційно затверджені методики і вказівки щодо
проведення земельно-оцінних робіт та інші нормативні
документи, які прямо або опосередковано регулюють
земельно-майнові, земельно-економічні відносини.
Поряд із нормативно-правовою базою, в
методичному забезпеченні дослідження важливу
роль відіграли фундаментальні суспільно-географічні праці М. Д. Гродзинського, В. М. Гуцуляка,
Ю. М. Дмитрука, К. А. Позаченюк, О. Г. Топчієва,
В. П. Руденка, О. І. Шаблія, П. Г. Шищенка та
інших. Формуванню вартісної оцінки територій, з
урахуванням впливу економіко-географічних
чинників, присвячені наукові праці Ю. М. Палехи,
А. М. Третяка, Ю. Ф. Дехтяренка та інших авторів.
Кадастрову оцінку земель розглядали Д. С. Мальчикова, А. П. Канаш, В. М. Кривов, Я. І. Лютий, М. Г.
Ступень та інші. Нами доповнена методика
грошової оцінки земель завдяки використання
ландшафтних карт (вперше розглядається проблема
оцінювання земель на ландшафтній основі).

Виклад основного матеріалу. Щодо історії
становлення вчення про грошову оцінку земель, слід
наголосити, що тривалий час, аж до 80-х років ХХ
століття, глибоких наукових досліджень із цього
питання у Радянському Союзі не було. У 60-80-х
роках ці проблеми активно дискутувались, однак
ідеологічне табу унеможливлювало визначення
показників оцінки земель у грошовому вираженні.
Якісно новий етап таких досліджень розпочався тільки на початку 90-х років із розгортанням земельної реформи та проголошенням
державного суверенітету України. Цей етап
завершився в середині 90-х років прийняттям
методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів.
Попередником грошової оцінки земель
населених пунктів була комплексна економічна
оцінка території (КЕОТ) в Україні, започаткована
в кінці 80-х років минулого століття. Спершу вона
не мала чіткого правового підґрунтя, проте
запровадження КЕОТ у деяких містах СРСР
(зокрема, й в Україні) свідчили про її неабияку
економічну ефективність. Із застосуванням
КЕОТ уводилася плата за користування міськими
землями, у результаті чого збільшувалися
надходження до міського бюджету. Це були перші
кроки переходу земельних відносин на ринкові
рейки в умовах соціалістичної держави.
Грошова оцінка земель в Україні здійснюється вже понад десять років. Проведено
величезний обсяг робіт. У 2002 році вийшло
наукове видання „Методичні основи грошової
оцінки земель в Україні” (видавництво ПРОФІ),
яке стало першим комплексним підручником із
грошової оцінки земель в Україні.
Упродовж останніх років в Україні значно
укріплена та розширена відповідна нормативноправова база, особливо після прийняття національних стандартів у сфері оцінної діяльності.
Проте існує багато проблем, які ще залишаються не вирішеними, зокрема, конкретизація
понятійно-термінологічного апарату, визначення
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потенційних можливостей, якими володіють
природні ландшафти конкретних територій,
врахування забруднення земель, що дозволить
встановити екологічні пріоритети та екологічні
обмеження, які можуть вплинути на цінність території
на формування вартості, вираженої через ціну.
Поселенський ландшафт уявляється нами як
геосоціосистема, в якій динамічно взаємодіють три
основні підсистеми: природна, господарська й
соціальна. Функціонування цієї системи полягає у
взаємодії всіх її компонентів. Більшість земельномайнових операцій відбувається на земельних
ділянках, розташованих у певних ландшафтах. Із
цієї позиції ми надаємо перевагу використанню при
оцінці земель поняття „земельно-ландшафтний
комплекс” (ЗЛК).
Земельна ділянка розглядається як природнотериторіальний комплекс (ПТК), який відображає
сукупність природних умов. Окремі ділянки земель
на основі властивої їм природної однорідності
об’єднуються в типи земель. Індивідуальною
особливістю типів земель є їхня ландшафтна
структура, врахування якої вказує на новий підхід
до їх оцінки та використання.
Ландшафтна структура земель визначається
сукупністю природних територіальних комплексів,
які за змістом і площею часто неоднакові. ПТК
(ландшафтні комплекси) формують морфологічні
одиниці ландшафту – фацію, урочище, місцевість.
Співвідношення ландшафтних і земельно-кадастрових (або земельно-оцінних) одиниць поділу
території населеного пункту утворюють їх
інтегрований ряд.
Оскільки таксономічні одиниці земельнокадастрового ряду за своїми природно - економічними ознаками неоднорідні (в їх межах
зустрічаються ділянки землі різної якості, з різними
властивостями), виникає практична необхідність
доповнення цих одиниць ландшафтним змістом та
їх розчленування (при необхідності), використовуючи ландшафтно-типологічну основу. Для цього,
методом накладення карти землеустрою на
ландшафтну основу відокремлюємо ландшафтнокадастрові одиниці, відтак уже по них проводимо
грошову оцінку земель населеного пункту.
При характеристиці оцінних таксономічних одиниць
(економіко-планувальна зона - оцінний район, квартал
або масив - земельна ділянка) слід враховувати
властивості як природних (літогенних, гідротермічних,
біогенних), так і антропогенних чинників (транспортні
об’єкти, інженерні комунікації тощо). Усе це дає
можливість більш об’єктивно підійти до вартісної оцінки
земель і практичного їх використання.
Процедуру виконання оцінки земель населених
пунктів визначають відповідні Методика і Порядок.
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Інформаційною базою для грошової оцінки земель
служать матеріали інвентаризації земель населеного пункту, проект формування території і
встановлення меж сільської ради та населеного
пункту, матеріали економічної оцінки земель та
бонітування грунтів, земельно-облікові матеріали,
генеральний план забудови населеного пункту,
статистичні і нормативні дані про витрати та
облаштування території. В умовах ринкової
економіки земельні ділянки отримують вартісне
вираження (грошову оцінку). Остання враховує
затрати праці на підготовку території для різних
потреб (інженерно-будівельні роботи та інше).
У цілому, процедура грошової оцінки земель
населених пунктів відображена блок-схемою на
рис. 1. Схема методики здійснення грошової оцінки
земель міських територій утворює цілісну систему,
яка базується на основних загальноприйнятих
положеннях, а також методиках, запропонованих
Ю. М. Палехою, О. А. Позаченюк, М.Г. Ступеня
(з нашими доповненнями). В основі її лежить оцінка
ступеня коадаптації господарської і природної
підсистем, за якою можна простежити етапи
виконання підготовки відповідних матеріалів і
здійснити розрахунок оцінних значень різних
показників. Блок-схема процедури грошової оцінки
земель населених пунктів охоплює 4 етапи :
1. Організація об’єкта оцінки, включає
підблоки 1а, 1б, 1в. Головна задача даного блоку
полягає в характеристиці загальної структури
організації етапів здійснення оцінки земель
ландшафтних комплексів.
2. Землеоцінні фактори та їх показники,
включає підблоки 2а, 2б, 2в. Даний блок спрямований на аналіз місцерозташування земельної
ділянки, його значення зумовлюється інтегральною
дією регіональних, зональних та локальних груп
факторів, які відіграють значну роль як у межах
адміністративних територій, так і в регіоні загалом.
3. Методи грошової (нормативної) оцінки землі
(у грн.) передбачають обґрунтування бази
формування вартості (на основі цінності) території,
яка, в свою чергу, може бути виражена через ціну.
4. Розрахунок нормативної грошової оцінки
еталонних територій – це уточнення нормативної
грошової оцінки земель населених пунктів з
урахуванням ландшафтних особливостей території
та їх екологічного стану на прикладі Коломийського Прикарпаття (населенні пункти
Коломия, Фотинія, Печеніжин).
Для визначення вартості одного квадратного
метра землі в межах економіко-планувальної зони
ми пропонуємо врахувати локальний екологічний
коефіцієнт - Км3(Pjе), за допомогою якого ця
вартість буде виражена більш точно, оскільки
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Рис.1. Блок-схема процедури грошової оцінки земель населених пунктів
При цьому взято до уваги наступні моменти:

* при нормативній грошовій оцінці земель вказаних населених пунктів об’єктом оцінки, виступає
перш за все сам населений пункт (територія концентрації населення з усіма умовами існування;
* базова вартість 1м2 земель (н.п.) залежить від витрат на облаштування території (чим більші
витрати, тим більша базова вартість 1 м2 землі);
* регіональний коефіцієнт Км1 залишився незмінним (на сучасному етапі), оскільки місцеположення
населених пунктів досліджуваних територій у регіональній і місцевій системах виробництва і розселення
не змінилося;
* зональний коефіцієнт Км2 незмінний, оскільки не змінилася містобудівна цінність досліджуваних
територій;
* локальний коефіцієнт Км3 (з екологічними доповненнями) набув варіюючого значення, що дає
можливість більш об’єктивно визначати вартість земельної ділянки (при нормативній грошовій оцінці
земель), зокрема (Коломиї, Отинії, Печиніжина).
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охарактеризує екологічний стан земельної ділянки.
Розрахунок в такому випадку проводиться за
формулою:
Цнз=Цнм х Км2 х Км3(Pjе), (1)
де, Цнз – середня ціна 1 м2 землі (у гривнях)
для економіко-планувальної зони; Цнм – середня
вартість 1м2 земель населеного пункту; Км2 –
коефіцієнт, який враховує містобудівну цінність
території в межах населеного пункту (економікопланувальної зони); Км3 – коефіцієнт, який враховує
місце розташування земельної ділянки в межах
економіко-планувальної зони, з урахуванням
ступеня забрудненості землі (Pjе).
Для досліджуваних еталонних ділянок м.
Коломиї екологічний фактор, виражений локальним
коефіцієнтом Км3(Pjе), коливається в межах 0,71,2. Це може вплинути на грошову цінність
земельної ділянки в бік зниження (при інтенсивному
техногенному забрудненні компонентів ландшафту)
і навпаки. Так, грошова вартість 1 м2 землі під
забудову в зоні забруднення для м. Коломиї склала
112 грн., а в екологічно-сприятливій зоні - 150 грн.
Екологічні показники вартості землі відображають якість виділених ландшафтно-кадастрових одиниць (ЛКО) і можуть слугувати інформаційною базою в питаннях земельних відносин
поселенських територій.
Аналіз земельно-локальних факторів різних
ландшафтно-зональних геосистем в цілому
показав, що негативний вплив екологічної складової
на грошову вартість землі більший у м. Коломиї
(де більше техногенне навантаження) і менший у
Печеніжині та Отинії. З ландшафтно-екологічної
точки зору в територіальному плані має місце
підвищення ролі екологічного фактору в напрямку
від лісових слабоурбанізованих (смт Печеніжин)
ландшафтів до лісостепових урбанізованих (м.
Коломия). Усе це ще раз підтверджує необхідність
врахування екологічної складової при грошовій
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(нормативній) оцінці земель різних територій.
Висноки. У процесі розробки методики
нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів слід використати комплексний ландшафтно-кадастровий підхід. Необхідно використати ландшафтно-типологічну основу при
виділенні земельно-кадастрових одиниць (економіко-планувальна зона – оціночний квартал –
земельна ділянка) та вибору основних географічних факторів, які впливають на формування
показників вартості землі.
Новостворені ландшафтні карти (1:10000)
еталонних поселенських територій, (а також
розроблені карти, що відображають екологічний
стан земельно-ландшафтних комплексів), можуть
використовуватися органами державної влади та
місцевого самоврядування (наприклад, Коломийська міська рада та селищні ради Отинії і
Печеніжина) для управління земельними ресурсами і поліпшення геоекологічної ситуації.
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Гуцуляк В.Н., Невенченко A. И. К вопросу денежной оценки земель урбанизированных ландшафтов (на примере
Коломыйского Прикарпатья). Рассмотрены вопросы оценки земель населенных пунктов на основе ландшафтнокадастрового подхода. Обоснованы принципы дифференциации основных таксономических единиц: экономикопланировочная зона - оценочный квартал или массив - земельный участок. В процессе оценки учитываются
характеристики как природных (литогенных, гидротермических, биогенных), так и антропогенных факторов (постройки,
транспортные объекты, инженерные коммуникации, экологические условия и др.). Все это дает возможность более
объективно подойти к стоимостной оценки земель и практическому их использованию.
Ключевые слова: ландшафтно-кадастровая единица, природные и антропогенные факторы, стоимость земли, рентная прибыль.
Gutsuljak V., Nevenchenko A. Money estimation of earths of the landscapes (on the example of Kolomiyskogo of
Prykarpattya). In dissertation the question of money estimation of earths of settlements is considered on the basis of
landscape cadastre to approach.Grounded principle of differentiation of taxonomical units: ekonomiko plan an area is an
evaluation quarter or array is lot land, which are basic at the estimation of earths. Descriptions are taken into account as
natural (litogennikh, gidrotermichnikh, biogenic),tak and anthropogenic factors (buildings, transport objects, engineerings
communications, ecological terms, and others like that) of . All of it enables more fully and correctly to walk up to the cost
estimation of earths and their practical use.
Key words: landscape cadastre unit, natural and anthropogenic factors, cost of earth.
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УДК 910:821.161.2Шев1/7
ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ У ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
(НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ З ФОНДУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Ю. ФЕДЬКОВИЧА)
Калуш Ю. І.
Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Стаття присвячена 200-річчю з дня народження видатного українського поета, художника, мислителя, громадського
діяча, а також географа-дослідника Т. Г. Шевченка. Розкрито особливості природознавчих досліджень Тараса Шевченка
на території України. Відображено значення досліджень, виконаних Шевченком під час Аральської наукової та
Каратауської комплексної географічної експедицій. Проаналізовано важливість та інформативність творів Т. Шевченка
для географічної науки.
Ключові слова: Т. Шевченко, географ-дослідник, Аральська географічна експедиція, Каратауська геологічна
експедиція, ландшафт.

Вступ. Одним з джерел географічної інформації, особливо в історичній географії, є літературні
твори. Первинні відомості та географічні описи
знаходимо в творах, які сьогодні вважаються
надбанням світової літературної спадщини, а
видатні постаті різних епох уособлювали різногалузевих дослідників та митців.
У 2014 році Україна святкує 200-річчя з дня
народження видатного українського поета,
художника, мислителя та громадського діяча –
Тараса Григоровича Шевченка. Т. Г. Шевченко –
це символ української народності. Його ім’я є
авторитетним в українській і світовій літературі,
мистецтві, а також багатьох галузях науки,
зокрема етнології, етнографії, історії та географії.
Вивчивши та проаналізувавши шевченкознавчі
матеріали та творчість Т. Г. Шевченка з фондів
Наукової бібліотеки Чернівецького національного
університету імені Ю. Федьковича, отримано цікаві
та корисні географічні відомості. Джерелами цих
даних є поезія, прозові твори, щоденники і, звичайно,
ілюстрації Т. Г. Шевченка.
Виклад основного матеріалу. У творах Т.
Г. Шевченка можна знайти цікаву інформацію з
галузі країнознавства, оскільки поет багато
подорожував і, використовуючи порівняльноописовий метод, відображав свої враження у
творах. У розповідях та поемах Т. Г. Шевченко,
насамперед, з великим піднесенням та метафорами описував природу своєї батьківщини –
України, адже він дуже любив свій рідний край і
часто згадував про нього. Особливо важлива є
бажання поета подорожувати по Україні, досліджувати її географічні, історичні, етнографічні
особливості. Також ми можемо отримати значну
кількість інформації про Росію, Казахстан, Литву.
Серед фізико-географічних даних виділяється
опис українського степу, Казахської пустелі,
гірського Кавказу та Уралу, Аральського моря і
його берегів, Каспійського та Балтійського морів,

водних артерій – Дніпра, Дунаю, Дністра, Волги,
Орелі, Дону.
Після закінчення Петербурзької Академії
мистецтв Тарас Григорович Шевченко прибув до
Києва, де в 1845 році його було затверджено
співробітником Київської Археографічної комісії,
метою діяльності якої було вивчення пам’яток
старовини. Т. Г. Шевченку доручалося відправитися у різні місця Київської, Подільської і
Волинської губернії для збору різноманітної
культурної спадщини цього регіону. В одному із
пунктів цього документа зазначалося й таке: «…О
замечательных курганах и урочищах, где и в каком
месте они есть….С этих курганов снять эскиз на
счет их формы и величины и описать каждый по
собраным сведениям…» [1, c. 274].
Шлях поета пролягав по великому польському
тракту через Васильків, Білу Церкву, Сквиру,
Липовець, Брацлав, Могилів, Кам’янець-Подільський, Почаїв. Пряме ознайомлення дослідника з певними об’єктами (Почаївська Лавра,
Чигирин, о. Хортиця, Межигірський монастир)
підтверджує достовірність уміщених у творах
описів, як і численні рисунки Шевченка, зокрема
пейзажі, є важливим джерелом географічної
інформації. Т. Шевченко прагнув поділитися
побаченим з широким загалом, планував видати
серію рисунків «Живописна Україна», де б
відображалися географічні, історичні, побутові,
етнографічні аспекти життя народу. На жаль,
вдалося видати лише один випуск серії, який став
національним надбанням українського суспільства.
Особливу роль у житті і творчості Т. Г.
Шевченка відіграла участь у двох Аральських
експедиціях під керівництвом О. І. Бутакова.
Метою експедицій були комплексні та детальні
вишукування району Аральського моря, відкриття
та вивчення акваторії, дослідження природи
(геології, рельєфу, флори та фауни), опис та
складання карт території. 5 травня 1848 року Т.
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Шевченко став офіційним художником-дослідником
Аральської географічної експедиції. Його завданням було робити наукові, насамперед технічні
малюнки для експедиції, малювати краєвиди
досліджуваної місцевості, рельєф узбережжя, флору,
фауну і геологічну будову Аральського узбережжя.
Особливо цінними були зарисовки вперше
відкритих островів, миси, затоки, протоки, коси. На
малюнках зустрічаємо різноманітні скелі-прямовиси, у вигляді одиноких каменів, наприклад у
формі білого саркофага вапняку [4, с. 3]. Низькі
піщані береги, іноді ускладнені обрисами з заток,
проток, горбів, вкриті бідною рослинністю. Тепер
ці береги виділені І. С. Щукіним в окремий
аральський тип. Звіт експедиції був оцінений на
високому рівні авторитетними географами
О. Гумбольтом та В. Семеновим-Тянь-Шанським,
який відмітив успішні ілюстрації Т. Шевченка. В
1961 році Російське географічне товариство
перейменувало на честь поета затоку на півночі
Аральського моря. Опис території відображено в
повісті «Близнецы», де він описував казахський степ,
пустелі, уважно фіксував ландшафтні риси степу.
Члени експедиції шхуни «Константин» спочатку досліджували східну частину Аральського
моря і його береги, а результати наносили на карту.
Інколи шхуна ставала на якір і науковці проводили
необхідні дослідження моря та його берегів (Т.
Шевченко малював краєвиди та допомагав Ф.
Вернеру (польський засланець-геолог) вибирати
зразки гірських порід і мінералів). У другому етапі
експедиції здійснено зйомку острова Барса
Кельмес, а також відрито й описано невідомий до
того часу архіпелаг у складі островів, що тепер
називаються о. Відродження, о. Констянтин, о.
Комсомольський. Також був співучасником відкриття невеликого родовища кам’яного вугілля на
одній ділянці узбережжя Аральського моря [1, c. 310].

Рис. 1.Берег Аральського моря
(1848-1849). Т. Шевченко
Fig. 1. The coast of the Aral Sea
(1848-1849). T. Shevchenko

27 квітня 1851 року розпочалася Каратауська
геологічна експедиція, яку очолював А. І. Антипов. Експедиція мала завдання провести пошуки
вугілля в горах Каратау і Північного Актау [4, c.
3]. Офіційним художником експедиції був Б.
Залєський, однак Шевченко також малював, але
нелегально. Зробив замальовки гірських ландшафтів «Вид на Кара-Тау з долини Апазир», та
«Відроги Кара-Тау», де художник-науковець чітко
відобразив складні форми рельєфу окремих гряд і
дав прекрасне графічне зображення гірських
систем. Також здійснив походи вглиб Мангишлака,
відвідував урочище Ханга-Баба.

Рис. 2. Відроги Кара-Тау. Т. Шевченко
Fig. 2. The Spurs of the Kara-Tau. T. Shevchenko

У серпні 1857 року Кобзаря звільнили з
заслання. Після цього він відвідав місто
Астрахань, у «Щоденнику» занотував свої
враження: «Астрахань – это остров, омываемый
одним из протоков Волги, перерезанный рядом
вонючих болот, называемых рекою Кутумом, и
каналом, ни в чем не уступающим реке Кутум»
[6, с. 280]. На шляху до Самари записав: «Берега
Волги более и более изменяются, принимают вид
однообразный и суворый. Плоские возвышенности правого берега покрыты лесом,
большей частью дубовым…» [6, c. 284]. Описав
також Казань і Чебоксари, а потім і сам Нижній
Новгород, з якого через Москву прямував до
Петербурга. Пейзажні малюнки Т. Шевченка, які
в повному вигляді відображають ландшафтні
особливості території, дозволяють вивчати
геоморфологію (зміни в рельєфі) та просторове
розміщення геокомпонентів.
У 1865 році в Парижі надрукована
ілюстрована книга польського історика і художника Б. Залеського «La vie des steppes Kirghizes»
(Життя киргизьких степів) з малюнками Шевченка. А Х том видання багатотомника «Живописна Росія» заід редакцією П. Семенова-ТяньШанского також містить середньоазіатські
малюнки Т. Шевченка [3, с. 41]. З творів Т.
Шевченка можна почерпнути метеорологічну та
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гідрологічну інформацію. У своїх малюнках
художник відображав вітер, адже Мангишлак –
півострів вітрів, а сила вітру в Новопетрівському
укріпленні найбільша в Середній Азії.
Після заслання Т. Шевченко серйозно зацікавився і почав вивчати географію: читав
«Космос» Гумбольдта, відвідував лекції. Після виходу «Букваря южнорусского» планував видати підручник з географії. Перебуваючи серед людей різного фаху, Шевченко отримав додаткові знання з
географії, геології, картографії, гідрографії і геодезії,
що дозволили йому реалістично відображати дійсність та скласти точний і повний художній літопис
експедиції, який значно підвищив її науковий рівень.
Дослідники образотворчої спадщини Т.
Шевченка запевняють, що малюнки художника є
єдиним джерелом для вивчення ландшафтів
території, архітектурних споруд, частково або ж
повністю видозмінених більш як за 100 років.
Підтвердженням цього є результати досліджень
українського письменника А. Костенко та
директора Мангишлацького музею Т. Шевченка
Є. Умірбаєва, які у 1972 році відвідали та дослідили
місця перебування Т. Шевченка в період Каратауської експедиції, зробили порівняльну характеристику територій відображених на малюнках
Т. Шевченка [3]. Так, цікавим є один з об’єктів
Новопетровського укріплення артилерійська
батарея № 2, що знаходилася на високій конусоподібній скелі, приблизно за 400 м від форту.
Навколо простягся кам’янистий, випалений
солончакуватий степ. Коли дослідники прибули на
місце Новопетровського укріплення, побачили
лише скелю з поставленим у 30-ті рр. ХХ ст.
пам’ятником В. І. Леніна. Архітектурний ансамбль
територію повністю змінений, а малюнок Т.
Шевченка - єдиний доказ існування колись на цій
території воєнно-фортифікаційного комплексу.
Прибувши до Новопетровського укріплення,
Т. Шевченко писав: «Настоящая пустыня! песок
да камень; хоть бы травка, хоть бы деревцо —
ничего нет. Даже горы порядочной не увидишь»
[6, c. 158]. Під фортом розкинувся поливний
гарнізонний город; за ним простягся сухий
кам’янистий степ. За місцевими переказами, саме
завдяки Шевченку гарнізонний город було
перетворено на парк. Він навіть посадив тут свою
вербу, що виросла з гілочки, яку називали
«Тарасовою вербою». На фотографії А. Костенка
можна побачити на цій території тепер розкішний
та багатий парк імені Т. Г. Шевченка.
Цінні для досліджень урочище Ханга-Баба в
горах Кара-Тау, долина біля хребта Ханга (Канга).
На першому плані пейзажу стоять в ряд чотири
дерева (шовковиці), що свідчить про сприятливість

Рис 3.Батарея № 2. Т. Шевченко
Fig. 3.Batareya № 2. Т. Shevchenko

Рис. 4. Скеля з пам’ятником В. Леніна, фото 1972 р.
Fig. 4. Rock with the Lenin’s monument, photo 1972

Рис. 5. Гарнізонний сад укріплення. Т. Шевченко
Fig. 5. Garrison garden. T. Shevchenko

Рис. 6. Головна алея парку імені Т. Шевченка, 1972
р., м. Форт-Шевченко
Fig. 6. The main alley of the park Shevchenko, 1972,
Fort-Shevchenko town
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клімату до культивації рослин, а за ними кам’яні
надгробки забутого кладовища та мечеть ХангаБаба (лівий кут), ландшафт – пустельний.
З фотографії видно, що у 1972 році з мечеті
залишилися лише руїни, а також залишки фортифікаційного валу спорудженого кочівниками та
торговцями краю після 1858 року. Рослинний
покрив видозмінений, обробка сільськогосподарських угідь не проводиться.
Висновки. Т. Шевченко зробив вагомий внесок
у розвиток географічної науки. Як художник уперше
відкрив для широкого загалу маловідомий і
недоступний спектр ландшафтів пустель, киргизьких степів та гір. Художні та образотворчі
твори Кобзаря дають можливість географу
почерпнути велику кількість інформації з геології,
геоморфології, метеорології, гідрології, історичної
географії, ландшафтознавства, країнознавства.
Ілюстративний та описовий матеріал Т. Г.
Шевченка можна вважати надбанням географії, а
самого поета – дослідником та природознавцем.

Рис. 7. Ханга-Баба. Т. Шевченкo
Fig. 7. Hang Baba. T. Shevchenko
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Черновицкого национального университета имени Ю. Федьковича). Статья посвящается 200-летию с дня рождения
выдающегося украинского поэта, художника, мыслителя, общественного деятеля, а также географа-исследователя
Т. Г. Шевченко. Раскрыты особенности естественных исследований Тараса Шевченко на территории Украины.
Отражено значение исследований, выполненных Шевченко во время Аральской научной и Каратауской комплексной
географической экспедиций. Проанализированы важность и информативность произведений Т. Шевченко для
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Kalush I. The geographical aspects in the work of T. Shevchenko (based on the materials from the Scientific library of the
Yuriy Fedkovych’s Chernivtsi National University). The article is devoted to the 200th anniversary of the birth of the
famous Ukrainian poet, artist, thinker, social activist and, also, geographer-researcher T. Shevchenko. The relevance of this
study are the Shevchenko’s natural researching of the Ukraine area. The importance of researches, carried out by Shevchenko
during Aral scientific and complex Karautsk geoglogical expeditions was represented. The importance and informativeness
of Shevchenko’s works for geography were analyzed.
Key words: Т. Shevchenko, geographer-researcher, Aral geographical expedition, Karautsk geological expeditions, landscape.
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УДК 556.166
РОЗРАХУНКИ МАКСИМАЛЬНИХ ВИТРАТ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ
НА ТЕРИТОРІЇ ПРИЧОРНОМОР’Я

Кічук Н.С.
Одеський державний екологічний університет
Розглядаються умови формування максимальних витрат води дощових паводків на території Причорномор’я,
розраховані їх статистичні характеристики.
Ключові слова: максимальний стік річок, дощові паводки, розрахункові модулі стоку.

Вступ. Відповідно до ландшафтно-гідрологічного районування (рис.1.), виконаного в
Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка В.В. Гребенем [1], розглядувана
територія належить до Дністровсько-Дніпровської
ландшафтно-гідрологічної провінції (ПодільськоПридніпровський височинний ландшафтногідрологічний район, III-1-а), степової посушливої
ландшафтно-гідрологічної зони (нижня частина
басейну Південного Бугу, нижче від впадіння
р.Савранки і водозбори річок міжріччя Дністра і
Південного Бугу), Нижньобузько-Дніпровської
ландшафтно-гідрологічної провінції (IV-1), і в
крайній південній частині – до ПричорноморськоПриазовської ландшафтно-гідрологічної провінції
(Причорноморський низовинний ландшафтногідрологічний район, IV-3-а).
Територія відрізняється як за кількістю і
співвідношенням тепла й вологи, характером
атмосферної циркуляції (для ландшафтно-гідрологічних зон), так і за регіональними характеристиками
кліматичного фону й орографічних елементів рельєфу
та морфоструктури річкових басейнів (для ландшафтно-гідрологічних провінцій і районів).
Незважаючи на те, що спостереженням за
максимальними зливовими витратами води на
річках Причорномор’я приділяється значна увага,
науково-методичні підходи до розрахунку характеристик максимального дощового стоку
залишаються далеко не повністю розв’язаною
проблемою. Це зумовлено складністю процесу
формування дощового стоку, який залежить від
великої кількості змінних у часі і просторі чинників.
Недостатньо охоплені спостереженнями невеликі
річки та тимчасові водотоки. На процеси формування дощового стоку також може впливати й
господарська діяльність людини.
З метою збільшення кількості гідрометеорологічної інформації для аналізу характеристик
стоку дощових паводків на річках Причорноморської низовини розглядається територія всього
Півдня України. Отже, крім річок Причорномор’я,
залучені дані по басейну р.Південний Буг,
р.Інгулець та річках Приазовської височини.

Мета даного дослідження полягає у розрахунку та просторовому узагальненні за територією
Причорномор’я розрахункових характеристик
максимального стоку дощових паводків, які
формуються визначними зливами.
Матеріали дослідження. За вихідні взяті
матеріали режимних видань по 55 гідрологічних
постах за багаторічний період спостережень
«Ресурсы поверхностных вод СССР. Т.6. Украина
и Молдавия» (вып.1-3), «Основные гидрологические характеристики», «Багаторічні дані про
режим та ресурси поверхневих вод суші», Ч.1.
Річки, вип. 1, «Щорічні дані про режим та ресурси
поверхневих вод суші», Ч.1. Річки і канали, Т. II,
вип. 1 (Державний водний кадастр, Центральна
геофізична обсерваторія) станом на 2010 рік.
Діапазон водозбірних площ охоплює басейни
за розміром від 28.2 км 2 (б. Гаваноси – с.
Гаваноси) до 9280 км2 (р. Інгулець – с. Могилівка).
Недостатньо вивченими є водозбори з площами
до 100 км2 та водозбори в діапазоні від 5001 до 10000
км2 – їх частка становить лише 7,3%. Найбільша
кількість гідрологічних постів (43,6% від загальної їх
кількості) мають величини площ водозборів у
діапазоні від 101 до 1000 км2, а для 41,8 % – розміри
водозборів коливаються в межах від 1001 до 5000 км2.
Важливим показником гідрологічної вивченості
території є тривалість стокових спостережень на
річках Причорномор’я.
Станом на 2010 р., на досліджуваній території
17 постів (30,9% від загальної кількості) мають
ряди спостережень більші за 50 років. Ряди
довжиною 21-30 років наявні на 9 постах (16,4%),
менші за 20 років – на 8 постах, а менші за 10
років – лише на 4 постах. В основному (51,8%
водопостів) часові гідрологічні ряди достатньо
тривалі і становлять 25-50 років.
Методика та результати дослідження.
Відповідно до рекомендацій СНіП 2.01.14-83 [2],
статистична обробка рядів максимальних витрат
води, шарів стоку за паводок проводилася з
використанням методів моментів і найбільшої
правдоподібності та кривих біноміального й
трипараметричного гамма-розподілу.
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Рис. 1. Схема ландшафтно-гідрологічного районування України [1]

Попередньо всі часові ряди були перевірені на
однорідність (середніх значень, дисперсій) і на
наявність трендів.
Ряди максимальних витрат води і шарів стоку
дощових паводків у своїй більшості виявилися (за
середніми значеннями і дисперсіями) неоднорідними.
Різні результати за характером трендів у
часових рядах максимальних витрат і шарів
паводкового стоку. За знаком трендів виділено три
групи річок:
- до першої віднесені рр. Інгул, Соб, Ятрань,
Велика Вись, де спостерігається від’ємний тренд
у рядах витрат води та додатний – у рядах шарів
стоку;
- до другої групи віднесені рр. Савранка та
Рів, які мають додатний тренд у рядах шарів стоку,
і де відсутній тренд у рядах максимальних витрат
води;
- у третій групі (рр. Чорний Ташлик, Чичиклія,
Кодима) не виявлено очевидних трендів у рядах
шарів стоку і максимальних витрат води, але в
них наявні екстремально високі значення цих
характеристик.
Наочне просторове уявлення про характер
напрямів тенденцій у часових рядах максимальних
витрат води дощових паводків можна отримати з
рис. 2. На ньому позначені червоним кольором
додатні тренди, а синім - від’ємні. В цілому по
розглядуваній території відсутня якась загально-

просторова закономірність у напрямах змін
часових рядів максимальних витрат води паводків.
Таким чином, просторова закономірність у
процесах формування дощових паводків практично
відсутня, тим більше, що в останні десятиріччя
на водозборах річок не відбувалось суттєвих
перетворень (зокрема, регулювання стоку).
Враховуючи викладене, на наш погляд, поки що
немає вагомих підстав вважати, що дані по максимальних витратах води і шарах стоку дощових
паводків у межах розглядуваної території мають
значно порушену стаціонарність. Тому до статистичної обробки залучені всі наявні часові ряди
спостережень за характеристиками максимального
стоку дощових паводків, до 2010 року включно.
Оскільки нормативним документом СНіП
2.01.14-83 [2] при значеннях Cv > 0,5 рекомендовано
використовувати метод найбільшої правдоподібності, то в наших подальших розрахунках
йому також було віддано перевагу, причому в
усьому діапазоні Cv.
Значення коефіцієнтів варіації C v максимальних витрат води, розрахованих за цим
методом, коливаються від 0,59 (р. Ялпуг – з.ст.
Комрат) до 4,46 (р. Чорний Ташлик – с. Піщаний
Брід). Значення коефіцієнтів асиметрії максимальних витрат води Cs змінюються від 0,16 (р.
Ялпуг – з.ст. Комрат) до 11,25 (р. Чорний Ташлик
– с. Тарасівка); співвідношення C s/C v можна
осереднити і прийняти на рівні 3,0.
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Рис. 2. Оцінка значущості трендів часових рядів максимальних витрат води в басейнах річок Півдня України

З урахуванням отриманих співвідношень Cs/
Cv для максимальних витрат води, використовуючи криві трипараметричного гамма-розподілу,
отримані відповідні розрахункові величини різної
ймовірності перевищення. Аналогічні величини
визначені й при застосуванні кривої біноміального
розподілу Пірсона III. Розбіжності між результатами не виходять за межі точності вихідної
інформації по максимальному стоку річок.
Аналізуючи одержані результати, можна
відзначити, що найбільші значення максимальних
модулів стосуються до рікКагул (1,67) Малий
Кальчик (0,51), а найменші - Грузький Єланчик,
Молочна, Тилигул (0,01).
На практиці зазвичай не обмежуються
розрахунком максимальних витрат води тільки 1%ної ймовірності перевищення. Для переходу до
інших забезпеченостей рекомендуються перехідні
коефіцієнти lp (табл.), одержані із залежності
Qp=f(Q1 %).
Як показали розрахунки, часові ряди спостережених максимальних витрат води, на основі
яких були визначені величини Cv і Cs для більшості
створів, характеризуються, насамперед, великою
мінливістю й мають значну додатну асиметрію.
При цьому для деяких річок окремі найбільші
дощові витрати води, зареєстровані за період
спостережень, різко відрізняються за своїми
величинами. Тому для уточнення одержаних
статистичних характеристик стоку дощових
паводків було застосовано метод повторюваності

екстремумів або забезпеченості забезпеченостей [3].
З метою уточнення величин q1% спочатку по
кожному посту були визначені максимальні за
період спостережень значення витрат води Qm і
модулів стоку qm. Після цього здійснено узагальнення qm у вигляді їх залежності від площ
водозборів (рис. 3).
З урахуванням отриманої редукційної залежності формулу для розрахунку максимальних
модулів стоку можна записати у вигляді
0, 68

qm  qm  F  1

де q/ m – максимальний модуль схилового
припливу за період спостережень; F– площа
водозборів;
Далі, для значень q/m = qm (F+1)0,68, розташованих в убутному порядку, за методом забезпеченості забезпеченостей, згідно з рівнянням [3]



P( х)  1  1  Pр ( х )



1/ n

розрахована забезпеченість максимальних членів
вибірки і побудована крива забезпеченості (рис.
4). За цією кривою забезпеченості q/1% = 10 м3/
(с•км2).
На основі кривої трипараметричного гаммарозподілу були визначені q1% по кожному пункту,
які в подальшому узагальнені у вигляді залежності
від площ річкових водозборів (рис. 5). Описується
вона рівнянням:
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Таблиця
Перехідні коефіцієнти від максимальних витрат води дощових паводків опорної (Р=1%) забезпеченості
до інших забезпеченостей (Р%)
1,0
1,0

Р%

p

3,0
0,65

70

q1% 

q1%
F  10,73

5,0
0,52

10
0,36

3
2
q' m , м /(с ?км )

60
50
40

З урахуванням цієї редукційної залежності,
отримані одновідсоткові квантилі q / 1% були
повторно узагальнені по території за допомогою
методу забезпеченості забезпеченостей [3].
Відповідна крива забезпеченості q / 1% = f(P)
наведена на рис. 6.
Розрахункове значення для всієї території
Причорномор’я q/ 1%=14 м3 /(с•км2). Виходячи з
(3), з урахуванням q/1%=14 м3/(с•км2) та n1 = 0,73,
уточнені розрахункові значення q1%.
Раніше зазначалося, що невеликі водозбори
(F<100 км2) майже не висвітлені матеріалами
спостережень за гідрологічним режимом річок
досліджуваної території. Проте, нявна методика
[4], за допомогою якої можна ліквідувати цей
недолік. Відповідно до неї розрахунки проводяться
за формулою:
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Рис. 4. Крива забезпеченості просторового розподілу
максимальних модулів схилового припливу
на території Причорномор’я
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Рис.5. Залежність максимальних модулів стоку
паводків 1%-ої забезпеченості від площ водозборів
річок Причорномор’я
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Рис. 3. Залежність максимальних модулів стоку
паводків від площі водозборів річок Причорномор’я

Для території, що розглядається, значення
тривалості припливу води зі схилів, як показано в
працях [5, 6], можна осереднити і вважати такими,
що дорівнюють 2.5 год, коефіцієнт нерівномірності
n+1/n, згідно з [7], береться на рівні 3.5. Значення
максимальних добових опадів 1%-ної забезпеченості також були визначені в рамках просторового узагальнення із застосуванням методу
сумісного аналізу (H=1% = 100 мм), а коефіцієнти
стокоутворення h0 у першому районі дорівнюють
0,4, а в другому – 0,7 [4] .
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Рис. 6. Крива забезпеченості просторового розподілу
1%-них квантилів максимальних модулів схилового
припливу для території Причорномор’я

Отримані за [4] такі розрахункові значення q/
1% : для першого району q/1%=15,7 м3/(с•км2), для
другого – q/ 1%=27,4м 3 /(с•км 2 ). Регіональні
рівняння для уточнення розрахункових модулів
стоку q1% при отриманих величинах q/1% мають
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такий вигляд:
- для першого району

q1% 

15,7
F  10,73

для другого району

q1% 

27, 4
F  10,73

Визначені за (6) і (7) максимальні модулі
паводків q1% змінюються від 1,34 (б.Гаваноси с.Гаваноси) до 0,02 (Інгулець - с.Могилівка,
м.Кривий Ріг). Саме вони пропонуються для
нормування розрахункових характеристик максимального стоку дощових паводків на території
Причорномор’я.
Висновки:
Головними особливостями природних умов
формування паводкового стоку і його режиму на
річках Причорномор’я є інтенсивна зливова
діяльність, обумовлені процесами атмосферної
циркуляції і характером орографічного розташування території.
· Статистичні параметри часових рядів витрат
води і шарів паводкового стоку через обмежену

тривалість потребують уточнення з використанням
метеорологічних даних, які формують паводки.
· Для досліджуваної території обґрунтовані
модулі схилового припливу забезпеченістю Р=1%.
Максимальні їх значення для екстремально
високих дощових паводків (Р=1% ) становлять: у
першому районі (південь лісостепової і степова
зони) 15,7 м3 /(с•км2), а в другому (лісостепова
зона) – 27,4 м3 /(с•км2 ).
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УДК 55 (477.74)
ЩОДО ЗАГРОЗИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
(ЗСУВІВ, АБРАЗІЇ ТОЩО) НА ПРИКЛАДІ ПРИРОДНОЇ МІСЦЕВОСТІ
«СОВІНЬЙОН» (С. ЧОРНОМОРКА М. ОДЕСА)

Нікіпелова О.М., Сторчак О.В., Мокієнко А.В.
Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації
та курортології МОЗ України», Одеса
Результати досліджень базуються на даних спостережень і вивчення небезпечних геологічних процесів (НГП) на
морському узбережжі Одеської області. Найбільш поширеними НГП на прикладі природної місцевості «Совіньйон»
(с Чорноморка м. Одеса) є: активнодіючий зсув та абразія берегів та ін. Єдиної служби інженерного захисту територій
морського узбережжя та їх розвитку як на регіональному так і на державному рівні не існує.
Ключові слова: небезпечні геологічні процеси, зсуви, абразія, інженерний захист, природна місцевість «Совіньйон».

Вступ. На морському узбережжі Одеської
області внаслідок його географічного розташування, кліматичних особливостей (тепле море),
наявності кваліфікованої робочої сили, зручного
розташування транспортних і інженерних мереж
життєзабезпечення та інших сприятливих і
привабливих факторів, створилися вигідні умови для
розвитку курортно-рекреаційної, містобудівельної,
портової, промислової та інших видів діяльності, що
спричинило інтенсивне його освоєння.
Постановою Кабінету Міністрів України від
10 грудня 2003р. № 1900 «Про заходи щодо
поліпшення роботи з використання і охорони
територій курортно-оздоровчого та рекреаційного
призначення в Одеській області» та відповідним
розпорядженням Одеської облдержадміністрації
від 10 січня 2004 р. № 2/А-2004 поставлено
завдання постійно підвищувати інвестиційний
потенціал цих територій та їх охорони [3].
Результати досліджень [1, 2, 4] показують,
що основними проблемами, які значною мірою
впливають на недостатньо інтенсивний розвиток
курортно-оздоровчої та рекреаційної сфер діяльності Одеської області (що стримують залучення
інвестицій у освоєння та розвиток узбережжя), є
стан інженерного захисту територій від зсувних
процесів, абразії на морському схилі, підтоплення
територій, які внаслідок постійно зростаючого
техногенного навантаження на геологічне середовище та природних процесів з кожним роком
посилюються [5].
Освоєння території морського узбережжя
здійснюється спонтанно, без загального Генерального плану освоєння території. Такий стан
справ за відсутності координації дій призводить до
містобудувальних помилок з нераціональним
техногенним перевантаженням геологічного
середовища, і, як наслідок, виникнення підтоплення
територій та активізації зсувних процесів, абразії,
якими беззворотньо руйнується територія Одеської

області і в цілому Держави [2], які могли б бути
використані для рекреаційних та інших потреб
суспільства.
Абсолютна більшість країн Європи має
відповідні служби з інженерного захисту морського
узбережжя від руйнування. В Україні такої єдиної,
загальнодержавної служби не існує. Окремими
регіонами країни створено управління з інженерного
захисту морського узбережжя та його розвитку
(АР Крим, м. Одеса), але, внаслідок здійснення
ними заходів на локальних ділянках та відсутності
координації дій, інженерний захист морського
узбережжя є малоефективним.
Вирішення окремих локальних задач без
розробки комплексних планів освоєння території,
без здійснення заходів з упередження розвитку усіх
небезпечних екзогенних геологічних процесів
(НЕГП) призводить до залучення на ліквідацію їх
наслідків значних матеріальних, фінансових та
людських ресурсів у декілька разів (часто і на
порядок) більших, ніж потрібно було для здійснення
запобіжних заходів [2].
При цьому слід зазначити, що здійснення заходів
з ліквідації наслідків зсувів (протизсувні заходи),
берегоукріплення та берегозахисту також повинні
здійснюватись комплексно, з взаємоув’язуванням
проектів на різних ділянках узбережжя, а ділянки
узбережжя, на яких виконуються ці заходи, за
розмірами повинні відповідати розмірам геологічних
структур, геоморфологічним елементам і не повинні
здійснюватись на окремих частинах таких структур.
Будівництво локальних, обмежених частиною
інженерно-геологічного комплексу, протизсувних,
берегоукріплювальних та берегозахисних споруд
малоефективні і не можуть забезпечити надійного
інженерного захисту територій.
Нажаль, у сфері інженерного захисту територій від підтоплення та зсувів на практиці будівництво локальних споруд інженерного захисту
здійснюється в межах ділянки виділеної землеко-
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ристувачу, яка (у більшості випадків) не охоплює
всю геоструктуру. Тут необхідна координація дій
з розробки заходів інженерного захисту територій
та кооперація землекористувачів у їх здійсненні.
Аналіз капіталовкладень у інженерний захист
морського узбережжя (берегозахист та протизсувні заходи) показує вкрай необхідну потребу їх
збільшення, особливо шляхом залучення коштів
приватних інвесторів [5].
Виклад основного матеріалу. Загальна
довжина морського узбережжя в межах Одеської
області складає 261 км, з яких : абразійно-зсувні
– 23 км, абразійно-обвальні –20 км, акумулятивні
– 200 км (22 активні і 178 такі, що періодично
розмиваються), штучно закріплені – 20 км, з них
9 км потребують відновлення. На теперішній час
з природних причин не потребують інженерного
захисту 86 км узбережжя, а з 155 км узбережжя,
які його потребують, – 19 км термінового і 27 км
першочергового, а інші – у перспективі.
Сьогодні значна частина схилу морського
узбережжя Одеської області зруйнована зсувами,
на яких утворюються стихійні звалища сміття або
занедбані акумулятивні береги, на яких часто з
ризиком для життя відпочивають неорганізовані
туристи.
Аналіз надзвичайних ситуацій, аварій та
екологічних катастроф, які виникли під час або
після освоєння територій без відповідної інженерної
підготовки на прикладі природної місцевості
«Совіньйон» (с. Чорноморка м. Одеса).
Село Чорноморка розташоване в 5 км від
Великофонтанського мису, і знаходиться в межах
активнодіючого зсуву, де постійно відбувається
руйнування плато та беззворотна втрата морського
узбережжя (рис. 1). Масштабність активізації
викликана такими зсувоутворюючими факторами,
як активна абразія, сильна обводненість порід, що
складають Чорноморське плато.
У геоморфологічному відношенні обстежена
ділянка розташована від зрізу води до крайової
частини Чорноморського плато. Тут відбувається
активний процес розмиву берега і пляжу впродовж
220 м. В результаті абразійної діяльності моря пляж
повністю знищений. Хвилевідбійні стінки на цій
ділянці побережжя зруйновано. В результаті
абразією зруйновано проїжджу частину вулиці (рис.
2), що йде уздовж моря і створено загрозу
руйнування найближчим часом житлових будинків
в південній частині с. Чорноморка протягом 200
м, зруйновано будинки кафе і дачні будови в
дачному селищі «Совіньйон». Ширина пляжу на
цій ділянці складає 0-6 м [1]. Деякі зсувні рухи
викликано штучно через перенавантаження плато
і верхньої частини схилу житловими і дачними
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Рис. 1. Руйнування берега на території «Чорноморка»,
території, прилеглої до природної місцевості
«Совіньйон» (2009-2014 рр.)

будівлями, і через те, що тальвегом Чорноморської
балки до моря стікають неочищені стічні води.
Також, можна припускати, що будівництво
протизсувних споруджень в районі ЖБК «Совіньйон»,
а зокрема, насипка ряду траверсів, що виходять в
море на відстань до 50 метрів і будівництво причалу,
призвело до значного скорочення припливу морських
наносів в районі Люстдорфської балки і, як наслідок,
розмиву пляжу Чорноморка [1, 2].
Складні інженерно-геологічні умови території,
геоморфологічні її особливості та щільність
існуючої забудови, обумовлює необхідність
застосування тут різних схем інженерного захисту.
Але, часто на окремих освоєних ділянках
(особливо прибережна зона) після облаштування
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Рис. 2. Руйнування дороги, що йде уздовж моря на
території «Чорноморка», території, прилеглої до
природної місцевості «Совіньйон»

штучних терас, зрізання та підсипання ґрунтів під
час освоєння території, уположування схилів, їх
планування й озеленення, упорядкування поверхневого стоку (водозабірні лотки), насипки пляжу,
будівництва протизсувних та абразійних споруд
(рис. 3) відзначаються повільні зсувні деформації
у вигляді окремих тріщин і просідань ґрунту (ЖБК
«Совіньйон»).
Основна причина активізації абразії на цій
ділянці побережжя від Люстдорфської балки до
Сухого лиману (у районі ЖБК «Совіньйон») –
порушення напряму природного берегового потоку
наносів в результаті будівництва поперечних
траверс, які перехоплюють наноси, що мають
основний напрям рухів південь-північ [1].
Проте значна частина пляжів не лише в
межах Одеського курортного району, але і всього
півдня Одеської області піддається активній
абразії, для запобігання якої потрібні крупні витрати
і збільшення капітальних вкладень в курортну
забудову. У зв’язку з цим виникає гостра
необхідність припинення безсистемного видобутку
піску в прибережній зоні моря, яка різко збільшує
швидкість абразії кліфов [4].
Усім зазначеним об’єктам при збереженні
існуючого стану справ з інженерного захисту
територій найближчим часом загрожує руйнування
та беззворотня втрата території.
При цьому слід зазначити те, що в Одеській
області є позитивні приклади цивілізованого
освоєння території з здійсненням заходів її
інженерного захисту від проявів НЕГП.
Існуючий стан справ з відпочинку пересічних
громадян на морі показує велику потенційну
потребу недорогих баз відпочинку для громадян
України, Молдови, Білорусі та країн Прибалтики.
При відповідній роботі з облаштування морського
узбережжя Одеської області тут може розвинутись туристично-відпочивально-оздоровча
індустрія, що створить нові робочі місця та
надходження до бюджету коштів.
Висновки. 1. Вивчення та прогноз зсувів,
оцінка стійкості берегових схилів є значною
частиною діючої системи інженерного захисту
природної місцевості «Совіньйон» і однією з
актуальних проблем попередження надзвичайних
ситуацій.
2. Найбільш поширеними небезпечними
геологічними процесами на прикладі природної
місцевості «Совіньйон» (с Чорноморка м. Одеса)
є: активний процес розмиву берега (абразія) та
активнодіючий зсув та ін.
3. Внаслідок абразійної діяльності моря
зруйновано набережну та проїжджу частину вулиці,
постійним обрушенням берега створено загрозу
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Рис. 3. Будівництво протизсувних заходів у 2009 р.
на природній місцевості «Совіньйон»

індивідуальній забудові, а непрофесійні спроби
«захисту» від зсувів мають локальний характер і
тільки активізують розвиток зсувів.
4. Необхідно удосконалити систему моніторингу НЕГП, особливо в межах морського
узбережжя Одеської області (як території, де
найбільш активно розвиваються зсувні та абразійні
процеси і яка активно, часто несанкціоновано,
освоюється) для своєчасного виявлення природного і техногенного впливу на ці процеси.
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1. Тюремин П.Н. Факторы развития и активизации
абразионно-оползневых процессов на побережье в
Никипелова Е.М., Сторчак О.В., Мокиенко А.В. Относительно угрозы опасных геологических процес сов (оползни,
абразия) на примере природной местности «Совиньйон» (с. Черноморка г. Одесса). Результаты исследований
базируются на данных наблюдений и изучения опасных геологических процессов (ОГП) на морском побережье
Одесской области. Наиболее распространенными ОГП на примере природной местности «Совиньйон» (с Черноморка
г. Одесса) есть: активнодействующий оползень и абразия берегов. Единой службы инженерной защиты территорий
морского побережья и их развития, как на региональном, так и на государственном уровне не существует.
Ключевые слова: опасные геологические процессы, оползни, абразия, инженерная защита, природная местность
«Совиньйон».
Nikipelova О.М., Storchak O.V., Mokienko A.V. About the threat of dangerous geological processes (landslides, abrasion)
on the example of the natural terrain “Sovin’yon” (Chernomorka, Odessa). The study is based on observational data and
study of dangerous geological processes (DGP) on the coast of Odessa region. Most widespread DGP on the example of
natural terrain of «Sovin’yon» (Chernomorka, Odessa) is: the active landslide and coastal erosion. Single service engineering
protection of territories and the sea coast of their development, both regionally and at the state level does not exist.
Key words: dangerous geological processes, landslides, abrasion, engineering protection, natural terrain of «Sovin’yon».

80

Науковий вісник Чернівецького університету

УДК 911.2:581.9
АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ ВИСОТНОЇ ПОЯСНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Олійник В.С.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Охарактеризовано кількісні зміни лісистості водозборів, розораності земель та співвідношення букових і ялинових
деревостанів під антропогенним впливом для різних висотних поясів. З'ясовано, що найбільші зміни відбулися в
букових лісах, дещо менші у мішаних лісах і незначні - у ялинових. Для них запропоновано диференційовану систему
заходів щодо протидії негативним процесам.
Ключові слова: лісистість, розораність, висотна поясність, лісогосподарська діяльність, рубання лісу, стихійні явища.

Загальною природною закономірністю гірських територій є висотна поясність комплексу
фізико-географічних факторів. Вона притаманна й
для Українських Карпат. Тут під впливом
вертикальної зміни ґрунтово-кліматичних умов
формується п'ять основних рослинних поясів [4,
7]. Вони послідовно змінюються із зростанням
висоти місцевості.
Передгірний пояс у Передкарпатті сягає
підніжжя гірської системи (400-500 м н.р.м.) і
представлений мішаними лісами із дуба, бука та
ялиці; у Закарпатті - дубово-буковими лісостанами,
що піднімаються до висоти 300- 400 м. Нижній
гірський пояс до висот 800 (900) м на північносхідному мегасхилі Карпат утворюють букові ліси
за участю ялиці та незначної частки ялини. На
південно-західному мегасхилі до висот 1100-1200
м панують майже чисті букові лісостани. Верхній
гірський пояс, що сягає висот 1400-1500 (1600) м
представлений ялиновими лісами. У нижній його
частині (800-1100 м) лісостани мішані із ялини,
бука та ялиці. Вище розміщені субальпійський (до
висоти 1800 м н.р.м.) і альпійський пояси. Загалом
верхня межа поширення бука збігається з
гідротермічним коефіцієнтом 4, а ялини - 5 [1].
Внаслідок довготривалої антропогенної
діяльності висотна поясність рослинності різко
змінена. Це проявляється в наступному:
1) протягом Х-ХІХ століть лісовий покрив
значно трансформований у сільськогосподарські
угіддя, внаслідок чого первинна 93-95 % лісистість
регіону зменшилася до 55-59 % [10];
2) з метою розширення високогірних пасовищ
(полонин) у ХVІІ-ХІХ століттях були значно
знищені субальпійські формації і на 150-200 м
знижена верхня межа лісу;
3) до кінця ХІХ століття внаслідок обширних
рубань лісу та наступного штучного закультивування зрубів ялиною, більшість природних
лісостанів були трансформовані у похідні. Площа букових і ялицевих лісів скоротилася відповідно в 2,5 і
1,4 рази, зате площа ялинників зросла в 1,8 рази [4];
4) у 50-60-их роках ХХ століття проведені 2-3
кратні переруби лісу із тотальним застосуванням

нищівного наземного трелювання деревини [2,8];
5) у 60-80-і роки ХХ століття лісові масиви
були розчленовані сотнями кілометрів трас
трубопроводів та ліній електропередач.
У науковій літературі [2, 10] сформувалася
чітка думка про те, що істотні зміни корінної
рослинності, довготривала експлуатація лісових
ресурсів та надмірне господарське навантаження
на гірські схили різко підсилюють метеорологічні
і рельєфно-ґрунтові чинники виникнення стихійних
явищ - паводків, ерозії ґрунту, селей і зсувів, за
якими регіон займає перше місце в Україні. Лише
збитки від трьох останніх руйнівних паводків (1998,
2001, 2008 роки) сягають чотирьох мільярдів
гривень. Окрім того, зміни у лісовому покриві
знизили вібростійкість деревостанів та сприяють
розвитку їх хворіб.
Для протидії цим процесам необхідне опрацювання заходів щодо усунення негативних наслідків
антропогенної діяльності у різних висотних поясах
та перехід до екологічно збалансованого господарства, яке б дозволяло невиснажливо використовувати природні ресурси без активізації притаманних
для гір стихійних явищ. Важливою передумовою
оптимізації господарської діяльності є кількісна
оцінка антропогенних змін у висотних поясах.
З цією метою проаналізовано структуру
земельних і лісових угідь, 83-ох річкових басейнів
площею від 51 до 733 км2, які розміщені у
передгірних і гірських лісових поясах та репрезентативно представляють їх природні умови. За
даними обліку земельних і лісових ресурсів для
водозборів розраховувалися показники лісистості
і розораності, частка букових і ялинових насаджень
у лісовому покриві та їх вік. У регіональному
відношенні ці показники змінюються наступним
чином: 1) лісистість від 31 до 94 %; 2) розораність
від 2 до 30 %; 3) частка букових лісостанів у
лісопокритій площі від 1 до 99 %; 4) частка ялини
відповідно від 2 до 96 %; 5) частка молодих
насаджень (до 40 років) у лісопокритій площі від
10 до 65 %; 6) частка насаджень старшого віку
(понад 60 років) - від 6 до 50 %. Методом
кореляційного аналізу визначалася залежність
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названих характеристик від висотного розміщення
водозборів.
Упродовж агрокультурного періоду на водозборах регіону склалося певне співвідношення між
лісовими і сільськогосподарськими угіддями.
Аналіз їх структури для басейнів головних рік і їх
приток першого і другого порядків показав, що вона
змінюється із висотою місцевості. Залежність
лісистості водозборів (fл, %) та їх розораності
(fр,%) від середньої висоти (Н, м н.р.м.) на
північно-східному мегасхилі Карпат описується
наступними рівняннями:
fл = 0,067·Н + 9 при r = 0,76 ± 0,16; (1)
fр=52-0,05·Н при r = -0,75 ± 0,07. (2)
Для південно-західного мегасхилу ці формули
наступні:
fл = 0,04·Н + 31 при r = 0,63 ± 0,09; (3)
fр=17-0,015·Н при r = -0,78 ± 0,06. (4)
Із наведених формул випливає, що із збільшенням висоти водозборів зростає їх лісистість, а
розораність - зменшується. Найменшою лісистістю характеризуються передгір'я, краєві і
центрально-карпатські низькогір'я, де переважають виположені схили, придатні для сільськогосподарського використання. По окремих водозборах
тут вона коливається в межах 30-50 %. Вища
лісистість на середньогірних хребтах Зовнішніх і
Полонинсько-Чорногірських Карпат, що характеризуються спадистими і стрімкими схилами та
щебенистими ґрунтами. Тут вона по річкових
басейнах змінюється від 60 до 95 %. На ці
закономірності впливають геоморфологічні умови
гір. Так, плавне низькогір'я північно-східного
мегасхилу зумовлює дещо меншу лісистість і
більшу розораність порівняно із стрімкішими
закарпатськими схилами. Підвищена лісистість
середньогір'я північно-східного мегасхилу
викликається значним проширенням важкодоступних горганських умов.
Від висотного розміщення водозборів значно
залежить породна і вікова структура насаджень.
Із його збільшенням у лісовому покриві чітко
зростає частка ялинових деревостанів (Ял, %), а
букових (Бк, %) - зменшується. Ці закономірності
для північно-східного мегасхилу характеризуються
такими емпіричними рівняннями:
Ял = 0,09·Н - 4,1 при r = 0,64 ± 0,13; (5)
Бк = 99 - 0,09·Н при r = -0,85 ± 0,06, (6)
а для південно-західного - наступними:
Ял = 0,142·Н - 75 при r = 0,81 ± 0,07; (7)
Бк = 148 - 0,118·Н при r = -0,73 ± 0,10. (8)
Із формул (5) і (6) випливає, що на північносхідному мегасхилі Карпат частка букових
деревостанів становить біля 60 % на нижніх
гіпсометричних ступенях гірської системи (400-500
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м), звідки поступово зменшується і зникає з висоти
1100 м, а частка ялинових насаджень відповідно
зростає із 36 % (підніжжя гір) до 100 % (з висоти
1150 м). Дещо інша картина спостерігається на
закарпатських схилах (формули (7) і (8)). Тут, у
висотному діапазоні 400-1250 м частка бука у
лісовому покриві зменшується із 90-100 до 0%, а
частка ялини - зростає із 0-3 до 100%.
Водночас із висотою місцевості у структурі
лісів зростає площа пристигаючих і стиглих
лісостанів та зменшується частка молодняків. Цей
зв'язок оцінюється достовірними коефіцієнтами
кореляції, які для північно-східного мегасхилу
Карпат відповідно складають 0,61 і -0,57, а для
південно-західного -становлять 0,56 і -0,47.
Зменшення площ молодого лісу і збільшення
старших лісостанів із підняттям висоти місцевості
зумовлене ослабленням у цьому напрямку господарської діяльності через зростання крутизни схилів
і недоступності для лісоексплуатаційного процесу.
На основі наведених емпіричних формул
розраховані сучасні характеристики лісового
покриву і розораності для різних висотних поясів
обох мегасхилів гірської системи (таблиця).
Під впливом антропогенної діяльності найбільш разючі зміни відбулися у нижньогірному поясі
мішаних букових лісів північно-східного мегасхилу
Карпат. Лісистість тут пересічно нижча 50 %.
Вона на 15-20 % менша від оптимального у
стокорегулювальному відношенні показника, який
повинен становити 65-70 % [6]. Сільськогосподарська освоєність поясу сягає більше 40 %.
Досить висока розораність земель - 17 %. На
виположених місцевостях Верхньо-Дністровських
Бескид і Стрийсько-Сянської Верховини вона
коливається навіть у межах 20-30 %. Породний
склад лісової рослинності кардинально змінений.
Лише 40-45 % лісової рослинності представлена
корінними деревними породами - буком із
домішкою ялиці й зрідка ялини. Домінантна площа
лісів (>50 %) зайнята похідними ялинниками.
Загалом цей пояс характеризується значними
змінами природних умов. Тут найвища у регіоні
інтенсифікація стихійних явищ - паводкової
діяльності, ерозії ґрунту, селевих потоків, зсувів і
сніголомів [11,12]. Значне поширення у лісових
угіддях похідних ялинників зумовлює невисоку
стійкість лісу до шкідників, хвороб та вітрової
діяльності. Тому в цьому поясі часті санітарні
рубання лісу, які в комплексі із головним користуванням та наземним трелюванням деревини
знижують захисні властивості лісу.
Що ж стосується нижньогірних водозборів
Закарпаття, особливо у діапазоні висот 200-600 м
(буково-дубові ліси Вулканічного хребта і грабові
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Таблиця
Характеристики лісового покриву і розораності водозборів у різних висотних поясах Карпат

бучини Полонинського хребта), то тут лісівнича
ситуація краща, оскільки породний склад лісів
менш перетворений. Основний негативний
наслідок антропогенної діяльності - зниження
лісистості до 55% і менше та значна розораність
міжгірних улоговин і річкових долин, яка сягає 1520%, а в передгір'ях - навіть 70% [3].
Краща природна ситуація на вищих гіпсометричних рівнях. Уже в смузі мішаних лісів ялинового
поясу північно-східного мегасхилу Карпат (8001100 м н.р.м.) лісистість є оптимальною. Тут
порівняно із нижнім лісовим поясом у два рази
менша сільськогосподарська освоєність. Негативною рисою лісового покриву цієї частини регіону є
надмірна частка ялини, яка сягає 82 % при
оптимумі для цих умов 60-70 % [9]. Тому ця
висотна смуга характеризується підвищеною
вітровальністю. На гіпсометричних рівнях 600-1100
м південно-західного мегасхилу Карпат лісистість
відносно достатня (?65%), а породний склад лісів
(чисті букові деревостани Полонинського хребта і
мішані ліси Вододільного хребта, Свидовця,
Чорногори і Рахівського масиву) змінений мало.
Виняток становлять лише похідні ялинники на
бучинах. Загалом на обох мегасхилах ці гіпсометричні рівні гірської системи характеризуються
помірним перетворенням природи. У зв'язку із
високою лісистістю тут менший розвиток ерозійноселевих процесів та паводкової діяльності
порівняно із попередньою зоною. Із цієї причини
тут також покращені умови формування ґрунтового
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живлення рік. Але тотальне панування ялинників
підсилює вітровальність лісу. Негативним є
застосування в цих лісах суцільних рубань лісу із
тракторним трелюванням, що погіршує його
захисні властивості.
Верхня смуга ялинових лісів (природні
ялинники) на висотах понад 1100 м характеризується відносно доброю збереженістю природних
умов, за винятком антропогенного зниження
верхньої межі лісу у Чорногірському масиві. Цї ліси
відіграють велике ґрунтозахисне значення.
Посиленню їх екосферних функцій сприяє те, що із
середини 90-х років ХХ століття рубання головного
користування в них заборонені. Стихійні явища тут
здебільшого локальні природного походження вторгнення снігових лавин із субальпійського поясу
(Чорногора) та обвально-осипні процеси на схилах
крутизною 30-45о (Ґорґани) [11, 12]. Великою
небезпекою для смуги є мезострумінне посилення
вітру, яке спричиняє виникнення половини вітровальних ситуацій у регіоні [5, 8].
З метою елімінації негативних наслідків
антропогенної діяльності та екологізації природокористування у низці літературних джерел [3, 6, 8,
10] для регіону Карпат запропоновано ряд заходів,
основні із них наступні:
- оптимізація лісистості рікових басейнів та
створення захисних насаджень на вразливих до
стихії ділянках;
- відновлення корінних лісостанів, оптимізація
їх вікової структури та підвищення стійкості;
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- противітровальна організація території;
- природоощадне вдосконалення рубань лісу і
трелювання деревини;
- ведення господарства за водозбірним
принципом;
- технічні системи захисту від небезпечних
стихійних явищ тощо.
Із наведеного аналізу еколого-лісівничої
ситуації у різних лісорослинних умовах Карпат
випливає, що для гірської території актуальна не
лише загальнорегіональна система протидії
негативним процесам, але її конкретизація для
окремих висотних поясів залежно від ступеня
перетворення їх природи господарською діяльністю. Її аспекти наступні.
Весь комплекс таких заходів слід застосовувати у нижньому лісовому поясі, який найбільше
потерпів від антропогенного чинника. Їх методи
докладно висвітлені у публікаціях [5, 6, 8]. З позицій
екологічно збалансованого природокористування
для цього поясу досить перспективним є ведення
господарства за водозбірним принципом.
Менший спектр заходів стосується смуги
мішаних лісів ялинового поясу, у якій лісистість є
оптимальною. Основні із них - збільшення частки
бука і ялиці у деревостанах, противітровальна
організація території, природоощадне вдосконалення рубань лісу і їх технологій та врахування
при лісоексплуатації лісівничої ситуації на
водозборах гірських потоків.
Для верхньої смуги ялинового поясу заходи
локальні і найбільше стосуються відновлення
верхньої межі лісу, захисту від вторгнення снігових
лавин та запобігання обвально-осипних явищ на
кам'янистих розсипах. Лісівничі заходи захисту від
стихії висвітлені у роботах [9, 11].
Висновки. Протягом агрокультурного
періоду висотна поясність рослинності Карпат
значно змінена, що найсильніше проявилося у
трансформації ялицево-букових лісів у ялинники та
польові угіддя. Зміни носять висотний характер.
Вони найбільш масштабні у поясі букових лісів (до
висоти 800 м н.р.м.), дещо менші у смузі мішаних

лісів ялинового поясу (800-1100 м) і найменші у
ялиновій смузі верхнього поясу (із висоти понад
1100 м). Відповідно до ступеня цих змін повинна
застосовуватися диференційована система заходів
щодо елімінації негативних еколого-лісівничих
наслідків господарської діяльності та екологізації
природокористування.
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Олийник В.С. Антропогенные изменения высотной поясности Украинских Карпат. Охарактеризировано
количественные изменения лесистости водосборов, распаханности земель и соотношения буковых и еловых древостоев
под антропогенным влиянием для разных высотных поясов. Выяснено, что наибольшие изменения произошли в
буковых лесах, несколько меньше в смешанных лесах и незначительные - в еловых. Для них предложено систему
мероприятий по противодействию негативным процессам.
Ключевые слова: лесистость, распаханность, высотная поясность, лесохозяйственная деятельность, рубки леса,
стихийные явления.
Oliynyk V.S. Anthropogenic changes of high-altitudinal zones of the Ukrainian Carpathians. The quantitative changes of
the woodiness watersheds, plowing of lands and the correlation of beech and spruce stands under anthropogenic influence
for different high-altitudinal zones has been characterized. There has been offered a differentiation system of measures to
counteract negative processes.
Key words: woodiness, plowing, high-altitude zone, forestry management, to cut wood, natural calamities.
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СТРУКТУРА АТЛАСУ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Патрушева Л. І.
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Миколаїв
В работі представлена необхідність створення атласу об’єктів природно-заповідного фонду Миколаївської області.
Проаналізований сучасний стан джерел інформації про природно-заповідний фонд. Представлені можливості
картування об’єктів природно-заповідного фонду. Підібрано оптимальний набір способів картування. Розроблено
рекомендації відносно подальшого використання атласу.
Ключові слова: природно-заповідний фонд, способи картування, тематичне картування, систематизація інформації,
візуалізація інформації.

Вступ. Проблема сучасного стану і перспективи розширення природно-заповідного фонду
(ПЗФ) Миколаївської області вимагає вирішення
питань їх охорони, управління та маркетингу. Для
ефективної роботи в цьому напрямку часто не
вистачає доступної, зрозумілої, різнопланової,
комплексної інформації щодо місця розташування,
цінності, привабливості об’єктів ПЗФ. Актуальною
стає задача, по-перше, розробки такої інформації
у друкованому та електронному вигляді, по-друге,
її поширення серед чиновників, фахівців, громадян,
які за своїми професійними, посадовими обов’язками або за громадянською позицією мають справу
з питаннями планування територій, охорони
навколишнього середовища, раціонального
використання природних ресурсів, екологічної
освіти, організації відпочинку тощо.
Метою дослідження стала систематизація
та переформатування інформації про об’єкти ПЗФ
для територіального планування, розвитку
екотуризму, екологічної освіти та просвіти.
Для виконання поставленої мети визначено
наступні завдання:
- проаналізувати існуючу інформацію про
об’єкти та території ПЗФ;
- визначити картографічну основу та методику
картування;
- розробити структуру атласу ПЗФ регіону.
Вихідні передумови. В Миколаївській
області в період з 2004 по 2009 рік проведено
загальну інвентаризацію об’єктів ПЗФ. Вона
проводилась в розрізі адміністративних районів, у
декілька етапів тому зібраний матеріал є досить
різноплановим та представлений у п’яти окремих
звітах у вигляді описів, таблиць та схем і відповідно
потребує впорядкування та узагальнення. Найкращім способом систематизації та візуалізації
отриманої інформації, може стати її картування.
Результатом чого буде атлас ПЗФ регіону.
Інформація представлена у вигляді карт дозволить
сформувати цілісне територіальне уявлення про
об’єкти ПЗФ Миколаївської області. Крім того

сучасна ситуація вимагає поширення такого роду
інформації у стислій, концентрованій формі серед
землекористувачів та землевласників, лісокористувачів, представників екологічної освіти,
фахівців рекреації та туризму тощо.
Використання карт атласу дозволить чиновникам та фізичним особам зрозуміти які території
належать до ПЗФ та що є об’єктом охорони на
них. Це є надзвичайно важливим бо існує
достатньо прикладів пошкодження заповідних
об’єктів причиною яких є незнання про їх існування.
Робота по їх збереженню стане більш ефективною
в результаті інформування про межі об’єктів та
особливо цінні види рослин і тварин, що підлягають
охороні, учнів позашкільних гуртків екологічного
спрямування, активних мешканців найближчих
населених пунктів. Також інформація викладена
доступно та привабливо може позитивно вплинути
на збільшення туристичного потоку.
Під час дослідження представленої проблеми
авторами вивчено науково-методичні рекомендації
створення регіонального екологічного атласу
запропоновані Шевченком В. та Бондаренко Е. [7],
Атлас об’єктів природно-заповідного фонду
України [6], фондові матеріали Державного
управління охорони навколишнього природного
середовища в Миколаївській області [3.4], літописи
природи заповідних об’єктів. Необхідним доповненням стали власні польові дослідження ландшафтних комплексів, репрезентативності та
цінності об’єктів ПЗФ проведені протягом 19962012 років [1, 2].
Основний матеріал. Станом на 01.01.2014
фактична площа ПЗФ Миколаївської області
становить 75598,69 га, або 3.07 % від площі її
території. Всього створено та оголошено 141
заповідний об’єкт, з яких
· 8 загальнодержавного значення: 1 - природний заповідник, 1 -біосферний заповідник, 2 національних природних парки, 1 - лісовий заказник,
1 - парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва, 1
- ботанічна пам’ятка природи, 1 - зоопарк;
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· 133 місцевого значення: 5 - регіональних
ландшафтних парка, 22- ландшафтних заказника,
11 - лісових заказників, 11 - ботанічних заказників,
2 - орнітологічні заказники, 2 - іхтіологічні
заказники, 6 -гідрологічних заказників, 43 пам’ятки природи (комплексні, ботанічні, гідрологічні, геологічні), 18 - парків-пам’яток садовопаркового мистецтва, 13 - заповідних урочищ.
Широкий діапазон часових меж створення
об’єктів (1960 -2013 рр.), різноманіття категорій,
відсутність єдиної методики, привели до того, що
сучасна інформація про ПЗФ регіону представлена у
вигляді неузгоджених карт, таблиць, описів, які
потребують систематизації та географічної прив’язки.
За результатами аналізу вихідної інформації на
сьогодні існує можливість розробити атлас регіону
на базі електронної картографічної основи
масштабом 1:200000. Для роботи доцільно
використати плани та карти 1:25000, 1:10000, з
виділеними межами розроблені при створенні
об’єктів та уточнені під час інвентаризації. Атлас
доцільно підготувати у паперовому та електронному вигляді. Для створення електронного
продукту варто використати існуючу програму
«Екомережа» [5]. У паперовому варіанті не зайвим
доповненням до інформації можуть стати статистичні таблиці, фотографії червонокнижних видів
рослин та ландшафтних комплексів, що представлені в об’єктах ПЗФ.
Структуру атласу розроблено з врахуванням
потреб користувачів (табл.). Карти об’єднано в
п’ять розділів відповідно до їх змісту та функцій:
1. загальна характеристика;
2. управління об’єктами ПЗФ;
3. об’єкти охорони;
4. природно-ресурсний потенціал;
5. антропогенний вплив.
Щодо масштабу і територій охоплених на карті
то вони мають залежати від потрібної деталізації
карти та можливості передати повну інформацію про
об’єкт картування. Карти 1; 2; та 5 розділів доцільно
створити для Миколаївської області в цілому
(орієнтовний масштаб 1:1000000). Інформація
представлена на картах 3 та 4 розділів потребує
більшої деталізації тому вони будуть відповідати
рівню адміністративних районів (масштаб 1:400000).
Для таких об’єктів, як природний заповідник
«Єланецький степ», національні природні парки
«Бузький Гард», «Білобережжя Святослава» є
потреба створити окремі карти найбільшого
масштабу, який можливо використати в умовах
обраного формату атласу.
Висновки:
1. На сьогодні отримати повну інформацію про
стан об’єктів ПЗФ області досить складно і її

впорядкування, в кожному окремому випадку,
займає багато часу. Тому атлас стане найбільш
повним та зручним джерелом систематизованої
інформації придатним для використання широким
колом зацікавлених осіб. Атлас ПЗФ адміністративної області створюється вперше в Україні, але
представлену розробку не можна вважати повною
і довершеною, це буде первинна пропозиція . Далі,
у випадку необхідності, атлас може бути доповнений та вдосконалений.
2. Територія, масштаб та способи картування
залежать від характеру інформації, необхідної
деталізації об’єктів.
3. Структуру атласу розроблено з врахуванням потреб користувачів. Карти об’єднано в
п’ять груп відповідно до їх змісту та функцій:
загальна характеристика; управління об’єктами
ПЗФ; об’єкти охорони; природно-ресурсний
потенціал; антропогенний вплив.
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Таблиця
Структура атласу природно-заповідного фонду Миколаївської області
Розділ, карти

Зміст

Спосіб картування

Джерело
інформації

Загальна характеристика
Географічне положення

Історія розвитку ПЗФ області
Перспективи розширення ПЗФ

Екомережа області

Підпорядкування об’єктів та
відповідальність за їх
утримання
Земельні відносини

Ландшафтне різноманіття
Біотичне різноманіття

Ресурсний потенціал та його
використання
Рекреаційно-туристичний
потенціал
та
його
використання

Фактори
антропогенного
впливу на ПЗФ

Розташування на карті Миколаївської
області
в розрізі адміністративних районів та
міст обласного підпорядкування,
визначення категорій та значення
Періоди створення об’єктів ПЗФ
Особливо цінні ділянки, що потребують
заповідання та рекомендована категорія
об’єктів
Території ПЗФ в структурі екомережі
області
Управління об’єктами ПЗФ
Підпорядкування
об’єктів
ПЗФ,
установи, відповідальні за утримання
територій
Основні
землевласники
та
землекористувачі на території об’єктів
Об’єкти охорони
Ландшафтна
репрезентативність
об’єктів ПЗФ
Види рослин і тварин, занесені в
регіональні, національні та міжнародні
переліки спеціальної охорони

Якісний фон, значки,
лінійні знаки

Звіти з інвентариз.
об’єктів ПЗФ

Якісний фон

Звіти з інвентариз.
об’єктів ПЗФ
Література карти,
дослідження

Якісний фон, значки

Якісний фон, значки

Програма
формування
екомережі області

Якісний фон, значки

Звіти з інвентариз.
об’єктів ПЗФ

Якісний фон, значки

Звіти з інвентариз.
об’єктів ПЗФ

Якісний фон, значки

Література карти,
власні дослідження

Якісний фон, значки,
ареали.

Природно-ресурсний потенціал
Наявність ресурсів та їх потенційне Якісний фон, значки,
спеціальне використання
діаграми
Туристичні маршрути та екологічні Якісний фон, значки,
стежки,
діаграми, знаки руху
найбільш визначні об’єкти, місця
відвідування туристами
Антропогенний вплив
Види антропогенної діяльності
Якісний фон, значки,
діаграми, знаки руху

Звіти з інвентар.
об’єктів ПЗФ
Фондові матеріали
Фондові матеріали

Звіти по
інвентаризації
об’єктів ПЗФ

Патрушева Л. Структура атласа объектов природно-заповедного фонда Николаевской области. В работе представлена
необходимость создания атласа объектов природно-заповедного фонда Николаевской области. Проанализировано
современное состояние источников информации про природно-заповедный фонд. Представлено возможности
картирования объектов природно-заповедного фонда. Подобрано оптимальный набор способов картирования.
Разработано рекомендации относительно будущего использования атласа.
Ключевые слова: природно-заповедный фонд, способы картирования, тематическое картирование, систематизация
информации, визуализация информации.
Patrusheva L.I. The structure of atlas of nature reserve fund’s objects in Mykolaiv region. In Mykolaiv region from 2004 till 2009
was made totally inventory of natural reserve fund’s (NRF) objects. It was done in view of administrative districts in five stages and
it was quite diverse. The most effective way of organizing and visualizing the acquired information it is the NRF atlas of region.
Information provided as maps will form an integral territorial understanding about NRF’s objects in Mykolaiv region. In addition,
the current situation requires dissemination of such information in a concise, concentrated form among land users and landowners,
forest users, and representatives of ecological education, recreation and tourism experts and others. Using maps of atlas will allow
officiary and individuals to understand which territory belong to NRF and what is the object of protection on them.
The goal of research is to systematize and reformat information about NRF’s objects for territorial planning, ecotourism, ecological
education and enlightenment.
As a part of the study represented problem the authors learned scientific-methodological recommendations about creating of local
ecological atlas proposed by V. Shevchenko and E. Bondarenko, the atlas of the nature reserve fund’s objects of Ukraine, the
library material of State Environmental Protection Agency in Mykolaiv region, nature records of protected objects. The own field
studies of representations and values NRF’s objects which was conducted during 1996-2012 years became a necessary
supplementation.
It has been suggested that maps included in the atlas should be combine to 5 sections according to their content and functions:
1.geographic location, developmental history and perspectives of the expansion of NRF region; 2. submission of objects and the
responsibility for their maintenance; 3. protection sites; 4. resource potential and its employment; 5. factors of human intervention
on NRF.
Key words: natural reserve fund, mapping procedure, thematic cartography, systematization of information, visualization of information.
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УДК 911.3:338 (477.85)
ОБ’ЄКТИ ПЗФ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ
ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ

Пирогівська А.М.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Висвітлено особливості поняття «екологічний туризм». Визначено роль ПЗФ у контексті розвитку екологічного туризму
регіону. Подано характеристику об’єктів ПЗФ Хмельниччини, проаналізовано їх структуру, площу та динаміку. Розкрито
територіальні особливості розміщення об’єктів екологічного туризму досліджуваного регіону. Запропоновано
перспективні напрями розвитку та вдосконалення екотуризму Хмельницької області на базі об’єктів ПЗФ.
Ключові слова: екологічний туризм; природно-заповідний фонд; об’єкти природно-заповідного фонду; екотурист;
туризм; екологічна стежка; екологічний маршрут.

Вступ. Екологічний туризм – порівняно нове
поняття в туристичній діяльності, яке до сьогодні
залишається певною мірою дискусійним. Основна
причина цього в невідрегульованості відносин між
природою та людиною. Відвідування туристами
місць з незміненим або мало зміненим природним
середовищем без завдання шкоди природі та
істотного втручання в її процеси і носить назву
екологічного туризму. Проте, важливим також
залишається поняття «екологічної свідомості
людини». Людина, як екотурист, повинна цікавитись
проблемами збереження та відтворення природи,
більше того, при можливості брати участь у їх
розв’язані. Лише за таких умов екологічний туризм
виправдовує свою сутність і вирізняється з-поміж
інших видів туризму.
Одним з найяскравіших чинників розвитку
екологічного туризму є природно-заповідний фонд
- території, які являють собою зразок збереження
природної цінності. Саме об’єкти ПЗФ викликають
інтерес та створюють попит для екотуристів.
Хмельницька область – унікальний регіон
України, що характеризується великим природноресурсним потенціалом для розвитку екологічного
туризму. Хмельниччина приваблює туристів не лише
з України, а й з усього світу – НПП «Подільські
Товтри», товтрова гряда довжиною майже 250 км
(80 км у межах парку), велика кількість атрактивних
природних об’єктів викликає цікавість у екотуристів.
Оскільки даний вид туризму зараз набуває стрімких
темпів росту, актуальне на сьогодні дослідження
чинників його розвитку [2].
Мета нашого дослідження є - аналіз площі,
структури, динаміки та територіальних відмінностей об’єктів ПЗФ Хмельницької області для
визначення привабливості її території в контексті
розвитку екотуризму.
Аналіз попередніх досліджень та публікацій. Сутність поняття «екологічний туризм»
досліджували у своїх працях науковці різних часів.
Зокрема, слід відзначити В.І. Гетьмана, Я.Б.Олійника [7], О.Ю. Дмитрука [2], О.О.Любіцеву [5] та ін.

Виклад основного матеріалу. На даний час
в структурі природно-заповідного фонду Хмельницької області нараховується 522 об’єкти
загальною площею 312,638 тис. га, в тому числі:
- 40 об’єктів загальнодержавного значення –
площею 10,045 тис.га;
- 479 об’єктів місцевого значення – площею
31,407 тис. га;
- 2 національних природних парки: Подільські
Товтри – площею 261,316 тис.га. та Мале Полісся
площею 8,762 тис.га;
- 1 регіональний ландшафтний парк Мальованка площею 16,915 тис.га.
За площею заповідності Хмельниччина
займає друге місце в Україні.
Якщо говорити про розподіл природнозаповідних об’єктів Хмельницької області в розрізі
окремих категорій ПЗФ, то важливо таке: за
кількістю об’єктів ПЗФ у Хмельницькій області
провідне місце займають пам’ятки природи та
заказники (див. рис. 1). Проте даний факт не є
об’єктивним без урахування площі, що знаходиться
під об’єктами ПЗФ (див. рис. 2). Тому, проаналізувавши даний показник, ми можемо стверджувати, що найбільшу площу займають території
НПП, незважаючи на їх незначну кількісну
характеристику. Дана тенденція не випадкова,
адже НПП «Подільські Товтри» - одне з
найбільших в Європі за площею.
Аналіз динаміки створення об’єктів ПЗФ
Хмельниччини протягом п’яти років дозволяє
зробити певні висновки. Якщо у 2009 році їх
кількість становила 492 об’єкти, то станом на 2014
рік ця кількість зросла до 522 об’єктів. Дана
тенденція позитивна. Вказаний показник впливає
на збільшення площі територій, зайнятих під
об’єктами ПЗФ Хмельниччини і становить 14,8 %
від загальної площі досліджуваного регіону (даний
показник по Україні – 4%).
До основних об’єктів ПЗФ, як чинника
розвитку екологічного туризму, варто віднести
національні природні парки. НПП “Подільські
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Рис. 1. Розподіл природно-заповідних об’єктів
Хмельницької області в розрізі окремих категорій
ПЗФ (% від загальної кількості)

Рис. 2. Площа об’єктів ПЗФ
у Хмельницькій області (% від загальної площі)

Товтри” створено 27 червня 1996 року. Розташований він у межах Городоцького, Кам’янецьПодільського та Чемеровецького районів Хмельницької області на площі 261316,0 га (12,5%
території області). Наявні на території НПП
унікальні рукотворні об’єкти та неповторні природні
комплекси створили виняткові умови для розвитку
туризму — як оздоровчого, пізнавального, так і,
зокрема, екологічного. На території парку
перебуває під охороною більше ніж 130 об’єктів
природно-заповідного фонду, серед яких парки і
садиби різного ступеня збереження і культурноісторичної цінності.
Варто відзначити створений у 2013 році НПП
«Мале Полісся», який розміщується на території
Ізяславського та Славутського районів Хмельницької області загальною площею 8 тисяч 700
гектарів. Територія парку охоплює лісові масиви
Ізяславського і Славутського районів, які вирізняються багатим біорізноманіттям. Включає в себе
кілька озер і болотних масивів, а також частини
долин річок Горинь, Вілія, Гнилий Ріг [6].

Звернемо увагу також на північну частину
Хмельницької області в межах Шепетівського,
Полонського, Славутського та Ізяславського
адміністративних районів. Ця територія належить
до Малого Полісся, яке є одним із найцікавіших
природних куточків України. Саме тут розмістився
регіональний ландшафтний парк «Мальованка»,
територія якого в 2004 році територія розширилася
і складає 16919,4 га (зокрема, заповідні зони - 3160,4
га - 18,7%). Створений парк 1999 р. з ініціативи
співробітників Міжвідомчої комплексної лабораторії
наукових основ заповідної справи Національної
Академії Наук України та Міністерства екологічних
ресурсів України з метою збереження унікальних
типів і форм рельєфу, рідкісних та зникаючих видів
рослин та тварин, занесених до Червоної книги
України. У межах парку діють екологічні маршрути,
які приваблюють любителів природи.
Найбільшу частку серед категорій ПЗФ
Хмельниччини займають заказники (31,7% від
загальної кількості), які є невід’ємною складовою
екологічного туризму.
Іванковецький заказник створено у 1983 році.
Площа – 796 га. Назву дістав від села Іванківці
Городоцького району, яке прилягає зі сходу до
Сатанівського лісу. Найбільш важливе значення
мають виявлені у заказнику лісові ділянки, де
зростають реліктові види рослин, а також
охороняються інші види квітів, які є рідкісними та
цікавими для вивчення.
Заказник «Кошарна», який міститься між с.
Чорниводами та містом Городком, цікавий
ботанічний куточок, багатий лісовою, лучностеповою і наскельною рослинністю, його площа
становить – 120 га.
На Хмельниччині багатьом відома товтра
біля села Привороття Кам’янець-Подільського
району, яку в народі звуть Кармалюковою горою.
Вона знаходиться на території однойменного
заказника площею 765 га. Ландшафт заказника
мальовничий, не типовий для Поділля: складається
враження, що це гірський край. Сама Кармалюкова гора (площа 45 га) піднімається над
навколишньою рівниною на 60 м [8].
Пам’ятки природи є природоохоронною
територією, на якій розташований окремий
унікальний природний об’єкт, що охороняється
завдяки своїм науковим, навчально-просвітницьким,
історико-меморіальним або культурно-естетичним
значенням. Обладнані на таких територіях екологічні
стежки, проведення екскурсій, розширення екологічно-виховної роботи – усе це слугує атрактивним
показником для екотуристів.
На території Хмельниччини варто виділити
такі пам’ятки природи:
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«Товтра несамовита» - ландшафтна пам’ятка
площею 4,5 га, цінна тим, що тут збереглось
найбільше видів степової рослинності незалісених
товтр Хмельниччини. Розташована «Товтра
несамовита» між полями колгоспів ім. Постишева
(с. Залуччя) та ім. Богдана Хмельницького (с.
Біла) Чемеровецького району.
Китайгородський ліс. Пам’ятка загальною
площею 84 га, міститься на південний захід від с.
Китайгород Кам’янець-Подільського району на
правих крутих північно-східних схилах узбережжя
річки Тернави. На її території переважає грабоводубовий деревостан у віці 50 років.
Врублівецький ліс. Пам’ятка природи площею
148 га, знаходиться біля села Врублівці Кам’янецьПодільського району, на правому березі Тернави.
Переважає грабово-дубовий деревостан у віці 60
років. Ліс обривається над прямовисними
сорокаметровими скелями.
Складовими ПЗФ Хмельниччини є також
заповідні урочища.
В урочищі «Грабарське» взято під охорону
високопродуктивне насадження ясеня звичайного
насіннєвого походження у віці 85 років. Тут також
зростає багато рідкісних видів рослин.
Урочище «Проскурівський ліс» - мальовничий
лісовий масив, де багато рідкісних і зникаючих
видів рослин.
На півдні області, у Кам’янець-Подільському
районі, заповідним оголошено урочище «Нігинські
товтри» (12,5 га). Це кілька низьких товтр на
околиці села Нігина, що піднімаються над
оточуючою рівниною всього на 10-15 м. Тут під
охороною знаходяться рідкісні рослини.
Важливо також відмітити такі категорії
об’єктів ПЗФ як ботанічні сади та парки –
пам’ятки садово-паркового мистецтва. Дані
об’єкти відносяться до групи штучно створених,
вирізняються цінними зразками паркового будівництва, рідкісними колекціями флори та різноманітністю рослинного світу.
У південно-східній частині Кам’янця-Подільського, уздовж круч Смотрича розкинувся
ботанічний сад, закладений професором М.Т.
Гомораком у 1930 році. Його територія знаходиться на висоті 244 м над рівнем моря. Мікрокліматичні умови сприятливі для флори саду. Він
займає площу 17,5 га. Під закритий грунт
відведено 900 м 2 , під експозиції та експериментальні ділянки – 6 га , під дендропарк – 11,5
га. Сад відіграє велику роль у збереженні та
збагаченні біоресурсів Поділля. За час його
існування інтродуковано майже 150 видів рослин.
В області нараховується 35 об’єктів ПЗФ
категорії «Парки – пам’ятки садово-паркового

мистецтва». До об’єктів, де збереглося найбільше
реліктових, екзотичних та унікальних насаджень,
варто віднести:
Новоселицький парк Полонського району. Тут
близько 200 екземплярів дуба черешчатого віком
150 років. Усього в парку близько 30 порід;
Михайлівський парк - один із найяскравіших і
найбагатших у дендрологічному відношенні парків
області. Тут біля 100 рідкісних видів екзотичної
деревної та кущової рослинності з різних ботанікогеографічних районів та зарубіжних країн;
Самчиківський садибний парк, де зростає 165
порід і видів дерев та кущів. Серед них реліктів –
4, екзотів – 75, унікумів – 1, решта – аборигени,
такі як алея із 200-літніх лип, дуб черешчатий
більше 200-літнього віку [3].
Наявність на території Хмельницької області
туристично-привабливих об’єктів екотуризму
надає їй багато можливостей. Проте недостатня
інформаційна забезпеченість регіону щодо
екотуристичних послуг, відсутність привабливих
пропозицій для екотуристів (екологічних стежок,
маршрутів тощо) стримують становлення даного
виду туризму як одного з передових в області.
Важливою умовою для виправлення даної ситуації
є створення відповідних установ, організацій, фірм,
які б займались обслуговуванням туристів і
забезпечували відповідний рівень туристичних
пропозицй.
Висновки. На основі проведеного дослідження можна стверджувати таке. Природний
потенціал Хмельницької області має всі необхідні
умови для розвитку на її території екологічного
туризму. Наявність найбільшого в Європі НПП
«Подільські Товтри» надає регіону конкуренті
переваги та викликає інтерес екотуристів. Велика
кількість пам’яток природи, заказників, заповідних
урочищ та ін. об’єктів ПЗФ дозволяє урізноманітнити туристичну пропозицію та привабити
найвибагливіших туристів. Проте недостатньо
розвинена туристична інфраструктура, обмежене
фінансування, відсутність підтримки органів влади,
які б стимулювали даний процес, сповільнюють,
або ж узагалі унеможливлюють розвиток екологічного туризму на Хмельниччині. Тому важливим
завданням на сьогоднішній день залишається
об’єднання всіх чинників та важелів, які спроможні
забезпечити необхідні умови для розвитку
екотуризму досліджуваного регіону, що дозволить
реалізувати перспективні напрями туристичної
діяльності області.
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УДК 338.483.11(21)
ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ ЛАНДШАФТНИХ КОМПЛЕКСІВ
ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Побігун О.В.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Розглядається можливість використання біорізноманіття ландшафтів з просвітницькою, рекреаційної та охоронної
метою для сталого розвитку регіону.
Ключові слова: біорізноманіття, природно-заповідний фонд, ландшафти, туризм.

Актуальність. Надзвичайно високий рівень
освоєння життєвого простору України (до господарського використання залучено понад 92%
території) свідчить про значні диспропорції,
поглиблення яких може становити загрозу якості
довкілля та сталому розвитку регіону. Нині
природні ландшафти існують майже на 40%
території держави, проте, у найменш зміненому
вигляді вони збереглися здебільшого на землях
зайнятих лісами, чагарниками, болотами тощо
(12,7% площі держави). Тому основним призначенням природоохоронних територій України
залишається збереження її природного каркасу,
відтворення життя і біологічного різноманіття.
Аналіз попередніх досліджень. Одна з
найважливіших ланок природоохоронної діяльності
- створення природоохоронних територій. Становлення заповідної справи значною мірою сприяли
наукові дослідження вчених В.В.Докучаева,
Г.А.Кожевнікова, Г.О.Морозова та ін. Природоохоронні триторії є формою збереження генофонду
нашої планети.
Постановка проблеми. Станом на 01. 01.
2012 р. площа природно-заповідного фонду України
становила 3,57 млн. га, або 5,9 %, однак при цьому
залишаючись значно меншою, ніж у більшості країн
Європи, де середній відсоток заповідності становить
15,3 (згідно з вимогами Європейського Союзу
відсоток територій природно-заповідного фонду має
складати не менше 10-12% площі країни).
Аналізуючи тенденції розвитку національної
мережі природоохоронних територій, слід відмітити,
що в Україні за період 2000-2012 рр. вони були
близькими до світових, однак більше за рахунок
створення нових територій і об’єктів, ніж розширення існуючих площ природно-заповідного
фонду. Якщо у 2000-2005 рр. зростання площі ПЗФ
у середньому за рік становило майже 72 тис. га, то
вже у період 2005-2010 рр. - 102 тис. га, при цьому
збільшуючись у середньому на 87 тис. га щорічно.
Так, за 2011 р. площа природно-заповідного
фонду зросла на 108,2 тис. га. і було підготовлено
3 проекти Указів Президента України про
створення 15 територій та об’єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення
загальною площею 3,1 тис. га тощо.
Унікальні природні ресурси, здебільшого
зосереджені в національних природних і регіональних ландшафтних парках виступають територіальною формою
організації
та
створюють
додаткові
можливості
для
багатьох
екотуристичних пропозицій та розвитку екотуристичної діяльності, виконуючи при цьому
компромісну функцію, а саме задоволення інтересів
туристів в активному відпочинку та збереженні
природних ландшафтів у їх цілісності й первісності.
Одним з основних завдань пріоритних напрямів сталого розвитку територій є раціональне
використання природних ресурсів та біорізноманіття, ознайомлення з багатством природи та,
відповідно, і заохочення до їх збереження та
дбайливого ставлення. Необхідно використовувати
інформаційні важелі впливу на психологію людей,
на їх естетичне виховання самою природою,
прививати бажання до раціональної релаксації та
відпочинку на фоні природи.
Але в наш час найбільш цікаві природні
утворення, об’єкти знаходяться під охороною
держави і є практично недоступними для відвідування нашими та іноземними туристами. Створення пізнавальних стежок могли б вирішити цю
проблему, а також надавало б ще одне джерело
фінансових надходжень. Певна річ, що ця
діяльність повинна проводитись під керівництвом
і супроводом спеціального працівника природнозаповідного об’єкту.
Виклад основних результатів. У 2011 р.
установи природно-заповідного фонду (природні та
біосферні заповідники, національні природні парки)
запропонували відвідувачам 269 туристських
маршрутів (у 2010 р. р. - 250), разом з тим їх
відвідало 3,39 млн осіб.
Україна зберегла самобутність природних
комплексів, що поєднують у собі красу природи зі
звичаями та традиціями населення, тому екотуризм має всі підстави для розвитку в руслі
світових тенденцій мобілізуючи при цьому свій
потенціал на охорону природи.
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Біорізноманіття або біологічне різноманіття є
різноманіттям живої природи. Біорізноманіття —
це міра відносного різноманіття серед сукупності
організмів, що входять до деякої екосистеми.
Високе біорізноманіття забезпечує стабільність та
продуктивність екосистем. Різні види, займаючи
відповідні екологічні ніші, забезпечують повніше
використання ресурсів. Повніше використання
ресурсів протидіє біологічному вторгненню.
Конкуренція за ресурси між видами сприяє
ефективнішому природному добору.
Біорізноманіття, яке ми бачимо сьогодні, – це
продукт еволюції життя впродовж мільярдів років,
який визначається природними процесами, і на який
все більше впливає людська діяльність. Біорізноманіття – це тканина життя, складовою
частиною якої є ми і від якої ми повністю залежимо.
Для людей біорізноманіття має економічну, рекреаційну, культурну, екологічну та інші цінності. Наше
власне здоров’я, а також здоров’я економіки та
суспільства в цілому залежить від безперервного
отримання різноманітних “екосистемних послуг”,
замінити які буде або дуже дорого, або просто
неможливо, тобто тих вигод, які людство отримує
від екосистем. Це послуги екосистем із забезпечення
людства природними рекреаційними ресурсами,
здоровим середовищем існування, іншими екологічно
та економічно важливими «продуктами».
Займаючи менше 6% площі Європи, Україна
володіє не менше 35% її біорізноманіття, і за цим
показником випереджає майже всі європейські
країни. Україна має значний потенціал біорізноманіття і може розглядатися як один з
потужних резерватів для відновлення біорізноманіття усієї Європи. Географічне положення
України, її фізико-географічні умови сприяли
формуванню багатого рослинного і тваринного
світу, що налічує більше 70 тис. видів (за оцінками
експертів, ще не описано одну третину видів,
здебільшого грибів і комах). Це обумовлено тим,
що в Україні на відносно невеликій території
представлено біоту 4-х природних зон. До того ж,
Україна знаходиться на перехресті міграційних
маршрутів багатьох видів тварин.
Проблема збереження природних умов для
життя людини та суспільства з об’єктивних причин
поставала перед різними державами в різні періоди
їх розвитку. Держава має активно впливати на
збереження особливо цінних природних територій
та сприяти подальшому розвитку цієї сфери
суспільного життя.
Природно-заповідна справа має стати одним
із пріоритетів державної екологічної політики, яка
через збереження унікальних природних комплексів
дасть змогу підтримувати екологічний баланс країни
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та забезпечить виконання Конституційної вимоги
про безпечне для життя і здоров’я довкілля.
Державному регулюванню підлягають передусім стан навколишнього середовища, тобто
сукупність природних і природно-соціальних умов
і процесів, природні ресурси, як залучені до
господарського обігу, так і ті, що на цей час не
використовуються в народному господарстві
(земля, надра, води, атмосферне повітря, ліси та
інші природні комплекси).
Для охорони природних комплексів та
об’єктів природних заповідників та запобігання
негативного впливу господарської діяльності на
прилеглих до них територіях установлюються
охоронні зони зі спеціальним режимом.
Можна виділити ті функціональні зони певних
природоохоронних об’єктів, на яких можна прокладати екологічні стежки. Землі біосферних заповідників
включаються до складу земель природно-заповідного фонду. Для біосферних заповідників передбачений диференційований режим охорони, відтворення
та використання природних комплексів згідно з
функціональним зонуванням.
Зонування території здійснюється відповідно
до режиму, визначеного законом для природних
заповідників: буферна зона - виділяється з метою
запобігання негативному впливу на заповідну зону
господарської діяльності на прилеглих територіях,
а її режим встановлюється відповідно до вимог,
встановлених для охоронних зон природних
заповідників; зона антропогенних ландшафтів складається з територій традиційного землекористування, лісокористування, водокористування,
місць поселення, рекреації та інших видів
господарської діяльності; зона регульованого
заповідного режиму.
У буферній зоні, зоні антропогенних ландшафтів
та у зоні регульованого заповідного режиму може
здійснюватися спортивне рибальство та мисливство,
огляд особливо мальовничих і пам’ятних місць,
улаштування та відповідне обладнання туристичних
маршрутів і екологічних стежок.
На землях національних природних парків
установлюється також диференційований режим
використання, відтворення та охорони відповідно
до функціонального зонування: заповідна зона, зона
регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації
та господарська зона.
У зоні регульованої рекреації може здійснюватися спортивне рибальство та мисливство,
огляд особливо мальовничих і пам’ятних місць,
улаштування та відповідне обладнання туристичних маршрутів і екологічних стежок.
Таке зонування території національного
природного парку дозволяє забезпечувати
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збереження унікальних природних об’єктів,
раціонально розподіляти антропогенні навантаження, упорядковувати процес використання
природних ресурсів та оптимізувати роботу служб
сервісу та охорони парку.
Регіональні ландшафтні парки організовуються, як правило, без вилучення земельних
ділянок, водних та інших природних об’єктів у їх
власників та землекористувачів. На території
регіональних ландшафтних парків з урахуванням
природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей
природних комплексів та об’єктів може провадитися зонування з урахуванням вимог, встановлених
для територій національних природних парків.
Ботанічні сади включаються до складу
об’єктів природно-заповідного фонду. На території
ботанічного саду можуть встановлюватися такі
функціональні зони: експозиційна, наукова,
заповідна та адміністративно-господарська.
Екскурсії є однією з форм навчально-виховного
процесу в різних закладах і застосовуються як
один із практичних засобів вивчення довкілля.
Значення екскурсій важко переоцінити. Без
проведення екскурсій екологічна освіта в умовах
міста не буде повноцінною, знання залишатимуться
пасивними. Метою екскурсій по екологічних
стежках є: навчити визначати екологічний стан
окремих компонентів природи й довкілля лісопаркової зони міста, проводити прості екологічні
спостереження, моніторинг; навчити переносити
набуті знання в реальні життєві умови. Зміст і
маршрут екологічних екскурсій може бути
різноманітним, у залежності від місцевості,
об’єктів, часів року. З урахуванням специфіки тієї
чи іншої місцевості, де проходить стежка
проводяться заняття та ігри екологічної тематики
для вікових категорій.
Влаштування екологічних стежок має на меті
якнайповніше ознайомлення відвідувачів парку з її
ландшафтами, цінними природними та культурними об’єктами.
Екологічна стежка - це спеціальний маршрут,
який створюється з метою організації екологоосвітньої роботи шляхом демонстрації природних,
естетичних, а також культурних цінностей.
Місцевість, яку обирають для прокладання
пізнавальної стежки повинна відповідати певним
вимогам, а саме:
- бути доступною для відвідувачів, отже
знаходитись неподалік транспортних магістралей;
- не повинна перетинати вразливі природні
об’єкти, що легко пошкоджуються і довго
відновлюються;
- природне біорізноманіття поблизу стежки
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має бути привабливим для туристів;
- замкнені деревами простори повинні чергуватися з відкритими ландшафтами;
- маршрут повинен бути інформативним – гід,
який буде супроводжувати цей маршрут повинен
ознайомлювати з цікавими фактами, об’єктами,
місцями; а також біля кожного цікавого об’єкту
повинен бути яскравий відповідний тематичний щит;
- на тематичних щитах необхідно вказувати
дані про природний об’єкт, його стан, його значення
для оточення і людини, вказати які фактори
впливають на його знищення чи деградацію, якіих
заходів необхідно вживати для збереження даного
природного об’єкта в природному середовищі;
- стежку доцільно прокладати від одного
унікального об’єкта до іншого за маршрутом, на
якому можна показати весь спектр біорізноманіття
природного середовища.
Велика увага приділяється облаштуванню
стежок різноманітними тематичними стендами та
символами. Основними принципами вибору
символів стежок є наочність, типовість обраного
представника біорізноманіття даної частини парку
та гармонійне поєднання із кольором маркування
стежки. Емблема стежки являє собою поєднання
геометричних фігур, наприклад, ромб, який
символізує чотири сторони світу; в нього вписаний
подвійний еліпс, котрий символізує пильне око
догляду за природою.
Для облаштування маршруту необхідно
продумати місця для відпочинку і оглядових
майданчиків. Маршрут повинен бути кільцевим.
Розрахункова швидкість відпочиваючих приймається 3-4км/год, а час сприятливої зміни вражень
– 5-10 хв.
В місцях для відпочинку встановлюються
альтанки або робляться лави з повалених дерев,
які стануть у нагоді і будуть природньо вписуватись в ландшафт території, і не буде необхідності
їх вилучати; контейнери для сміття, тематичні
щити. Всі ці об’єкти встановлюються таким
чином, щоб вони не спотворювали оточуючий
ландшафт. Обов’язковим є наявність поблизу
питної води.
Для облаштування маршруту захаращені
ділянки розчищаються, на болотистих ділянках
прокладаються дошки або ж закладаються старим
гіллям, на стрімких схилах робляться перила та
вирізаються сходи, через потічки ставлять місток
або кладку; біля потічка ставлять тематичний щит
з поданими матеріалами, куди впадає потічок чи
початок якої ріки він має; облаштовуються місця
біля джерел з питною водою, по мірі необхідності
встановлюють щит з інформацією про склад,
властивості і характеристику даної води.
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Висновки. Головною метою створення
екологічних стежок природи є недопущення
подальшої фрагментації рослинного покриву,
створення сприятливих умов для вільного
поширення видів флори і фауни, поирення екологічної свідомості та обізнаності людей, забезпечення екологічної стабільності ландшафтів, що є,
передусім, запорукою сталого розвитку регіону.
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ТА ПРИЗЕМНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ АНТАРКТИЧНОГО ПОВІТРЯ

Прокоф’єв О.М.
Одеський державний екологічний університет
Подано результати дослідження взаємозв’язку вологовмісту та приземної температури антарктичного повітря.
Вологовміст атмосфери розрахований методом О.О. Дроздова.
Для дослідження використані методи взаємного спектрального аналізу. Отримані статистичні оцінки взаємної
спектральної щільності досліджуваних величин, виявлено та проаналізовано значущими періоди коливань.
Використання взаємного спектрального аналізу дозволило довести існування тісного кореляційного зв’язку між
періодичними складовими в часових рядах середньомісячних значень вологовмісту та приземної температури
антарктичного повітря. Виявлено, що для спектральної щільності середньомісячних значень вологовмісту та приземної
температури повітря властиві річні, піврічні та сезонні коливання.
Ключові слова: Антарктида, вологовміст, температура повітря, спектральна щільність.

Постановка проблеми. Глобальні зміни
клімату та їх регіональні особливості дедалі
частіше привертають увагу вчених. Загально
відомий факт, що в останні роки як Арктичний,
так і Антарктичний регіони виявляють найбільші
ознаки глобального потепління [1]. Як приклад
можна навести Антарктичний півострів: він
характеризується високими темпами потепління,
які в декілька разів перевищують глобальне
середнє значення [2]. З моменту початку
систематичних спостережень на півострові
фіксується швидкий ріст середньорічних температур (ст. Vernadsky – збільшення на 2,5°С) [3].
Посилення танення снігу та льоду може призвести
до масштабних наслідків для оточуючого
середовища та екосистем Антарктичного півострова [4;5]. Продовження потепління буде мати
суттєві наслідки – відступання берегового льоду
та скорочення снігового покриву призведе до
оголення порід та багаторічних мерзлих ґрунтів.
Скорочення площі морського льоду в районі
Антарктичного півострова є ймовірною причиною
різкої зміни балансу між основними споживачами
фітопланктону – крилем та сальпами, що може
вплинути на потенціал поглинання СО2 в деяких
частинах Південного океану [6; 7].
Найбільш достовірний матеріал для моніторингу клімату високих широт - температурновологості характеристики. Процеси вологообігу
являють собою продукт загальних кліматоутворюючих факторів: радіації, циркуляції,
властивостей підстильної поверхні [8]. Методи
оцінок змін елементів екологічної системи (у тому
числі й вологовмісту) дозволяють оцінити їх
природні коливання в роки екстремальних ситуацій:
мінімальної та максимальної льодовитості морів,
крупних аномалій температури повітря, посушливих та перезволожених років. Невеликий вміст

водяної пари в полярній атмосфері, її нерівномірний
просторово-часовий розподіл в умовах стійкої
стратифікації має велике значення для формування
потоків ефективного випромінювання та противипромінювання атмосфери, що в значному ступені
визначає умови формування радіаційного клімату
високих широт.
Відомо, що одним із важливих методів
статистичного дослідження випадкових часових
рядів, до яких належить приземна температура та
вологовміст повітря, є спектральний аналіз. Він
усебічно використовується в різних галузях науки
та дозволяє детально визначити особливості
розвитку атмосферних процесів, установити
важливі взаємозв’язки між різними їх складовими.
Матеріали та методика досліджень. У
статті використовуються середньомісячні значення приземної температури та вологовмісту
антарктичного повітря за період з 1973 по 2010 рр.
Вихідна інформація отримана з бази даних
Вайомінського університету (www.uwyo.edu). Для
проведення розрахунків вологовмісту використовувались дані радіозондування (відношення
суміші) по 13 антарктичних станціях.
Вологовміст розраховувався за методом
О.О. Дроздова [9]. Нижче наведена адаптована
для Південної полярної області формула розрахунку
вологовмісту атмосфери, який визначається з
урахуванням даних на головних поверхнях гПа:
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де W– вологовміст стовпа атмосфери в шарі
850-300 гПа, кг/м2;
r – відношення суміші, г/кг;
0,075; 0,150; 0,175; 0,10 – коефіцієнти, які
характеризують частку маси атмосфери між
головними поверхнями гПа для району Антарктиди.
Результати дослідження. Для виявлення
характеристик енергетичного спектру приземної
температури та характеристик вологості антарктичного повітря використовується алгоритм Фур’єаналізу [10]. Для цього на ПЕОМ реалізовано
алгоритм дослідження стосовно стаціонарних
випадкових процесів. Це дало можливість
отримати статистичні оцінки взаємної спектральні
щільності середньомісячних значень вологовмісту
шару 850-300 гПа антарктичного повітря [процес
Xi(t)] та приземної температури повітря [процес
Xj(t)], які мають дискретність 1 місяць. За даними
проведених розрахунків побудовані графіки функцій:
ко-спектра Cxix j(w) (рис. 1 а), квадратурного
спектра Qxixj(w) (рис. 1б), амплітудного спектра
A(w)=|Sxixj(w)| (рис. 1в) та когерентності y(w)
(рис. 2а).
Як приклад наведені графіки функцій, які
характеризують взаємозв’язок приземного вологовмісту та температури антарктичного повітря на
ст. Bellingshausen (рис.1-2).
Вірогідність статистичних оцінок взаємної
спектральної щільності визначається по когерентності (яка являє собою спектральний коефіцієнт
взаємної кореляції процесів Xi(t) та Xj(t)) за умови
y(w)>0,90). За допомогою методики, яка викладена
у [10], розраховані спектральні щільності середньомісячних значень вологовмісту шару 850-300 гПа
та приземної температури антарктичного повітря
(рис. 2б-2в, табл. 1).
Аналіз табл.1 показав, що в спектральній
щільності як середньомісячних значень вологовмісту шару 850-300 гПа так і приземної температури повітря максимальні за амплітудою квазірічні
(з періодом 10,7-11,6 місяця) та піврічні (з періодом
5,6-6,1 місяця) коливання [11;12].
Розрахунки когерентності дали змогу визначити статистичний зв’язок квазірічних та піврічних
гармонік, наявних в обох процесах. Це дозволило
порівняти взаємну енергію процесів Xi(t) (вологовміст шару 850-300 гПа), та X j(t, (приземна
температура повітря) на фіксованій частоті з
енергією кожного з цих процесів на тій же частоті.
Визначений початок фази кожного процесу. Як
показали розрахунки по станціях, для гармонік усіх
періодів, взаємозв’язок спостерігається у фазі з
незначним (менше «частоти Найквіста», яка
дорівнює подвійному інтервалу дискретності [10])
випередженням процесу X i(t) (характеризує
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вологовміст шару 850-300 гПа), відносно процесу
Xj(t), (характеризує температуру повітря). Це
свідчить про наявність крупномасштабного
процесу, який одночасно впливає на зміну і
приземної температури, і вологовмісту антарктичного повітря.
Висновки. Використання взаємного спектрального аналізу дозволило довести існування
тісного кореляційного зв’язку між періодичними
складовими в часових рядах середньомісячних
значень вологовмісту шару 850-300 гПа та
приземної температури антарктичного повітря
За допомогою взаємного спектрального
аналізу виявлено, що для спектральної щільності
середньомісячних значень вологовмісту та
приземної температури повітря характерні річні,
піврічні та сезонні коливання.
Розрахунки початку фази кожного процесу та
його аналіз свідчать про наявність крупномасштабного процесу, який одночасно впливає на
зміну і приземної температури, і вологовмісту
антарктичного повітря.
Одержані результати щодо взаємозв’язку
вологовмісту та приземної температури антарктичного повітря викликають безумовний науковий
інтерес з точки зору моніторингу сучасного
кліматичного стану високих широт Південної
півкулі та можуть бути використані для прогнозу
майбутніх кліматичних змін.
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повітря (ст. Bellingshausen)

Рис. 2 Когерентність (а), спектрограми
середньомісячних значень вологовмісту (б) та
приземної температури повітря (в) (ст.
Bellingshausen)
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Прокофьев О.М. Использование взаимного спектрального анализа для оценки взаимосвязи влагосодержания и
приземной температуры антарктического воздуха. В работе представлены результаты исследования взаимосвязи
влагосодержания и приземной температуры антарктического воздуха. Влагосодержание атмосферы рассчитывалось
по методу О.А. Дроздова.
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Таблиця
Статистичні оцінки взаємної спектральної щільності вологовмісту
та приземної температури повітря станцій Антарктиди

№
з/п

S x i ( )

S x j ( )

A( )

C xi x j ( )

Qxi x j ( )

 ( )

Tk , ì³ñ .

 xy ( ),
град.

Bellingshausen
15

1,99

2,72

2,12

1,92

-0,91

0,91

8,5

334,60

37

1,72

2,58

1,92

1,91

0,16

0,91

3,5

4,80

Neumayer
7

6,57

381,89

49,81

48,88

9,60

0,99

9,1

11,10

13

0,80

51,20

6,06

5,68

2,12

0,95

4,9

20,50

Sanae
12

11,04

283,51

55,27

55,22

2,33

0,99

10,7

2,42

36

0,24

3,52

0,91

0,75

0,51

0,99

3,6

34,23

Halley
12

10,78

1209,73

113,72

109,51

30,64

1,00

10,7

15,64

23

0,89

91,03

8,60

8,22

2,54

0,96

5,6

17,18

McMurdo
12

8,02

1130,13

93,84

92,65

14,91

0,99

10,7

9,15

23

1,31

182,65

15,03

11,78

9,34

0,97

5,6

38,43

Casey
22

20,81

962,45

137,52

131,75

39,43

0,97

11,6

16,67

43

4,89

110,44

22,32

21,64

5,45

0,96

6,0

14,14

Mirny
22

38,79

799,00

175,06

170,66

39,00

0,99

11,6

12,90

43

6,57

127,58

28,76

28,57

3,33

0,99

6,0

6,70

Dumont d’Urville
22

19,57

1222,38

153,67

146,40

46,72

0,99

11,6

17,71

43

5,75

108,81

24,95

21,22

13,12

1,00

6,0

31,74

Mawson
12

13,06

565,60

85,50

83,84

16,75

0,99

10,7

11,30

23

2,31

96,29

14,76

14,09

4,40

0,99

5,6

17,35

12

23,80

547,03

113,98

112,82

16,24

1,00

10,7

8,20

23

2,43

49,40

10,59

8,95

5,67

0,97

5,6

32,37

Molodezhnaya

Davis
11

13,54

657,36

94,17

92,33

18,53

1,00

11,6

11,35

23

3,05

100,66

17,36

16,12

6,44

0,99

5,6

21,79

Novolazarevskaya
12

18,58

581,43

103,72

103,52

6,47

1,00

10,7

3,58

21

3,15

50,62

12,26

11,46

4,35

0,97

6,1

20,80

22

0,30

43,58

3,34

2,96

1,55

0,92

11,6

27,65

42

0,04

1,72

0,22

0,19

0,12

0,92

6,1

32,29

Amundsen_Scott
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Использование взаимного спектрального анализа позволило доказать существование тесной корреляционной
зависимости между периодическими составляющими во временных рядах среднемесячных значений
влагосодержания и приземной температуры воздуха. Выявлено, что для спектральной плотности среднемесячных
значений влагосодержания и приземной температуры свойственны годовые, полугодовые и сезонные колебания.
Ключевые слова: Антарктида, влагосодержание, температура воздуха, спектральная плотность.
Prokofiev O. Using a cross-spectral analysis to estimate interaction of moisture content and surface air temperature in
the Anrarctica. In the contribution the results of studies on the relationship of moisture content and surface temperature of
the Antarctic air are presented. Atmospheric moisture content was calculated by the method of O.A. Drozdov.
In the investigation the methods of a cross-spectral analysis are used. Statistical characteristics of a cross-spectral density
of parameters under study are identified and analyzed by mean of significant oscillation periods.
Using cross-spectral analysis made it to be possible to prove the existence of the close correlation between the periodic
component in the temporal series of monthly averages of the moisture content and the average monthly values of surface
temperature. It is revealed that for the spectral density of monthly averages of surface air temperature and moisture content
the annual, semi-annual and seasonal oscillations of characteristics are intrinsic.
Key words: Antarctica, moisture content, temperature, spectral density
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ЕЛЕМЕНТИ КРОНИ ВЕРХНЬОГО ПРУТУ
(ГЕОГІДРОМОРФОЛОГІЧНА ТА ПОРЯДКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА)

Ющенко О.Ю.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проведено кількісний та якісний аналіз елементів крони Верхнього Пруту. Обчислена їх густота. Проведена індексація.
Визначені порядки та їх діапазон для елементів крони.
Ключові слова: елементи крони; Верхній Прут; густота; індекс; порядок річки.

Вступ.
Руслознавчі дослідження річок Українських
Карпат та інших регіонів за останні десятиліття
стають дедалі біль детальними, охоплюють цілі
річкові системи. Водночас вони все глибше
поєднуються з екологічними, геоекологічними,
географічними та іншими дослідженнями, підходами. Наші річки, системи потік-русло (СПР)
зазнають потужного антропогенного впливу. Це
стосується і басейнових систем загалом, особливостей формування стоку води та наносів, змін
місцевих умов функціонування СПР. В таких
умовах важливими складовими взаємодії суспільства та річкових, басейнових систем (РС, БС)
повинні бути дослідження їх стану, моніторинг,
формування баз даних, розвиток систем управління, прийняття рішень, оптимізації взаємодії.
Моніторинг і кадастрові описи русел та заплав
річок поки що не розвинуті, хоча вже стали надто
актуальними. Для їх розвитку, зокрема, необхідно
мати перелік відповідних об'єктів. Такого роду
дослідження проводяться на кафедрі гідроекології,
водопостачання та водовідведення Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича
протягом останніх десяти років. Запропоновано
вивчати, описувати територіальні об'єкти пов'язані
з діяльністю СПР. Вони одночасно є ландшафтними одиницями і елементами, складовими
РС та сучасних річково-долинних систем (СРДС).
Дослідженнями вже охоплено основну - стовбурну
частину системи Верхнього Пруту. Крона системи
у даному відношенні, поки що не вивчена. Для
проведення такого роду досліджень необхідно
сформувати відповідні підходи. Першим кроком є
виділення основних об'єктів - елементів крони, та
систематизація даних про них.
Мета роботи: розкрити сутність елементів
крони системи Верхнього Пруту, як територіальних
одиниць, дати їх систематизовану характеристику.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій.
Географічні та гідрологічні дослідження річок,
річкових систем Українських Карпат проводяться
ще від дев'ятнадцятого століття. Особливостям
порядкової структури почали приділяти увагу у 70х

- 80х роках двадцятого століття. Але поглиблені
дослідження такого роду розпочинаються від 90х
років. Найбільш важливими та відомими є праці
І.П. Ковальчука, Б.В. Кіндюка, О.Г. Ободовського,
І.С. Берези та інших дослідників [1, 2, 3, 8, 9]. У
них розглянуто питання особливостей та розвитку
басейнових систем, структури та динаміки РС,
масштабів їх перетворень, геоекологічних аспектів
антропогенного впливу, використання даних про
гідрографічну мережу у розрахунках зливового
стоку, застосування положень Водної рамкової
директиви ЄС для оцінки гідроморфологічгої якості
ділянок річок, виділення відповідних водних тіл
(об'єктів), морфометричного аналізу окремих
(регіональних) БС та РС та інше.
Дослідження територіальних структур, що
виникають внаслідок довготривалої діяльності СПР
з одного боку - загальновідомі (річкові заплави,
тераси, відповідні ландшафти), але з іншого, у
руслознавчому відношенні, тільки розвиваються [4,
11, 13]. Важливими їх складовими є: методи
виділення і фіксації просторового положення,
класифікація та ідентифікація, розвиток баз даних,
руслознавчий аналіз особливостей функціонування
і будови, геоекологічний аналіз, питання розвитку
моніторингу та систем управління.
Основні результати дослідження.
Підхід до вивчення територіальної структури
річкових систем, сучасних річково-долинних
систем, басейнових систем, полягає у тому, що
вони тісно пов'язані з геоморфологічною структурою території та відповідними чинниками.
Діяльність СПР та її морфологічні наслідки - чи
не найбільш яскравий приклад прояву основного
методологічного положення геоморфології:
діалектичної взаємодії екзогенних та ендогенних
процесів. Очевидно, що малі річкові потоки більше
підкорюються місцевим геоморфологічним
умовам. Хоча, водночас, і у структурі великих
річкових систем, особливостях їх долин проявляється вплив ендогенного чинника. З іншого боку
річкові системи виявляють і власні закономірності
розвитку, будови. Активність річкового екзогенного
чинника зростає пропорційно до його потужності.
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Це дає певні наслідки у функціонування СПР,
формуванні сучасних річкових долин. І загальна
геоморфологічна структура територій (територіальна структура) і СРДС мають ієрархічний
характер. Цілком логічно їх співвідносити.
Базовою ланкою геоморфологічного районування
є район (підрайон). Він характеризується такими
особливостями геоморфологічних умов та процесів
котрі проявляються у переважанні одного з
генетичних типів рельєфу [5, 6, 7, 10, 12]. Річки
(разом з долинами), що виходять за межі геоморфологічного району настільки потужні, розвинуті, що
певним чином протистоять впливу ендогенних
чинників. Можна сказати, що вони переходять з
категорії місцевих територіальних географічних
об'єктів до регіональних. У зв'язку з цим, а також
опираючись на подібну ідею висловлену І.С.
Щукіним [12], було запропоновано виділяти
стовбурну частину достатньо крупних РС та їх
крону [4, 13]. Основним критерієм пошуку меж між
ними прийнято перетин границь геоморфологічних
районів (підрайонів). Додатковим критерієм досягнення річкою орієнтовно п'ятого порядку.
Стосовно річкових систем класичними є
дослідження їх порядкової структури. Але
порядкове число не дає прямої та змістовної
інформації щодо територіальних структур пов'язаних з діяльністю СПР. Вони об'єднуються не
просто в РС, а в СРДС ("річка" - теж досить
абстраговане, нечітке поняття...). Тому розробка
уявлень про геоморфологічно змістовну територіальну структуру СРДС є важливим доповненням
до порядкової структури. Її можна назвати
геогідроморфологічною (через поєднання загальних геоморфологічних процесів та власне
річкової гідроморфології).
Важливою особливістю ієрархічної геогідроморфологічної структури СРДС є те, що в межах
крони особливості однорідних ділянок русел, заплав,
днищ долин залежать від місцевих, локальних
геоморфологічних чинників. Тому збільшується їх
строкатість, різноманіття, зменшуються розміри,
ускладнюється малюнок. Часто важко розрізнити
однорідні ділянки русел та заплави і ділянки днища
долин. Вони ніби цілісно об'єднані. Також особливістю є те, що однорідні ділянки є і на малій і на
великій річці - це відносні величини, одиниці. Але їх
ранг в геоморфологічних та ландшафтних таксономічних системах змінюється. Наприклад: від цілих
ландшафтів та геоморфологічних районів (підрайонів) до місцевостей та урочищ.
Таким чином вивчення територіальної структури та особливостей об'єктів крони має значну
власну специфіку, пов'язану з їхнім різноманіттям,
масовістю, локальністю та іншими власти-
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востями. Об'єкти крони певним чином поєднуються зі стовбурами річкових систем. Також
існують незалежні малі річкові системи, без
стовбурів. Їх необхідно певним чином класифікувати, систематизувати, для організації подальших
геогідроморфологічних (та інших) досліджень. Таким
чином виділяємо два аспекти, завдання даної роботи:
1) характеристика та систематизація об'єктів крони
системи Верхнього Пруту із формуванням положень
про геогідроморфологічну структуру; 2) аналіз її
співвідношення із порядковою структурою системи
та деяких особливостей останньої.
Для виконання першого завдання пропонуємо
використати спосіб якісної формалізації даних про
об'єкти через введення ієрархічної системи
індексів. Загалом річкові системи, СРДС можна
ділити на великі (В) та малі (М). Останні не мають
стовбурів і не відносяться до великих, тобто є
самостійними об'єктами. Подібно виділяються і
окремі, незалежні річки. Великі системи складаються зі стовбурів (Ст) та крони (К). Крони
складаються з окремих об'єктів - елементів. Вони
можуть розташовуватися як продовження верхів'я стовбурів (КВ), або бути бічними
елементами (КБ). Також, у геоморфологічному
відношенні, вони можуть бути самостійними (мати
власні розвинуті долини), внутрідолинними (бути
сформованими в межах днищ долин стовбурних
ділянок річок) та перехідними. Індекси: с, в, п. Слід
зауважити на тому, що елементами крони можуть
бути як малі річкові системи, так і окремі річки
(першого порядку). Також можуть бути випадки,
коли елемент крони закладений у пра-долині. Але
це - особливі випадки, що потребують окремого
розгляду. Нарешті окремого розгляду потребують
інверсійні річкові "долини" та системи. Запропоновані індекси з трьох літер є основою ієрархічного
геогідроморфологічного опису елементів крони.
Також можна використовувати додаткові складові
індексу (записуються у дужки). У нашому випадку
пропонуємо наступні. "Г" - елемент в межах гірської
частини басейну. "ГП" - в межах гірської та
передгірної частин. "П" - в межах передгірної
частини. "Р" - в межах рівнинної частини.
За межі гір, передгір'їв та рівнини було взято
границі відповідних геоморфологічних областей та
країн. Площу кожної зони та довжину відповідних
стовбурових частин річки Прут було обраховано
за допомогою програми ArcMap, також було
пораховано кількість елементів крони системи
Верхнього Пруту (всього 731 елемент). Далі була
обрахована їх густота. На основі цих даних були
створені таблиці (табл. 1, 2).
При виборі розмірності густоти ми обрали "елем/10", " елем/10км ", оскільки середня площа
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басейну кожного елементу крони наближається до
10 . Отже, відображення даних показників у цій
формі буде найбільш доцільним та зручним. Дані
таблиць показують, що густота елементів крони
значно змінюється відповідно до геоморфологічного
характеру території, і може бути використана для
характеристики гідрологічної мережі.
Характеристика кожного з елементів крони
подається у вигляді зведеної таблиці, де містяться
дані щодо кожного з них у порядку від витоків Пруту
(місця де він набуває статусу стовбура) аж до
кордону з республікою Молдова (таблиці 3а, 3б, 3в).
Елементи кожного зі стовбурів, що впадають
у Прут (напряму чи опосередковано) описуються
у цій же таблиці, однак через значний обсяг
друкованого тексту відображені тут не були. Таким
чином усі річки та річкові системи показані у
таблицях 3а, 3б, 3в впадають у Прут безпосередньо. Також відмітимо, що список елементів
складається з використанням принципу послідовності прийнятому у Водному Кадастрі.
На основі складеної таблиці була обрахована
кількість елементів з індексами "с", "п", "в".
Результати увійшли до таблиці 4.
Аналіз просторового розміщення даних річок
(річкових систем) проводився за допомогою
картографічних даних і космознімків. Він показав,
що лише незначна частина приток розвивається
частково чи повністю у межах днищ долин
стовбурних частин річкової системи. Для цього
необхідні певні особливі умови. У горах вони майже
відсутні. У передгір'ях - широкі, плоскі днища долин
перероблені у недавньому минулому бічними
переміщеннями розгалужених русел, при значній
загальній густоті річкової мережі дають максимум
елементів типу "п" та "в". Для межі рівнини (долина
р. Прут) характерною є наявність низьких надзаплавних терас, часто з нахиленою поверхнею, а
також менша загальна густота річкової мережі.
Для кожного елементу крони були визначені
порядки. За основу ми взяли схему Шталлера Гарцмана, описану Б.В. Кіндюком [2, с. 20-21].
Однак вона не повним чином враховує реальні
геоморфологічні, гідроморфологічні та інші умови
у яких протікають річки. Зокрема, річки перших
декількох порядків, що мають значну специфіку,
особливо у горах та передгір'ї. Саме тому ми дещо
видозмінили її, додавши надрівневі порядки з "1+"
до "4+", які є досить актуальними для елементів
крони досліджуваних річкових систем (надто для
гір та передгір'їв). Та розглядали визначені порядки
лише разом з введеними індексами.
Поняття порядків "1+" та "2+, 3+, 4+" дещо
відрізняються одне від одного. Наприклад: порядок
"1+" - означає, що у водотік першого порядку впадає
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притока незначної протяжності та водності, що на
картах масштабу 1:100000 не відображається, а на
картах 1:25000 (1:10000) присутня (рис. 1а, 1б);
порядок "2+, 3+, 4+" - річкова система, достатньо
розвинута, значної густоти, у якій для формального
переходу на наступний порядок є нестача в один
елемент (чи умову, наприклад: тимчасова а не
постійна притока; рис. 2а, 2б).
Висновки.
Густота елементів крони відповідає геоморфології досліджуваного басейну. Відображає основні
закономірності формування гідрографічної сітки
системи Верхнього Пруту.
Загальна кількість елементів крони системи
Верхнього Пруту складає 731. Вона може
уточнюватись у незначних межах, за наявності
якіснішого матеріалу та при проведенні експедиційних досліджень. Структура їх розподілу по
геоморфологічних областях та країнах (гори,
рівнина, передгір'я) є цілком закономірною. Також
закономірним є просторовий розподіл річок за
індексами "с, п, в". Вважаємо, що такого роду
дослідження є перспективними.
Аналіз та порівняння геогідроморфологічної і
порядкової структури СРДС дозволили виявити
деякі особливості останньої. Особливим і важливим
є питання присвоєння водотокам порядку "1" та"1+".
У горах та передгір'ях часто зустрічаються
випадки, коли не зрозуміло - вважати водотік річкою,
чи ні, що пов'язано з відсутністю чітко вираженої
долини, та неоднозначністю відображення на картах
різних масштабів (зокрема: 1:100000, 1:25000,
1:10000). Дане питання потребує також детальних
експедиційних досліджень.
Помічено, що елементи котрі впадають у
стовбур мають порядки від "1" до "4+", з невеликою
кількістю виключень: р. Пробійна - 5й порядок,
басейн Білого Черемошу, ліва притока; р. Рожен
Великий - 5й+ порядок, басейну Черемошу, ліва
притока; початкові крони Чорного Черемошу та
Пруту - 5й порядок. Дані річки-виключення
можливо варто зарахувати до стовбурів. Це
питання потребує подальших досліджень.
Класифікація елементів крони та відповідний
аналіз геогідроморфологічної структури СРДС за
допомогою запропонованих індексів змістовно
доповнює аналіз порядкової структури. Він надає
важливу інформацію стосовно умов розвитку
територіальних одиниць СРДС. Спосіб подачі даної
інформації у вигляді запропонованих таблиць (3а,
3б, 3в) є основою кадастрування малих річкових
систем та організації моніторингу їх стану.
Список літератури
1. Берізка І.С. Морфометричний аналіз басейну річки
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Таблиця 1
Густота елементів крони басейну Верхнього Пруту

Гори
Передгір'я
Рівнина
Загалом

Площа,

Кількість елементів крони

3399,3
2657,3
2719,6
8776,2

511
164
56
731

Кількість елементів на
одиницю
площі,
елем/10
1,50
0,62
0,21
0,83
Таблиця 2

Густота елементів крони стовбурової частини р. Прут
Довжина ділянки р. Прут,
км
Гори
Передгір'я
Рівнина

50
222
222

Кількість
елементів,
що
безпосередньо впадають у
Прут
84
45
22

Кількість елементів
одиницю довжини,
елем/10км
1,68
0,203
0,099

на

Таблиця 3
Приклад формування списку елементів крони для ведення відповідного кадастру (у вигляді зведеної таблиці)
Таблиця 3а
Частина зведеної таблиці елементів крони системи Верхнього Пруту (р. Прут у гірській частині басейну)
№п/п

Ліва чи права
Початкова
крона
П
Л
Л
П
П
П









Річка чи річкова
система
РС

Індекс

Рс
Р
Рс
Р
Р
Р

КБс(Г)
КБс(Г)
КБс(Г)
КБс(Г)
КБс(Г)
КБс(Г)

КВс(Г)

Довжина головної
річки РС
9,8 км

Порядок

Назва

4(5)*

7,1 км

3
1
2
1
1
1

Верхів'я
Пруту
Озірний
-

2,5 км

* - у дужках порядок визначений на карті масштабом 1:25000, поза ними - 1:100000
Таблиця 3б
Частина зведеної таблиці елементів крони системи Верхнього Пруту (р. Прут у передгірській частині басейну,
район населених пунктів Делятин - Добротів)
№п/п














Ліва чи права
Л
Л
Л
П
П
П
Л
П
П
Л
Л
П
П

Річка чи річкова
система
Рс
Рс
Рс
Рс
Рс
Стовбур
Р
Р
Р
Р
Р
Рс
Рс

Індекс
КБс(Г)
КБс(П)
КБп(П)
КБв(П)
КБв(П)

Довжина головної
річки РС
18,6
5,9
2,4
9,8
2,7

КБс(П)
КБс(П)
КБп(П)
КБс(П)
КБс(П)
КБп(П)
КБс(П)

4,3
9,6

Порядок

Назва

3
3
1+
2+
2
4
1
1
1
1
1
1+
3

Любіжня
Ясинівець
Ослава
Кобилиця
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Таблиця 3в
Частина зведеної таблиці елементів крони системи Верхнього Пруту
(р. Прут у передгірській/рівнинній частині басейну, район населених пунктів Заболотів - Снятин)

№п/п












Ліва чи права
Л
Л
П
П
Л
П
П
Л
Л
Л
Л

Річка чи річкова
система
Рс
Р
Р
Рс
Рс
Стовбур
Р
Стовбур
Рс
Рс
Рс

Індекс
КБп(Р)
КБс(Р)
КБв(П)
КБп(П)
КБс(Р)

Довжина головної
річки РС
19,4

15,2
45

КБп(П)
КБп(Р)
КБп(Р)
КБс(Р)

15,7
9,4
32

Порядок

Назва

2+
1
1
3
3
5
1
4
2+
1+
4

Рудка
Дубовець
Турка
Рибниця
Чорнява
Орелець
Белелуя

Таблиця 4
Кількість елементів з індексами "с", "п", "в".
Кількість елементів
Загальна
Гори
Передгір'я
Рівнина

Елементи з індексом "с"
667
502
130
35

Рис.1а. Приклад притоки, річкової системи порядку
1+ на карті масштабом 1:25000, таблиця 2б пункт 3

Рис.1б. Приклад притоки, річкової системи порядку
1+ на карті масштабом 1:100000, таблиця 2б пункт 3

Елементи з індексом "п"
45
8
24
13

Елементи з індексом "в"
19
1
16
2
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Ющенко А.Ю. Элементы кроны Верхнего Прута (геогидроморфологическая и порядковая характеристика).
Проведен количественный и качественный анализ элементов кроны Верхнего Прута. Исчислена их плотность.
Проведена индексация. Определены порядки и их диапазон для элементов кроны.
Ключевые слова: элементы кроны; Верхний Прут; плотность; индекс; порядок реки.
Yushchenko A. Crown's elements of the Upper Prut (geohidromorfological and ordinal characteristics). Quantitative and
qualitative analysis of the crown's elements of the Upper Prut were conducted. Their density was calculated. Their indexation
was carried out. For the elements of the crown orders of magnitude and their range were identified.
Key words: elements of the crown; Upper Prut; density; index; river's order.
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УДК 556.16.06
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ДОВГОСТРОКОВИХ ПРОГНОЗІВ
МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНОГО ВОДОПІЛЛЯ ПРИ НЕДОСТАТНІЙ
КІЛЬКОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Шакірзанова Ж.Р.
Одеський державний екологічний університет
Запропоновано нову методику територіально-загальних довгострокових прогнозів максимальних витрат води і
шарів стоку весняного водопілля на рівнинних річках, яка вперше дозволить складати гідрологічні прогнози
для річок за відсутності часових гідрометеорологічних рядів спостережень на них.
Ключові слова: територіально-загальні прогнози, відсутність гідрометеорологічних спостережень, просторове
узагальнення

Постановка проблеми. Актуальність роботи
обумовлена необхідністю розробки і практичного впровадження
методів
територіальнозагальних довгострокових прогнозів гідрологічних характеристик весняного водопілля річок,
що відкриває шляхи до отримання очікуваних
величин й при обмеженості або відсутності даних стокових спостережень на річках або в цілому по регіонах (особливо при проходженні катастрофічних повеней). Формою представлення
просторових прогнозів мають бути відповідні
карта-схеми розподілу по території прогнозних
величин, а також ймовірнісних оцінок їх настання у багаторічному розрізі, що в першу чергу важливо для невивчених у гідрологічному відношенні річок.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методи прогнозування характеристик весняного
водопілля річок, існуючі в практичній гідрології,
розроблені в основному для пунктів, по яких є
багаторічні ряди спостережень. При територіально-загальному прогнозуванні методики розроблені переважно для шарів весняного стоку і
засновані на побудові комплексних зв’язків шарів стоку зі стокоформуючими метеорологічними факторами для декількох річок, розташованих в однорідних фізико-географічних умовах
формування водопіль. Вперше до питання територіального прогнозу шарів стоку весняного водопілля розглянув ще в 50-і роки В.Д. Комаров
[1]. В останні роки в Україні розроблена і використовується в оперативній практиці математична модель для довгострокових прогнозів шарів
стоку - «СЛОЙ-2», запропонована в Українському гідрометеорологічному інституті (УкрГМІ)
М.М.Сусідком [2]. Модель дає можливість просторового узагальнення прогнозних величин
шарів стоку для окремих регіонів.
Побудова територіально-загальних методів
прогнозу максимальних витрат води водопілля,
які визначають основну небезпеку при затопленнях територій, дещо ускладнюється у зв’язку з
обумовленістю як максимальних витрат води,
так і їх модулів розмірами річкових водозборів.

Існуючі
методики
прогнозів
для
них
засновуються, головним чином, на емпірічних
залежностях максимальних витрат води ( Qm )
від шарів весняного стоку ( Ym ), які самі не
відомі до початку весни і прогнозуються в
оперативному режимі. Територіально-загальний
варіант такого виду залежностей вперше було
розглянуто О.С.Змійовою [3].
Постановка завдання. Метою даної роботи є
обґрунтування методики, яка дасть можливість
за недостатній кількості або відсутності гідрометеорологічних спостережень на річкових водозборах вести поточне прогнозування шарів
стоку та максимальних витрат води весняного
водопілля річок. При цьому ідея полягає у просторовому відновлюванні полів як метеорологічних та агрометеорологічних чинників весняного
водопілля (снігозапасів, опадів, температур повітря, глибин промерзання та вологості ґрунтів),
так і отриманих при прогнозуванні за розробленою методикою величин шарів стоку і максимальних витрат води водопіль [4,5].
Викладення основного матеріалу дослідження. Методика довгострокового прогнозування
гідрологічних характеристик весняного водопілля річок, за обмеженості або відсутності даних
систематичних спостережень припускає два підходи складання прогнозу – за даними гідрометеорологічних спостережень (при їх встановленні
для річкових водозборів) та по карта-схемах прогнозних величин шарів стоку чи максимальних
витрат води (представлених у вигляді модульних
коефіцієнтів) з отриманням їх ймовірнісних характеристик.
З метою обґрунтування територіальнозагальної методики прогнозу гідрологічних характеристик водопіль річок за гідрометеорологічними даними, вибираються опорні водозбори,
на яких ведуться стокові спостереження, таким
чином, щоб вони рівномірно висвітлювали частину розглядуваної території.
Для прогнозування характеристик весняного
стоку за методикою визначаються метеорологічні
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фактори, що впливають на розвиток весняних
процесів і стокоутворення. Комплекс таких факторів поєднується у математичному методі дискримінантного аналізу при встановленні типу водності очікуваної весни і складає вектор-предиктор
дискримінантної функції DF.
В межах рівнинної території України
(відносно
р.Дніпро)
одержані
рівняння
дискримінантних функцій DF у вигляді:
- для лівобережної частини території
DF  a0  a1k x  a2 kq09 01  a3k L  a402 ; (1)
- для правобережної частини території
DF  a0  a1k x  a2 kQïâ  a3k L  a4 02 , (2)
де A  (a0 , a1,..., am ) - вектор коефіцієнтів
дискримінантної функції;

kx 

S m  X1  X 2
- модульний коефіціS0  X10  X 20

єнт загальних запасів вологи, що формують весняний стік ( S m , X1 і X 2 - максимальні запаси
води в сніговому покриві, опади періоду танення снігу і періоду спаду весняного водопілля,
мм; S0 , X10 і X 20 - їх середньобагаторічні величини, мм);
індекси зволоження ґрунтів (у модульних коефіцієнтах):

kq0901  q0901/ (q(09 01)0 ) – середній модуль стоку з вересня попереднього по січень поточного років

q0901, а (q(09 01)0 ) - його сере-

дньобагаторічна величина, м3/(с·км2);
kQïâ  Qïâ /(Qïâ )0 – середньомісячна (декадна) витрата води перед початком весняного водопілля Qïâ , а (Qïâ )0 - її середньобагаторічна
величина, м3/с;
k L  L / L0 – модульний коефіцієнт максимальної глибини промерзання ґрунтів L , а L0 - її
середньобагаторічна величина, см;
02 – середньомісячна температура повітря
у лютому, оС.
У кожному році поточні значення максимальних снігозапасів S отримуються за оперативною
інформацію по снігозйомках. При відсутності
надходження в оперативному режимі інформації
снігомірних зйомок у будь-якому пункті вимірювань, дані про сніговий покрив відновлюються по карта-схемах їх розподілу по території, які
щорічно складаються у гідропрогностичних відділах.
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Розрахунок середніх на водозборах максимальних запасів води в сніговому покриві S m на
дату складання прогнозу ведеться за схемою
S m  [S (1  f ë )  k ë Sf ë ]  S ,
(3)
де S - максимальні запаси води у сніговому
покриві (за вимірюваннями в поле), які накопичилися на дату складання прогнозу, мм; f ë - залісеність водозбору, в частках від одиниці; k ë коефіцієнт снігонакопичення в лісі, прийнятий
на рівні 1,13; S - нормальна добавка снігу до
формування максимальних запасів води в сніговому покриві, мм.
Величина добавки S визначається в залежності від очікуваних погодних умов (температури повітря в березні або навіть у лютому за метеорологічним прогнозом погоди, як значення
близькі до норми, вищі або нижчі за норму) і
географічного місця вимірювання запасів води в
сніговому покриві [5]. Одержані залежності виражаються рівняннями виду (при середньому
коефіцієнті кореляції r=0,50)


S  b1  b2 (o  o ) ,

(4)

де î - географічна широта пункту виміру запасів води в сніговому покриві, в часткахо
півн.ш.; î

'

- умовна широта (в частках

о

півн.ш.), до якої приведені значення S .
Коефіцієнти у формулі (4) визначаються для
будь-якої календарної дати випуску прогнозів.
Одержати середньобагаторічні величини S 0 можливо з карта-схеми їх зміни по території (наприклад, в [5]).
Величини рідких опадів X1 та X 2 , які в прогнозній cxeмі враховуються, звичайно, у вигляді
середньобагаторічних величин X1 і X 2 , за
0

0

відсутності спостережень, визначаються за встановленими регіональними формулами.
Одержана залежність (в межах рівнинної території України) X10 від середньої тривалості періоду TX 1 (при тісноті зв’язку r=0,75)

X 10  1,03TX 1 ,

(5)

де TX 1 - період підсумовування опадів від дати настання максимальних снігозапасів на водозборі до дати сходу снігу, яка може встановлюватися по строкам проходження максимальних
витрат води на невеликих річках басейну, з урахуванням тривалості добігання опадів по схилах
і руслах, д.
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В свою чергу TX 1 узагальнено по басейнах
(r=0,53)
' 

T X 1  2,0 î  î   28,



(6)

де î - географічна широта геометричних
центрів водозборів, в частках о півн.ш.; умовна
'

широта î прийнята рівною 50о.
Для узагальнення опадів, що випадають після
сходу снігу з поверхні водозборів, тобто періоду
спаду водопіль TX 2 , отримана залежність (при
r=0,84)

X 20  1,22TX 2 ,

(7)

а самі значення TX 2 , що залежатимуть від розмірів водозборів річок представлені (при r=0,49)
як
TX  10 lg F  1,
(8)
2

де F- площі річкових водозборів, км2.
Щорічні величини опадів X1 та X 2 можуть
визначатися також орієнтуючись на метеорологічний прогноз опадів – як опади вищі, близькі
або нижчі за норму, згідно рекомендацій визначення їх кількісних величин, наведених у [5].
Відновлення вихідної інформації по глибинах
промерзання ґрунтів (за відсутності їх вимірювань в окремих пунктах) виконується на конкретно задану дату по залежностях виду

Lj  L

0

j ( )


 b (o  o ) ,

(9)

де L j - величини глибин промерзання ґрунтів
в j-му пункті спостережень, см; L

j (500 )

- вели-

чини глибин промерзання ґрунтів на умовній
'

широті î , см; î - географічна широта пункту
вимірювання глибин промерзання ґрунтів, в часткахо півн.ш.; b - тангенс кута нахилу лінії
зв'язку до осі абсцис.
Аналогічні залежності використовуються й
при відновленні індексів зволоження басейну
перед весняним водопіллям (за відсутності стокових спостережень на річках) – значень модулів
стоку з вересня попереднього по січень поточного року, в л /(с·км2)

(q09 0 I )i  (q0901)

i

o


 b (o  o ) , (10)

де (q09 0 I )i - величини середніх модулів
стоку з вересня попереднього по січень поточного року на i-му водозборі; (q09 0 I )i o - величи-

ни середніх модулів стоку з вересня попереднього по січень поточного року на умовній широті;

î - географічна широта геометричних центрів
водозборів, в частках о півн.ш.; b - тангенс кута
нахилу лінії зв'язку до осі абсцис.
Для іншого індексу передвесняного зволоження ґрунтів – середнього місячного річкового
стоку в попередній від початку водопілля місяць
( Qïâ , м3/с) використовуються їх залежності від
площ річкових водозборів у вигляді графіків
Qïâ  f (F ) . Слід зазначити, що для встановлення середньобагаторічних величин цих чинників використовуються аналогічні (9) та (10)
зв’язки.
Знак дискримінантної функції DF у вигляді
(1) чи (2) дає змогу отримати розрахункову залежність, тобто надати альтернативний (якісний)
прогноз типу водності майбутнього водопілля
(вищим чи близьким, або нижчим за норму).
Прогнозні величини у вигляді модульних
коефіцієнтів k m шарів стоку або максимальних
витрат води отримуються за рівнянням поліному з коефіцієнтами, згідно умов застосування
(по знаку DF)

k m  b0  b1k X  b2 k X 2  b3k X 3 , (11)
де b0 , b1, b2 , b3 – коефіцієнти поліному
прогнозних залежностей.
Визначення забезпеченостей (ймовірностей)
настання у багаторічному розрізі прогнозних
величин шарів стоку Ym чи максимальних
витрат води весняного водопілля Qm здійснюється в методиці за спрогнозованими величинами
k m і коефіцієнтами варіації часових рядів спостережень за стоком води Cv , використовуючи
криву трипараметричного гама-розподілу С.Н.
Крицького і М.Ф.Менкеля (при встановленному
співвідношенні C s / Cv ) [6] у вигляді діапазону

Ð1  PYm (Qm )  P2 ,

(12)

де Ð1 і P2 – верхня та нижня межі забезпеченості [6].
При цьому за відсутності часових рядів
стокових спостережень за весняним водопіллям
на річках, обгрунтовані регіональні рівняння для
визначення величин Cv (в межах рівнинної
території України):
для шарів весняного стоку
'

(Cv )Y  0,81  0,12(o  î )
або

(13)
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Y 
(Cv )Y  1,62 0 
 5 
-

0,38

;

(14)

для максимальних витрат води

(Cv )Q  1,90  0,22  lg( F  1) ,

(15)

де  - географічна широта геометричних
центрів водозборів (в часткахо півн.ш.).
Одержані за методикою щорічні прогнозні величини k m представляються у картографічному
вигляді, тобто відносяться до геометричних
центрів річкових водозборів (незалежно від ступеня їx гідрометеорологічного вивчення) і будуються відповідні карта-схеми ізоліній очікуваних величин максимальних модулів і шарів стоку весняного водопілля. Аналогічним чином надаються й ймовірності появи у багаторічному розрізі прогнозних характеристик весняного водопілля
(шарів стоку чи максимальних витрат води).
Зазначені карта-схеми полів очікуваних значень модульних коефіцієнтів шарів стоку або максимальних витрат води весняного водопілля суттєво уточнюють просторовий розподіл стокових
характеристик на розглядуваній території, яка
частково або повністю не висвітлена даними гідрометеорологічних спостережень.
В свою чергу, такі карта-схеми можуть бути
використані для оперативного довгострокового
прогнозування характеристик весняних водопіль
для будь-яких річок території (другий підхід).
По знятих для геометричних центрів водозборів
модульних коефіцієнтах випуск прогнозів самих
значень шарів стоку або максимальних витрат
води водопілля ведеться через помноження
очікуваних модульних коефіцієнтів на норми
цих гідрологічних характеристик, як
Ym  k m  Y0
або

Qm  k m  q0  F .

(16)
Важливою задачею дослідження є обґрунтування методики визначення середньобагаторічних характеристик весняного водопілля річок, по
яких відсутні часові ряди стокових спостережень. Для отримання середньобагаторічних
величин шарів весняного стоку таких річок
обгрунтовано карта-схему розподілу Y0 по
досліджуваній территорії, яку побудовано для
рівнинної території країни (при виключенні
впливу на шари стоку залісеності і заболоченості
басейнів) [7]. При цьому величини Ym встановлюються за рівнянням

Y0  (Y0 ) êàðò  k ë ká ,

(17)

де (Y0 ) êàðò - значення норм шарів весняного
стоку, які зняті з відповідної карта-схеми для
геометричних центрів водозборів, мм.
При цьому значення коефіцієнтів впливу залісеності ( f ë , %) і заболоченості водозборів
( f á ,%) на середньобагаторічні величини шарів
стоку визначаються за рівняннями
та
k ë  1   ë lg( f ë  1)
(18)
k á  1   á lg( f á  1)
де  ë та  á – коефіцієнти, які дорівнюють
0,070 і 0,081, відповідно.
Відповідність розрахункових значень Y0
вихідним даним по шарах стоку весняного
водопілля характеризується кутом регресії на
рівні одиниці та тісноті зв’язку r  0,96 (при
середньоквадратичній похибки розрахункових за
часовими рядами спостережень середньобагаторічних величин шарів весняного стоку Y0 =
12%).
Розрахунок величин середньобагаторічних
максимальних витрат води водопіль або їх
модулів
для річок з короткими рядами
спостережень або для тих,
по яких
спостереження взагалі не ведуться, відбувається
в рамках моделі типового редукційного
гідрографу, автором якої є Гопченко Є.Д. 8, у
вигляді
qo  qo  (t p / To ) F  r ,
(19)
де

q0 –

середньобагаторічний
3

модуль
2

максимальної витрати води, м /(скм ); q0 –
середньобагаторічний модуль максимальної
витрати води схилового припливу, м3/(скм2);
трансформаційна
функція
 (t p / T0 )
розпластування повеневих хвиль під впливом
руслового добігання;  F - коефіцієнт руслозаплавного регулювання; r – коефіцієнт
трансформації водопіль під впливом озер і
водосховищ руслового типу.
В рамках типізованих гідрографів
схилового стоку 8

q0  0,28

n 1 1
Y0 ,
n T0

(20)

де (n  1) / n - коефіцієнт нерівномірності
схилового припливу у часі, отримано рівним 8,1;
Y0 – середньобагаторічний шар стоку весяного
водопілля, мм, який встановлюється відповідно
(17) і (18).
Визначення тривалості припливу води зі
схилів до руслової мережі Ò0 , год, (через відсутність спостережень за схиловим стоком) відбу-
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вається числовим шляхом за методом, запропонованим Є.Д. Гопченком в рамках розрахункової
формули максимального стоку (19). Одержані у
другому наближенні величини тривалості схилового припливу картовані, але при виключенні
впливу на Ò0 залісеності і заболоченості басейнів [7]. Встановити значення Ò0 , використовуючи карта-схему, можна за рівнянням
(21)
T0  (T0 )êàðò  k ë ká ,
де (Ò0 ) êàðò - значення тривалості силового
припливу, які зняті з відповідної карта-схеми для
геометричних центрів водозборів.
Значення коефіцієнтів впливу залісеності ( f ë ,
%) і заболоченості водозборів ( f á ,%) на тривалість схилового припливу визначаються за рівняннями
k ë  1  ë  lg( f ë  1)
та

ká  1  á  lg( f á  1) ,

(22)

де  ë  та  á  - коефіцієнти, які дорівнюють
0,37 і 1,23, відповідно.
Розрахунок
трансформаційної
функції
 (t p / T0 ) відбувається при встановленному для
рівнинної території України
0  t p  T0 за рівнянням 8

співвідношенні
n

 tp 
m 1
  ;
 (t p / T0 )  1 
(n  1)( m  n  1)  T0 

(23)

де t p – тривалість руслового добігання, год;
m – показник степені в рівнянні кривої ізохрон,
m =1,0 (в діапазоні водозбірних площ 2000-5000
км2); n – показник степені в рівнянні редукційного гідрографу схилового припливу, n =0,14.
Визначення тривалості руслового добігання
t p здійснюється за формулою

t p  L / Vä ,

(24)

де L – гідрографічна довжина водотоку (відстань від найдальшої точки водозбору), км; Vä –
швидкість добігання, км/год, для визначення якої
використовується формула

Vä  a2  F  2  I 0,33 ,

(25)
де à2 – швидкісний параметр;  2 - площадний параметр; I – середньозважений ухил
річки, о/оо. Значення параметрів à2 і  2 приймаються за таблицею в [7].
За відсутності даних про середньозважені
ухили річок та їх гідрографічні довжини, встановленні залежності цих характеристик від площ
річкових водозборів.

Щодо коефіцієнта русло-заплавного регулювання  F в (19), то його можна визначити з (19),
а потім узагальнити в залежності від розмірів
водозборів. Для рівнинної території України
одержане рівняння [7]

 F  e 0,18 lg( F 1) .

(26)
За рекомендаціями нормативного документу
СНіП 2.01.14-83 [6] для урахування впливу на
максимальний стік весняного водопілля озер і
водосховищ може використовуватися формула
r  1 (1  Cfîç ) ,
(27)
де f îç – середньозважена озерність; Ñ – емпіричний коефіцієнт, який встановлюється в залежності від величини Y0 .
Порівнювальний аналіз розрахованих за моделлю типових редукційних гідрографів величин
максимальних модулів стоку весняного водопілля ( q0 ) з вихідними даним по q0 на рівнинних
річках України показав, що точки розташовані на
лінії рівних значень з коефіцієнтом кореляції
r  0,92 (при q  16%). Це дає можливість
0

визначення цієї характеристики для будь-яких
водозборів річок, навіть за відсутності стокових
спостережень на них.
При оцінці ефективності та якості методики
довгострокових прогнозів шарів стоку і
максимальних витрат води весняного водопілля
для річок, по яких відсутні часові ряди
спостережень обгрунтовані рівнянння для
встановлення допустимої похибки прогнозів у
вигляді:
- для шарів весняного стоку в залежності від
географічної широти водозборів річок

äîï  1,95(î  î  )  18 ;

(28)
- для максимальних витрат води весняного
водопілля в залежності від розмірів річкових
водозборів
äîï  0,0147  F .
(29)
Розглядаючи ефективність методики територіально-загальних довгострокових прогнозів
шарів стоку і максимальних витрат води весняного водопілля як для невивчених в гідрологічному відношенні рівнинних річок України, здійснено перевірку прогнозної методики для періоду 2001- 2010 рр.
При цьому для складання перевірних прогнозів шарів стоку і максимальних витрат води весняного водопілля, були використані середньобагаторічні їх величини в (16), які одержані за методикою, що наведена вище – шари стоку за карта-схемою розподілу по території при використанні рівнянь (17) і (18), а максимальні витрати
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води – за моделлю типових редукційних гідрографів за (19) з рекомендаціями по визначенню
його складових за (20)-(27). Слід зазначити, що
середньобагаторічні стокові величини прийняті в
методиці за базовий період (станом на 2000 р.).
Враховуючи кліматичні зміни при підвищенні
температур повітря, особливо у зимові місяці,
зменшенні снігонакопичення і глибин промерзання ґрунтів, встановлено, що часові тенденції
шарів стоку та максимальних витрат води весняного водопілля для річок розглядуваної території
мають убутний характер [9]. Це в свою чергу
впливає й на багаторічні величини цих характеристик. В роботі пропонується вводити регіональні коефіцієнти до зменшення водності річок у
весняний період року.
Здійснивши перевірні довгострокові прогнози
шарів стоку та максимальних витрат води весняного водопілля (2001-2010 рр.) як для невивчених річок в межах рівнинної території України
були отримані близькі результати по перевірених
прогнозах цього періоду, що виконані по фактичних значеннях середньобагаторічних стокових
величин. Так, для басейну Дніпра забезпеченість
перевірних прогнозів шарів весняного стоку на
різні дати їх складання коливається в межах 8487%, а при перевірці їх як для невивчених річок
території – 77-82%. Прогнозі забезпеченості для
максимальних витрат води водопіль відповідно
складають - 91-92% та 85-89%.
Висновки. Обґрунтовано методику для територіально-загальних довгострокових прогнозів
характеристик весняного водопілля річок, невивчених у гідрометеорологічному відношенні, при
визначенні стокоформуючих чинників водопіль і
середньобагаторічних стокових величин прогнозної схеми шляхом регіональних узагальнень.
Здійснена перевірка методики довгострокових
прогнозів шарів стоку та максимальних витрат
води весняних водопіль як для невивчених річок
території (в період 2000-2010 рр.) показала задовільні для практики гідропрогнозів результати.
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Для деяких річок України методика використовується в виробничій діяльності Українського
гідрометцентру, регіональних гідрометеорологічних центрів у вигляді програмних прогностичних комплексів.
Список літератури
1. Комаров В.Д. Долгосрочный прогноз весеннего
стока рек черноземной зоны ЕТС на основе территориально общих зависимостей. – Л.: Гидрометеоиздат,
1955. - 74 с.
2. Кочелаба Е.И., Окорский В.П., Соседко М.Н. Математическое моделирование процессов формирования половодного стока на территории Полесья с учетом оттепельных явлений // Труды УкрНИГМИ . –
1990. – Вып. 235. – С.3-18.
3. Змиева Е.С., Климова В.В. Долгосрочный прогноз
максимального весеннего стока//Труды Гидрометцентра СССР. – 1983. – Вып. 265. – С. 3-16.
4. Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Шакірзанова Ж.Р. Розрахунки та довгострокові прогнози характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р.
Прип’ять: монографія. Одеса: Екологія, 2011. – 336 с.
5. Шакірзанова Ж.Р. Методика довгострокового прогнозування характеристик весняного водопілля річок
Причорномор’я в умовах обмеженості даних гідрологічних спостережень // Культура народов Причерноморья. – 2011. – №207. – С.161-165.
6.Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. СНиП 2.01.14-83. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 448 с.
7. Гопченко Є.Д., Шакірзанова Ж.Р. Територіальне
узагальнення базових величин прогнозної схеми характеристик весняного водопілля для рівнинних річок
України //Вісник Одеського державного еко-огічного
університету. – 2011. – Вип.12 – С.149-160.
8. Гопченко Е.Д., Овчарук В.А. Формирование макимального стока весеннего половодья в условиях юга
Украины: монографія. – Одесса, ТЭС, 2002. – 110 с.
9. Гопченко Є.Д., Шакірзанова Ж.Р. Довгострокове
прогнозування характеристик весняного водопілля на
рівнинних річках України в умовах сучасних змін
клімату // Україна: географія цілей та можливостей.
Зб.наук.праць. – Н.: ФОН «Лисенко М.М.», 2012. –
т.ІІІ. – 2012. – С.28-32.

Шакирзанова Ж. Обоснование методики долгосрочных прогнозов максимального стоку весеннего
половодья при недостаточном количестве или отсутствии гидрометеорологических наблюдений.
Предложена новая методика территориально-общих долгосрочных прогнозов максимальных расходов воды
и слоев стока весеннего половодья на равнинных реках, которая впервые позволит составлять гидрологические прогнозы для рек при отсутствии временных гидрометеорологических рядов наблюдений на них.
Ключевые слова: территориально-общие прогнозы, отсутствие гидрометеорологических наблюдений, пространственное обобщение

Shakirzanova J. Background methods of long-term forecast of maximum runoff of spring flood with insufficient number or without of hydrometeorological observations. Offered the new method of territorial-general of
long-term forecasts of maximum water discharge and runoff of spring flood for the flat rivers, which allows the first
time to make hydrological forecasts for rivers with the absence of time series of hydrometeorological observations
on them.
Key words: territorial-general forecasts, absence of the hydrometeorological observations, spatial generalization
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ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ
УДК 796.51-057.875
РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МОЛОДІ М. ЧЕРНІВЦІ

Андрусяк Н.С.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проаналізовано рекреаційну діяльність молоді м. Чернівці. Визначено рекреаційні середовища повсякденного,
тривалого та епізодичного відпочинку. Визначено інтеграційну структуру рекреаційних видів діяльності молоді та
побудовано рейтингову структуру моделей рекреаційної поведінки.
Ключові слова: рекреаційна діяльність, рекреаційне середовище, повсякденна, тривала та епізодична рекреація.

Постановка проблеми. Відомо, що приблизно 73% молоді України здійснюють процеси
життєдіяльності в містах, причому 59% живе у
великих містах, і лише 27% мешкають в селах з
відносно сприятливим екологічним мікрокліматом.
У зв’язку із цим сільська молодь в три рази менш
схильна до захворювань. У них також значно
менший відсоток токсичних, алергійних захворювань, хвороб, пов’язаних з обміном речовин. Міське
середовище, на відміну від сільського, стає все
більш небезпечним для молоді, про що свідчить
статистика дорожньо-транспортних випадків. Не
менше тривожною є статистика злочинності серед
молоді. За останні роки вона значно зросла.
Організація зайнятості молоді в міському середовищі стає серйозною проблемою [2, 4]. Усі
негативи впливу міського середовища може
нейтралізувати спеціально утворене рекреаційне
середовище. В даний час воно складається із цілої
системи об’єктів обслуговування, призначених для
організації рекреаційної діяльності молоді. Саме
тому, метою статті є дослідження рекреаційної
діяльності та визначення видів рекреаційних
середовищ молоді м. Чернівці.
Аналіз останніх досліджень. Рекреаційна
діяльність різних вікових категорій населення
досліджується та аналізується не тільки з позицій
рекреаційної географії, а і з поглядів психології та
педагогіки, фізкультурно-оздоровчої діяльності,
містобудування та планування розміщення
рекреаційних площадок та зон урбанізованих
територій. Проте найбільшу увагу науковці
приділяють дослідженню рекреаційної діяльності
молоді з метою підвищення інтересу до фізичнорухової рекреаційної активності (заняття спортом
та активними видами туризму) [1,2,3,4,5].
Методика досліджень. Наша увага зосереджена на дослідженні сучасного стану
рекреаційної діяльності молоді м. Чернівці для
подальшого аналізу системи рекреаційних ресурсів,
пропозиції на ринку рекреаційних послуг та
рекреаційного сервісу. Дослідження рекреаційних

уподобань молоді здійснювали шляхом методу
анкетування та інтерв’ювання із застосуванням
методики дослідження рекреаційного середовища
молоді Сокільської О.С. [4]. Головним чином
вивчалися середовища повсякденного, періодичного, епізодичного, тривалого відпочинку та
інтеграційна структура рекреаційних видів
діяльності молоді м. Чернівці.
Виклад основного матеріалу. Рекреаційна
діяльність молоді являє собою сукупність занять
для організації відпочинку або проведення вільного
часу в міському середовищі. Вона спрямована на
розвиток фізичних сил, підвищення рівня емоційного стану, оздоровлення, розвиток особистих
якостей, надбання певних знань, навичок та іншого.
Характер прояву обумовлений передусім віковими
рекреаційними потребами молодих людей.
Відомо, що рекреаційне середовище з врахуванням вікової та соціальної градації молоді має
чітку просторову локалізацію та часові параметри.
Так, повсякденний відпочинок цієї категорії
населення здійснюється переважно по місту
проживання в мікрорайонах, житлових кварталах.
Хронологічний термін рекреаційної діяльності 240
днів. У м. Чернівці у житловій забудові практично
відсутні рекреаційні території для молоді, крім
торгівельно-рекреаційних та спортивних комплексів, паркових зон. Але їх зведення вирішується
на традиційному рівні, без врахування специфіки
проектування та перспективних тенденцій в галузі
благоустрою. Обмежено також спектр рекреаційного обслуговування періодичного та епізодичного відпочинку молоді. У м. Чернівці до таких
об’єктів належать молодіжні театри (літній театр
розміщений у парковій зоні), палаци культури,
філармонія та ін.
В цілому, вивчення досвіду організації дозвілля
молоді дає підставу зробити висновок про те, що
в практиці проектування рекреаційного середовища
для цієї категорії населення та його подальшій
експлуатації недостатньо враховуються рекреаційні потреби молодих людей у залежності від
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вікових, соціальних та професійних особливостей.
Не приділяється належної уваги питанням
архітектурно-планувальної організації рекреаційних
просторів у залежності від характеру здійснення
рекреаційних процесів. Рекреаційне середовище
для молоді являє собою складну просторову
систему, яка включає різні території, заклади та
комплекси закладів, побудов та обладнання, окремі
точкові об’єкти природного та урбанізованого
характеру і елементи транспортних комунікацій, а
також сукупність відношень (соціальних, функціональних і т.п.), які забезпечують повні, своєчасні
та якісні умови проведення відпочинку в міському
середовищі та за його межами.
З врахуванням часових та територіальних
параметрів Сокільською О.С визначено 4 види
рекреаційного середовища для молоді: I середовище повсякденного відпочинку; II середовище періодичного відпочинку; III середовище епізодичного відпочинку; IV середовище тривалого відпочинку молоді. Указані
середовища відповідно мають чітку просторову
локалізацію: мікрорайон, житловий квартал (I);
центр житлового району (II); центр міста (III); за
мережами міста (IV). Зазначені рекреаційні простори
повинні формуватися із врахуванням трьох складових
блоків у взаємозв’язку: “рекреант” -”діяльність” ”середовище” [4]. Формування середовища дозвілля
для молоді у взаємозв’язку блоків характерно для
рекреаційних територій всіх рівнів.
Рекреаційна діяльність неоднорідна за своїм
складом. Установлено, що її інтеграційна структура
складається з таких видів діяльностей: ігрової
(комп’ютерні ігри, настільні ігри, інтелектуальні
ігри, вікторини, конкурси і т.п.), фізкультурнооздоровчої (футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс, боротьба, плавання, великій теніс та ін.),
художньо-просвітлювальної (відвідування театрів,
виставок, музеїв, музикальні, театральні зайняття
та ін.), трудової (праця на садової ділянці, заняття
пов’язані з технікою, ремонт або виготовлення
будь-яких предметів), навчальної (читання
літератури, вивчення нового в галузях знання, які
цікавлять, колекціювання, і таке інше), продуктивної (зайняття образотворчим або прикладним
мистецтвом, конструювання, моделювання та ін.),
моторної (їзда на велосипеді, мотоциклі, автомобілі) [1, 4].
Дослідження організації рекреаційної діяльності молоді та підлітків досить важлива, оскільки саме
вони становлять більшу частину споживачів
місцевого ринку рекреаційних послуг. Маємо на увазі
короткочасну рекреацію, що триває до 24 годин.
Повсякденний відпочинок сприймається
молоддю м. Чернівці як відпочинок після навчання
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а)

б)

в)
Рис. 1. Середовище повсякденного (а), періодичного
(б) та епізодичного (в) відпочинку молоді м. Чернівці

та роботи. Близько 70% рекреантів проводить його
в межах місця проживання і 30% у центральній
частині міста, як правило це підлітки (рис. 1 а).
Середовище періодичного відпочинку кожен
із рекреантів розуміє по різному. Під періодичним
відпочинком розуміємо проведення вільного часу
періодично, тобто час від часу, або щовихідних,
через день. Дана категорія опитаних відпочиває
перважно у центральній частині міста (парки,
свери, кінотеатри, кафе) – 60 %, частина виїджає
за межі міста – 28 %, проте 12% проводить вільний
час в межах житлового кварталу (рис.1б ).
Локалізація епізодичного відпочинку підлітків
та молоді зосереджена у центральній частині міста
– 13 % та за межами міста - 87 %. Це пов’язано із
тим, що епізодично у місті проводять свята,
фестивалі та конкурси. Очевидно, що міське
населення намагається потрапити на такого роду
події. Проте, містяни втомлюються від міського
ритму життя і намагаються якомога частіше
відпочивати на природі, за межами міста (рис. 1 в).
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Таблиця 1
Рекреаційні заняття підлітків та молоді м. Чернівці

Для вас відпочинок це Розваги
Час для покращення стану здоров’я
Час для культурного збагачення
Час проведений вдома (телебачення, комп’ютер)
Проведення часу в колі сім’ї, друзів
Подорожі, поїздки за місто
Вільний час для хоббі та інтересів
Байдикування

Підлітки, %
38 (І)
11
3,5
9
14,5 (ІІІ)
21 (ІІ)
2
1

Молодь, %
24 (ІІ)
7
2
3,5
16,5 (ІІІ)
29,5 (І)
16
1,5

Таблиця 2
Моделі рекреаційної поведінки підлітків та молоді
№ п/п
І

ІІ
ІІІ

ІV

V

VI

VII

Моделі рекреаційної поведінки підлітків
Розважально - «тусовочна» - відвідування барів,
дискотек, ресторанів, зустріч з друзями поза
домом
Туристична - подорожі, поїздки за місто
Сімейно-орієнтована - проведення часу в колі
сім'ї, домашній дозвілля (перегляд телевізора,
комп'ютерні ігри, читання газет, журналів,
прослуховування радіопрограм та ін)
Фізкультурно - спортивна – час для відновлення
здоров'я , заняття
спортом , фізкультурою
Пізнавально - інтелектуальна -відвідування
театрів, виставок, музеїв, концертів класичної
музики
Творча - включає ті види рекреаційної діяльності,
які дозволяють реалізовувати творчий потенціал,
спрямовані в основному на самореалізацію,
самовираження (конструювання, в'язання, шахи,
музика, худ. творчість, хобі)
Пасивна модель - передбачає небажання
займатися жодним видом діяльності при виборі
рекреаційної активності, переважає
«байдикування» будь-якому активному виду
рекреації

Тривалий відпочинок молоді та підлітків
базується на територіях, які призначені для
лікувально-оздоровчого виду рекреації. Як правило
це туристичні бази та лікувально-рекреаційні
комплекси (санаторії та пансіонати), оздоровчі
табори та літні школи. Багато молоді намагається
провести відпустки та канікули подалі від міста
на морському узбережжі, або поблизу річок та
озер. Оскільки відпочинок характеризує рекреаційні результати, то запропонована в система
показників включала питання, що складається з 8
визначень відпочинку, відповіді респондентів
занесені у таблицю 1.
За наведеними даними можна визначити
пріорітетні моделі рекреаційної поведінки підлітків та
молоді. Для кожної групи ми визначили по 7 моделей
рекреаційної поведінки в залежності від їх уподобань.
Як видно із таблиці фізкультурно-спортивна
модель рекреації поступається місцем іншим

Моделі рекреаційної поведінки молоді
Туристична

Розважально-тусовочна
Сімейно-орієнтована

Творча

Фізкультурно-спортивна

Пізнавально-інтелектуальна

Пасивна

моделям, що обумовлено рядом факторів, таких
як: неоднозначність вибору спортивно-рекреаційних заходів як для підлітків, так і для молоді;
не підготовленість до фізичних навантажень;
незацікавленість у спорті; бажання брати участь
в ігрових видах спорту (наприклад, боулінг,
більярд).
Пасивна позиція у виборі та проведенні
відпочинку пов’язана із завантаженістю навчанням,
а також з небажанням шукати можливості для
досягнення цілей відпочинку. Найбільшою популярністю у молоді користуються: поїздки на природу
(49 %), проведення часу в гостях (42 %), відвідування дискотек, танцювальних клубів (38 %).
Висновки. Проведене дослідження ілюструє
основні компоненти рекреаційних моделей молоді
м. Чернівці. До них належать кілька стадій
локалізації рекреаційних переваг: мікролокалізування - така рекреаційна діяльність, яка заснована
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на одному рівні (наприклад, розваги та домашнє
дозвілля - в межах одного рекреаційного простору
міста); макролокалізування – рекреаційна
діяльність, сконцентрована навколо всіх рівнів
(наприклад, розваги, домашнє дозвілля, подорожі
- в межах поза міського та міського рекреаційного
простору); мезолокалізування – припускає
концентрацію навколо декількох рівнів в різних
конфігураціях (наприклад, розваги, міські та
заміські прогулянки, екскурсії). Рекреаційна
діяльність вимагає участі спеціалізованих турфірм.
Очевидно, що організована рекреація за участю
турагенств і туроператорів зручніше як для міста,
так як приносить дохід у вигляді податків, так і
для батьків підлітків, молоді оскільки спрощує
процедуру організації відпочинку (оформлення
документації, супровід дітей та підлітків досвідченими педагогами, вожатими, організація
проживання та харчування і т. д.). Отже, організація і проведення рекреаційних заходів, в структурі
як підліткового так і молодіжного відпочинку,
повинна здійснюватися із урахуванням рекреаційних переваг, економічних можливостей та індивідуального здоров’я молоді. Під впливом перерахованих факторів відбуватимуться суттєві зрушення
у використанні вільного часу та рекреаційній
поведінці молоді. Вагому роль у організації

рекреаційної діяльності молоді м. Чернівці та
популяризації туристично-краєзнавчої діяльності
відіграють туристські самодіяльні організації
(туристично-краєзнавчі клуби, секції, гуртки).
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Андрусяк Н.С. Рекреационная деятельность молодежи г. Черновцы Проанализировано рекреационную деятельность
молодежи г. Черновцы. Определены рекреационные среды повседневного, длительного и эпизодического отдыха.
Определено интеграционную структуру рекреационных видов деятельности молодежи и представлено рейтинговую
структуру моделей рекреационного поведения.
Ключевые слова: рекреационная деятельность, рекреационная среда, повседневная, длительная и эпизодическая
рекреация.
Andrusyak N. The recreational activities of young people of Chernivtsi. The recreational activities of young people of
Chernivtsi have been analyzed. The recreational environment daily and occasional long rest was determined. The integration
structure of young people recreational activities was defined and rating structure models of recreational behavior have been
built.
Key words: recreational activities, recreational environment, daily, long and episodic recreation.
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УДК 911.3:338.483(477)
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Атаманюк Я. Д.
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Рекреаційна інфраструктура розглядається у даній роботі як частина рекреаційної індустрії, яка є основою розвитку
господарства регіону. Запропоновано основні засади стратегії підвищення конкурентноспроможності рекреації ІваноФранківської області.
Ключові слова: рекреаційна інфраструктура, рекреаційна індустрія, регіон

Вступ. В сучасних ринкових умовах при
високому рівні конкуренції ефективний розвиток
рекреаційної індустрії можливий при розвиненій
інфраструктурі.Позиції сталого розвитку регіону
вимагають орієнтації на довгострокове співробітництво всіх учасників ринку – підприємств
розміщення, харчування, організації дозвілля,
перевізників, а також менеджерів, маркетологів та
відповідних державних служб.Надзвичайно
динамічний розвиток рекреаційної індустрії
потребує модернізації та подальшого нарощування
найрізноманітніших складових рекреаційної
інфраструктури. Тільки такий підхід здатний
створити сприятливі умови для ефективного
використання наявного в регіоні рекреаційного
потенціалу та формування конкурентоздатного,
інвестиційно привабливого рекреаційного продукту.
Рекреаційна індустрія, як специфічна система,
являє собою складне утворення. Як ціле вона
постає у відносинах з оточуючим середовищем:
політичним, економічним, соціальним, географічнимтощо (рис. 1).
Зовнішній світ активно впливає на рекреаційну
діяльність, в одних випадках відкриваючи перед
нею широкі можливості, в інших - загрожуючи
новими небезпеками. Виступаючи складовою
господарського комплексу Івано-Франківської
області, рекреація в регіоні перш за все покликана
вирішувати важливі соціальні завдання, пов’язані
з вихованням, оздоровленням та освітою рекреантів, розширенням їх кругозору.
Слід пам’ятати, що рекреація є не просто
частиною економіки області, а складає основу її
господарської системи.Отже, виникає необхідність
здійснення комплексних наукових досліджень
функціонування рекреаційних систем. В цьому
аспекті інтегрування наукового знання, вдосконалення
існуючих і розробка нових методів дослідження є
необхідними умовами наукового підходу раціоналізації
використання рекреаційних ресурсів та формування
рекреаційної інфраструктури.
Обрана наукова проблематика безумовно
вплинула і на вибір регіону дослідження – території

Івано-Франківської області, яка відзначається
невідповідністю існуючої ситуації в дослідженні
рекреаційної інфраструктури перспективам
розвитку тут потужної рекреаційної індустрії.
Вихідні передумови. На законодавчому
рівні термін «рекреаційна інфраструктура»
визначений Положенням про рекреаційну діяльність у межах територій та об'єктів природнозаповідного фонду Українияк«сукупність засобів
забезпечення організації та здійснення рекреаційної
діяльності (шляхи сполучення, заклади/місця
розміщення і харчування, транспортні засоби,
еколого-освітні центри, елементи рекреаційного
благоустрою тощо)»[1]. Словник іншомовних
соціокультурних термінів подає трактування
інфраструктуристосовно до соціокультурного
життя суспільства як сукупність її складових
частин, служб, товариств, споруд, необхідних для
нормального функціонування системи [2].На наш
погляд, інфраструктура в рекреаційній індустрії
представлена сукупністю суб’єктів та об’єктів, які
забезпечують формування рекреаційного продукту та обслуговування рекреантів.
Як стверджує О. О, Любіцева, специфіка послуг
ускладнює процес їх просування на ринок, ціноутворення, збільшує конкуренцію[3]. Територіальну
спеціалізацію та диференціацію рекреаційних послуг,
рівень організації споживання забезпечує рекреаційна
інфраструктура, яка на рівні із рекреаційним
потенціалом території формує послугу (рис. 2).
Особливої уваги заслуговують питання
структурування рекреаційної інфраструктури. В. О.
Онопрієнко виділяє рекреаційно-виробничу,
рекреаційно-побутову, функціонально-спеціалізовану та культурно-історичну інфраструктуру
[4]. Долгопола Г.Є., Коробейникова Я.С. поділяють
туристичну інфраструктуру на основну та
виробничу[5]. Вважаємо, що загалом рекреаційну
інфраструктуру можна поділити на спеціалізовану
(заклади розміщення, харчування та транспортування туристів тощо) та загальну (транспортні
шляхи, засоби комунікацій, заклади культури та
охорони здоров’я тощо).
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Рис. 1. Структура зовнішнього середовища

Рис. 2. Зв'язок рекреаційної інфраструктури з іншими
елементами ринку рекреаційних послуг
Таблиця

Туристичні потоки, осіб
Роки

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Кількість туристів,
обслугованих
суб'єктами
туристичної
діяльності України –
усього1
30104
30443
44406
54099
58378
169890
326276
1268923
595031
511397
53333
59327
110162
77666

Із загальної кількості туристів:
іноземні
туристи

3401
3094
3490
4270
2559
20089
8621
1072
1739
2222
4528
3256
3171
5750

Значну увагу теоретичним та методичним
основам формування рекреаційної інфраструктури
приділяли також О.О.Любіцева, Н.М. Сажнєва,
І. Смаль, П. О. Масляк, В.Кравців, М. Долішній
та інші. Віддаючи належне існуючим науковим
напрацюванням, слід зазначити, що на сьогоднішній
день недостатньо досліджені організаційноекономічні засади інфраструктурного забезпечення сталого розвитку рекреаційних регіонів.
Метою здійсненого дослідження стало
краєзнавче вивчення особливостей функціонування
та перспектив розвитку рекреаційної інфраструктури регіону на прикладі території ІваноФранківської області.
Виклад основного матеріалу дослідження.За
даними Головного управління статистики в ІваноФранківській області туристичними підприємствами у 2013 році обслуговано 77666 туристів
та 337472 екскурсантів (табл.).

туристигромадяни
України,
які виїжджали
за кордон
1820
1984
3848
3013
3661
6789
5775
8752
9719
8135
8509
8816
9681
12025

Кількість
екскурсантів

внутрішні
туристи

24883
25365
37068
46816
52158
143012
311880
1259099
583573
501040
40296
47255
97310
59891

48960
86662
89980
94011
41211
66282
31706
521671
567972
521716
646465
341653
359994
337472

При цьому найбільша кількість туристів до
Івано-Франківської області приїжджає з метою
дозвілля, відпочинку (47%) та спортивного туризму
(45%). Все частіше Івано-Франківську область
відвідують туристи з метою службової чи ділової
поїздки та навчання (3 % загальної кількості).
Серед іноземних туристів переважали ті, хто
приїхав до Івано – Франківської області з метою
дозвілля, відпочинку і спортивного туризму та
незначна їх кількість перебувала у службовій,
діловій поїздці, з бізнесовою метою, або з метою
навчання. У внутрішньому туризмі переважна
більшість туристів приїхали в область з метою
спортивного туризму.
Про певні проблеми у розвитку рекреації в
області свідчить той факт, що кількість туристів
та екскурсантів постійно змінюється (таблиця 1) і
не дивлячись на окремі факти зростання показників, вцілому область не використовує свою
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потенційну ємність щодо прийому туристів. Це
свідчить перш за все про недостатній розвиток
рекреаційної інфраструктури, яка є основою
формування туристичної послуги.
Не дивлячись на те, що область займає
важливе місце у транспортному сполученні як
Карпатського регіону, так і України в цілому та
має добрі комунікаційні зв'язки із зовнішнім
середовищем, аналіз руху транспорту свідчить про
певні незручності для мешканців не тільки східної
та центральної України, а й для відвідувачів із
Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та
Угорщини, які перетинають західні кордони
автомобільним та залізничним транспортом.
Основними транзитно-туристичними осями
області є дві автомагістралі регіонального
значення. Одна із них зв’язує м. Івано-Франківськ
і найбільші промислово-адміністративні центри
області з м. Львів та м. Чернівці. Інша – це головна
транскарпатська автомагістраль південно-східної
половини Карпатського регіону держави, яка через
Яблуницький перевал зв’язує м. Івано-Франківськ
з Румунією, Угорщиною і Словаччиною. Крім того
вона з’єднує між собою найпопулярніші гірські
курорти Івано-Франківської і Закарпатської
областей. Мережа доріг дає змогу охопити
кільцевими екскурсійно-туристичними маршрутами понад 2/3 природних та історико-культурних
пам’яток області; сприяє розвитку автомобільного
туризму та формуванню кільцевих авто-маршрутів
по області, зокрема – „Прикарпатське кільце”
(Івано-Франківськ – Яремче – Верховина – Косів
– Коломия – Івано-Франківськ).
Щодо придорожньої інфраструктури, то на
початку 2012 року в області функціонувало 125
автозаправних станцій, які в основному забезпечені
об’єктами сервісного та торгівельного обслуговування. В області практично не розвинута мережа
мотелів та придорожніх закладів. Не передбачені
паркувальні майданчики для автомобільного
транспорту на шляхах туристичного значення,
невпорядковані і відсутні місця для паркування при
об’єктах туристичного відвідування, а також в
місцях панорамного огляду краєвидів. Більшість
наявних дорожніх знаків та вказівників не
враховують потреби іноземних туристів, що
подорожують автошляхами області, оскільки
подаються виключно українською мовою. Відсутність вказівників та дорожніх туристичних
знаків до об’єктів сервісного та туристичного
обслуговування не сприяє та не полегшує
пересування туристів на автомобільному транспорті дорогами області.
Область характеризується відносно високою
щільністю та загальною експлуатаційною довжи-
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ною залізничних шляхів (на 2011 рік загальна
протяжність залізниць становила 495,6 км).У 2006
році започатковано сполучення рейковим автобусом за маршрутом Львів-Ворохта. В області
проведено капітальний ремонт та реставрацію
залізничних вокзалів в окремих містах, однак
відчувається гостра необхідність оновлення
рухомого складу, ступінь його зносу складає 65%,
значна частина його застаріла фізично і морально.
Міжнародний аеропорт „Івано-Франківськ”
має аеродром із злітною смугою завдовжки 2500
м, обладнаний для прийому і обслуговування
літаків за першою категорією ІКАО, зокрема
таких, як Боїнг-767, Іл-62, Ту-154, Іл-76, Ту-134, Як42 і класами нижче, а також гвинтокрилів всіх
типів. Потужності Івано-Франківського аеропорту
не використовуються належним чином. В області
розташовані летовища та аеропорти місцевого
значення, а саме у містах Коломия, Косів, Снятин,
Городенка, які можна в перспективі використовувати у туристичних цілях.
У галузі зберігається позитивна тенденція
зростання обсягів послуг зв’язку, підвищення
ефективності діяльності відповідних підприємств.
Вирішенню проблеми телефонізації сприяє розвиток
стільникового (мобільного) телефонного зв'язку.
Необхідною передумовою задовільного
функціонування туристсько-рекреаційних закладів
є раціональна організація харчування. Харчування
в туристсько-рекреаційних закладах здійснюється
на власній базі. Всі без винятку санаторії, санаторіїпрофілакторії, пансіонати, будинки та бази відпочинку, лікувально-оздоровчі комплекси, дитячі
табори мають свої власні їдальні. Окрім цього, до
складу окремих об’єктів входять заклади харчування інших типів. Забезпеченість населення
об’єктами ресторанного господарства на 10 тис.
осіб становить 4 одиниці, 238 місць. Найкраще
забезпечений закладами харчування Надвірнянський (виключно за рахунок м. Яремче),
Калуський, Галицький та Тисменицький (за рахунок
м. Івано-Франківська) райони. Найбільше розвинута
мережа підприємств ресторанного господарства у
містах Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Яремче.
Найбільша кількість місць на 1000 мешканців
припадає у м. Яремче, дещо поступаються
Тлумацький, Калуський та Галицький райони.
Розвиток культури і мистецтва Прикарпаття
тісно пов'язаний з історією й діяльністю обласних
установ та мистецьких закладів. На сьогодні в
області нараховується 723 заклади культури
клубного типу, 56 дитячих шкіл естетичного
виховання, 5 театрально-концертних установ, 12
державних і 70 громадських музеїв, 4 театри,
обласна філармонія.
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Активно діють в області музеї. В 11 державних
і 76 громадських музеях області зберігається майже
190 тис. експонатів. Активізується пошукова та
дослідницька робота музейних закладів. В практику
роботи музеїв поступово впроваджується організація
міжнародних науково-дослідних експедицій, обмін
досвідом музейної роботи.
Разом з тим вже давно назріла необхідність
втілення у діяльність музеїв сучасних інформаційних технологій, впровадження єдиної
уніфікованої системи музейної комп’ютерної
каталогізації, проектування автоматизованої
інформаційно-довідкової системи для користувачів,
призначеної для реалізації всього блоку облікових
і наукових знань, пов’язаних з формуванням
наукових паспортів на музейні пам’ятки; проведення фотофіксації музейних експонатів,
впровадження новітніх технологій реставрації та
консервації музейних експонатів.
Проблемою функціонування музеїв ІваноФранківської області, крім вище вказаних, є слабке
рекламне забезпечення. Створення інформаційних
щитів, буклетів могло б значно підвищити інтерес
рекреантів до даного виду культурних закладів.
Загалом, театральне мистецтво області має
значні традиції, тобто може стати реальною базою
рекреації при умові його комплексного використання з іншими видами. Істотним чинником
використання є сезонність функціонування
(театральний сезон триває з грудня по березень)
та стаціонарність. Гастролі інших театрів теж
відбуваються переважно в приміщенні музичнодраматичного театру.
По новому в сучасних умовах постала проблема
побутового обслуговування туристів та рекреантів.
Мережа державних та колективних ремонтних
майстерень, комбінатів побутових послуг не
задовольняє вимоги рекреаційного господарства
області. До цього призвели значна скупченість
закладів рекреації на порівняно малих територіях,
віддаленість рекреаційних об’єктів від центральної
частини населених пунктів, де в основному
знаходяться заклади побутового обслуговування,
низька якість послуг, що надаються.
В межах провідних рекреаційних комплексів
створюється власна система побутового обслуговування рекреантів, щоправда за “курортними” цінами.
На території Івано-Франківської області
туристсько-рекреаційне господарство спирається
на потужну матеріальну базу: 378 закладів
проживання, оздоровлення та відпочинку можуть
одноразово вмістити 12468 відпочиваючих.
Заклади розміщення Івано-Франківської області
як вагомий ресурс рекреаційного господарства
території сьогодні важко оцінити однозначно,

119

оскільки економічний стан об’єктів дуже різний.
Мережа готельних закладів охоплює 12 районів
(окрім Тлумацького та Городенківського), тоді як
мотелі зосереджені лише на території Долинськогота Рогатинського районів, а туристичні
кемпінги, які користуються особливою популярністю у іноземних туристів відсутні зовсім. Слід
зауважити також, що якість послуг, які надаються
в готелях периферійної частини області, м’яко
кажучи, бажає кращого, тому на сьогодні
доцільним є удосконалення і покращення роботи
та матеріально технічної бази вже існуючих
готелів, а не будівництво нових.
Найвища пересічна кількість місць серед
закладів рекреації у санаторіях пояснюється
особливістю функціонування даних закладів.
Оскільки активна відпочинкова діяльність тут
здебільшого не ведеться, то на малій території
відбувається успішне оздоровлення та лікування
великої групи людей. Іншою причиною є те, що
переважна більшість санаторіїв збудовані в 70-их
– на початку80-их років XX ст., тобто в період,
коли економіка країни була настроєна на кількість
замість якості. Те ж стосується і пансіонатів з
лікуванням. Щодо територіальної структури
рекреаційних закладів розміщення, то вони
прив’язані до наявності відповідних природних умов
і ресурсів, тому не можуть бути розміщені
рівномірно, але ситуація, що склалася, не відповідає
природному рекреаційному потенціалу. Із 33
рекреаційних закладів 13 розміщено у межах
Яремчанської міської ради, 5 у Косівському районі
і 4 у м. Івано-Франківську. Відповідно до проведеної
оцінки природних ресурсів, дуже високу та високу
оцінку отримали Надвірнянський, Косівський,
Верховинський та Богородчанський райони, при
цьому на території Надвірнянського, якщо не
враховувати м. Яремче, немає жодного закладу, а
на території Верховинського – 1, який не функціонує за призначенням. Велика кількість місць у
туристських комплексах виправдана і пояснюється
способом ведення тут рекреаційного господарства.
Комплексність послуг вимагає відповідної кількості
рекреантів, які найповніше б ці послуги використовували.
Серйозною конкуренцією організованим
туристсько-рекреаційним закладам розміщення є
приватні квартироздавачі. Їх перевага у відносній
дешевизні житла, але з мінімумом зручностей.
Особливо цей процес поширений у межах Яремчанської міськради. В Яремчі, Ямні, Микуличині,
Татарові, Кремінцях, Ворохті, Яблуниці неорганізовані туристи та відпочиваючі часто користуються
послугами квартироздавачів. У сучасних умовах
такий стан речей є об’єктивним і закономірним,
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тому керівним інстанціям туристсько-рекреаційного та комунального господарства області
слід не заплющувати очей на дану проблему чи
боротися з квартироздавачами, а намагатися
узаконити їхню діяльність, привести її до цивілізованих норм.
Не дивлячись на певні проблеми, протягом
останніх років рекреаційна галузь в області
динамічно розвивається. Існуюча база закладів
розміщення дає можливість нарощувати лікувально-оздоровчі, туристичні, спортивні послуги,
в тому числі й для іноземних туристів. В цілому
найкраща ситуація у Тисменицькому (за рахунок
м. Івано-Франківська), Надвірнянському (за
рахунок м. Яремчі) та Косівському районах.
Зростає інтерес населення щодо зайняття
туристичною діяльністю. Якщо кількість ліцензованих туристичних підприємств області у 2005 році
складала 50, з них 14 туристичних операторів та
36 туристичних агентів, у 2007 році – туристичні
послуги надавали 80 ліцензованих туристичних
підприємств, з них 19 туроператорів, 61 турагент,
то станом на 01.01.2012 р. зареєстровано уже 116
суб’єктів туристичної діяльності, з яких 21
ліцензований туроператор, 88 працюють як тур
агенти і 7 займаються тільки екскурсійною
діяльністю. Аналіз організації туристичної
діяльності показує, що повними аутсайдерами при
цьому залишаються Тлумацький та Верховинський
райони, критична ситуація також в Рожнятівському,
Косівському, Снятинському, Галицькому та
Рогатинському районах.
Зарубіжним туризмом займаються 21 ліцензовані туристичні підприємств. Чисельність
іноземних громадян, яким були надані послуги у
Івано-Франківській області, налічує 5750 ос., лише
7,4 % від загальної кількості обслужених туристів.
Такий стереотип зберігатиметься і надалі, якщо
не будуть вирішуватися проблеми, пов’язані з
порядком в’їзду іноземних громадян, ускладненим
візовим режимом.
Свою соціально-економічну специфіку мають
гірські райони області. Проблему зайнятості, і як
результат низький рівень матеріального добробуту,
відплив працездатного населення та інші негативні
моменти можна вирішити за рахунок розширення
сфер зайнятості через розвиток інфраструктури.
Тут значну роль може відіграти сільський зелений
туризм. На даний час у області функціонує близько
758 садиб, які приймають туристів у 10 районах
та м.Яремчі.
Бальна оцінка в цілому рекреаційної інфраструктури області показала, що найскладніша
ситуація у Городенківському районі. Дуже високу
і високу оцінку отримали відповідно Надвір-
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нянський (за рахунок м. Яремче) та Тисменицький
(за рахунок м. Івано-Франківська) райони.
Висновки. Стратегія розвитку рекреаційної
індустрії повинна враховувати, що її ефективність
залежить від рівня інфраструктури регіону, її
здатності реагувати на вимоги ринку. Саме
інфраструктура є зв’язуючою ланкою між рекреаційним продуктом та споживачем (рекреантом).Безумовно, ефективність функціонування
та можливості рекреаційної інфраструктури
визначають рівень та якість рекреаційних послуг
та рекреаційного продукту. При цьому слід
пам’ятати, що хоч вплив зовнішнього середовища
і є незначний, його складові формують довгострокову перспективу розвитку інфраструктури, а його
динамічність вимагає детального аналізу.
Аналіз стану розвитку рекреаційної інфраструктури Івано-Франківської області свідчить, що
вона забезпечує певний рівень задоволення
соціально-побутових потреб населення та рекреантів. Разом з тим, майже за всіма показниками її
розвиток відстає від нормативних. Особливо
відчутним це відставання є у сфері побутових
послуг, громадського харчування, розвитку
системи комунікацій.
Потребують особливої уваги питання, які
посприяють формуванню позитивного іміджу
рекреаційного регіону:
інфраструктурне забезпечення модернізації
рекреаційної індустрії, що сприятиме підвищенню
якості рекреаційних послуг, зниженню соціальної
напруги, збільшенню надходжень до місцевого
бюджету тощо;
запровадження регіонального підходудо
інвестування розвитку рекреаційної інфраструктури, який передбачає різні механізми
інвестування в залежності від обсягів залучених
фінансових ресурсів та інвестиційного попиту;
визначення чітких правил ведення інвестиційного
бізнесу у рекреаційній сфері регіону.
переорієнтація у процесі розвитку підприємств
рекреаційної інфраструктури на маркетинг,
вивчення конкурентів, оцінка ризиків та розробка
стратегії розвитку підприємствзалежно від змін
зовнішнього оточення. Постійний контроль над
реалізацією стратегічного управління.
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Атаманюк Я.Д. Современные тенденции развития рекреационной инфраструктуры Ивано-Франковской области.
Рекреационная инфраструктура рассматривается в данной работе как часть рекреационной индустрии, которая
является основой развития хазяйства региона. Предложены основные принципы стратеги повышения
конкурентоспособности рекреации Ивано-Франковской области.
Ключевые слова: рекреационная инфраструктура, рекреационная индустрия, регион
Atamanyuk Y.D. Modern trends in recreational infrastructure in Ivano-Frankivsk region. In this thesis recreational
infrastructure is viewed as a part of recreational industry which makes up a basis of regional household development.
Principal fundamentals of the strategy aimed at raising competitive ability of recreation in Ivano-Frankivsk region are
offered.
Key words: recreational infrastructure, recreational industry, region
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УДК 911.3
СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ

Білецький М. І., Котик Л. І., Ванда І. В.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Метою статті є розгляд методичних аспектів викладання “Соціальної географії”. Дослідження включало огляд
методичних напрацювань та найважливіших посібників з наукової галузі. Розкрито структуру дисципліни на основі
навчальної програми та авторського посібника. Обґрунтовано розподіл на змістовні модулі, розглянуто їхнє тематичне
наповнення, розподіл годин між лекціями, практичними і семінарськими заняттями та самостійною роботою. Наведено
особливості методичної роботи із студентам. Сформульовано компетенції як результуючий компонент вивчення
дисципліни студентами. Україно- та студентоцентризм виділено як винятково важливі особливості сучасного викладання
“Соціальної географії”.
Ключові слова: соціальна географія; викладання; компетенції; україноцентризм;студентоцентризм.

Вступ. Зважаючи на зростання значення ролі
людського чинника в сучасному економічному та
суспільному розвитку, увага до освітнього процесу
у вищій школі як інституту, що формує людський
потенціал [3], зростає. Соціальна географія є
базовою навчальною дисципліною підготовки
фахівців з географії, що має навчальне, виховне та
пізнавальне значення. Засвоєні студентами знання,
навички та вміння дозволяють орієнтуватися в
стрімкому розвитку суспільства, реалізовуватися
людині як особистості. Актуалізація основ
викладання соціальної географії зумовлена тим, що
донедавна в структурі суспільної (соціальноекономічної) географії переважала економічна
географія, а соціально-географічним процесам і
явищам відводили другорядну роль. Соціологізація
та гуманізація географічної науки зумовлює зміну
акцентів у навчальному процесі.
Методика. При викладанні дисципліни базовими є посібниками українських географів проф.,
д-ра екон. наук Я. Б. Олійника та проф., д-ра геогр.
наук А. В. Степаненка [6], проф., д-ра геогр.
наук О. Г. Топчієва [9], проф., д-ра геогр.
наук О. І. Шаблія [10], проф., д-ра екон.
наук Л. Т. Шевчук [12], а також провідний
американський підручник проф. Г. де Блія та
проф. П. Муллера [2]. Їхні положення є науковим
забезпеченням дисципліни. Методичні аспекти
визначаються відповідними положенями щодо
підготовки фахівців у сфері географії, норм та
традицій вищої університетської освіти, профілю
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” та
вимог Болонського процесу. Використано досвід
проф., д-ра екон. наук Л. Т. Шевчук [11] та канд.
геогр. наук І. І. Ранці [7] у читанні цього предмета,
методичні основи викладання “Соціальної географії” в Харківському національному університеті
імені В. Н. Каразіна [5].
Опрацювання наукових та методичних
джерел, підготовка авторським колективом
власного навчального посібника[1] сформували

потребу узагальнення аспектів викладання
соціальної географії у процесі здобуття вищої
освіти.
Виклад матеріалу. “Соціальна географія” —
навчальна дисципліна, яку у Львівському національному університеті імені Івана Франка
вивчають студенти географічного факультету
першого курсу денної та заочної форм навчання
напряму “географія” освітньо-кваліфікаційного
рівня “бакалавр”. Вона тісно пов’язана з предметом “Основи загальної суспільної географії”,
який студенти слухають водночас. До 2007 р.
дисципліна вивчалася студентами третього курсу,
і у навчальному процесі можна було опиратися на
вже отримані у вищій школі конкретно-наукові
компетенції. Зміна семестру викладання визначає
низьку методичних особливостей освітнього
процесу. Зараз формування комбінації соціальнота суспільно-географічних знань, розумінь, умінь,
цінностей, інших особистих якостей, котрі
описують результати навчання, відбувається
одночасно, що посилює міжпредметні зв’язки.
Важливим завданням “Соціальної географії”постаєформування наукової мови студентів,
оволодіння ними термінами, поняттями, якими
оперують географи в усіх циклах освіти. Це
визначає постановку таких завдань дисципліни:
ознайомити студентів із питаннями, що стосуються
об’єкта, предмета, законів і закономірностей,
особливостей історичного розвитку та головних
наукових положень соціально-географічної науки;
визначити геопросторові особливості соціальногеографічних процесів у різних сферах: культури
та людської поведінки, сакральній, медичній,
освітній (головно, на прикладі України); вивчити
методики комплексного соціально-географічного
аналізу територіальних суспільних систем різного
просторового рівня (зокрема, локального та
регіонального); висвітлити сучасні соціальногеографічні риси та чинники їхнього формування у
світі, Європі, Україні.
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Прослуховування дисципліни, за діючим
планом підготовки бакалаврів географії у Львівському національному університеті імені Івана
Франка, оцінюється у 23 кредити ECTS. Зазначимо,
для прикладу, що в американських університетах
дисципліна має 5–8, в європейських – 3–4, в
українських – 1–2 кредити [4, с.15]. Проблемним
питанням у методиці викладання “Соціальної
географії” залишається розподіл годин за видами
діяльності (див. табл.): самостійна робота є рівною
аудиторній. Це позитивно у контексті індивідуалізації освітнього процесу, розвитку навиків
самонавчання та самовдосконалення, врахування
потреб студентів. З досвіду викладання,виділеного
часу є достатньо для підготовки до практичносемінарських занять та опитувань, проте не досить
для опрацювання додаткової літератури, дослідницької діяльності. Проте, на нашу думку,
збільшення кількості лекційних та практичносемінарських занять дозволяє підвищити якість
оволодіння матеріалом, застосовувати викладачем
таких навчальних методів, як читання проблемних
лекцій, семінарів в активній формі тощо.
Пропонована побудова дисципліни відображає
структуру соціальної географії як однієї з основних
наукових дисциплін суспільної географії [10, c. 25–
27].Увесь зміст розділено на три тематичні
змістові модулі: “Загальна соціальна географія”,
“Спеціальна соціальна географія” та “Регіональна
соціальна географія”.Подальше реформування
вищої освіти в Україні вимагає зменшення
кількості дисциплін при збільшенні кількості годин
на їхнє опанування (навіть при зменшенні навантаження 1 кредитуз 36 до 30 годин).Зміст курсу є
чітко структурований, його обсяг можна легко
розширювати, а також варіювати теми. Вибір
наповнення дисципліни (як лекційного матеріалу,
так і практично-семінарських занять) відображає
сучасний розвиток науки, а також реалії сьогодення
світового, регіонального та державного розвитку,
що вимагає постійної актуалізації та доповнення
навчального матеріалу.
Лекційна частина курсу охоплює вивчення
загальних питань, що стосуються об’єкта, предмета,
законів і закономірностей, особливостей історичного
розвитку та головних наукових положень соціальногеографічної науки. Семінарські та практичні заняття
спрямовані на поглиблення змісту головних тем
лекційної частини курсу через вивчення геопросторових особливостей соціально-географічних
процесів у різних сферах: культури та людської
поведінки, сакральній та медико-соціальній, а також
вивчення методики комплексного соціальногеографічного аналізу різних територіальних
суспільних систем (села, міста, району, регіону).
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Унаслідок вивчення дисципліни студент
повинен знати: трактування категорій соціальної
географії; значення термінів, які використовують
у соціальній географії та суміжних науках;
географічні закономірності соціальної сфери
суспільства та окремих її складових на території
України, Європи, світу; особливості соціальногеографічного прояву концепцій соціального
простору та часу, географічного та економічного
детермінізму; уміти: пояснювати предметну
сферу дослідження соціальної географії, а також
дисциплін: біхевіористська географія, медична
географія, радикальна географія, рекреаційна
географія, сакральна географія, географія способу
життя, географія повсякденного життя, географія
якості життя тощо; аналізувати соціальногеографічні явища та процеси з використанням
конкретно-наукових методів: позиційної редукції,
побудови анаморфованих та ментальних карт;
пояснювати особливості та виявляти чинники
територіального поширення і геопросторової
організації соціально-географічних явищ та
процесів на підставі картографічної або статистичної інформації різного просторового рівня (локального, субрегіонального, національного, макрорегіонального, глобального); описувати соціальногеографічний портрет локальної території (села,
міста, мікрорайону), використовуючи результати
власних спостережень та польові дослідження;
орієнтуватися в потоці соціально-географічної
інформації; володіти: знаннями з предметної
сфери дослідження соціальної географії; навиками
складання та аналізу соціально-географічних карт;
уміннями інтерпретувати територіальні відмінності
розвитку й поширення соціально-географічних явищ
та процесів.
Вивчення курсу забезпечить формування у
студентів системи компетенцій, які є критеріями
оцінки якості знань з курсу [8, с. 9]: соціальноособистісні (здатність учитися; здатність до
критики і самокритики; креативність, здатність до
системного мислення; наполегливість у досягненні
мети; турбота про якість виконаної роботи;
толерантність, коректність; екологічна грамотність; відкритість і чуйність до різноманіття),
інструментальні (здатність до письмової й усної
комунікації рідною мовою; знання іноземної мови;
навики роботи з комп’ютером; навики управління
інформацією; дослідницькі навики), загальнонаукові (базові уявлення про соціально-географічні
явища й процеси, що сприяють: розумінню
причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства; розвитку умінь їхнього використання у
професійній і соціальній діяльності, базові знання в
галузі необхідні для освоєння загально-професійних
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Таблиця
Розподіл годин дисципліни “Соціальна географія” за видами діяльності

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Змістовий модуль 1. Загальна соціальна географія
Теоретичніосновисоціальноїгеографії
2
Зміст і методи соціальної географії
2
Змістовий модуль 2. Спеціальна соціальна географія
Основи медичної, рекреаційної та біхевіористської
2
географії
Основисакральноїгеографії та географіїкультури
2
Основигеографіїсферипослуг та
4
соціальноїінфраструктури
Змістовий модуль 3. Регіональна соціальна географія
Основи соціальної географії світу
2
Основи соціальної географії Європи
2
Основи соціальної географії України
2
Всього
18

дисциплін); професійні (базові уявлення про теорії,
методи, поняттєво-термінологічний апарат
соціальної географії, структуру науки, напрями її
прикладних досліджень; володіння описовими,
картографічними, статистичними методами
дослідження соціальної географії; здатність
використовувати професійно-профільні знання для
прогнозування функціонування соціальних систем
локального та регіонального рівнів у просторі й
часі, висвітлення нових проблем соціальної
географії, розробки державної і регіональної
соціальної політики).
Принцип україноцентризму, загальноприйнятий
у львівській суспільно-географічній школі, в умовах
сучасної соціально-політичної ситуації в державі,
порушення територіальної цілосності, посилення та
протиставлення регіональних ідентичностей
постає важливою особливістю викладання. Так,
практичні роботи другого змістовного модуля
опираються на матеріали у розрізі України. При
вивченні регінальної соціальної географії у студентів
формується бачення місця, соціо-культурних
особливостей держави у контексті макрорегонів
світу, і Європи зокрема.
Студентоцентризм як новий акцент сучасної
вищої освіти [8, c. 4] також враховано: створено
умови для оволодіння дисципліною. Розроблено
практично-семінарські заняття відповідно до вимог
кредитно-модульного навчання. Виділено такі
елементи, як: знати, вміти, завдання роботи,
література, методичні вказівки, завдання та вправи

самостійної
роботи

1.
2.

Назва змістового модуля та теми

практичних та
семінарських

Номер
теми

лекцій

Кількість годин

2
2

4
4

2

4

2

4

4

8

2
2
2
18

4
4
4
36

для самостійної роботи, запитання та завдання для
роздумів, додатки (з вихідними матеріалами),
запитання для перевірки знань.Матеріали, необхідні
для підготовки студентів, наявні у науковій
бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка та у Інтернет
– мережі; зроблено копії з навчальної літератури
(у вигляді зшитків для читання) обмежено
доступної для студентів. Цінується час студента
на занятті та поза ним. Завдання практичних робіт
частково виконуються (обговорюються) в аудиторії
на занятті, зокрема текстові характеристики. На
самостійну роботу виноситься графічне оформлення. Подібні особливості організації роботи
впливають і на оцінювання діяльності: активність,
формулювання суджень студентів фіксується у
журналі викладача. Таким чином, незважаючи на
наявність 4–6 завдань у роботі, студент не
перевантажений роботою; знає вимоги викладача
до знань та вмінь, необхідних для опанування теми.
Висновки. Соціальна географія – дисципліна,
оволодіння компетенціями якої дозволяє студентам
краще орієнтуватися в особливостях сучасної
ситуації у світі, регіонах, Україні та її частинах.
Розроблена структура курсу, що відображає склад
соціальної географії як науки з виділенням
теоретичного ядра, просторових і галузевих
аспектів, є важливою методологічною особливістю. Це дозволяє використання програми
дисципліни у інших вищих закладах освіти, легко
збільшувати кількість годин впровадженням тем
з вивчення інших галузевих напрямків та просто-
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рових зрізів соціальної географії. Надзвичайно
актуальним залишається принцип україноцентризму як з позиції формування компетенцій,
так і світогляду студентів.
Практичний досвід та огляд літератури із
викладання “Соціальної географії” дозволяє
окреслити кілька дидактичних проблем для
подальших студій: відмінності у трактуванні
об’єкту, предмету, змісту, структури соціальної
географії як науки; недостатня кількість аудиторних годин у великій кількості випадків, обмеженість
доступної новітньої літератури тощо.
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Билецкий М.И., Котык Л.И., Ванда И.В. Социальная география: методический аспекты преподавания. Раскрыта
структура дисциплины“Социальнаягеография” на основе учебной программы. Обоснованно деление на
содержательны емодули, рассмотрены их тематическое наполнение, распредделение времени между лекциями,
практическими и семинарские занятиями. самостоятельной работой. Сформулированы компетенции как
результирующий компонент изучения дисциплины студентами. Украино-и студентоцентризм выделены как
исключительно важные особенности современного преподавания“Социальнойгеографии”.
Ключевые слова: социальнаягеография, преподавание, компетенции, украиноцентризм, студентоцентризм.
Biletskyy M., Kotyk L., Vanda I. Social Geography: Methodical Issues of Teaching. To consider methodical aspects of
discipline “Social Geography” teaching is the purpose of paper.Research is based on manuals and most significant textbooks
on Social Geography. Thestructureofdiscipline basedon curriculum at Ivan Franko National University of Lviv is enlighten.
Divisionintothree modules – General, Special and Regional Social Geography, – due the structure of science, is substantiated.
In addition,theirthematiccontent, dividing learning hours between lectures, practicalandseminars, and individuals work are
presented. Competenciesof studentsasresultingcomponentof disciplinelearningunder Bologna process areformulated.
Ukraine-centered and student centered approaches are highlightedascrucialfeaturesofmodernteaching of“SocialGeography”.
Existing problems in teaching of discipline in high school are directed as further research topic.
Key words: socialgeography;teaching;competencies; Ukraine-centered approach;student-centered approach.
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УДК 911.3:314(477)
СТАНДАРТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ТУРИЗМІ

Владійчук К.В., Ющенко Ю.С., Бухтіярова Ф.О., Явкін В.Г.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Стимуляція розвитку господарств сільського туризму має певні маркетингові технології. Серед них провідне місце
займають пропозиції в Інтернет мережі. Вся система сільських садиб, що існує на ринку послуг гостинності в Карпатах
певним чином ранжована за допомогою добровільної категоризації, що дозволяє пропонувати свій продукт у Інтернет.
Ключові слова: інформаційні технології, маркетинг, сільський туризм, агротуризм, турпродукт, агрооселя, мале
підприємство.

Вступ. Сучасні інформаційні технології (ІТ)
дозволяють значно розширити систему комунікацій, додавши до традиційних вже засобів
друкованої та аудіовізуальної подачі інформації нові
носії: мобільні телефони, комп’ютери. Відповідним
чином комунікаційні впливи переорієнтовуються з
масової аудиторії на вузьку і індивідуальну
(спілкування з кожним конкретним споживачем).
Тобто, комунікації є «вихідним» потоком інформації
першого порядку, спрямованим від виробника до
споживача турпродукту. Отримуючи інформацію
він відповідним чином реагує (від звичайної
цікавості до участі в заходах і вибору послуг) і ця
інформація для аналізу повертається на ринок
виробника, який відповідно корегує комунікаційний
процес. Чим щільніше інформаційне поле, тим
швидший обіг інформації і ефективніша робота
ринку. Ці явища мають особливий логістичний
ланцюг в пропозиціях сільського туризму.
Насиченість населення персональними
комп’ютерами в країнах з високим рівнем доходів
перевищує аналогічний показник в країнах з
середнім і низьким рівнем (в розрахунку на 10000
осіб) у 26 разів, відповідно кількість користувачів
Інтернет - у 133 рази [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблематика вивчення рекреаційно-туристичних
ресурсів Карпат, розкрита в наукових розробках
вітчизняних та зарубіжних географів: О. Бейдика,
С. Кузика, О. Любіцевої, М. Мироненка, М.
Рутинського, В. Преображенського, О. Топчієва,
М. Мальської, Л. Мухіної та ін..
Географічні особливості привабливості
територій для сільського зеленого туризму регіону
досліджено в публікаціях: В. Явкіна, В. Руденка,
В. Івануніка, В. Євдокименка, М. Депутата, Я.
Кирпушка та ін.
Використання комп’ютерних мереж, Інтернет-технологій, програмних продуктів для автоматизації бізнес-процесів туристичного бізнесу
сьогодні не просто питання лідерства і створення
конкурентних переваг, але і виживання на ринку в
найближчому майбутньому.

Останнім часом на розвиток туристичного
бізнесу великий вплив мають Інтернет-технології
і все частіше у всесвітній павутині можна знайти
різноманітні сайти (сторінки), присвячені розвитку
туристичної індустрії, туристичним фірмам,
агентствам, а також санаторіям, пансіонатам,
базам відпочинку та готелям. Найбільш ефективно використовують переваги Інтернету для
реклами та надання туристичних послуг. [2]
Метою роботи є дослідження впливу сучасних ІТ на реалізацію основних маркетингових
функцій підприємств сільського туризму.
На туристичну галузь припадає 12 % світового внутрішнього продукту, більше ніж 11 %
витрат споживачів, 5 % світового валового
продукту, 7 % світових інвестицій , а також кожне
16-те робоче місце, тому саме продаж туристичних послуг (продаж турів, бронювання авіаквитків,
готелів...) є в першій п’ятірці за обсягами в
Інтернет. Розвиток пропозицій туризму в Карпатах
в електронній формі також набуває все більшого
розмаху [2].
90 % оперативної та стратегічної інформації
можна отримати з відкритих інформаційних
джерел, з яких до 60 % інформації одержують
безкоштовно. І тільки 7 % відомостей із конфіденційних і 3 % із закритих джерел доповнюються
керівниками підприємств для досягнення бажаного
ефекту в прийнятті бізнес-рішень.
У сільському туризмі існують різні цілі
використання послуг пошукових систем Інтернету,
які визначаються потенційними видами віповідних
послуг курортного спрямування. До пошукових систем звертаються за інформацією про місце подорожі, щоб переконатись у наявності пропозицій, акцій
та знижок, дізнатись про ціну послуг тощо (рис. 1).
У практичній діяльності туристичних підприємств використовуються різноманітні методи
Інтернет-реклами, а саме банери, реєстрація
пошукових каталогах, e-mail реклама та ін. [6].
Дані щодо діяльності сільських садиб можна
отримати через корпоративні або спеціалізовані
інформаційні системи: web-сторінки, web-сайти,
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бази даних, телеконференції та файлові сервери.
Адреси садиб для відпочинку можна знайти
через Інтернет. Більше того за останні роки пошук
садиб в Інтернеті став максимально доступним і
економить час та кошти (Рис. 2).
За останні роки кількість сайтів з пропозиціями послуг сільського туризму значно
збільшилась. Це означає, що й можливість для
туристів самостійно організовувати поїздки теж
збільшилась, що знижує вартість послуг на
подорожі.
Нині на Буковині офіційно діє 112 сільських
приватних садиб. Найбільша їх кількість – у
Вижницькому, Путильському, Хотинському
районах. Проте, це лише офіційно зареєстровані.
Всього на Буковині близько 260 садиб приймають
туристів [4].
Для підсилення іміджу та чесної конкуренції в
Україні запроваджена добровільна категоризація
у сфері сільського зеленого туризму. (табл.)
Знак дає право сільському господарю повідомляти про відповідну якість житлових умов та
рівень послуг у засобах реклами та інформації,
встановлювати плату, співставлену з його
категорією.
Станом на 1 січня 2013 року категоризацію
пройшли 112 садиб з 16 областей, у тому числі
отримали сертифікат: базового (найнижчого)
рівня – 62 садиби; першого – 15 садиб; другого –
22 садиби; третього (найвищого) – 13 садиб.
Саме в Чернівецькій області категоризацію
пройшли 14 садиб і отримали сертифікат: базового
рівня – 6 садиб; першого – 4 садиби; другого – 3
садиби; третього – 1 садиба [5].
За допомогою застосування сучасних інформаційних технологій в галузі туризму значно
спрощується процедура формування та реалізацій
туристичних послуг. Саме тому зараз і проходить
інтенсивна структуризація ринку туристичних
послуг, що викликана новою технологічною
хвилею. А, головне, пластичність в процедурі
попиту зростає до оптимальної.
Висновки. Застосування сучасних інформаційних технологій у розвитку сільського зеленого
туризму в Україні розширює можливості пропозиції,
та є однією із умов його успішного функціонування.
Інформаційні ланцюги у сільському туризмі
витісняють, випереджають або заміщують
потенційні послуги тур агента; здешевлюють
сумарну вартість послуги.
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Таблиця
Категорійність знаку «Українська гостинна садиба»
Ціна(грн.
Категорія

Вимоги

Базова-найнижча

садиба відповідає мінімальним вимогам, які встановлені до місць

(без квітки)

1 ніч/1 особа)

розміщення туристів та відпочиваючих.

50-80

садиба відповідає встановленим мінімальним вимогам та вимогам,
що стосуються озеленення території, паркування автотранспорту,
мінімальних розмірів ліжок, площ санітарних приміщень та
Перша

проходження навчань власниками садиб.

80-110

(одна квітка)
в додаток до першого світова вивіска, окремий вхід для гостей,
Друга
(дві квітки)

наявність дитячого майданчику, бані/сауни та доступу до

110-150

Інтернету.
до попереднього: наявність басейну, гаражу, в кожній кімнаті

Третя-найвища
(три квітки)

телевізору,

холодильнику,

оздоблення

натуральними матеріалами, 100% одно- та

місць

відпочинку

двомісних кімнат,

150-200

цілодобове гаряче та холодне водопостачання.

Владийчук К.В., Ющенко Ю.С., Бухтиярова Ф.О., Явкин В.Г. Стандарты и информационный технологии в сельском
туризме. Стимуляция развития хозяйств сельского туризма имеет определенные маркетинговые технологии. Среди
них ведущее место занимают предложения в Интернет сети. Вся система сельских усадеб, существующей на рынке
услуг гостеприимства в Карпатах определенным образом ранжированы с помощью добровольной категоризации,
что позволяет предлагать свой продукт в Интернет.
Ключевые слова: информационные технологии, маркетинг, сельский туризм, агротуризм, турпродукт, агроусадьба,
малое предприятие.
Vladiychuk KV, Yushchenko YS, Bukhtiyarova FO, Yavkin VG Standards and information technology in rural tourism.
Stimulation of the development of rural tourism farms has certain marketing techniques. Among them leading place offers on
the Internet. The whole system of rural estates, existing on the market of hospitality services in the Carpathians in a certain
way are ranked using a voluntary categorization that allows us to offer their products on the internet.
Key words: information technology, marketing, rural tourism, agro-tourism, tourism product, Agriturismo, a small business.
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УДК:911.373 (477.8)
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД СТАНОВЛЕННЯ ЕТНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТЕРИТОРІЇ ГАЛИЧИНИ

Гищук Р. М.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Розглядаються питання історії становлення наукових пошуків взаємин, складу, походження й розселення етносів у Галичині
від античних часів до сьогодення. Встановлено, що перші, науково обґрунтовані дослідження давніх і сучасних етносів,
розпочались у Галичині з приходом австрійської влади. У міжвоєнний період предметом таких вишукувань були
обґрунтування й критичний аналіз результатів етнодемографічних австрійських і особливо польських переписів людності
краю. В радянські часи Галичина була актуальною територією етнографічних, етнодемографічних і етногеографічних
наукових оглядів переважно за межами СРСР. Зацікавлення до таких досліджень різко зросло в публікаціях пострадянського
періоду, які ознаменувалися фундаментальними вітчизняними працями різнопланового характеру.
Ключові слова: етнічні дослідження, етнічний склад, давні та сучасні народи, перепис населення.

Вступ. Етнічне «обличчя» Галичини загалом
формувалося від початків заселення людиною цього
краю, що, безумовно, вплинуло на склад народів,
процеси їхнього розселення, динаміку, взаємовідносини. Для з’ясування специфіки часовопросторової організації етносів і аналізу причин таких
змін за якнайдовший відтинок часу найдоцільніше
застосовувати методи історичної етногеографічної
науки. Головним серед її арсеналу, на наш погляд, є
метод ретроспективного аналізу. Значний доробок
до цього вносить, власне, ретроспективне дослідження історії становлення визначеного напряму
географічних вишукувань у світлі бачень різних
вчених. Адже без оцінки результатів, зроблених
попередниками, неможлива постановка нових тем,
вибір проблем і методів аналізу.
Вихідні передумови. У галузі історії розвитку географічної науки опубліковано низку праць, які
тією чи іншою мірою торкаються або просто
етнічних досліджень, або ж, безпосередньо чи
опосередковано, Галичини за різні часові відтинки
[4]. Проте вони мають комплексний характер у
світлі всіх суспільно-географічних пошуків. Чи не
єдиними працями, де розглядається становлення
етногеографічних досліджень в Україні, можна
вважати роботи Б. Заставецького [8] і М. Дністрянського з ґрунтовним ретроспективним зрізом [7].
Формулювання цілей статті, постановка
завдання. Галичина належить до найцікавіших із
національного погляду країв України, а до 1939 року
і територій у Європі. Саме до і після возз’єднання
єдиної української нації вона була і залишається
самобутньою територією за мовою, культурою,
етнорегіональною ментальністю, тощо. Опрацювання літературних і картографічних матеріалів
дасть змогу виявити причини, завдяки яким вони
збереглись як частина єдиної української нації;
наголосити на тих моментах національного
історичного розвитку, які в умовах нинішньої
політичної ситуації піддаються ретельній ревізії.

Виклад основного матеріалу дослідження. Етногеографічне мислення в Україні
пройшло складну еволюцію. Знання про народи,
їхнє розселення аж до початку ХХ ст. не були
систематизованими, а входили до країнознавчої
інформації. Зокрема, про залюднення Карпат
венедами в І-ІVст. н.е. згадують античні автори
Тацит, Пліній Старший, Птолемей. Відомості про
заселення Карпатського регіону германцями й
даками також подає грецький географ Страбон [1].
Розвиток етногеографічної думки також простежується в «Повісті минулих літ», де згадуються
білі хорвати, котрі заселяли Передкарпаття [21].
Становлення етнодемогеографічних досліджень із науковим підґрунтям розпочалися у
Галичині з приходом австрійської влади в 177274рр. завдяки добре організованим загальним
переписам населення [14]. Першим науковим
аналізом військових ревізій людності 1792 і 179798рр. стосовно етнічного складу людності Східної
Галичини можна вважати статистичний опис Ф.
Демайна, який він здійснив у 1804р. У своїх описах
1821р. польський дослідник Т. Войнаровський
звернув увагу на формування особливої групи
етносу в Галичині на основі конфесійної асиміляції
– латинників, котрі зберегли українську мову, але
перейшли до римо-католицької віри [10]. Наприкінці
першої пол. ХІХ ст. розселення єврейської людності
в у Львові, Тернополі, Станіславові були в центрі
уваги досліджень австрійського географа Б.Блюменбаха. Вперше про місця локалізації білих
хорватів на території Передкарпаття згадав у
1848р. П. Шафарик. Від цього часу можна вести
мову про дослідження народів стародавніх часів
на теренах Галичини [4].
На початку другої пол. ХІХ ст. етнодемогеографічні дослідження Галичини вступають у
нову наукову епоху. Зокрема, перепис 1850-51рр.
дав вагому основу майбутній «Етнографічній карті
Австрійської монархії» відомого вченого К.
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Черніга. Саме завдячуючи йому, етнічна структура
Галичини 1850-51рр. і 1857р. були передані
статистично найбільш правдиво. Остання дата
перепису знаходить своє відображення також в
низці етнічних карт 60-х рр. ХІХ ст. А. Фікера [10].
Наступні переписи населення Галичини та,
відповідно, його етнічного складу почали значно
хибити істотним заниженням чисельності українців
в Австро-Угорщині й Польщі [14, с.5]. Саме цій
проблемі була присвячена праця українського
науковця В. Барвінського «Досліди з поля
статистики». Особливо вагомі дослідження
Галичини проводили В. Охрімович (праці «З поля
національної статистики Галичини», «Русинилатинники», «Фактичні і фіктивні страти русинів у
демографічнім балянсі Галичини за 1900-1910») і
С. Дністрянський («Національна статистика») [7].
Ґрунтовними етногеографічними студіями давніх
народів поповнилися дослідження як австрійських,
польських, так і українських науковців. В 70-х рр.
ХІХ ст. Я. Коперніцький, В. Пшибиславський
вивчали територію залюднення племен трипільської культури, виявивши їх у Галичині [4].
Останнє десятиліття ХІХ ст. характеризувалося
працями про євреїв Ф. Бостеля [18, с.109], Т.
Пілата, що присвячена питанням віровизнання та
чисельності населення Галичини, Ф. Моравського
про переселення та напрямки міграції поляків до
Галичини. Впродовж 1895-99рр. австрійцем А.
Гікманом був опублікований етнолінгвістичний
атлас Австро-Угорщини [4].
Першою етнічною працею в ХХ ст., серед
відомих нам, було видання Й. Бузека, де обґрунтувалися результати етнодемографічної австрійської
ревізії 1776р. Починаючи від 1905 до 1913рр., під
керівництвом А. Каценельсона видавалася
«Єврейська енциклопедія», в якій автор акцентував
свою увагу на частці всіх євреїв серед загальної
людності краю [4]. Від 1909 до 1912рр. активізували свою діяльність у Галичині В. Охрімович
і С. Дністрянський, основні наукові думки котрих
були спрямовані на корекцію чисельності українців
у австрійських переписах [18, с.139]. У 1910р.
австрієць А. Браувер увів у науковий обіг дані
перших австрійських ревізій 1772р. і 1774р.
Невелика частина матеріалів із тих часів
збереглася саме завдяки йому [10]. Активізувалися також пошуки з виявлення давнього
масового розселення творців трипільської культури. На думку В. Хвойки, їхньою прабатьківщиною
була територія у Прикарпатській області.
У 1912р. в Санкт-Петербурзі виходить
«Воєнно-статистичний опис Східної Галичини», в
якому було вказано чисельність населення краю
(5334193 ос.), а також подано частку українців
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(61%) і поляків (25%) [4]. Про малу ймовірність
об’єктивності щодо частки й кількості українців
на західноукраїнських землях (за польським
переписом 30.09.1921р.) згадував проф. В.
Садовський [18, с.168]. Фундатор української
географії С. Рудницький в «Огляді національної
території України» синтезував статистичні та
картографічні дослідження українських і зарубіжних попередників і детально розкрив межі та
розміри української етнічної території [7]. Два роки
потому М. Кордуба визначив, що населення
Галичини аж до кінця ХV ст., найімовірніше, було
моноетнічним [12]. Третє десятиріччя ХХ ст.
поповнилося також працями про давніх українців.
Започатковані вивчення Прикарпаття австрійцем
А. Кіццолею на рубежі ХІХ-ХХ ст. були продовжені Я. Пастернаком, котрий протягом вказаного
періоду досліджували етнокультурну картину
поховальних пам’яток культури шнурової кераміки
й походження в Галичині комарівського етносу [4].
Останнє десятиріччя влади Польщі в Галичині ознаменувалося публікацією польського
історика О. Гілевича, котрий писав про ймовірні
напрямки міграцій німців-переселенців до Галичини в 1405-1604рр. і зміцнення українського
міщанства в малих містах і містечках [18, с.52].
В 1936-37рр. Т. Сулімирський визначив, що західноподільська група скіфів-орачів змішувалася з
етнічними групами фракійців Покуття. У публікаціях М. Смішка зазначалося, що на Прикарпатті
впродовж І-ІІІ ст. н.е. територією Галичини
пересувалися германські племена, а в ПрутДністер’ї існував немісцевий дакійський етнічний
масив [4].
Наприкінці 30-х рр. глибокі напрацювання в
галузі етногеографії, власні та у співавторстві з
іншими українськими фахівцями, вилилися у
видання фундаментальних праць відомого
українського географа, етнографа, демографа В.
Кубійовича – «Атлясу України й сумежних країв»
(1937р) і тому І «Ґеоґрафії українських і сумежних
земель» (1938р). У них на високому рівні
відображено головні етногеографічні параметри
України. Це дає підстави вважати В. Кубійовича
фундатором нової української етногеографії та
демографії [7, с.45].
За повоєнні роки дослідження В. Огоновського
торкалися часів кінця XVIII-поч. XIX ст., де
описувалася частка в краї трьох основних етнічних
груп – українців, поляків і євреїв. В. Кубійович, на
підставі інформації про мешканців усіх поселень
Галичини, у праці «Етнічні групи південно-західної
України (Галичини) на 1.І.1939. Національна
статистика Галичини» в 1948р. подає детальну
характеристику етносів та їхніх перехідних груп –
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польських колоністів, латинників, українців із
польською розмовною мовою, які склалися на
початок 1939р. Підсумком даної роботи стала
«Схематична етнографічна карта Галичини»
масштабом 1:200000. На завершення пер. пол. ХХ
ст. в 1949р. В. Кубійович видає «Етнографічну
карту України», де Галичина є невід’ємною
частиною України [4]. Про етнічні контакти східних
праслов’ян та ймовірний район їхнього розселення
від Дніпра до Вісли писав професор Ієльського
університету Г. Вернадський [29].
Над етнічною етимологією походження назв
поселень, гір гуцульської частини Галичини та
Буковини в 50-х рр. працювали як польські, так і
українські вчені. Вони прийшли до висновку, що в
їхніх назвах переплелися різноманітні українські,
польські й румунські коріння [9]. Етнографічні
порівняльні дослідження між слов’янами та
русинами Прикарпаття проводив німецький
(баварський) історик Й. Ганік [26]. Тут принагідно
зазначимо, що у післявоєнний час вітчизняні наукові
пошуки над етнічним складом територій СРСР та
й самі етнографічні, етногеографічні дослідження в
СРСР істотно згорнулися, що пояснювалося
пануванням доктрини про злиття націй колишнього
СРСР і утворення єдиного радянського народу. Такі
вишукування стосувалися переважно історії давніх
етносів, а етногенез українців виразно й однобоко
обґрунтовувався з «колиски трьох братніх слов’янських народів – росіян, українців і білорусів».
Таким чином, у 60-х рр. ХХ ст. у Прикарпатті
наукові дослідження стосувалися давніх народів.
Розселення балто-слов’ян між Дніпром і Віслою
були в центрі уваги у чеського археолога Й.
Ейснера, котрий подав деталізовану карту експансії
давніх слов’ян на південь і захід [24]. Локалізація
слов’ян з етнографічними і етногенетичними
зв’язками на території північних схилів Карпат
була обґрунтована в працях професора Колумбійського університету Г. Шевелова [28]. Багатошарові пам’ятки культури фракійського гальштату,
висоцької, комарівської культур разом із пам’ятками куштановицької культури в Бовшеві, поблизу
Галича, вивчала Л. Крушельницька, що свідчило
про мозаїчну етнічну структуру поселень цієї
місцевості та її колорит. Вона ж на підставі
археологічних розкопок виділила тут найзахіднішу
межу розселення трипільських племен [15].
Етногенез слов’ян та їхніх попередників в «західній
частині Східної Європи» обґрунтовувала в
монографії «Слов’яни» професор Гарвардського
університету М. Джимбутас. Вона виділила тут
єдине етнокультурне середовище культури
карпатських курганів і простежила їхній вплив на
розвиток слов’янства [25].
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Фундаментальними науковими працями в
галузі історичної етнографії й процесів заселення
Галичини після давньоруського часу позначилися
80-і рр. ХХ ст. У 1986р. була захищена дисертація
Н. Кабузан «Украинское население Галиции,
Буковины и Закарпатья в конце ХVIII – 30-х годах
ХХ в.» [10], три роки потому – П. Сіреджука
«История заселения Галичской земли в ХІV-ХVІІІ
вв.» [22]. Обидві праці детально висвітлюють
домінуючу роль у Галичині українців як титульної
нації впродовж усього досліджуваного часу,
показують демографічну статистику, аналізують
чинники, які призвели до переважаючого розселення українців у сільських поселеннях. Кілька
досліджень етнічного розвитку Галичини в
пізньоримський час було здійснено О. Бондровським, який вивчав контакти римлян із карпами
на периферії імперії в Прут-Дністер’ї [3]. В
іноземній історіографії розселення давніх слов’ян
у Карпатах та їхній подальший рух на балто-фінські
території висвітлюється в польського лінгвіста З.
Голамба [26].
Відродження зацікавлення до вишукувань
етнографічного характеру різко зросло в публікаціях пострадянського періоду, коли відбулися
зміни у суспільно-політичному житті вже незалежної України. Ознаменувалися вони етнографічними
пошуками Ф. Заставного, ретроспективними В.
Наулка, а ті, які безпосередньо стосувалися
Галичини, мали навіть дисертаційний характер.
Так, наприкінці ХХ ст. М. Лаврук було проведене
ґрунтовне етнографічне дослідження гуцулів
Українських Карпат [17]. На зламі тисячоліть
етнічний склад міського населення Галичини в
ретроспективі був висвітлений у Р. Лозинського [18].
В істориків етнографічна тематика міжвоєнного й воєнного часу ХХ ст. в Галичині була
продовжена С. Макарчуком [19]. Ґрунтовною
працею статистико-демографічного дослідження,
де окремою темою аналізується непроста етнічна
структура австро-угорського та польського часу,
репрезентоване Прикарпаття в монографії С.
Копчака, В. Мойсеєнко, М. Романюка. Вона також
охоплює національні особливості Прикарпаття і за
післявоєнний радянський час [11]. Давні народи
Галичини (карпи, білі хорвати, носії культур
фракійського гальштату, Ноа та ін.) описувалися
в праці «Етногенез та етнічна історія населення
Українських Карпат» колективу науковців Інституту
народознавства АН України. У ній проводиться
комплексний аналіз становлення, асиміляції,
заміщення, розселення, контактів усіх етносів
археологічної доби з обох боків Українських Карпат.
На початку ІІІ тис. в Україні продовжилося
становлення етнодемографії завдяки дисерта-
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ційним дослідженням Тернопілля І. Барної [2],
Івано-Франківської області Р. Гищука [5] та працям
М. Дністрянського, В. Джамана, В. Круля, Р.
Лозинського, а надто їхнім монографіям [6, 7, 13,
18]. У них наявні етнічний склад людності, вплив
різних чинників на неї залежно від історичних
періодів, етнічна мозаїчність, етногенез, розселення та розвиток етнічних процесів у ретроспективі,
виявляються етнічні контакти і взаємини, аналізується людність і частка етнічних меншин,
простежуються етнографічні й територіальнополітичні процеси, етнополітична активність
залежно від проживання, тощо. Тут також варто
зазначити те, що фундаментальних праць (монографій) у галузі етногеографії в Україні (не кажучи
вже про Галичину) на сьогодні є вкрай недостатньо.
Із досліджень істориками національного
складу населення івано-франківської частини
Галичини вагомим є трьохтомник В. Грабовецького «Ілюстрована історія Прикарпаття».
Іншою ґрунтовною статистичною працею є
довідник національного, релігійного, мовного
складу населення України 1897-1989рр. у межах
адміністративних одиниць (в т.ч. Галичини), які
існували на той час. Основою їх є австро-угорські,
російські, польські, румунські та радянські
переписи населення [23, с.5]. Історія давніх народів
Прикарпаття в ІІІ тис. представлена лише в низці
наукових статей, які деталізують дані їхніх
етноконтактних зон. Окремо слід звернути увагу
на картосхемний матеріал, де ядро розселення
білих хорватів збігається з сучасним розташуванням Прикарпаття [18].
Висновки. Перші етнодемогеографічні
дослідження із науковим підґрунтям розпочалися
у Галичині з приходом австрійської влади.
Впродовж першої половини ХІХ ст. вони були
переважно описового характеру, тоді як із початком
другої половини ХІХ ст. етнодемографічні студії
вийшли на якісно новий рівень. ХХ ст. характеризувалося найдинамічнішими процесами. На базі
археологічних джерел проводилися інтенсивні
етногенетичні вишукування давніх предків
українців, особлива увага спрямовувалася на
обґрунтування та критичний аналіз результатів
етнодемографічних австрійських ревізій, а надто
польських переписів людності краю. У радянські
часи Галичина була актуальною територією
етнодемографічних і етнографічних наукових
пошуків переважно за межами СРСР. Зацікавлення до етнографічних досліджень різко зросло в
пострадянських публікаціях. Ознаменувалися вони
етнографічними й етнодемографічними пошуками
В. Джамана, М. Дністрянського Б. Заставецького,
Ф. Заставного, В. Круля, М. Лаврук, Р. Лозин-
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ського, дослідження котрих охоплювали територію
Галичини у різні часи.
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Гищук Р. Ретроспективный обзор становления научных этнических исследований территории Галичины.
Рассматриваются вопросы истории становления научных поисков происхождения, состава, расселения,
взаимоотношений этносов Галичины от античных времен до современности. Первые, научно обоснованные
демогеографические исследования древних и современных этносов, начались в Галичине с приходом австрийской
власти. В период 1918-39 гг. предметом таких поисков был критический анализ результатов этнодемографических
австрийских и польских переписей населения края. В советское время Галичина была актуальной территорией
этногеографических научных изысканий преимущественно за пределами СССР. Интерес к ним возрос в постсоветских
публикациях, которые ознаменовались фундаментальными отечественными трудами разнопланового характера.
Ключевые слова: этнические исследования, этнический состав, древние и современные народы, перепись населения.
R. Hyshchuk Retrospective review of Galicia ethnic research formation. The work explores formation history of scientific
research of ethnic relations, origin, composition and settling in Galicia since ancient times till now. The author finds out that
the Austrian authority was the first to start scientific demographic research of ancient and modern ethnos in Galicia. During
interwar period the subject of such research consisted in reasoning and critical analysis of ethnographic Austrian and
especially Polish population census results. In Soviet times Galicia was actual territory of ethnographic and ethno-geographical
scientific reviews mostly abroad. Interest to such research drastically increased in publications of the post-Soviet period
marked by fundamental domestic works of diverse character.
Key words: ethnic research, ethnic composition, ancient and modern nations, census.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
ВОДНОГО ФОНДУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дарчук К. В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Розглянуто особливості використання земель водного фонду Івано-Франківської області. Досліджено компонентну
структуру земель водного фонду та особливості його територіальної диференціації. Визначено частки штучних та
природних водних об’єктів на території Івано-Франківської області. Розкрито сучасні особливості водогосподарського
використання у межах основних та низових адміністративно-територіальних одиниць регіону.
Ключові слова: земельний фонд, землі водного фонду, землекористування, водогосподарське землекористування,
оптимізація використання земельних ресурсів приурочених до водних об’єктів.

Актуальність дослідження. Земельні
ресурси будь-якого регіону завжди відігравали
важливу роль у житті та господарській діяльності
населення. Вони є важливим чинником, оскільки
виступають основним засобом виробничої
діяльності в сільському й лісовому господарствах
і просторовим базисом для всіх інших видів
виробництва, а також забезпечують територією
проживання та обслуговування населення.
Особливої значущості дане питання набуває
в умовах становлення ринкових відносин у
господарському комплексі України та при
виявленні територіальних відмін у показниках
землекористування в межах адміністративнотериторіальних одиниць, насамперед, розташованих на стику природничо-географічних
регіонів. Саме до таких територій належить ІваноФранківська область, на теренах якої спостерігається неоднорідний характер поширення
природних та утворених у результаті людської
діяльності властивостей земель. Деякі території
зазнали суттєвого антропогенного перетворення,
а інші – лише незначного й опосередкованого впливу
на їхній природний стан, що зумовило певні
наслідки як позитивного, так і негативного
характеру. Тому дослідження особливостей
формування структури та використання земельного фонду в розрізі категорій та підкатегорій є досить
актуальним та перспективним завданням.
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми.
Зважаючи на досить тривалий період заселення
досліджуваної території та її господарського
освоєння, питанням використання земельного
фонду Івано-Франківської області присвячено цілу
низку досліджень: фахівців-географів, економістів
та аграрників. Із-поміж напрацювань варто
звернути увагу на доробки Г. П. Міллера (1966),
В. П. Руденка (1992), К. Й. Кілінської (2007)
А. В. Мельника (2009), М. В. Щурика (2009) та
інших. Питання дослідження структури та
використання земельного фонду розглянуто в
працях А. М. Третяка (1995), М. Д. Заячука (1999),

П. Ф. Кузьмука (2007), П. О. Сухого (2011) [8],
Л. М. Перовича (2011) [7].
Метою пропонованого дослідження нами
обрано природно-господарські особливості
використання земель водного фонду ІваноФранківської області, а завданням є дослідження
структури, особливостей використання та територіальної диференціації земель водогосподарського
призначення.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.
Формування земельних ресурсів регіону здійснюється під впливом низки природничо-географічних,
соціально-економічних та екологічних чинників.
При цьому, суттєві територіальні відмінності у
структурі розміщення всіх категорій угідь, у тому
числі й водогосподарських земель, на території
Івано-Франківської області зумовлені дією
природничо-географічних чинників, насамперед,
геоморфологічних особливостей досліджуваної
території, спричинені її розміщенням у рівнинній,
передгірській та гірській частинах [2]. Зважаючи
на це, в структурі земельного фонду досліджуваного регіону, станом на 1.01.2014 р. домінуючими
були сільськогосподарське та лісогосподарське
природокористування, із зайнятими площами 646,4
тис. га (46,4 % від загалу) та 636,4 тис. га (45,7 %),
відповідно. На забудовані землі відведено,
припадало 60,9 тис. га (4,4 %) [3, 8].
Землі водогосподарського призначення
посідають четверте місце в структурі земельного
фонду області, характеризуючи водозабезпеченість регіону, як достатню. Так, землі під
водними об’єктами, займають площу 24,6 тис. га
(1,8 % від загальної площі області) та представлені
землями, що знаходяться як під природними (8,3
тис. водотоків, загальною протяжністю 15,3
тис. км), так і під штучними водними об’єктами
(909 одиниць).
Провівши порівняльний аналіз адміністративно-територіальних утворень регіону, визначено,
що ділянки з поверхневими водами займають
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значні площі в Галицькому – 3,64 тис. га (5,0 %),
Калуському – 2,18 тис. га (3,1 %) та Тисменицькому – 2,24 тис. га (3,0 %) районах. Близькі
до пересічнообласного значення (1,8 %) показників
частки земель водного фонду у Придністерській
частині області (Городенківському – 2,1 % та
Рогатинському – 1,7 % районах). Незначна частка
земель, зайнятих зазначеною категорією водних
об’єктів у Косівському – 0,9 %, Надвірнянському
– 0,9 % та Верховинському – 0,6 % районах.
Загалом простежується тенденція до збільшення
частки земель водного фонду із південного заходу
на північний схід області (табл. 1, рис. 1).
Досліджуючи компонентну структуру природокористування виокремлюються такі підкатегорії
земель, що належать до водного фонду, як ділянки
зайняті: річками та струмками (59,6 % до площі
категорії земель), ставками та водосховищами
(22,3 %), каналами та іншими гідроспорудами
(16,7 %). На озера та інші природні водні об’єкти,
які досить строкато розміщені на теренах області,
припадає 1,4 % площі земель водного фонду.
Найбільші площі (понад 14,7 тис. га, або
59,6 % до площі категорії) з-поміж усіх земель
водного фонду займають території, що знаходяться
під річками та струмками. У розрізі адміністративних районів найбільша частка земель зазначеної
підкатегорії у Верховинському (99,8 %) районі та
на території Яремчанської (99,2 %) міської ради, а
найменша – у Галицькому (31,1 %) районі та в
Болехівській (31,7 %) міській раді.
Землі зайняті під ставками та водосховищами
(5,5 тис. га, 22,3 %), посідають друге місце в
структурі земель водного фонду й характеризують
рівень водогосподарської діяльності на окремих
територіях. У Галицькому районі та Болехівській
міській раді, її значення становить 53,7 % та 44,9 %
відповідно. Практично відсутні ставки та водосховища в гірських та передгірських районах
області, у Верховинському їх частка становить
0,6 %, а в Долинському – 2,7 %.
Канали та інші гідроспоруди за зайнятою
площею (4,1 тис. га, 16,7 %) посідають третє місце
в структурі земель водогосподарського призначення. Найбільша їх частка характерна для
Придністерської частини області, а саме для
територій Рогатинського району – 36,8 % та міста
Івано-Франківськ – 27,6 %. Близькі до пересічнообласного значення (16,7 %) території міста
Коломиї – 14,1 % та Галицького району – 12,0 %.
Найменші значення розгляданого показника
спостерігаються у Верховинському (0,6 %) та
Косівському (1,7 %) районах.
Отже, ресурси поверхневих вод ІваноФранківської області формуються переважно
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Рис. 1. Територіальні відміни поширення земель
водного фонду

річковою мережею та водними об’єктами
антропогенного походження, які розміщені в межах
басейнів р. Дністер (65 % території області) та
Прут (35 %). Тому, важливе значення при вивченні
особливостей сучасного землекористування має
дослідження існуючої структури земельного фонду
в межах головних річкових басейнів.
Так, структура земельного фонду басейнів
Пруту та Дністра наближені до пересічнообласного
значення, що зумовлено розташуванням басейнів
у трьох природничо-географічних регіонах,
простягаючись територією області із південного
заходу на північний схід. Відмінності в сучасному
землекористуванні в межах вищезазначених
гідрологічних об’єктів відображено в табл. 2.
Для більш змістовного вивчення особливостей
водогосподарського використання досліджуваної
території варто дослідити їхні локальні особливості,
а саме на низовому адміністративно-територіальному мікрорівні.
Так, аналізуючи сучасний стан використання
земель водного фонду, можна простежити загальну
тенденцію до збільшення частки водовкритих
площ від периферійних частин басейнів основних
річок до долинних їх частин. Питома частка
земель (від 2,51 % до 34,5 %) даної категорії
знаходиться на території 124 місцевих рад,
переважно розташованих вздовж найбільших річок
– Дністра, Пруту, Бистриць-Надвірнянської та
Солотвинської, Лімниці тощо. Найменша водовкритість (менше 0,50 %) простежується у
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Таблиця 1
Структура земель водного фонду Івано-Франківської області [3] (станом на 1.01.2014)
У тому числі земель водного фонду
Назви
адміністративнотериторіальних
одиниць

Загальна
площа
земель,
тис.га

із них землі під
Усього

річками та
струмками

ставками та
водосховищами

каналами та іншими озерами та ін.
гідроспорудами водними об’єктами

Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський
Долинський
Калуський
Коломийський
Косівський
Надвірнянський
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький
Тлумацький
м. Болехів
м. Ів.-Франківськ
м. Калуш
м. Коломия
м. Яремче

79,90
125,43
72,34
74,72
124,82
64,70
102,61
90,29
129,36
81,54
130,28
60,20
73,63
68,35
30,04
8,37
6,45
4,07
65,67

тис.га
0,84
0,80
3,64
1,58
0,96
1,97
2,39
0,80
1,30
1,43
1,92
1,51
2,24
1,48
0,67
0,27
0,21
0,16
0,46

%
1,05
0,63
5,03
2,12
0,77
3,05
2,33
0,89
1,01
1,75
1,47
2,50
3,04
2,16
2,24
3,18
3,22
4,01
0,70

тис.га
0,59
0,79
1,13
1,01
0,85
1,19
1,47
0,70
1,02
0,53
1,42
0,87
1,04
1,06
0,21
0,07
0,16
0,10
0,45

%
70,39
98,77
31,14
63,91
88,03
60,21
61,63
87,72
78,54
37,08
74,34
57,49
46,47
71,51
31,67
26,73
79,08
61,83
99,19

тис.га
0,05
0,00
1,95
0,38
0,03
0,32
0,34
0,08
0,11
0,37
0,29
0,21
0,66
0,22
0,30
0,11
0,00
0,04
0,00

%
5,74
0,60
53,68
23,82
2,70
16,44
14,43
10,59
8,62
25,86
15,06
14,17
29,67
14,72
44,92
41,82
1,40
24,09
0,81

тис.га
0,20
0,01
0,44
0,17
0,06
0,45
0,54
0,01
0,17
0,53
0,20
0,42
0,50
0,17
0,14
0,07
0,02
0,02
-

%
23,43
0,63
12,01
11,00
6,24
22,81
22,72
1,70
12,84
36,79
10,27
27,76
22,19
11,63
21,34
27,59
11,95
14,08
-

тис.га
0,00
0,12
0,02
0,03
0,01
0,03
0,00
0,01
0,01
0,04
0,03
0,01
0,01
0,02
-

%
0,44
3,17
1,27
3,03
0,54
1,23
0,28
0,34
0,59
1,67
2,14
2,07
3,86
7,57
-

Разом по області

1392,76

24,61

1,77

14,67

59,59

5,49

22,30

4,12

16,74

0,34

1,37

вододільних частинах зазначених річкових артерій,
утворюючи групу із 75 місцевих рад.
Висновки і перспективи подальших
досліджень. Проведене дослідження компонентної структури земель водогосподарського призначення Івано-Франківської області дає можливість
стверджувати, що під зазначеною категорією
відведено 24,6 тис. га, або 1,8 % площі області, при
пересічнодержаному значенні 4,0 %), переважна
частина яких зосереджена у прикарпатській
частині. При цьому домінуючими є землі під
гідрографічними об’єктами природного походження (61 % до загальної площі категорії земель),
а саме річками та струмками (59,6 %). Їх розподіл
досить різноманітний, що пов’язано із сукупністю
низки чинників у різних поєднаннях. Проте,
основний масив земель водогосподарських земель
приурочено до головних водних артерій регіону,
характеризуючись локальними особливостями.
Варто зазначити, що ця категорія земель,
разом із землями лісового та природоохоронного
фондів відіграють головну роль у стабілізації
екологічної ситуації як власне самої області, так і
Карпатського регіону загалом. До земель водного
фонду, насамперед передмість, нині спрямована
пильна увага ще й тому, що тут проживає більша
частина населення та інтенсивно розвиваються
процеси рекреації. Підтвердженням чого, є
збільшення інтенсивності створення антро-

погенних водних об’єктів в останні роки, насамперед, у сільських населених пунктах, що
прилягають до приміських зон міст ІваноФранківська, Калуша та Коломиї.
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Исследована компонентная структура земель водного фонда и особенности его территориальной дифференциации.
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especially its territorial differentiation. Determined the proportion of natural and man-made water bodies in the IvanoFrancovsk region. Discloses the use of modern features of these lands within the core and grassroots administrative units
in the region.
Key words: land fund, water fund land, land use, water management land use, optimizing the use of land resources dedicated
to water bodies.
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УДК 911.3
DEMOGRAPHIC AND ECOLOGICAL ESTIMATION
OF UKRAINE AND ROMANIA BOUNDARIES
(AS AN EXAMPLE CHERNIVTSI REGION AND SUCHEAVA COUNTRY)

Dumitras D., Gutsuliak V.
Chernivtsi National University “Yurij Fed‘kovych”
Studies showed that there has been a negative change in the demo-ecological situation of researched territory due to the
fact that population got much older and there is a lack of young generation which has and will have a strong negative impact
on social and economical development of the region. This also gives us a clue to link the increase in morbidity and mortality
to the demographical situation.
The correlation strength of causal links between public health and environmental factors reasonably serves as an indicator
of environmental conditions. Medical- ecological zoning in Chernivtsy region (7 zones) and in Suchava district (6 zones)
with the accent on the cancer pathology (as an indicator), shows the impact on ecological and demographical situation by
a row of social-economical, natural and industrial factors. A comparative analysis of environmental and demographic
situation was done for individual neighboring subregions, assessment of environmental stress, zoning the entire region in
terms of health status.
Key words: territorial demogeoecological system (TDGES), environmental stress, landscape complex, medical and
environmental situation.

Introduction. Demo-ecological research of the
territory is direction of urgent importance that is
developed within social and economic geography, in
particular demography. Methods of Complementary
(connected) analysis of ecological and demographic
parameters of geosystem are not developed enough
at present, especially frontier territories that would give
an opportunity to define the character and level of
environmental influence factors on demographic
process, to establish basic regularities of territorial
differentiation of population’s illness rate and to outline
optimal ways for population’s vital activity.
Because, the top priority task is working out
methodological approaches to ecological and
demographic study of geologic systems , improving
methodical ways of analysis and strain rating of demo
– ecological situation in region. (It should be considered
that ecological factors within environment can be
dangerous or useful for human.)
Investigation of medical and ecological aspects
of human geo-ecology is one of the principal tasks.
Health indices of population of definite territory can
be indicator of its geo- ecological condition.
The investigation regions are districts of
Chernivtsi oblast in Ukraine and district of Romania
Sucheava. This territory has different natural and
ecological , social and economic, ethnic and social ,
cultural and historical types of demographic geography
systems. Territori investigation is also a part of euro
region “Verkhniy Prut”, which is a cross-border
element of European frontier. The results of ecological
and demo- geographical researches can acquire an
international significance and become profitable during
fulfillment chain of state and intergovernmental
programs.

Ecological and demographic analyse.
Object of research is territorial demo-ecological
systems (TDES) or demo geo -ecological systems
(DGES) of Chernivtsi- Sucheava Euroregion part
“Verkhniy Prut”.
Theoretical and methodological basis of research
are scientific statements, which are made by domestic
and foreign academic experts : V. Gutsulyak, S.Duma,
V. Dzhaman, O.. Topchiyev, V. Barbu, Al. Ungureanu,
I. Iosip , K. Nakonechny‘j etc. The research is based
upon the principles of social geography, geo-ecology,
landscape science, demography, medical geography
etc. There were applied general scientific and special
methods of cognition. Correlational regressive analysis
was used to determine the factors of ecological and
demographic situation, grade method was used to
estimate the level of strain.
Informational basis for preparation of work were
archival materials, field research data, fund materials
from the Department of Geography “Stefan cel Mare”
University of Sucheava and Chernivtsi National
University “Yurij Fed`kovych. Scheme1”.
Among the methodical ways of definition
manmade influence (pressure) on human’s life
environment the analysis of geo – ecologic coefficient
and indices has a wide common use. (Gutsulyak,2008).
Chernivtsi – Suceava cross-border region is
located on geological system borderline of Central and
Eastern Europe. It is characterized by substantive
diversity of natural and geographic (landscape)
conditions. There are two categories of landscapes:
Carpathian Mountains, raised plains of Bucovina
Carpathian region (Prut- Siret and Sucheava plateau)
Dniester -Prut plain. Within them we can distinguish
number of zonal types of landscapes: meadow-forest
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and forest-steppe (plains), mountain and forest
(broadleaf and coniferous-broadleaf forests) subalpine
and the alpine meadows (polonina).
The analysis and assessment of the landscape
and ecological peculiarities in Chernivtsi sub region
showed that ecological state in Prut Dniester part can
be estimated as “ subnormal beneficial” and “ low
beneficial”. Thus the consolidated figures of pollution
(CFP) are greater in region. It is disadvantageous that
in many cases (freshwater) ground water of forest –
steppe region is hard water( more than 9 mgequivalent/l) with mineralization up to 1 g/l. In the
main, fresh water from centralized water supply
satisfies health and safety regulations.
There are more favorable environmental conditions
in Prut-Siret sub region of Prykarpattia. Predominance
of flushing water regime of geological systems
(sufficient rainfall) and presence of considerable forest
areas contributed to the sanation of the local landscape
from different man-made pollution. In addition, there
have been created favorable conditions for the
formation of high-quality groundwater (freshwater), that
is important to take into account when assessing medical
and geographical territory.
In recent years in Chernivtsi - Suceava region
develops relatively favorable situation in social and
economic relation. The agricultural sector of economy
is aimed at manufacturing ecologically clean foodstuff,
green production strategy is in progress etc.
It is typical for the industry to return to traditional
economic sectors, such as forestry, pulp and paper,
textile, food branches. Special attention was paid to
tourism sector development.
At the present stage the main source of
environmental pollution in the region are exhaust fumes
from motor transport, the amount of exhaust emissions
are up to75% from total emissions. Among the human
encroachments there are also minor sources of
pollution by industrial undertakings and rural industries,
but they have tendencies to decrease or complete
cessation of functioning.
For the analysis of the demographic situation in
Chernivtsi region and in Sucheava Country there has
been considered the settlement system and has been
determined the confinedness of human settlements to
landscapes and has been analyzed demographic
structure and dynamic processes in both border
subregions.
From the perspective of our researches (ecological connections are taken into account) it has been
singled out demo geo-ecological zones (DGEZ) that
refer to local settlement systems.
Emphasized DGEZ consist of demo geoecological systems under which we understand the
complex of geological settlement systems, which
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environmental condition is caused by the local
landscape and anthropogenic factors.
Demo - geographical situation in border
subregions (Chernivtsi and Sucheava) is quite unstable.
Over the last decade there has been a significant
decrease in population in Chernivtsi region in
comparison with Sucheava Country. In Chernivtsi Sucheava region the population is gradually aging,
which increases the loading on the working-age
contingent( in Sucheava county the situation is
considerably worse - 99 disabled persons to 100 of
working age, compared with 66-100 in Chernivtsi
region). The average population density is much
greater in Chernivtsi Oblast (111.7 persons / km 2)
than in Sucheava County (89 people / km 2). This is
because in Suceava county the territory of the
mountain is much greater than in Chernivtsi region.
However, the rate of urbanization is similar in both
sub-regions - 42.1% in Chernivtsi region and 43% in
Sucheava county. By sex division the situation is almost
the same (53.2% women and 46.8% men - in
Chernivtsi region and 51% women and 49% men - in
Suceava county). The result of researches showed
up that the sex - age structure of the population in the
region has a significant impact on both internal and
external migration flows that change the basic
demographics. Nearly 76.9% of immigrants are
working age people, whereas the youth (from 15 to
28 years) is more than the half of migrant population.
Women are more active in the migration process,
where more than two-thirds of women migrates being
of childbearing age. Persons that are below working
age are exposed to migration movement together with
their parents. Overall, for the last 2-3 years has
developed positive social situation on the investigated
area, that is the best against the background of national
showings (Ukraine and Romania). Growth tendency
of population is observed in both sub-regions (it is more
expressed in Suceava Country). In the region has been
recorded positive migration balance starting from
2006-2007.
Indices of mortality and morbidity of population
have been analyzed for methodological and ecological
assessment of the investigated territory in the region
and their territorial characteristics. It has been
calculated correlation dependence of these indices –
“indicators” and the environment condition. Demo geoecological assessment of tension in the region is based
on the obtained results. Index increase of total mortality
in the direction from south-west to north-east is typical
for Chernivtsi subregion.
Highest data were recorded in the area between
Prut and Dniester interfluve area in Kelmenetsky and
Zastavna areas (meadow-steppe landscapes). The
figures are higher in these districts rather than in
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Carpathian region (Glyboka and Storozhynets areas)
and the Carpathians (Putyla area). In Chernivtsi
subregion the frequency of death from various causes
tended to increase during the investigation period
(2004-20012). The number of cases of total mortality
grew by 12%. In the nosological structure stand out
the causes of death from cancer and circulatory
diseases, that is associated in some way with the
environmental situation.
The index of overall mortality in Sucheava
Country is 11.8%. Territorial medical and geographic
analysis showed that the Suceava Plateau shows more
intense indicator of the overall mortality which is 12%,
than Sucheava Carpathian area 11.5%. Radivtsi basin
has terraced landscape complexes with favorable
water regime and therefore smaller absorption of
polluting substances in the landscape environment, the
rate of mortality in this area is 9%. In dynamic terms
during 2004-2008, there has been a slight decline in
population mortality of County (1-2%).
We conducted medical and geo-ecological
regionalization for cancer indicators (morbidity and
mortality) and geo-ecological condition of the area
(Fig.1). There has been allocated 6 districts in Sucheava
country: 1 Radivtsi basin, 2 Siret valley, 3
Dragomirna – Sucheava, 4 Baia Faltycheni, 5
Sucheava Carpathian, 6 Dorna Kaliman (Mountain). There are 7 districts in Chernivtsi subregion
: 1) Zastavna-Khotyn, 2) Kelmentsi, 3)Sokyryany,
4) Novoselytsya, 5) Vyzhnytsia- Kitsman, 6)
Storozhynets-Hertsa and 7)Putyla. Areas are
characterized by varying degrees of intensity of
ecological demographics.
Indicators of malignancy (on the background of
Chernivtsi region) are highest in the districts of PrutDniester interfluves and in Chernivtsi ( it is 20 % higher
compared to the regional level).
On the basis of the conjugate analysis of ecogeological factors (quality of air, water, etc.) medical
and demographic parameters (mortality, morbidity)
were estimated according to the score system also
has been received complex index of medical and
environmental situation of some areas.
For this purpose were used environmental
indicators of anthropogenic factors also were applied
natural and geographic factors (hydro and climate,
biogenic, etc.) and the landscape in general, which
enabled for the reasonable assess of their impact on
the ecological environment. It turned out that forest meadow landscapes are more favorable for human
life compared to forest-steppe and meadow-steppe
(both in Chernivtsi and Sucheava subregions).
The analysis of tension indicators of medical and
ecological situation among the districts showed that in
Zastavna meadow-steppe area eco conditions are less
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Fig.1 Schematic map districtsof Chernivtsi region
and Sucheava country by the inolices of mortality
from cancer pathology

favorable– it has 37 points (situation is “slightly
strained”) and in Storozhinets region conditions are
more favorable– it has 23 points ( situation is
“favorable”) and Drahomirnes micro district of
meadow-forest plateau has got 24 points.
Conclusions
Complex analysis of natural and socio - economic
conditions of the territory from the perspective of their
potential impact on ecological and demographic
situation (as a consequence it affects the population’s
health) provided an opportunity to improve the method
of estimation of ecological and demo -geographical
situation of border areas.
The territory of landscape complex, which is
characterized by genetic homogeneity of physiographic
conditions (and thus relatively homogeneous influence
of these conditions on the population health) used by
us as an objective basis for the allocation of demo
geo-ecological zones (DGEZ) – the main units of
ecological and demo - geographical estimation of the
area (in Chernivtsi sub region 19 DGEZ, in Sucheava
12 DGEZ).
Calculations of dependence of mortality (and
morbidity) from environmental factors confirm small
impact of ecological state of territory on population’s
health.
The degree of tension of ecological and
demographic situation is relating to anthropogenic and
natural factors (air quality, drinking water, the area of
forest fund lands, type of landscape etc.) The
calculated figures confirmed that the most favorable
conditions for vital activity of population prevailing on
the territory of meadow - forest landscape (including
demo geo- ecological complexes) Storozhinets district
and Sucheava (Drahomirnes) plateau). Total points
here are over 20, which correspond to the gradation
“favorable.”
Medical and ecological zoning of Chernivtsi
region(7 districts) and Sucheava Country (6 districts),
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with an emphasis on cancer pathology (as an indicator),
reflects the impact on ecological and demographic
situation of natural complex, domestic household, social
and economic factors.
The results of ecological and demographic
research allow us to substantiate practical recommendations for improving the quality of environmental components, demographic processes that have
been developed in the region, the involvement of border
local bodies of both states (Ukraine and Romania) for
cooperation and implementation of the relevant
optimization projects.
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У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ
(НА МАТЕРІАЛАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ)

Єремія Г., Руденко С.
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича
Висвітлено історію розвитку географічної науки в Чернівецькому університеті в румунський період. Здійснений
ґрунтовний аналіз наукової діяльності румуномовних учених. Показано їхній напрям досліджень та внесок у розвиток
географічної науки України.
Ключові слова: Костянтин Братеску; Костянтин Гурмузакі; Траян Штефуряк; Михай Гушуляк; Буковина.

Вступ. В умовах європейського поступу
України, взаємонаближення та взаємозбагачення
культур народів-сусідів, їх взаємовигідного
співробітництва у найрізноманітніших сферах
діяльності, як ніколи раніше, важливим і актуальним є вивчення внеску іншомовних науковців у
пізнання географії української держави. Одним з
найменш досліджених у цьому напрямку питань є
оцінка внеску румуномовних учених у розвиток
української суспільної географії. Цьому і присвячена дана робота.
Формулювання цілей статті. Метою
роботи - дослідження розвитку географічної науки
у Чернівецькому університеті через призму аналізу
та оцінки внеску румуномовних вчених у розвиток
географічної науки України.
Виклад основного матеріалу. Серед
найвідоміших румуномовних науковців які цікавились географією України були Костянтин
Братеску, Костянтин Гурмузакі, Траян Штефуряк,
Михай Гушуляк та інші.
Євген Ботезат (l87l-l964) народився 15 березня
1871 рокув селищі Тереблеча, на Україні. Свої
дослідження в галузі природничих наук почав з
німецького університету в Празі. Тут, у 1897 році
стає асистентом Зоологічного Інституту. У 18981919 роках працює професором у галузі природничих наук чернівецької школи. З 1907 року стає
доцентом Чернівецького університету. У 1919 році
отримав ступінь професора у галузі зоології
Чернівецького університету. З часом стає деканом
філософського а пізніше географічного факультетів.
Наукові дослідження професора присвячені
зоологічним ресурсам, екології, етології. Праці
вченого були цікавими не тільки для вітчизняної
науки а й для зарубіжної. Чимало його праць були
опубліковані в багатьох закордонних журналах, в
основному німецькою мовою.
Професор Євген Ботезат здійснив екологічногеографічні дослідження лісових екосистем
Буковини, її флори та фауни. Він вивчав диких
тварин та їх природне середовище: кабанів, оленів,
козуль, ведмедів, вовків тощо як основу мислив-

ських ресурсів. Також досліджував та описував
значення птахів для природного біологічного
середовища. Розкрив значення біологічного
балансу в природі а також значущість екологічночистого середовища для розвитку екосистеми та
людини загалом. Основні праці: Gestaltung und
Klassifikation der Geweihe des Edelhirschesnebeneinen Anhngeuber die Starke des Karpatenhirsche,;
Unter suchungen uber die Hyperplasie an Rehge
weihenmit Beruckeichtigung der ubrigen Cerviden; Die
Bedeutung des Hirsthgeweihes ale Schreckwaffe;
Neuesausdem Leben des Wolfes und Wildschweiner;
Poten ialulcerbilor din pdurile Fondului Bisericesc din
Bucovina.
Одним з основних напрямів його досліджень
є охорона природного середовища та прийняття
певних заходів у цій галузі. У роботі під назвою
,,Die Edelhirscheund das Kronenge weihunt erokologischen Gesicht spunkten” Євген Ботезат описує
з точністю породи дворянських оленів, їх значення
для розвитку екосистеми лісів та досліджує їх
розмноження у порівнянні з екологічними змінами
навколишнього середовища. Досліджуючи цих
тварин, чудових представників лісової фауни,
мисливських ресурсів, професору Євгенові
Ботезату вдалося виділити два різновиди цього
виду, а саме оленів lidvan та оленів ragazan. Вид
lidvan - кремезний, з темно-коричневими рогами.
Ареал його поширення в основному - це гірські
місцевості. Вид ragazan – трохи менший, з
великими світло-коричневими рогами, який віддає
перевагу горбистим місцевостям. У цій роботі
професор дійшов висновку, що, умови навколишнього середовища мають величезне значення
для «абітування» благородного оленя, і в цілому
для тварин і організмів". У своїй роботі, ,,Insemnatateabiologica acantatuluipasarilor”, професор досліджує значення пташиного співу для розвитку
екосистеми, а також екологічне значення цього.
Значення фауни для лісових екосистем, охорона і
збереження навколишнього природного середовища як національного багатства були описані у
роботі ,,Vanatoareacafactordecultura sicivilizatie”.
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Цікаво, що ця робота охоплює не тільки проблеми
мисливських ресурсів, мисливства, а й торкається
таких тем як еволюція, мутація, генетика тварин,
екологічне та біогеографічне середовища їх
розповсюдження. Також у роботі розкривається
екологічне значення річок, ставків та озер.
Костянтин Бретеску народився 30 вересня
1882 року в селі Кишла, Тульчинського району
Румунії. З 1924 р. до 1939 р. жив та працював у
Чернівцях. У 1920р. заснував „Організацію з
культурних питань”, яка випускає до друку першу
культурно-провінційну газету „AnaleleDobrogei”. У
цій газеті були висвітлені тогочасні історичні,
культурні, економічні, політичні проблеми міста. 1
вересня 1924 р. К. Бретеску призначений
професором кафедри географії Наукового
факультету Чернівецького університету. Згодом
стає деканом цього ж факультету (1930-1932 рр.).
Професор працював у таких напрямах, як: загальна
географія, методологія географії та порівняльна
геоморфологія. У складі кафедри географії
функціонував також Інститут географії , директором якого був К. Бретеску. Під час чернівецького
періоду К. Бретеску відзначився як цінний
викладач Вільного товариства румунської культури
та літератури на Буковині. Полюбив Буковину,
добре пізнав її історію, географію та культуру.
Заснував у Чернівцях філію Румунського географічного товариства. Основні його праці: “Populatiaregiunii Cernauti” - досліджує населення
Чернівецького району, відмінність між населенням
передгірної зони та гірської зони, їх побут, звичаї,
причини міграції та густоту населення; “PoartadelaCernauti” [2] - у даній роботі професор досліджує
масиви Цецина та Берда, їхню еволюцію, геоморфологічну будову, перспективи ; “Citevacaptari
quaternarein Bucovinasi Pocutia” характеризує
гідрологічні особливості регіону, долини тераси
річки Черемош та характеристику річки взагалі.
Також автор описує сумарну гідрологічну картину
регіону [1].
Особливу увагу проф. Костянтин Бретеску
приділив одній з гілок географії – геоморфології з
очки зору впливу рельєфу на господарську
діяльність. Багато його праць, у яких висвітлено
еволюцію, структуру, характеристику різних форм
рельєфу мають вагоме значення для географічної
науки. Йдеться про такі його розробки, як: „Озеро
Мангалія”, „ОзероТашоул”, „Земля Доброгії”,
„Ворота Чернівців”, „Долина Дністра”, „Асиметрія
долин” та інші. На базі різних геоморфологічних
досліджень (давніх і теперішніх тектонічних рухів)
проф. К.Бретеску пояснив деякі аспекти еволюції
рельєфу регіонів Причорномор’я. Особливу увагу
автор приділив вертикальним рухам суші та води,
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які можуть бути додатними, тобто такі, що
піднімаються, або від’ємними - такі, що опускаються. За К.Бретеску, ці рухи відбуваються під
впливом різних факторів, але одним з найголовніших серед них є кліматичний. Цей факт він пояснив
таким чином: під час Льодовикового періоду
велика кількість води з морів та океанів акумулювалася у льодовики, що спричинило деградацію
морів та океанів (зменшився обсяг води). Регіони,
на яких сформувались льодовики, були затоплені,
а інші регіони, під впливом різних рухів земної кори,
піднімалися (виходили з води). У Післяльодовиковий період ці феномени відбувалися навпаки:
завдяки потеплінню та сухому клімату льодовики
почали танути, а рівень води у морях та океанах піднявся і під впливом різних рухів землі, деякі
регіони були затоплені. У такий спосіб проф. К.
Бретеску дослідив і пояснив зміни рівня води
Чорного моря та проаналізував стадії його
еволюції. Він дослідив ерозійні та акумуляційні
процеси Західного регіону України з точки зору їх
впливу на господарську діяльність [2].
Таким чином, праці проф. К.Бретеску відкрили
нові можливості та нові ідеї при вивченні різних
форм рельєфу, епірогенетичних та тектонічних
рухів, що дали можливість досліджувати феномени,
які відбулися на різних територіях за різні періоди.
Вагомий внесок проф. К.Бретеску зробив і в
розвитку географії Буковинського краю та
геоморфології загалом.
Костянтин Гурмузакі народився 3 жовтня
1863 року у селі Чорнівка, що на Буковині. Після
закінчення Чернівецького та Віденського університетів, присвятив себе науковій діяльності, зокрема
у галузі ентомоголії, геоботаніки, біогеографії
зокрема, зоо- та фітогеографії. За свої наукові
заслуги, які вже у 1919 році принесли йому почесне
звання члена Румунської Академії, Чернівецький
університет у березні 1931 року присуджує йому
звання ‘ doctorhonoriscausa’, а через місяць
Костянтин Гурмузакі обіймає посаду професора
на новій кафедрі «Ентомології та біогеографії».
Заснував музей та ентомологічну лабораторію [3].
Костянтин Гурмузакі дуже цікавився Буковиною і присвятив її опису багато праць. На
початку професор колекціонував жуків та метеликів, а пізніше почав досліджувати флористичні
ресурси регіону та фактори, що впливають на
індивід зокрема, та на фауністичні ресурси
Буковини загалом. В даному регіоні вичленовуються три зоогеографічні зони, і саме ця варіація
на такій маленькій території й притягує К.
Гурмузакі, який порівняє метеликів цих фауністичних зон (понтійська, балтійська, альпійська).
Основні його праці: “DieSchmetterlingder Bucovina”.
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У даній роботі описується зв'язок між геологією,
кліматом, розповсюдженням рослин та тварин,
флористичними та фауністичними ресурсами
взагалі та на території Буковини; “Beitragezur
Kaferfaunader Bucovinaund Nordrumaniens Entomol”
- опис місцевостей з географічної, геологічної та
фауністичної точки зору; “Нові дослідження
фауністичних співвідношень на Буковині”характеристика фауністичних, геологічних,
кліматичних факторів та їх вплив на структуру і
продуктивність фауни Буковини [4].
Михай Гушуляк -відомий румуномовний
ботанік і діяч охорони природи, член-кореспондент
Румунської Академії Наук, народився в 1887 р. в
селищі Луковице, поблизу Чернівців. Навчався в
Чернівецькій гімназії, закінчив Чернівецький
університет в 1911р., отримавши диплом природознавця. Захистив докторську дисертацію в 1919р.,
підвищував свою кваліфікацію в університетах
Відня і Праги, з 1918р. став професором ботаніки
Чернівецького університету, завідував ботанічним
садом Чернівецького університету. У 1937 р. був
обраний членом-кореспондентом Румунської
Академії наук. М. Гушуляку належить гербарій,
який зараз є одним з найбільших в Румунії. М.
Гушуляк по праву вважається піонером охорони
природи Буковини. У 1921 р. він звернувся в органи
Румунії щодо проведення аграрної реформи про
заповідання і виділенні Чернівецькому університету
трьох природних об'єктів. Один з них, біля села
Боянчук Заставнівського району, знаходиться на
території нинішньої Чернівецької області та є
першим заповідним об'єктом в цій області. Ще два
ботанічних об'єкта за пропозицією М. Гушуляка
були заповідані в Чернівецькій області в 1930 р.У
1940 р., коли Північна Буковина була приєднана до
України, М. Гушуляк, як і багато інших румунських
вчених, переїхав із Чернівців у Бухарест, де став
працювати в місцевому університеті та ботанічному саду.
М. Гушуляк-один з авторів 12-томного
фундаментальної праці "Флора Румунії", одного з
кращих в Європі.Помер вчений у 1960 р. [6].
Траян Штефуряк народився 18квітня 1908 року
у місці Кимпулунг (Сучава). Тут же закінчив
початкову школу (1915-1920)та ліцей"Драгош
Воде" (1921-1930). З 1930-1934 навчався на
факультеті природничих наук, Чернівецького
університету, отримавши диплом з відзнакою. Його
вчителями були: М. Гушуляк, К. Гурмузакі, Е.
Ботезат, О. Марку та інші. Він був випускником
Семінару вчителів Чернівецького (1934). 11 червня
1940 отримав докторськуступінь у Чернівецькому
університеті, захистивши дисертаціюна тему
"Екологічні та ісоціальні дослідження лісу
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Слетіоара (Буковина)", під керівництвом професора
М. Гушуляка. Це була перша робота у цій галузі
на факультеті. Ступінь доцента отримав у 1965
році в Бухаресті [11].
Працював Т. Штефуряк спочатку як учитель
середньої школи (1935-1940) з природничих наук,
географії, фізики, хімії, математики; в ліцеях та
гімназіях міста Чернівці, працюючи одночасно у
Ботанічному Інституті. В 1940-1973рр. - асистент
на факультеті біології Чернівецького університету
а також на біологічному факультеті Бухарестського університету (1940-1973). За ці роки він
пройшов усі рівні ієрархії від асистента до
завідувача кафедри:асистент (1941), кандидат наук
(1949), доцент (1950), професор (1963), завідувач
кафедри(1968), професор консультант, науковий
керівник, доктор ботаніки. За цей період зробив
вагомий внесок у розвиток географічної науки.
Його основні праці про роль, популяцію мохоподібних в певних екосистемах, звернувши увагу
на склад і структуру мохового шару, рослинності
а також живності (водорості, гриби, лишайники
тощо). Також зробив багато наукових досліджень
певних районів - Буковини, Марамурешу; досліджень у різних районах Карпат; досліджень у галузі
еволюції рослин (talofites та cormophytes),
досліджень ендеміків рослин-реліквій (briofites,
cormophytes). Були цікавими для нього дослідження боліт. Вчений хотів дізнатися про подібність
та відмінність флори і фауни у болотах Добруджії,
Марамуреш і Буковини. Т. Штефуряка цікавили
такі види мохоподібних як Polytrichum, Oligotrichum, Cochleariapyrenaica, Cochleariapirenaica
тощо. Досліджував деякі спеціальні види реліктових мохів: Sphagnumwulfianum, Helodiumlanatum,
Aulacomniumturgidum, Bucegiaromanica, Flotoviana
Moerckia, Carex, Salix, Cochleariaтощо. Основні
його роботи: біологічне різноманіття мохоподібних
Drepanocladus, Philonotis, Polytrichumnorvegicum;
основні фізіологічні аспекти проростання насіння
сегетальних і рудеральних рослин, водоростей і
мохів; екологічна роль мохоподібних в природі і в
господарській практиці (торфу), їх роль в економіці
(промисловість, сільське господарство, лісове
господарство, медицині). Його дослідження часто
використовуються у роботах та дослідження
вчених-ботаніків із-за кордону. Із приблизно 300
досліджень і статей найвидатнішими є біогеографічні: "Екологічні та соціологічні дослідження мохоподібних лісу Стеліоара (Буковина)",
Пасовища гір Бучежь", "Біологічні дослідження
деяких рослинних утворень в Румунії", "Еволюція
рослин відображених в останніх роботах з
ботаніки", "Характеристика мохоподібних в
Румунії: Добруджа".
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Траян Штефуряк був великим дослідником
історії геоботаніки, проаналізував деякі роботи у
області біогеографії багатьох як румунських, так
і інших вчених, які стосуються збереження
природних заповідників та пам'яток природи,
збагачуючи при цьому науку у цій галугі для
збереження генофонду рідних земель, особливо
Буковини, Марамурешу та Карпат. Він був
ініціатором досліджень цих територій з 1953 року,
оголосивши, що тут є рідкісні види мохоподібних
які знаходяться під загрозою зникнення. Також
вчений здійснив дослідження у галузі раціонального використання природних ресурсів,
досліджував ботанічні музеї та їх колекції. Помер
Т.Штефуряк 4 жовтня 1986 року в Бухаресті та
був похований на рідній землі у м. Кимпулуг
(Сучава) [7].
Міхай Беческу (l908-l995) народився в
с.Броштяни, середню освіту отримав у Кишиневі,
а вищу в Яссах. Присвятив свою наукову діяльність
галузі океанології. Основні праці у галузі водних
ресурсів, гідрології: ,,Mysidaceeledinapeleromanesti,
studiutaxonomic, morfologic, biogeografic sibiologic”,
,,Urmedefauna marina inapele Dunariila Cazane si
Portilede Fier”, ,,Pestiiasacum iivede taranulpescarroman”, ,,Myscideleponto-caspienedepecoastele
Anatoliei”, ,,Cumaceiidinapeleromanesti”. Був
гідрологом який опублікував першу монографію
присвячена опису річки Дунай, в 1967 році. Вчений
працював у якості керівника, вченого секретаря
різних міжнародних наукових заходів, присвячених
гідрології, водним ресурсам, особливо дослідженню Чорного моря. Більшість праць вченого
присвячені дослідженню екологічних проблем
моря. Міхай Баческу досліджував флористичні
та фауністичні ресурси глибин Дунаю, вплив різних
факторів, гідротехнічних споруд на морські
прибережні води Чорного моря.
Висновки. Історія розвитку географічної
науки, зокрема суспільно-географічної науки,
румуномовними вченими в ЧНУ досить цікава.
Важливою для дослідження історії української

географії та географії України є періодизація їх
розвитку. Так, розвиток географічної науки в
Чернівецькому університеті пройшов декілька
епох : австрійська, румунська, радянська, розвитку
за часів незалежності. Для історії географії як
науки особливе значення має дослідження джерел
географічної інформації і персоналій. Досліджуючи
розвиток географічної науки за часів румунського
періоду, можна побачити, що румуномовні вченігеографи не залишалися байдужими до української
географії. Про це свідчить їхній історичний внесок
у розвиток ресурсних напрямів географічної науки
як Чернівецького університету, так і України
загалом.
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УДК 911.3
ТЕРИТОРІАЛЬНА КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
ОКРЕМИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ УКРАЇНИ

Заячук М. Д.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Фермерські господарства з року в рік нарощують обсяги виробництва і відповідно підвищують свою роль у наповненні
регіональних ринків продовольства. Виробництвом певних видів продукції займаються ферми повсюдно, інші ж
виробництва зосереджуються переважно в декількох областях. В статті, з допомогою кривих Лоренца, здійснено
спробу оцінки ступеня територіальної концентрації виробництва сільськогосподарської продукції фермерськими
господарствами в регіонах України. Здійснено порівняння між ранжованими рядами за часткою населення, часткою
фермерських господарств та частками у виробництві зернових культур, овочів, картоплі, молока, м’яса та яєць.
Вказано на територіальну диференціацію виробництва сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами
обласних регіонів України.
Ключові слова: територіальна концентрація, фермерські господарства, крива Лоренца, виробництво зернових культур,
овочів, картоплі, молока, мяса, яєць.

Вступ. Важливою особливістю сільського
господарства є територіальна концентрація
виробництва окремих видів сільськогосподарської
продукції в найбільш сприятливих за природними
та соціально-економічними умовами районах.
Безумовно їх необхідно враховувати, і для великих
сільськогосподарських підприємств це основа
вибору виробничого напряму, невеликі ж фермерські господарства є більш гнучкими в
ринковому середовищі і можуть за своєю ініціативою здійснювати виробництво азональних видів
сільськогосподарської продукції. Фермер-підприємець є суверенним, економічно вільним і
самостійним. Це означає, що фермер з огляду на
власні професійні та творчі здібності, бажання і
фінансові можливості, самостійно вибирає місце
сільськогосподарської діяльності, техніку та
технологію виробництва тощо. Економічний
суверенітет фермера в ринковій економіці,
природно відносний і ніколи не набуває абсолютних
форм. На відміну від натурального господарства
(в якому сільськогосподарські продукти виробляють для себе), у товарному фермерському
господарстві результати виробництва набувають
форми товарів. Фермер виробляє ті товари й у
такій кількості, щоб їх можна було реалізувати на
ринку. До того ж він повинен дотримуватись
загальноприйнятих, в даному суспільстві, стандартів якості на вироблену продукцію й послуги,
забезпечувати такий рівень втрат виробництва
(собівартість продукції), які покривала б реалізаційна ціна і забезпечувала достатній прибуток для
здійснення, як мінімум, простого відтворення [ 1,
с. 219-220].
Отже, фермер, розпочинаючи справу, аналізує
ціни на ринку на ту чи аналогічну сільськогосподарську продукцію, яку він має намір

виробляти, враховує попит і пропозицію, цінові
тенденції, потенціал конкурентів. В результаті
окремі фермерські господарства у своїй сукупності формують ареали територіальної концентрації виробництва певного виду сільськогосподарської продукції. Виявити їх на рівні регіонів
України та проаналізувати ступінь концентрації
виробництва певних видів сільськогосподарської
продукції фермерськими господарствами і є
метою дослідження.
Аналіз останніх досліджень. Питанню розміщення сільськогосподарського виробництва в
радянський час було присвячено багато праць
різного наукового рівня. Актуальність дослідження
розміщення сільськогосподарського виробництва
зумовлювалась необхідністю обґрунтування
універсалізації господарств та засудження
«буржуазної практики» вузької спеціалізації. В
сучасних умовах ці дослідження в певній мірі
втратили свою актуальність.
Перехід в аграрному секторі на ринкові
відносини, спричинив дефіцит праць, присвячених
дослідженню питань аграрних відносин, змін в
спеціалізації, становленні того чи іншого укладу,
формуванні регіональних продовольчих ринків
тощо. Дослідженню вищезгаданих процесів
присвячені сучасні праці П.Т. Саблука, Я.Б.
Олійника, Г.В. Балабанова, В.П. Нагірної, В.П.
Горьового, В.В. Юрчишина, П.М. Макаренка, П.О.
Сухого та ін.
Виклад основного матеріалу. За найбільш
сприятливих умов в результаті сільськогосподарської діяльності формуються райони в яких
врожайність і якість продукції значно різняться. Ще
у 1970-90-х роках були сформовані спеціалізовані
зони в лісостепу – виробництво цукрових буряків,
в степу – соняшнику, на Поліссі – овочів тощо. В
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наш час можна констатувати процес «розмивання»
територіальної спеціалізації сільського господарства.
З поміж головних чинників територіальної
концентрації виробництва сільськогосподарської
продукції у фермерських господарствах: особливості регіональних природних умов і
ресурсів (сума активних температур, кількість і
режим випадання опадів, випаровуваність,
особливості мікрорельєфу, ґрунтовий покрив та ін.);
- чисельність населення і особливості системи
розселення населення, як виробника і споживача
сільськогосподарської продукції; - забезпеченість
сільськогосподарськими угіддями та їх структура;
- можливість реалізації виробленої продукції та
попит місцевого населення; - розміщення заготівельних і переробних підприємств(в т.ч. і
спеціалізованих); розвиток транспортної мережі
(щільність і якість транспортних шляхів); особливості агрогеографічного положення (прикордонне, приагломераційне, приміське, приморське,
периферійне) тощо.
Під впливом цих чинників формується
територіальна концентрація виробництва сільськогосподарської продукції. Для оцінки ступеня
територіальної концентрації виробництва продукції
сільського господарства фермерськими господарствами доцільно використати співставлення
через криві Лоренца. В результаті аналізу їх
графічного вигляду, можна оцінити рівномірність
розміщення виробництва певного виду продукції
по відношенню до розміщення населення і по
відношенню до кількості фермерських господарств
по регіонах. Для цього розраховано частки у
виробництві зернових культур, овочів, картоплі,
молока, м’яса та яєць, чисельність фермерських
господарств та чисельності населення в регіонах
України. При побудові кривих Лоренца, ці частки
необхідно ранжувати і по вертикалі відкласти
частку і-того виду сільськогосподарської продукції
фермерськими господарствами, а по горизонталі
частку і-того регіону в чисельності населення
(також за наростанням). Доцільним є також
порівняння з регіональним розподілом кількості
фермерських господарств(див рис 1.). Зазначимо,
що чим більше відхилення кривої Лоренца від
бісектриси, тим більше нерівномірний розподіл
дослідженого явища.
Аналіз отриманих кривих Лоренца, дозволяє
зробити висновки про доволі високий рівень
територіальної концентрації молока, картоплі та
зернових культур. При цьому необхідно зазначити,
що в натуральних показниках обсяги валових
зборів молока й картоплі у фермерів є значно
меншими за збори зернових культур. Молочне
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скотарство та картоплярство тільки зрідка є
основними виробничими типами у діяльності
фермерських господарств і як правило зорієнтовані
на забезпечення власних потреб та незначне
наповнення місцевого продовольчого ринку.
Водночас, зернове господарство є основним
виробничо-територіальним типом фермерства
України і в певній мірі експортнозорієнтованим.
Враховуючи вигідніші умови реалізації зернових
культур, практично повсюдно фермерські господарства займаються їх вирощуванням. Природно
що мінімальні валові збори, а відповідно і частка
у загальнодержавному виробництві у фермерів
Закарпатської (0,49%), Чернівецької (0,7%) та
Івано-Франківська (1,2%) областей. Найбільша
частка у виробництві зернових культур фермерів
Вінницької (9,02%), Кіровоградської (8,41%),
Полтавської (7,2%) Одеської (6,68%), Харківської
(6,32%) та Черкаської (6,30%) областей
Значного розвитку у фермерських господарствах України набуло овочівництво, що найбільш
представлено у Херсонській області (38,52%
валового зборів), Миколаївській (8,88%) та
Дніпропетровської (8,39%)областей. Незначні збори
овочів у фермерів Сумської, Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Луганської, Полтавської, Чернівецької та Чернігівської
областей. . Хоча необхідно враховувати значний
асортимент, невеликі обсяги та особливість
вирощування (в т. ч. і парникові господарства).
При незначних обсягах валових зборів картоплі
найбільшу частку валового збору фермерів
України становить діяльність фермерів Тернопільської (27,5%), Чернігівської (16,0%) та
Житомирської (11,94%) областей.
Ще більш нерівномірним є розподіл виробництва таких видів продукції тваринництва як м’ясо
та яйця, виробництво яких зосереджено у кількох
сотнях фермерських господарств. Виробництвом
м’яса займались фермери у всіх областях України,
з-поміж регіонів абсолютне лідерство за фермерами Львівської області (55,33% всього виробництва м’яса у фермерських господарствах), це
переважно м’ясо птиці (функціонують потужні
птахоферми). Тут же найбільше виробництво яєць
(25,26%). У виробництві молока найбільшу частку
формують фермери Чернівецької (12,48%),
Хмельницької (10,33%), Житомирської та Вінницької областей (по 7%).
Висновки. Очевидно, що найближчі зміни в
територіальній концентрації виробництва сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами визначатимуться не впливом державної
аграрної політики, а логікою економічного
самовиживання фермерів. Фермери зорієнтовані на
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отримання швидкого результату своєї господарської діяльності і миттєво реагують на ринкову
ситуацію. Тому принципи вдосконалення територіальної спеціалізації й концентрації виробництва
сільськогосподарської продукції фермерських
господарств можливо впроваджувати виключно в
середньо та довготерміновій перспективі. Передумовами цього процесу можуть бути:
1) обґрунтування з врахуванням ринкового
попиту, особливостей і потужностей регіонального
агроресурсного потенціалу з метою вибору
оптимально ефективного виробничо-територіального напряму діяльності фермерських
господарств;
2) збільшення ступеня інфраструктурного
освоєння території (в т.ч. і аграрного);
3) заходи з метою максимальної економії
засобів виробництва і підвищення регіонального
рівня забезпеченості окремими видами продукції
за рахунок зближення виробництва і переробки
сільськогосподарської сировини, сприяння створенню більш щільнішої мережі розміщення
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невеликих підприємств харчової промисловості,
оптової торгівлі тощо;
4) процеси кооперації виробників сільськогосподарської продукції (в т.ч. і фермерів) з
підприємствами малого бізнесу, що займаються
заготівлею сільськогосподарської продукції, її
зберіганням, транспортуванням, переробкою та
реалізації (в т.ч. і кластеризації);
5) підвищення якості виробленої продукції
(особливо екологічно чистої) з метою проникнення
на європейський продовольчий ринок.
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Заячук М. Территориальная концентрация производства отдельных сельскохозяйственных культур фермерскими
хозяйствами Украины. Фермерские хозяйства из года в год наращивают объемы производства и соответственно
повышают свою роль в наполнении региональных рынков продовольствия. Производством определенных видов
продукции занимаются фермы повсеместно, другие же производства сосредоточиваются преимущественно в
нескольких областях. В статье, с помощью кривых Лоренца, предпринята попытка оценки степени территориальной
концентрации производства сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами в регионах Украины.
Проведено сравнение между ранжированы рядами по доле населения, долей фермерских хозяйств и долями в
производстве зерновых культур, овощей, картофеля, молока, мяса и яиц. Указано на территориальную
дифференциацию производства сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами областных регионов
Украины.
Ключевые слова: территориальная концентрация, фермерские хозяйства, кривая Лоренца, производство зерновых
культур, овощей, картофеля, молока, мяса, яиц.
Zayachyk M.D. Ukrainian farming economies: territorial concentration of some agricultural plants. Farming economies
increase overall production every year thus deepening their role in commoditization of regional food markets. Farms
producing certain products are found everywhere, while the other scope of production is predominantly concentrated in
several regions (oblasts). The present article is the author’s attempt of Lorenz curve-based estimation of the level of
territorial concentration of farmers’ agricultural production in Ukrainian regions. A comparison between the series of increase
is conducted in the aspect of the proportion of the population, the proportion of the farming economies and the proportions
in production of grain crops, vegetables, potatoes, milk, meat and eggs. Territorial differentiation in production of agricultural
products by farming economies within Ukrainian oblasts is disclosed.
Key words: territorial concentration, farming economies, Lorenz curve, production of grain crops, vegetables, potatoes,
milk, meat, eggs.
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УДК [502.171:556] + 628.112.3 + 556.537
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ

Каланча С.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Публікація присвячена аналізу водопостачання та водовідведення адміністративних районів Чернівецької області.
Виявлені окремі аспекти використання свіжої води для виробництва та побутово-питних потреб, озвучені кількісні
показники обсягу оборотної та послідовно використаної води, скидання забрудненої води.
Ключові слова: водопостачання, водовідведення, використання свіжої води, оборотна та послідовно використана
вода, скидання забрудненої води.

Актуальність дослідження. Водопостачання та водовідведення на території Чернівецької
області є багатоаспектним проблемним питанням.
Існуючі системи давно втратили свій технічний
термін експлуатації. Щороку (особливо у перехідні
пори) спостерігається косметичний ремонт систем
водовідведення, розкопування вулиць, трас, доріг,
тощо. Таке „покращення” існуючого стану не
довговічне, рано чи пізно прийдеться відповідним
структурам зайнятися її не тільки реставрацією і
косметичним ремонтом, але й повною заміною.
Тому актуальність даної публікації укладається у
тому, щоб розглянути сучасний стан використання
водних ресурсів населенням області, визначити
об’єми споживання (первинне та вторинне –
оборотне) води, виокремити існуючі проблемні
питання та заходи, які виявляють й проводять
відповідні державні установи області.
Виклад основного матеріалу. В області на
кінець 2013 р. водопроводами та окремими
водопровідними мережами були обладнані всі 11
міст та 8 селищ міського типу. Крім того, вода
населенню та на комунально-побутові потреби
відпускалася 8-ом сільським населеним пунктам
(2 % від загальної їх кількості). Система водопровідної мережі включає 39 водопроводів, 8
окремих водопровідних мереж, 210 свердловин та
177 вуличних колективних установок (пристроїв)
питного водопостачання (колонки, крани).
В області процес споживання свіжої води для
виробництва та для побутово-питних потреб є
специфічним. Його показники коливаються від 109,
3 (1990 р.) до 70,1 млн. м 3 (2011 р.). Для
виробництва та для побутово-питних потреб
відповідно 34,0 і 23,7, та 33,2 і 10,2 млн. м3 [1].
Загальним процесом є зменшення по трьох позиціях
водопостачання. Основну причину, як на наш
погляд, можна убачати у складній екологічній
ситуації джерел питного водопостачання, неефективній системі управління, недостатньому
фінансуванні розвитку та реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення, високих питомих витратах матеріаль-

них та енергетичних ресурсів під час виробництва
та надання послуг, неудосконалених технологіях
очищення питної та стічної води, низькій якості
обслуговування населення.
Частка відведених неочищених (скинутих) вод
в області складає 54,0 млн. м3 2011 р., (у 1990 –
80,3 млн. м3), у тому числі 5,3 млн. м3 забруднених
(у 1990 р. – 40,0 млн. м3) і неочищених (відповідно
3,8 і 3,0 млн. м3). Нормативно очищені складають
17,6 і 6,0 млн. м3. Обсяги оборотної та послідовно
використаної води (при потужності очисних споруд
у 98,8 млн. м3), складає 448,0 млн. м3 (у 1990 р. 66,0 млн. м3).
Стосовно використання свіжої води по містах і
районах Чернівецької області, то станом на 2011 рік
найбільшими показниками характеризувалися
Заставнівський (14,5 млн. м3), Кіцманський (11,6 млн.
м3) і Новоселицький (5,5 млн. м3) райони. Окрему
позицію займає м. Чернівці (13,1 млн. м3) [1].
У Кіцманському районі система водопровідної
мережі включає 7 водопроводів, 3 окремі водопровідні мережі, 14 свердловин та 9 вуличних
колективних установок (пристроїв) питного
водопостачання (колонки, крани).
У 2013 р. всім споживачам району було
відпущено 149 тис. м3 свіжої води, з них населенню
– 98 тис. м3. Споживання води в районі, порівняно
з 2012 р., зменшилося на 11,3 %, частка води
спожитої населенням збільшилася на 1,0 %. У Новоселицькому районі система водопровідної мережі
включає 6 водопроводів, 11 свердловин та 9
вуличних колективних установок питного водопостачання. У 2013 р. всім споживачам району було
відпущено 96 тис. м3 свіжої води, з них населення
споживало 79 тис. м3. Порівняно з 2012 р. відпуск
води зменшився на 4,0 %, населенню – збільшився
на 14,5 %. Для порівняння зазначимо, що у 2011 р.
всім споживачам району було відпущено 106 тис.
м3 свіжої води (з них населенню 70 тис. м 3);
порівняно з 2010 р. відпуск води споживачам
зменшився на 7,0 %, населенню збільшився на 4,5 %.
Найменшими показниками використання
свіжої води характеризуються Путильський (0,7
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млн. м ), Герцаївський (1,2 млн. м ) і Вижницький
(2,8 млн. м 3 ) райони. Населення гірської та
передгірської території області свіжу воду
використовує з природних джерел, криниць тощо.
Тут відсутня потужна каналізаційна мережа.
Система водопровідної мережі у Вижницькому районі включає 4 водопроводи, 14
свердловин та 10 вуличних колективних установок
питного водопостачання. У 2013 р. всіма користувачами водопровідної мережі району було спожито
90 тис. м3 свіжої води, у тому числі населенням –
68 тис. м3. Споживання води в районі порівняно з
2012 р. збільшилося на 7,1 %, у тому числі
населенням – на 6,3 %.
Централізованим водопостачанням у Сторожинецькому районі користується тільки місто
Сторожинець. Водопровідно-каналізаційна мережа
міста експлуатується підприємством „Комунальник”, на балансі якого знаходиться водозабір,
2 насосні станції і каналізаційні очисні споруди.
Загальна довжина водопровідних мереж, крім
внутрішньо будинкових - 35,4 км, каналізаційних 15,2 км. Водопостачання здійснюється з одного
водозабору, в експлуатації знаходяться 4 водозабірних свердловини. Водопровідно-каналізаційні
мережі амортизовані на 80 %, фізично застарілі та
потребують заміни. Понад 9,5 км мережі потребує
заміни або капітального ремонту. Стан справ
впродовж останніх років у водопровідно-каналізаційному господарстві району такий, що
зменшує фізичні обсяги надання послуг при сталій
потужності енергообладнання. Це призводить до
збільшення питомих витрат електроенергії на
одиницю продукції.
У Глибоцькому районі система водопровідної
мережі включає 3 водопроводи, 1 свердловину та 1
вуличну колективну установку питного водопостачання.
У 2013 р. всім споживачам району було відпущено 133
тис. м3 свіжої води, з них населенню 50 тис. м3. Порівняно
з 2012 р. відпуск води всім споживачам збільшився на
1,5 %, населенню - зріс на 13,6 %.
Окремим проблемним залишається питання
обсягу оборотної та послідовно (повторно)
використаної води. У розрізі адміністративних
районів та міст найбільшими показниками
характеризується (у тис. м3) Сокирянський (440,4),
Вижницький (1577), Кіцманський (643) райони і м.
Чернівці (4671). Повністю відсутній вказаний вид
у Герцаївському, Кельменецькому, Вижницькому
районі. У Глибоцькому районі цей показник складає
18, Хотинському – 20, Сторожинецькому – 40 тис.
м3. На виробничі потреби в області використовується від 99 % (Сокирянський район) до 5 %
(Новоселицький район) оборотної води у загальному обсязі використання [1].

Скидання забрудненої оборотної води ускладнює екологічну ситуацію в області. Найбільшими
показниками характеризуються Заставнівський
(40,7 тис. м3 ), Новоселицький (14,9 тис. м 3 ),
Сокирянський (11,7 тис. м3) райони. У м. Чернівцях
цей показник складає 5,9 тис. м3, у Вижницькому,
Герцаївському і Путильському районах такий вид
діяльності відсутній [1].
Про складну технічну та екологічну ситуацію
говорять наступні приклади. За результатами
аналізу 89-ти проб питної води 3 не відповідають
нормативам за бактеріологічними показниками, 1
- за хімічними. Із 35-ти досліджених проб води з
джерел централізованого господарсько-питного
водопостачання 6 не відповідають нормативам за
бактеріологічними показниками, 1 - за хімічними.
З джерел децентралізованого водопостачання
виявлено 63 нестандартні проби за бактеріологічними нормативами із 509 досліджених, а також
36 із 594 за хімічними нормативами відповідно.
В області прийнята програми „Питна вода”
на 2009-2020 роки, що фінансується державним і
місцевим бюджетами. Загальний обсяг фінансованих ресурсів, необхідних для реалізації програми
складає 22,4 тис. грн. Метою Програми є
забезпечення населення району питною водою,
нормативної якості в межах науково-обґрунтованих
норм питного водопостачання, реформування та
розвиток водопровідно-каналізаційної мережі,
підвищення ефективності та надійності її функціонування, поліпшення на цій основі стану
здоров’я населення та оздоровлення соціальноекономічної ситуації.
Заходами Програми передбачено раціональне
використання та економія питної води за рахунок
створення та впровадження удосконалених
конструкцій водозабірних споруд та пристроїв,
водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного
обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури,
добудови очисних споруд водопостачання, планової
заміни водопровідних мереж (3-5 км щорічно ),
створення запасу водопровідних труб, насосного
обладнання ( у т. ч. глибинних насосів), встановлення населенням приладів обліку споживчої води,
удосконалення методів та засобів фізико-хімічного
та біологічного очищення води з використанням
гідрохлориду натрію або ультрафіолетових
(антибактерицидних) ламп. Вищевказані заходи
спрямовані на оновлення основних фондів і
поступове виведення з експлуатації обладнання,
на якому питомі витрати енергоресурсів перевищують середні показники по галузі.
Проблема, на яку спрямований проект,
стосується сфери централізованого водопостачання та водовідведення. Основними її блоками є
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незадовільний екологічний стан джерел питного
водопостачання, неефективна система управління,
недосконале ціноутворення, недостатнє фінансування розвитку та реконструкції централізованих
систем водопостачання та водовідведення, високі
питомі витрати матеріальних та енергетичних
ресурсів під час виробництва та надання послуг,
недосконалі технології очищення питної та стічних
вод, низька якість обслуговування населення.
Наразі важливо сформувати нову систему
управління водопровідно-каналізаційним господарством, яка базуватиметься на договірних відносинах, зменшенні технологічних витрат води та
втрат ресурсів, відновлення аварійних об’єктів
водопровідно-каналізаційного господарства.
Виконання Програми здійснюється за такими
основними напрямами: 1) охорона і раціональне
використання джерел питного водопостачання, 2)
нормативно-правове та науково-технічне забезпечення з урахуванням стандартів, технологій,
засобів і методів, прийнятих у Європейському
Союзі, 3) забезпечення підприємств питного
водопостачання та водовідведення ресурсо- та
енергозберігаючими технологіями підготовки
питної води та очищення стічних вод і відповідним
обладнанням та приладами контролю, 4) розвиток
та реконструкція систем водопостачання та
водовідведення. Заходами Програми передбачено
доведення якості питної води до вимог державного
стандарту, забезпечення цілодобового, гарантованого постачання питної води в обсягах,
необхідних для задоволення фізіологічних,
санітарно-гігієнічних та побутових потреб населення, організація багаторівневого контролю за якістю
послуг і захисту прав споживачів, забезпечення
доступу громадськості до інформації з цих питань.
Наразі програма на третьому етапі реалізації
(2016-2020 роки). Очікуваним результатом реалізації
заходів Програми, повинна стати стовідсоткова
оплата послуг населенням, стовідсоткове відшкодування доходів витрат на виробництво послуг,
зменшення собівартості послуг, зменшення питомої
ваги зношених основних фондів комунального
господарства, що використовуються для надання
послуг населенню, зменшення питомих витрат
електроенергії на 1 м3 реалізованої питної води,
зменшення питомих витрат електроенергії на
очищення і транспортування 1 м3 стічних вод,
зменшення частки аварійних водопровідно-

каналізаційних мереж у загальній протяжності
мережі, обладнання багатоквартирних будинків
приладами обліку води. Виконання завдань
Програми залежатиме від повного і своєчасного
фінансування з державного і місцевих бюджетів та
надходження коштів з інших джерел.
Аналіз водних ресурсів Чернівецької області
вдалося здійснити Дністровсько-Прутському
басейновому обласному управлінню за участі
міжнародних експертів. Встановлено, що вода, яка
використовується в області відноситься до другого
класу. Перший клас, де найчистіша вода, – це
верхівка Дністра, бо там немає великих підприємств, що забруднюють воду. А далі йде велика
кількість підприємств житлово-комунального
господарства і виробництва, які є основними
забруднювачами Дністра.
Висновки. В останні роки в області діє
розпорядження „Про схвалення техніко-економічного обґрунтування „Реконструкція систем
водопостачання у м. Чернівці …”. Загальна
кошторисна вартість реконструкції - 396 млн. 439
тис. 567 грн., в тому числі будівельні роботи - 216
млн. 701 тис. 510 грн., обладнання - 105 млн. 958
тис. 809 грн., інші витрати - 73 млн. 779 тис. 248
грн. Тривалість будівництва об’єкта - 33 місяці.
Наведені приклади водопостачання та
водовідведення підтверджують думку про те, що
сьогодні для території області питання збереження
водних ресурсів займає пріоритетне місце. При
існуючому значному потенціалі водних ресурсів
область має всі можливості для повного забезпечення свіжою водою населення. Споживання води
для виробництва націлене на обслуговування
потреб промисловості, сільського господарства,
транспорту, будівництва, рекреаційно-туристичних
потреб, тощо. Залишається тільки втілити у життя
створені програми збереження водних ресурсів і
відбудувати існуючі водопровідні системи.
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Каланча С. Водоснабжение и водоотведение на территории Черновицкой области: современные реалии. Публикация
посвящена анализу водоснабжения и водоотведения административных районов Черновицкой области. Выявлены
отдельные аспекты использования свежей воды для производства и торгово-питьевых нужд, озвученные
количественные показатели объема оборотной и последовательно используемой воды, сброс загрязненной воды.
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использованая вода, сброс загрязненной воды.
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Calancea C. Water supply and sanitation in the Chernivtsi Oblast modern realities. The paper is devoted to the analysis
of water supply and wastewater of the administrative districts in the Chernivtsi region. Some aspects of fresh water use for
the production and domestic and drinking purposes are identified, quantitative indicators of the volumes of reversible and
consistently used water and wastewater discharges are revealed.
Key words: water supply, wastewater, fresh water use, reversible and consistently used water, wastewater discharges.
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Кілінська К.Й., Костащук В.І.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Висвітлено деякі аспекти дослідження сучасних тенденцій та чинників розвитку міжнародного туризму в Чернівецькій
області на початку ХХІ століття. Показана динаміка загальних показників численності міжнародних туристів, виявлені
чинники впливу на розвиток міжнародного туризму в Чернівецькій області.
Ключові слова: міжнародний туризм, численність міжнародних туристів, туристичний продукт, міжнародний ринок,
туродні, тривалість туристичної подорожі.

Постановка проблеми. Чернівецька область
входить до групи областей України, що характеризуються найвищим рівнем забезпечення рекреаційно-туристичними ресурсами. За оцінкою Т.Д.
Скутар забезпеченість області рекреаційнотуристичними ресурсами (у розрахунку на 1 км2
та на одну особу) відповідно в 1,4 та 1,8 рази вища
за пересічну по Україні [3].
Одним із найважливіших напрямів туристичної
діяльності є міжнародний туризм (МТ). Його місце
у структурі рекреаційно-туристичної галузі вагоме,
дослідження структурних рівнів - актуальне. МТ складова національного туристичного комплексу,
економіки. Тому тема запропонованої публікації
потребує всебічного вивчення.
Мета і завдання роботи. Метою публікації
є озвучення окремих аспектів дослідження
сучасних тенденцій та чинників розвитку МТ в
Чернівецькій області на початку ХХІ століття.
Серед завдань висвітлимо динаміку загальних
показників численності міжнародних туристів і
виявимо чинники впливу на розвиток МТ в
Чернівецькій області.
Аналіз попередніх досліджень. Місце
міжнародного туризму у економіці області та його
соціальне значення висвітлене у працях вітчизняних
і зарубіжних вчених. Сучасні тенденції розвитку
та теоретико-методичні аспекти дослідження
розкриті у працях М. Мальської, Н. Антонюка, А.
Александрової; питання формування привабливості національного туристичного продукту для
іноземних рекреантів і його просування на
міжнародний ринок розглядаються у працях Г. Лавриненка, О. Бордуна, К. Горба, А. Кускова, І. Саух; природно-ресурсний потенціал рекреаційнотуристичних ресурсів досліджуються В. Руденком, К. Кілінською, О. Бейдиком, М. Рутинським, Ю. Зіньком, Т. Скутар; перспективи
транскордонної співпраці в туризмі висвітлюють
С. Артеменко, І. Федорова, Л. Божко, І. Волошина;
досвід інших країн в розвитку туризму студіюють
Н. Антонюк, С. Дяків, А. Охріменко, І. Смирнов.

Маючи багатий теоретичний і методичний
оператор можна провести аналіз та узагальнити
сучасні аспекти функціонування МТ на території
Чернівецької області.
Виклад основного матеріалу. За законом
України "Про туризм" до МТ належить в'їзний
(подорожі в межах України, особи, яка постійно
не проживає на її території), та виїзний туризм
(подорожі громадян України за її межі) [1].
Територія Чернівецької області найсприятливіша для розвитку рекреаційно-туристичного
природокористування (РТП), формування туристських потоків, що пов'язані зі змінами в ціннісній
орієнтації туристів від традиційної моделі "моресонце-пляж" до "знання-ландшафт-дозвілля" [2].
Дотично вони сприяли динамічному розвитку МТ.
Окрім сервісного обслуговування на розвиток МТ
впливає низка інших чинників, які турист вважає
головними у турі. Це інфраструктура території,
комплекс природних (лікувальних) властивостей і
ознак, ностальгійні чинники, суспільно-політичні та
культурні і дуже багато ін. об'єктивно-суб'єктивних, які залежать від пори року, складу групи,
тривалості подорожування, тощо. Тому даний
туристичний вид має великий коливальний діапазон
і впродовж року постійно змінюється. Ці та інші
характеристики МТ дали змогу виявити 2 періоди
функціонування МТ: період збільшення і період
зменшення кількості туристів.
Період збільшення кількості туристів охоплює
2000-2008 рр. За цей час численність туристів у
Чернівецькій області зросла від 44,1 тис. осіб (2000
р.) до 80,9 тис. осіб (2008 р. (у % це 83,4). Причина
пояснюється тим, що в м. Чернівцях відзначалось
600-річчя першої писемної згадки. Пересічне за
рік зростання туристичної діяльності становило +
9,2 %. Для порівняння - за цей же період зростання
валового регіонального продукту склало + 5,2 %
за рік [4], темпи функціонування МТ були вищими
ніж загальний економічний розвиток господарського комплексу області, що призвело до
зросту матеріального добробуту населення: у
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мешканців області з'явилися перспективи для
здійснення туристичних подорожей.
Період зменшення кількості туристів (20092013 рр.). У 2009 році кількість туристів скоротилась до 63,1 тис. осіб (на 11,25 %). У наступному,
2010 р. спостерігається певна стабілізація, в
області зареєстровано 63,9 тис. туристів, однак у
2011 р. численність туристів розпочинає різко
скорочуватися на 24,3 %. Така ситуація повторюється і у 2012 р. (61,1 %) і 2013 р. (18,6 тис. осіб,
що становило 42,8 % від загальної численності
туристів 2000 р.). Основною причиною вагомої
зміни є економічна криза, що призвела до зниження
рівня життя населення, зменшення попиту на
туристичний продукт, зріст ціни на туристичні
послуги, тощо.
Зростання ціни має як об'єктивні так і суб'єктивні причини. До об'єктивних відносимо девальвацію
національної валюти (із 5,2 грн. у 2008 році, до 7,8
грн. у 2009 році), до суб'єктивних - політика
туристичних підприємств, що націлена на одержування великих доходів (при зменшенні попиту). З
2005 по 2013 рр. в Чернівецькій області було
зареєстровано 227,8 тис. туристів (45,7 % від загальної численності туристів області) (рис. 1, табл. 1).
Частка туристів, що здійснюють міжнародні
туристичні подорожі у загальній численності
туристів коливається від 36,6 % (2005 р.) до 83,8
% (2013 р.), при пересічних значеннях 49,1 %.
Встановлена ситуація обумовлена тим, що, поперше, у 2005-2008 рр. відбувається поступове
зростання (на 2,6-6,4 %/рік) частки міжнародних
туристів у загальній численності споживачів
туристичних послуг в області, по-друге, у 20092013 рр. спостерігається скорочення частки
міжнародного туризму у загальній численності
туристів області на 7,2 % у 2009 р. із подальшим
поступовим (2010- 2011-ті рр.) та різким (2012-2013
рр.) зростанням цього показника.
Зростання ролі МТ у загальному споживанні
туристичних послуг в області спричинене зростанням попиту серед населення області на порівняно
недорогий, але якісний закордонний туристичний
продукт і втрата бажання споживати вітчизняні
туристичні послуги.
Розвиток туризму відображає величезна й
різноманітна система показників. Одним з них є
тривалість туристичної подорожі. З 2005 по 2013
рр. в Чернівецькій області туристам надано > 2
млн. 757 тис. туроднів (табл. 2.).
Загальна тривалість туристичних подорожей
протягом 2005-2008 рр. зростає (від 324,8 тис.
туроднів за рік у 2005 р. до 434,6 тис. турднів у
2008 р.). За три роки зростання склало 33,9 %.
Найвищі темпи зростання загальної тривалості

Науковий вісник Чернівецького університету

Рис. 1. Численність туристів
у Чернівецькій області у 2005-2013 рр. (тис. осіб)

туристичних подорожей зареєстровано у 2006 та
2010 рр. (відповідно +19,2 % та +10,9 %), що можна
обґрунтувати збільшенням численності туристів.
З 2009 до 2013 рр. спостерігається стрімке
скорочення загальної тривалості надання туристичних послуг. У 2013 р. даний показник сягає
мінімального значення - 157 тис. турднів (51,2 %
від пересічних показників) і 36,2 % від максимальної тривалості подорожей.
У 2005 р. частка міжнародних туристичних
мандрівок (у загальній їх тривалості) склала 51,2
%, протягом всього періоду спостережень
зростала досягнувши у 2013 р. 93,3 %. Висновок зростає роль МТ, міжнародні туристи здійснюють
туристичні подорожі більш тривалий відтинок часу
ніж внутрішні.
З 2005 по 2013 рр. пересічна тривалість
туристичної подорожі для одного туриста (що
визначається за формулою to = T/N, де тривалість
подорожі одного туриста (to) розраховується як
відношення (T) кількості туроднів наданих
туристам до (N) загальної численності туристів
[формулу склав В. Костащук]) у Чернівецькій
області склала 6,08 туродні (для порівняння 5,00
туроднів у 2010 р. і 5,81 туродні у 2006 р.). У 2009
р. відбулось різке зростання тривалості туристичних подорожей до 9,37 туроднів. Причиною цього
є переорієнтація на міжнародну туристичну
діяльність. Тривалість надання туристичних
послуг в МТ від 6,51 туродні у 2008 р., до 10,97
туроднів у 2012 р., при пересічних значеннях
показника 8,13 туроднів.
Таким чином тривалість міжнародних ту–
ристичних подорожей в Чернівецькій області
пересічно на 33,7 % вища за відповідний загальний
показник. Скорочення різниці між зазначеними
показниками в 2012 та 2013 рр. пояснюється різким
зростанням частки міжнародних туристичних
подорожей у загальній численності туристів
Чернівецької області.
Висновки. Отже на початку ХХІ століття
МТ став пріоритетним видом економічної діяльності в Чернівецькій області. Це підкреслює той
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Таблиця 1
Загальні показники численності туристів у Чернівецькій області
Роки

2005

Загальна численність обслугованих
туристів
Численність
% до попереднього
обслугованих
року
туристів (осіб)
61152
100,0

Численність міжнародних туристів
Численність
обслугованих
туристів (осіб)
22390

% до попереднього
року
100,0

% до загальної
численності
туристів
36,6

2006

66627

109,0

26143

116,8

39,2

2007

75758

113,6

34533

132,2

45,6

2008

80987

106,7

39041

113,0

48,2

2009

63112

78,8

25891

66,1

41,0

2010

63976

101,3

27244

105,4

42,6

2011

48431

75,7

22660

83,1

46,8

2012

18874

38,9

14408

63,7

76,3

2013

18624

98,9

15621

108,4

83,8

Таблиця 2
Тривалість туристичних подорожей в Чернівецькій області

% до загальної
тривалості

Туроднів

% до загальної
тривалості

% до минулого року

Міжнародний туризм
Тривалість
На одного
туриста

туроднів

% до минулого року

туроднів

% до минулого року

Туризм загалом
Тривалість
На одного
туриста

Туроднів

Роки

2005

324796

100,0

5,31

100,0

166394

100,0

51,2

7,43

139,9

2006

387205

119,2

5,81

109,4

229069

137,7

59,1

8,76

150,7

2007

391548

101,1

5,17

89,6

238657

104,1

60,9

6,91

133,6

2008

434595

110,9

5,37

103,8

254436

106,6

78,9

6,51

121,2

2009

322583

74,2

5,11

94,4

201731

79,3

62,5

2010

319923

99,2

5,00

98,0

213577

105,9

2011

251842

78,7

5,20

104,0

172368

80,7

2012

176865

70,2

9,37

180,2

158099

2013

157001

88,8

8,43

89,9

Пересічно

3063370

-

6,08

-

чинник, що протягом багатьох років темпи
розвитку МТ були вищі за пересічні для туристичної
галузі. Роль міжнародних туристичних подорожей
істотно зросла і у 2012 та 2013 рр. МТ почав
домінувати у формуванні загальної численності
туристів регіону. Однак його розвиток істотно
залежить від соціально-економічних чинників які
є визначальними при формуванні попиту на
туристичні послуги.

66,7

7,79

152,4

7,84

156,8

68,4

7,61

146,3

91,7

89,4

11,0

117,0

146485

92,6

93,3

9,37

111,5

197868,4

-

64,6

8,13

133,7
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Килинская К.Й., Костащук В.И. Развитие международного туризма в Черновицкой области вначале ХХІ века.
Освещены некоторые аспекты исследования современных тенденций и факторов развития международного туризма
в Черновицкой области вначале ХХІ века. Показана динамика общих показателей численности международных
туристов, выявлены факторы влияния на развитие международного туризма в Черновицкой области.
Ключевые слова: международный туризм, численность международных туристов, туристический продукт,
международный рынок, туродень, продолжительность туристического путешествия.
Kilinska K., Kostaschuk V. Development of international tourism in Chernivtsy region in the early ХХІ century. The
purpose of this publication is to study some aspects of current trends and factors of international tourism in Chernivtsi
region in the early twenty-first century. The dynamic overall performance multitude of international tourists identified
factors influence the development of international tourism in Chernivtsi region. Established dynamics of the total numbers
of international tourists, shows the factors that influenced the development of international tourism in Chernivtsi region
Key words: international tourism, the number of international tourists, tour products, international market, travel days,
tourist travel length.
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УДК 911.3:330.341.1(477.83)
СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
НОВІТНІХ ФОРМ ПОЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
НА ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Котик Л.І.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Проаналізовано суспільно-географічні аспекти функціонування (галузева приналежність, територіальне зосередження
материнської компанії та філійних мереж, вихід на ринок області, роль у господарському комплексі, сучасний стан
діяльності, націленість на використання ресурсів та розв'язання регіональних проблем розвитку) новітніх форм
поєднання підприємств на території Львівської області. Звернуто увагу на функціонування концернів, асоціацій,
холдингів, трестів, консорціумів, формування нових територіальних осередків господарської діяльності (кластерів,
територій нової індустріалізації). Визначено, що більшість материнських компанії розміщено за межами області, а її
територію розглядають як джерело дешевих ресурсів (природних, працересурсів) свого розвитку. Зазначено, що
більшість новітніх форм поєднання підприємств функціонує на території Львівської області у сфері торгівлі,
ресторанного господарства, готельного бізнесу, харчової промисловості, тощо. Обґрунтовано, що перспективи
трансформації господарства регіону пов'язані з започаткуванням функціонування осередків нової індустріалізації та
налагодженням ефективного функціонування кластерів.
Ключові слова: новітні форми поєднання підприємств, консорціум, асоціація, трест, холдинг, фінансово-промислова
група, пул, концерн, кластер.

Постановка проблеми. В умовах трансформації господарського комплексу Львівської області
на особливу увагу дослідження заслуговують
суспільно-географічні аспекти функціонування
новітніх форм поєднання підприємств. Останні є
виразником напряму трансформаційних процесів,
їхньої динаміки, інтенсивності, глибини; характеризують відкритість господарства Львівської області
для здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності;
впливають на формування інвестиційної привабливості та інноваційно-інвестиційного клімату регіону,
конкурентоспроможності регіону на загальнодержавному та глобальному рівнях, сприяють
вирішенню нагальних регіональних проблем
(безробіття, незбалансованість господарства,
поляризація розвитку, депресивність та відсталість
розвитку окремих районів області, тощо).
Проблеми становлення та функціонування
новітніх форм поєднання підприємств у руслі
трансформації господарського комплексу України
досліджували Г. Балабанов, В. Нагірна, О. Нижник
[11], О. Гладкий [1], С. Дорогунцов [6], В. За–
харченко [3], С. Єрохін [2], У. Садова [7], Д. Стеченко [9], О. Шаблій [12], Л. Шевчук [13], І. Школа
[11], С. Щеглюк [14] та інші. Вони розробили та
уклали теорію вивчення новітніх форм поєднання
підприємств [1, 2, 3, 9, 11, 14], здійснили аналіз їхнього
впливу на перебіг трансформаційних процесів на
загальнодержавному та регіональному рівнях [2, 7,
10, 13, 14], наголосили на суттєвій ролі новітніх форм
поєднання підприємств у здійсненні демографічної,
соціальної, економічної політики в Україні [6, 7, 13].
Фактологічною основою дослідження функціонування новітніх форм поєднання підприємств

на території Львівської області є статистичні дані
Головного управління статистики Львівської
області на предмет розвитку економіки регіону,
аналітичні записки виконані працівниками сектору
економіки обласної та міських рад, напрацювання
вчених Інституту регіональних досліджень НАН
України (м. Львів), нормативні акти, що регулюють
бізнес-діяльність на території регіону.
Мета роботи: дослідити суспільно-географічні
аспекти функціонування новітніх форм поєднання
підприємств на території Львівської області.
Виклад основного матеріалу. На створення та функціонування новітніх форм поєднання
підприємств впливають різноманітні чинники:
географічне положення (прикордонне положення
Львівської області та периферійне - відносно
центрів інтенсивного економічного життя держави
й концентрації основного капіталу); природноресурсний, працересурсний, споживчий потенціали;
розвиток ринкової та комунікаційної інфраструктур;
сформований інноваційно-інвестиційний клімат
території; економічна привабливість регіону та
можливість формування економічних брендів тощо.
Станом на 01.01. 2012 р. на території Львівської
області зареєстровано 67 358 суб'єктів Єдиного
Державного реєстру підприємств та організацій
України, що в півтора рази більше від показника 2001
р. [8]. Найбільший приріст кількості суб'єктів
господарювання відбувся у переробній промисловості,
будівництві, транспорті і зв'язку, фінансовій діяльності,
торгівлі, ресторанному господарстві. Економічно
активними є 55,1% зареєстрованих суб'єктів
господарювання, що більше від показника 2001 р.
(47,1%), але менше від показника 2007 р. (55,7%).
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Більшість суб'єктів господарювання мають
статус юридичної особи - 90%. Частка підприємств без статусу юридичної особи у структурі
господарства Львівської області незначна - не
перевищує 10% [8]. За організаційно-правовими
формами господарювання переважають (2012 р.)
приватні підприємства (25,4%), товариства з
обмеженою відповідальністю (27,8%), філії (4,8%).
З-поміж новітніх форм поєднання підприємств,
що започаткували діяльність та функціонують на
території Львівської області варто назвати: холдинг,
асоціація, консорціум, пул, трест, концерн,
фінансово-промислова група, кластер. Їхня коротка
характеристика подана в таблиці 1.
Загальна кількість новітніх форм поєднання
підприємств у господарському комплексі Львівської
області незначна (0,3% загальної кількості суб'єктів
господарювання) проте їхня вага та вплив на
трансформаційні процеси в регіоні суттєві. Наприклад,
на території Львівщини здійснюють діяльність ряд
холдингів, які, переважно, створені за межами регіону
(м. Київ), але орієнтуються на використання
природно- та працересурсного потенціалів області та
задоволення споживчих потреб населення (табл. 2).
Активно функціонують на території області
асоціації (135 одиниць на 01.01.2012 р.): відстоюють бізнес-інтереси суб'єктів поєднань, пропагують
їхні бізнес-ідеї, популяризують діяльність, стимулюють трансформаційні перетворення господарства
області. Наприклад, з метою розвитку туристичної
сфери на Львівщині організовано 16 асоціацій;
популяризації ідей малого і середнього підприємництва на обласному та регіональному рівнях 21, просування на зовнішніх ринках конкурентоспроможної продукції львівських товаровиробників
та надавачів послуг - 5 [4]. Діяльність асоціацій
охоплює усі сфери господарювання області.
Більшість асоціацій, що здійснюють діяльність на
Львівщині, територіально зареєстровані у м. Львові
(42% усіх функціонуючих у межах області (2012)),
м. Києві (24%), містах обласного підпорядкування
(18%), інших населених пунктах області (16%). У
зв'язку з сучасною соціально-економічною кризою
ефективність діяльності асоціацій суттєво знизилася:
2/3 асоціацій існують виключно де-юре та не
провадять активного функціонування. Між діючими
об'єднаннями відсутні довготривалі функціональні
зв'язки та зв'язки безпосереднього характеру, що
суттєво гальмує розв'язання локальних/регіональних соціально-економічних проблем. На
сьогодні вимагають посилення та переосмислення
й горизонтальні зв'язки, особливо на локальному
рівні, наприклад, між асоціаціями розвитку
Яворівського району ("Асоціація фермерів Яворівського району", "Асоціація роботодавців Яворів-
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щини", тощо) з метою ефективного використання
прикордонного та вигідного транспортно-географічного положення району, подолання проблеми
безробіття та формування нових осередків
підприємницької діяльності; між асоціаціями
Сколівського району ("Асоціація регіонального
розвитку Сколівщини", "Асоціація Курорт Сколівський", "Асоціація Ради Львівщини", "Асоціація
Курорт Славське") з метою збалансованого
розвитку господарства району, загалом, та туризму
й рекреації, зокрема і т.д.
Здійснюють діяльність на території Львівської
області консорціуми (табл. 3). Більшість консорціумів (як місцевих так і всеукраїнських ("Укргідроенергобуд", "Консорціум університетів
прикордоння")) мають чітко окреслену сферу
функціонування, територіально їхня діяльність
пов'язана або з м. Львовом, або з місцями
розташування стратегічно важливих підприємств/
ресурсів (м. Городок, м. Стрий, м. Трускавець, м.
Мостиська). Консорціуми слабо взаємодіють між
особою (переважають епізодичні, опосередковані,
функціональні зв'язки), що призводить до гальмування обласного соціально-економічного розвитку.
На ринок області з 2010 р. виходять консорціуми
загальносвітового масштабу: "Chevron" (США;
видобуток вуглеводнів; переможець конкурсу
(2012) на розробку Олеської ділянки), "PTV AG VCDB GMBH" (Німеччина; стратегічна адаптація
та розвиток транспортних мереж; проектування
транспортної мережі м. Львова).
Трести присутні у структурі господарського
комплексу Львівської області з середини ХХ ст.:
1940 р. організація тресту "Львіввуглерозвідка" з
метою проведення планомірних геолого-розвідувальних робіт. У період трансформації господарства області виокремилися в окремі структурні
одиниці та незалежні суб'єкти господарювання
"Укрзахідвуглебудтрест" (м. Червоноград), "Трест
зеленого господарства" (м. Львів), "Будівельномонтажний трест Львівської залізниці" (м. Львів) і
т.д. Більшість трестів Львівщини збиткові та
потребують грамотної реструктуризації, пошуку
нових ринків надання послуг та збуту готової
продукції, модернізації виробництва, впровадження
засад ефективного менеджменту.
Концерни на території Львівської області
представлені функціонуванням: ПАТ "Концерн
Хлібопром" ("Львівський хлібзавод №1", "Львівський хлібзавод №5", "Цех кондитерських виробів",
"Самбірський хлібокомбінат", "Явірмлин"); АТ
"Концерн Електрон" (Телевізійний завод "Електрон",
завод "Полімер-Електрон", Завод телевізійної
техніки "Електрон", Фінансово-лізингова компанія
"Електрон-Лізинг", ТзОВ "Завод "Електро-
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Таблиця 1
Характеристика новітніх форм поєднання підприємств
Форма
поєднання
Холдинг

Суб’єкти поєднання

Принципи поєднання

Мета поєднанн я

Підприємства, якими
володіє одна організація
(холдинг)

Перебув ають у пов ній власності
головного підприємства (холдингу)

Контроль дочірніх пі дприємств та отримання
прибутку в ід ї хнього функці онуванн я; вироблення
єдиної такти й стратегії діяльності суб’єктів
поєдна нн я у глобальн ому масштабі; фінансув ання
капі та ловкладень у розробку нової продукції
Спільне виконання госп одарських, н ауков их,
культурних, упра влі нських та інших функц ій;
захист і відстоювання влас ни х бізнес-інтересів;
п опуля ризація діяльності

Асоціація

Р ізні ф інансово н езалежні
Догов ірне об’єднання ; збереження
підприємства; вступ та
п ов ної господарської самостійності
ви хід із поєдн ання
(ас оціації ) здійснюється
без згоди інших уча сників
К онс орціум
Різні фінансово та
Збереження повної господарської
Здійснення зн ачних бі знес-проектів за рахунок
юридично неза лежні
с амості йн ості; підпоря дкув ання спільно
об’єднання фінансови х, наукових, технічних,
пі дприємства (переважно
обраному викон ав чому органу у
виробн ичих рес урсів
поєднання в еликих
сегменті реалізації цілей консорціуму
промислових та
банківсь ких суб’єктів
господарюв ання)
Пул
Різні фінансово та
Тимчасове поєднання підприємств;
Координація дія льності суб’єкті в поєднання;
юридично неза лежні
збереження п ов ної господарської
забезпечення фі нансов ої н адій ності діяльності;
підприємства
са мостійн ості; прибуток, що
поширення і нформації про фун кціонування
отримується в пері од поєднання
суб’єктів п оєднання та проведення рекламної
розподіляються згідно наперед
ком панії в їхніх і нтересах
встанов лени х кв от
Трест
Різні фінансово та
Ус і суб’єкти поєднання об’єднуються,
Підв ищення еф ективн ості діяльності суб’єктів
юридично неза лежні
учасники втрачаю ть свою юридичну і
поєдна нн я шляхом ї хнього злиття; підвищення
пі дприємства (переважно госп одарську самості йність; фін ан сові конкурентоздатності та інвестиці йної привабливості
однієї або суміжних
та ю ридичні питання координує головн е
галузей господарств а)
підприємство
К онц ерн
Фінансово та юридично
Учасники об’єднання залишаю ться
Централізація функцій науково-технічного і
незалежні підприємства
юридично самостійними одини цями;
в иробничого спів робітництва, інвестиці йної та
однієї або кіль кох
делегують поєдн анню (концерну)
зовн ішньоекон омічної ді яль ності
суміжних галузей
виконання дея ких своїх ф ункцій
господарств а
(фінансових, зовнішньоекономічних,
інвестиці йн их) центра лізація реалізації
яких дає додатковий економічний ефект
Фінанс овоРізні фінансово та
Повне або частков е об’єднання ресурсів Технологічна та економ ічна ін теграція; реалі зація
промислова
юридично неза лежні
учасникі в поєднання; обов ’я зкова
інвестиційн их та інших проектів , які спря мов ані на
група
підприємства , що
наявність у поєднанні підприємс тв
зростання прибутковості; розширення ринків
функці онують як основне і
промисловості чи сфери послуг та
това рів і п ослуг; створення нов их робочи х місць ;
дочірн і товариства
банкі вських чи інших фін ан сов оперерозподіл н аявного капі та лу
кредитних організаці й
К ластер
Різні фінансово та
Збереження повної господарської
Підтримка підприємницьких ініціати в; реалізація
юридично неза лежні
самостійності; відносна територіальна
потенціалу території у межа х якої ств орений
підприємства , що
близь кість розташува ння суб’єктів
кластер; вирішення соціа льн о-економ ічних
переважно належать до
поєднання; підтрим ка діяльності
проблем; підвищення інв естиційної прив аблив ості
одної або суміжних
суб’єктів поєдн ан ня з боку державної /
територі ї ств орення кластеру; підв ищен ня
галузей / с екторів
місцев ої в лади
конкурентос проможності секторів / галузей
господарства; органи
господа рств а
в лади; фі нансов і інституці ї

Укладено на основі: [2, 3, 9, 11, 14].
побутприлад", Науково-виробниче об'єднання
"Карат") тощо. Концерни сфери харчової промисловості активно працюють, між ними існують тісні
структурні та функціональні зв'язки; концерни
сфери машинобудування, хімічної промисловості
перебувають у стадії рецесії. Їхній потенціал
(працересурсний, інженерної-комунікаційної
інфраструктури, наявність вільних територій)
доцільно використовувати для розвитку осередків
нової індустріалізації (Індустріальний парк Рясне2 (м. Львів), Яворівський індустріальний парк,
Новороздільський індустріальний парк: створення
парків передбачено програми транскордонного
співробітництва Польща-Білорусь-Україна 20072013) та здійснення процесу реіндустріалізації
господарства регіону.

Позитивом є започаткування на території
області (1990) діяльності фінансово-промислової
групи "Росан", яка працює у сегменті логістичних
послуг та об'єднує десять підприємств різного
спрямування (поштовий оператор "Росан",
компанія з управління активами "Росан-Капітал",
інвестиційна компанія "Росан-Інвест", митноліцензійний оператор "Росан-Глобал", служба
кур'єрської доставки "Міст Експрес", туристична
компанія "Міст тур"). Центральний офіс ФПГ
розташований у м. Львові, у 40 містах України та
7 державах (США, Канада, Греція, Польща, Італія,
Іспанія, Німеччина) відкриті філії компанії.
Зрушення у структурній трансформації
господарського комплексу Львівської області
пов'язані з діяльністю кластерів: кластер ІТ (м.
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Таблиця 2
Діяльність холдингів на території Львівської області
На зва холдингу

Місце створення
холдингу
м. Киї в

Сфера господарства у якій працює
холдин г
Торгівля (металопрокат)

Український
автомобільний
холдинг
Дакор Агро Холдинг

м. Киї в

Торгівля (автомобілі,
автозапчастини);

м. Киї в

П акко Холдинг

м. Киї в

Сі льське господарство
(вирощування цукрового буряка,
виробни цтво цукру)
Торгівля (продовольчі і
непродовольчі товари)

Агрохолдинг Олі яр

м. Киї в

Х олди нг емоцій
«!Фест»

м. Львів

М етал-Холдинг

Сі льське господарство
(вирощування зернових,
олійножирових, кормових
культур); ха рчова промисловість
(виробниц тво олі ї та ма йонезу під
ТМ «Майола»)
Ресторанне господарс тво

Діяльність на території Львівської області
Філія «Метал-Холдинг-Ль вів» (м. Львів);
реалізація металопрокату
«Ль вівсь ка фі лія Украї нського автомобільного
холди нгу» (м. Ль вів); прода ж автомобі лів,
автозапча стин ; надання автосерві сних послуг
«Золочі вський ц укрозавод» (м. Золочі в)
входить до складу холдингу
Функціонування мережі супермаркетів
«Вопак» (м. Львів, м. Стрий, м. Новий Розділ
тощо)
Золочівський, Ходорі вський, Жидачівський
Микола ївський райони Львівської області
(розвиток рослинн ицтва); м. Ходорів
(виробничі потужності – елеваторний
комплекс)
м. Ль вів (19 креативни х ресторанних
закладів)

Укладено на основі: [4].
Таблиця 3
Діяльність консорціумів на території Львівської області
Назва консорці уму

Місце реєстрації

Сфера господарств а у
якій працю є консорціум
Будівниц тв о

К онц ес ійні транспорті
магістралі

см т Ш кло,
Яворівський р-н

Агентство Економ ічної
Б езпеки

м. Л ьвів

Консультаці йн і
послуги, інформаційноаналітичн е
забезпечення , охорона

Інком

м. Л ьвові

В ихор

м. Л ьвів

Західно-Український
консорціум

м. Л ьвів

Розробка програмного
забезпечен ня, ІТаутсорсинг, ІТконсалтинг
Інвестиц ійна діяльність,
операції з фондовими
ц інностя ми
Торгівля і мпортною
металопродукцією

При мітка
Дата заснування — 1999 р.; 2008 р. порушено справу п ро
банкрутсво;
кількість праців ників — 13 осі б
Філії: м. Луцьк, м. Умань; м . Городок, м. С трий,
м . Трускавець (Л ьвів ська область) ; член «International
P olice Association»; об’єднує компанії: ЗАТ «Агентство
економ ічн ої безпеки», ПП «Си стем и і технології охорони і
с постереження», асоціація «Безпека підприємництва і
особи», підприємство «Торговель но-промислова ком панія
«Р анкен»», журна л «Б ізн ес і Безпека»; з 01.09.2008 р.
здійсню є охорону 245-кілометрової ділянки транзитного
магістра льного продуктопров ода, що проходить по
тери торії Л ьвівсь кої і Закарпатської областей і по якому
транспортую ться легкі фракції п ереробки н афти
Філі я Всеукраїнського консорціуму «ЕДАПТ» (м. К иїв);
спеціалізується на розробці та впров адженні у в иробничі
процеси інф ормаційних технологій
Дата заснування — 2006 р.; тип консорці уму —
і нвестиційний консорціум
Дата засн уванн я — 1999 р.; представництв а: м. Київ,
м. Черкаси , м. Дніпропетров ськ, м. Керч, м . Харків,
м. Донецьк; співпрацює з: «Маріупольський
металургійний комбінат», «U. S. Steel Kosice»
(Словаччина), «Rasselstein GmbH ein Unternehmen von
ThyssenKrupp St eel » (Німеччина), «АрселорМ иттал
Темиртау» (Казахстан)

Укладено на основі: [4].
Львів, 2010 р., на основі ресурсів компаній
"SoftServe Inc.", "ELEKS Software", "N-IX" та
"Symphony Solutions" (табл. 4)); кластер деревообробки та меблевого виробництва (Львівська
область, 2010 р., ресурси компаній "Світанок", "БукХолдинг", "Уніплит", "Львівський меблевий
комбінат"); туристичний кластер (м. Львів,
туристичні компанії, готельні заклади, заклади
ресторанного господарства).
Висновки: Впровадження новітніх форм
поєднання підприємств на території Львівської
області пов'язано з перспективами і загрозами

регіонального розвитку. До перспектив розвитку
можна віднести: впровадження у господарський
комплекс області засад гнучкої спеціалізації та
гнучкої зайнятості; формування конкурентного
бізнес-середовища; започаткування діяльності
малих підприємств орієнтованих на обслуговування
потреб великих ринкових структур; покращення
інноваційної привабливості регіону; впровадження
засад соціальної відповідальності бізнесу у
господарський комплекс області. Загрози розвитку
пов'язані з відсутністю на території області центрів
бізнес-структур; вичерпністю та виснаженням
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Таблиця 4
Партнери кластеру інформаційних технологій та бізнес-послуг (м. Львів)
Назва партнера
С хі дн ий Кла стер ІКС
(Ws chodni Klaster ICT, Eastern
C luster)

Д ержава , міс то розташ ування
Польщ а, м. Лю блін
ICT

К ла стер БП (BPO Clus ter)

Асоціаці я «ІТ Ук раїна»

uSupport

Польщ а, м. Катовіце

Украї на, м . К иїв

—

В ид ді яль ності у кластері
організац ія-об’єднанн я а кадемічних установ і компаній
, що працюю ть у сфері малого та середнього бі знесу в
регіоні для отрим ан ня конкурентни х переваг і розв итку
інновацій ного бізнесу
об’єднання підприємців, що працюю ть в сфері послуг,
в тому чис лі: к ом панії, що прац юють в с фері
бухгалтерії, фірми з к онсультацій в податкових
пи та нн ях, к омпані ї з підбору персоналу, підприємств а
ІТ сф ери та ін.
консолідац ія зусиль п о просуванн ю на зовніш ніх
ри нк ах к онкурентоспроможної продук ції українських
компаній , злиття наукового і виробн ичого потенціалу
України для ств орення програ много забезпечення, як е
в ідпов ідає міжнародни м стандартам
веб-каталог, створений для того, щ об упорядковувати
найбільш точну інф ормцію п ро ІТ потенціал Ук раїни в
сфері експортно орієнтованих послуг. Мета проек ту —
налагодженн я ді алогу із замов ник ам и із зак ордону та
надання інф ормації про кваліфік ованих і надійних
партнерів в Україні

Укладено на основі: [5].
сировинного, працересурсного, наукового потенціалів області; відсутністю реіндустріалізаційних
напрямів у діяльності новітніх форм поєднання
підприємств. Вирішення даних проблем потребує
подальших наукових розвідок у сфері створення
та функціонування новітніх форм поєднання
підприємств на регіональному рівні.
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Котык Л. И. Общественно-географический аспекты функционирования новейших форм сочетания предприятий на
территории Львовской области. Проанализированы общественно-географические аспекты функционирования
(отраслевая принадлежность, территориальное сосредоточение материнской компании и филиальных сетей, выход
на рынок области, роль в хозяйственном комплексе, современное состояние деятельности, нацеленность на
использование ресурсов и решения региональных проблем развития) новейших форм сочетание предприятий на
территории Львовской области. Обращено внимание на функционирование концернов, ассоциаций, холдингов,
трестов, консорциумов, формирования новых территориальных центров хозяйственной деятельности (кластеров,
территорий новой индустриализации). Определено, что большинство материнских компании размещено за пределами
области, а ее территорию рассматривают как источник дешевых ресурсов (природных, ресурсов труда) своего
развития. Отмечено, что большинство новейших форм сочетания предприятий функционирует на территории
Львовской области в сфере торговли, ресторанного хозяйства, гостиничного бизнеса, пищевой промышленности и
т.д.. Обосновано, что перспективы трансформации хозяйства региона связаны с началом функционирования ячеек
новой индустриализации и налаживанием эффективного функционирования кластеров.
Ключевые слова: новейшие формы сочетания предприятий, консорциум, ассоциация, трест, холдинг, финансовопромышленная группа, пул, концерн, кластер.
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Kotyk L. I. Social-geographical aspects the functioning of new forms the combination enterprises on the territory of Lviv
region. Social-geographical aspects the functioning (industrial affiliation, territorial concentration of the parent and the
affiliate networks, market entry on the region, role in the economic sector, the current state of activity, focus on use of
resources and resolve regional problems of development) of new forms the combination enterprises on the territory of Lviv
region were analyzed. The functioning of corporations, associations, holding companies, trusts, consortia formation of new
regional centers of economic activity (clusters, areas of new industrialization) was paid attention. Determined that the
majority of parent companies located outside the region, and its territory is considered as a source of cheap resources
(natural resources of labor) in its development. It was noted that most of the newest forms of combination of enterprises
operating in the Lviv region in the sphere of trade, restaurants, hospitality, food. Proved that the future transformation of the
region associated with the launch of a new functioning of centers of industrialization and the establishment of effective
functioning of clusters.
Key words: new forms of combination of enterprises, consortium, association, trust, holding, financial and industrial group,
pool, group, cluster.
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УДК 911.3
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК КАТЕГОРІЯ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ
(НА ПРИКЛАДІ АГРАРНОЇ СФЕРИ)

Кравець Т.М.
Львівський національний університет імені Івана Франка
Досліджено теоретичні, методичні та практичні проблеми трансформаційних процесів аграрної сфери на
регіональному рівні. Проаналізовано тенденції та перспективи розвитку цих процесів у сільському господарстві
регіону за окремими складовими трансформування. Основний акцент дослідження здійснено на термін трансформація,
його суть, походження та важливість в сучасній науці. Співставлено й проведено ґрунтовний аналіз структури
трансформації за різними ученими. Запропоновано структуру трансформації аграрної сфери: структурні,
функціональні, організаційно-управлінські й територіальні трансформації. Визначено складові кожного типу
трансформацій, проведено їх аналіз та перспективи у аграрній сфері. Виокремлено сильні й слабкі сторони у межах
трансформування аграрної сфери, на які потрібно приділити найбільшу увагу при складанні програми розвитку
аграрної сфери у перспективі.
Ключові слова: трансформація, аграрна сфера, суспільна трансформація, реформування.

Постановка проблеми. Трансформація - мало
розроблене поняття в економіці, географії і інших науках,
яке має широкий спектр використання. Вивчення
трансформацій які відбулись у аграрній сфері несе за
собою значні позитиви, це дає можливість простежити
негативні тенденції та повернути їх у правильне русло,
запобігаючи тим самим продовольчій кризі у
регіональному чи державному масштабі. Саме у
вивченні трансформаційних процесів прихований ключ
до оптимального шляху виходу аграрної сфери на
європейський рівень.
Аналіз публікацій. Дослідженню цих
проблем і процесу трансформації аграрної сфери
присвячені праці таких вітчизняних економістів, як
В.Захарченко, Ю.Осипов, О.Панібратська, Я.
Янишин, географів І. Горленко, С.Запотоцького.
Вихідною інформацією дослідження є електронні дані щодо зміни показників сільського господарства, зокрема структури і кількості сільськогосподарських підприємств, а також друкована
статистична інформація про розвиток аграрної
сфери у розрізі окремих адміністративних одиниць
Львівської області.
Мета та завдання дослідження. Метою
дослідження є розробка рекомендацій щодо
оптимізації напрямків трансформування аграрної
сфери, визначення пріоритетності їх реалізації на рівні
регіону. Для реалізації цієї мети необхідно визначити
суть трансформації аграрної сфери як такої.
Результати дослідження:
Особливістю розвитку української суспільної
географії на сучасному етапі є удосконалення
поняттєво-термінологічного апарату. Ця модернізація є необхідною, оскільки людська цивілізація
розвивається, виникають нові явища, процеси, старі
відходять у минуле. Перед наукою постає
проблема опису, розробки та обґрунтування нових
категорій.

В економічній науці існують різні тлумачення
сутності поняття "трансформація". Воно має
спільне походження з "реформуванням", проте як
терміни вони не є тотожними. Зміст процесу
реформування полягає у здійсненні певних
кардинальних змін, тоді як зміст процесу трансформації пов'язаний з перетворенням чогось у
щось. Трансформацію слід розглядати як напрям,
як завдання і, зрештою, навіть як основу й головний
шлях здійснення реформування [9]. Для аграрної
сфери вона має більше внутрішній характер, ніж
весь процес реформування, оскільки трансформація охоплює лише явища всередині цієї сфери, а
реформування - також ті, що виходять поза її межі.
Великий тлумачний словник сучасної української мови трансформацію трактує як зміну,
перетворення виду, форми, істотних властивостей
і т. ін. чого-небудь [2, с. 1263];
Трансформація - це дія або процес зміни
форми, вигляду, природи або характеру суспільства, або окремої структури. Трансформація
означає перетворення сутнісних компонентів
соціуму, всіх сторін сфер суспільного життя [8].
Трансформація не передбачає вектора змін:
вони можуть бути як прогресивними, так і
регресивними. Головне в трансформації - саме
перетворення форм і змісту життя, її інституційної
сфери, норм, цінностей, ментальності та інших
соціокультурних сторін.
Поняття трансформації аграрної сфери
розглядало багато учених, проте й досі воно не
досконале. Пропонуємо таке розуміння цього
поняття: трансформація аграрної сфери - суспільно-географічний процес, що характеризує
історичні зміни структури аграрної сфери,
зумовлений науково-технічною революцією,
якісними змінами економічних та соціальних
процесів країни чи реґіону.
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З переходом до ринкових відносин аграрна сфера
інтенсивно трансформується під впливом певних
факторів та умов. Під факторами трансформації
розуміємо ті рушійні сили, які викликають якісні зміни
в ній або трансформаційні переходи (зникнення певних
суб'єктів господарювання, перехід від одного якісного
стану до іншого). Щодо виробничої підсистеми
аграрної сфери, то усі інші підсистеми та їх елементи
(ресурсні, споживчі, екологічні тощо) є факторами
трансформації, тобто вони є внутрішніми джерелами
розвитку (саморозвитку) виробничої підсистеми і
господарства реґіону загалом.
На відміну від факторів, умови трансформації
господарства реґіону виступають як сили зовнішнього (по відношенню до нього) впливу. Вони
можуть посилювати або послаблювати дію факторів
трансформації, але безпо-середньо на виробничу
підсистему господарства реґіону не впливають.
Отже, фактори трансформації господарства
реґіону слід вважати чинниками прямої дії, а умови
- непрямої. Водночас між умовами й факторами
трансформації господарства реґіону немає
неперехідної межі, бо фактори не лише виростають
з умов, а й приводяться ними в дію. На певному
рівні розвитку продуктивних сил і виробничих
відносин умови переростають з пасивного явища
у явище активне - у фактори. Так, певні елементи
природи на черговому витку розвитку техніки й
технологій та появі потреб на їх корисні функції
можуть перейти в категорію природних ресурсів.
Наукові підходи до виділення типів трансформаційних процесів відрізняються. Найбільш
глибоку типізацію трансформаційних процесів в
економічних системах розробив Ю. Осипов [6].
При цьому він враховував глибину й характер
кризових явищ, що відбуваються в системах, і
виділив три типи трансформаційних процесів:
товарно-ринкової, виробничо-структурної та
системної трансформації.
Товарно-ринкова трансформація свідчить про
певний розлад у сфері обігу, але він не викликає
серйозних змін у самій економічній системі, якщо
її продукт не застарів, а виробнича база не потребує
оновлення. Його виявами є скорочення обсягів
реалізації продукції, тимчасові звільнення з роботи,
короткострокові фінансові труднощі.
Виробничо-структурна трансформація охоплює не лише сферу обігу, а й виробничу сферу,
тобто весь процес відтворення. А це означає, що
він передбачає глибокі якісні зміни у структурі та
матеріально-технічній базі виробництва. Постійними супутниками трансформації цього типу є
масові звільнення, банкрутства, перерозподіл
власності, утворення монопольних союзів, дефіцит
державного бюджету тощо.

Науковий вісник Чернівецького університету

Системна трансформація - найбільш глибокий
тип трансформації. Він стосується не тільки
процесу відтворення, а й самого типу відтворення,
тобто передбачає зміну способу господарювання,
хоча його зовнішні ознаки мало чим відрізняються
від другого типу.
Останнім часом з'явилися спеціально-наукові
підходи до типізації трансформаційних процесів.
(рис. 1) І. Горленко виділила чотири типи
трансформаційних процесів: галузево-компонентна
трансформація (зменшення в структурі виробництва частки традиційних і зростання частки
інноваційних галузей); функціональна (переспеціалізація виробництва, зміни в технологіях,
матеріально-технічній базі тощо); територіальна
(територіальна деконцентрація виробництва,
винесення з найбільших промислових вузлів і
агломерацій екологічно небезпечних і непрофільних
виробництв); організаційно-управлінська (перебудова організаційних структур, перерозподіл функцій
між державними, місцевими та підприємницькими
структурами та ін.) [3].
О. Панібратська дещо розширила цю типізацію й виділила шість типів трансформаційних
процесів: ринкову, структурно-управлінську,
структурно-галузеву, структурно-територіальну,
структурно-функціональну, інноваційно-технологічну трансформації. Безперечно, кожний з
вказаних типів трансформаційних процесів має
об'єктивний зміст, але тільки в тому разі, якщо їх
розглядати окремо. У сукупності вони не утворюють єдиного типолізаційного ряду, оскільки виділені
за різними ознаками: перший - зміни способу
виробництва в системі; другий - п'ятий - зміни
структури системи; шостий - зміни напряму та
інтенсивності розвитку системи [7].
Водночас зазначені типізації наводять на думку,
що типи трансформаційних процесів логічно виділяти
на основі структурних "зрізів" або аспектів розгляду
систем. Шляхом "перетину" динамічного з іншими
аспектами В. Захарченко визначив такі типи
трансформаційних процесів: структурну, функціональну,
організаційну та управлінську трансформації [5].
На основі типів трансформацій промислових
територіальних систем В.Захарченка, у дослідженні нами розроблено схему трансформаційних
процесів в аграрної сфери, зокрема додано
територіальні трансформації. Схема трансформаційних процесів В. Захарченка найкраще
відображає усі господарські трансформації, тож її
взято за основу і пристосовано до аграрної сфери.
Пропонуємо такі типи трансформацій аграрної
сфери (рис 2).
Процеси структурної трансформації. Під ними
розуміємо більшість процесів трансформації
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аграрної сфери. Доцільно виділяти такі процеси.
Зміна потужностей і обсягів виробництва у
аграрній сфері. Як показує практика, в окремих
підприємствах усі чи основні елементи можуть
залишатися "на місці", але при цьому вони зазнають
не менших потрясінь, ніж при зміні елементів. Це
буває у випадку різкої зміни потужностей усіх
елементів і ланок (ресурсної, виробничої, збуту тощо).
Головною причиною "скидання" виробничих
потужностей при переході до ринку є випуск продукції,
що не відповідає критеріям конкурентоспроможності
(низька якість, висока ціна).
Реструктуризація підприємства - багатопланове поняття, яке включає комплекс взаємопов'язаних перетворень (організаційно-економічних, правових, технічних), спрямованих на зміну
структури підприємства, форм власності, організаційно-правових форм господарського механізму,
здатних привести підприємство до фінансового
оздоровлення, підвищення ефективності виробництва). Реструктуризація здійснюється шляхом
укрупнення або подрібнення сільськогосподарських підприємств.
Укрупнення відбувається завдяки злиттю
(об'єднанню) - зливаються два чи більше
сільськогосподарських підприємства, або коли
об'єднуються малі сільськогосподарських підпри–
ємства з більшими чи сільськогосподарських
підприємства приєднується до промислового
підприємства.
Існують такі основні шляхи реформування
шляхом подрібнення форм господарювання:
формування фермерського господарства шляхом
виділення з сільськогосподарських підприємства
чи перетворення особистих підсобних господарств
у фермерські; поділ колективних підприємств на
інші формування.
Результатом проведених реформ в Україні
стала реорганізація та подрібнення великих
інтегрованих сільськогосподарських підприємства
- колгоспів, радгоспів. Вона проведена без
врахування накопиченого досвіду та виробничого
потенціалу в даних структурах. Подрібнення
великих інтегрованих підприємств та їх технологічної бази призвело до значного зниження
ефективності сільськогосподарського виробництва. Реформи, що відбулися в аграрному
секторі, супроводжувалися, з одного боку,
подрібнення аграрних підприємств і зменшенням
площ землеволодіння, а з іншого - руйнацією
матеріально-технічної бази, розпадом цілісних
господарських комплексів і виробничої інфраструктури аграрної сфери.
Основним способом лiквiдацiї аграрного
підприємства є визнання його банкрутом. Вiд-

165

повiдно до Закону "Про банкрутство" вiд 14 травня
1992 р., банкрутством суб'єкта аграрного
підприємництва слiд вважати пов'язану з недостатністю активів у лiквiднiй формi неспроможність суб'єкта аграрного підприємства
(незалежно вiд його форми власності та органiзацiйно-правової форми) задовольняти в установлений строк пред'явленi до нього з боку кредиторів
вимоги i виконати зобов'язання перед бюджетом.
Отже, структурні трансформації в аграрній
сфері розуміємо як зміну потужностей та обсягів
виробництва, реструктуризацію та ліквідацію
підприємств.
Процеси функціональної трансформації тісно
пов'язані з процесами структурної трансформації,
оскільки структура визначає функціональні
характеристики (функції, механізм та процес
функціонування). Основними серед процесів
функціональної трансформації є такі.
Зміна спеціалізації. Спеціалізація сільськогосподарських підприємства визначається з
урахуванням науково обґрунтованого розміщення
сільського господарства на території країни. При
встановленні спеціалізації господарств зважають
насамперед на виконання договірних зобов'язань з
продажу сільськогосподарських продуктів. На
спеціалізацію виробництва в сільськогосподарських
підприємствах впливає комплекс економічних і
природних факторів. Серед них одним з основних є
попит і рівень цін на сільськогосподарську
продукцію, які можуть значно стимулювати
виробництво тих чи інших видів продукції або
стримувати розширення певних галузей.
Зональна спеціалізація передбачає поділ праці
між зонами, економічними районами, областями,
адміністративними районами при переважному
виробництві певних видів товарної продукції в тій
чи іншій адміністративно-територіальній одиниці.
Господарська спеціалізація полягає в зосередженні господарської діяльності підприємства на
виробництві певних видів (виду) продукції,
відповідно до попиту на них та з метою найбільш
повного використання місцевих природно-економічних умов і одержання максимального прибутку.
Внутрішньогосподарська спеціалізація передбачає раціональне розміщення виробництва певних
видів продукції або виконання певних технологічних
стадій виробництва у виробничих підрозділах
господарства. Вона полягає в раціональному
зосередженні виробництва певних видів продукції
в тих чи інших підрозділах з урахуванням
специфічних умов кожного з них. Здійснення
внутрішньогосподарської спеціалізації передбачає
доведення виробничих підрозділів до оптимальних
розмірів, вдосконалення управління ними, визна-
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Рис. 1. Трансформаційні процеси господарства

Рис. 2. Трансформація аграрної сфери (автор Т.
Кравець) Примітка: АС - аграрна сфера

чення раціональних науково обґрунтованих
внутрішньогоспо-дарських зв'язків.
Внутрішньогалузева спеціалізація - це виділення окремих етапів виробництва продукції в
закінчені технологічні цикли (одержання молока,
відгодівля худоби, одержання приплоду, вирощування корів-первісток) при міжгосподарському
кооперуванні підприємств. Наприклад, молочне
господарство продає телят в ранньому віці
господарству, яке займається дорощуванням і
відгодівлею молодняка великої рогатої худоби;
господарство, що спеціалізується на вирощуванні
корів-первісток, продає їх молочним господарствам. Розміри спеціалізованого виробництва
при цьому мають бути раціональними.
Усі форми спеціалізації тісно пов'язані між
собою і перебувають у постійному розвитку.
Подальший розвиток спеціалізації с.-г. виробництва
зумовить значні трансформаційні зміни.
Натуралізація - виробництво у сільському
господарстві спрямоване безпосередньо на

задоволення особистих потреб і споживання. Для
натуральних господарств характерною є економічна замкнутість. Це означає, що такі господарства повністю або майже повністю ізолювали
себе від суспільного поділу праці. Натуральне
господарство протилежне товарному, яке виробляє
продукти для продажу.
Натуралізація здійснюється запровадженням
домашньої промисловості, яка є виробництвом у
сільському господарстві готових продуктів для
особистого і виробничого споживання. Виготовляються вони із сировини, яка добувається чи
виробляється в цьому ж господарстві.
Трансформування інфраструктури є важливим
функціональним чинником аграрної діяльності, що
забезпечує участь в аграрному ринку, зовнішні та
внутрішні зв'язки. У Львівській області інфраструктура потребує докорінної ринкової трансформації та розвитку, а в деяких випадках створення окремих компонентів. Ми виділяємо в
аграрній сфері трансформування логістичної,
інженерної, транспортної та ринкової складових
аграрної інфраструктури. Формуванню реґіонального аграрного ринку у Львівській області
сприяє зростання автономності стосовно інших
реґіональних ринків та польського ринку продовольства. Це можемо стверджувати на підставі
аналізу динаміки цін.
Отже, функціональні трансформації в аграрній
сфері - зміна спеціалізації, натуралізація, зміна
аграрної інфраструктури, формування реґіонального аграрного ринку.
Процеси організаційно-управлінської трансформації аграрної сфери полягають у зміні таких
елементів.
Зміна форм організації виробництва. При пошуку
раціональних форм організації виробництва слід
орієнтуватися на загальноорганізаційні принципи.
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Зміна форм власності. Перехід до ринку
висвітлив невідповідності в аграрній сфері.
Відбувається зміна форм власності, спрямована
на покращення діяльності підприємств.
Зміни в управлінні сільськогосподарськими
підприємствами. Зростання ролі стратегічного
управління. За умов планової економіки стрижнем
управління було господарське планування, а з
переходом до ринку на перший план виходить
стратегічне управління ними. За І. Ансоффом,
специфіка цього управління полягає в тому, що воно
ставить своїм завданням регулювання спонтанних
змін у системі, а ці зміни виникають так швидко,
що їх неможливо завчасно передбачити [1, с. 49].
Отже, організаційно-управлінські трансформації - зміна форми організації виробництва,
форми власності, зміни в управлінні підприємствами аграрної сфери.
Процес територіальної трансформації аграрної
сфери. Територіальні зміни пов'язані із зміною
геопросторової організації аграрної сфери, є
похідними від чотирьох типів трансформаційних
процесів, в основі яких лежать зміни територіального розміщення.
Серед територіальних трансформаційних
процесів, залежно від охоплюваної території, можна
виділити: загальнодержавні, реґіональні і локальні
трансформаційні процеси.
Отже, територіальні трансформації аграрної
сфери - зміна геопросторової організації усіх
складових сегментів.
Висновок. Отже трансформація аграрної
сфери, зокрема обласного регіону не є однорідною
за своєю суттю. Трансформація поділяється на

структурну, функціональну, організаційно-управлінську
і територіальну, які в свою черну також не є
однорідними. Весь комплекс трансформацій аграрної
сфери формує структуру трансформації регіону.
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Кравец Т. М. Трансформация как категория общественно-географической науки (на примере аграрной сферы).
Исследованы теоретические, методические и практические проблемы трансформационных процессов аграрной
сферы на региональном уровне. Проанализированы тенденции и перспективы развития этих процессов в сельском
хозяйстве региона за отдельными составляющими трансформации. Основной акцент исследования осуществлено на
определение трансформация, его суть, происхождение и важность в современной науке. Сопоставлены и проведен
обстоятельный анализ структуры трансформации за разными учеными. Предложена структура трансформации
аграрной сферы: структурные, функциональные, организационно-управленческие и территориальные
трансформации. Определены составляющие каждого типа трансформаций, проведено их анализ и перспективы в
аграрной сфере. Выделены сильные и слабые стороны в пределах трансформации аграрной сферы, на которые
нужно уделить наибольшее внимание при составлении программы развития аграрной сферы в перспективе.
Ключевые слова: трансформация, аграрная сфера, общественная трансформация, реформирование.
Kravets T. M. Transformation as the category human-geographical science (for example of agrarian sphere). Theoretical,
methodological and practical problems of transformation processes of agrarian sphere at the regional level. The tendencies
and perspectives of development of these processes in region agriculture for the transformation of the individual components.
The main focus of the research carried out for a period of transformation, its nature, origin and importance in modern
science. Are compared and conducted a detailed analysis of the structure transformation by different scientists. The
structure transformation of agrarian areas: structural, functional, organizational, administrative and territorial transformation.
The composition of each type transformations performed their analysis and perspectives in agriculture. Author determined
the strengths and weaknesses within the transformation of the agrarian sector, which should be given consideration in
drawing up the program of agrarian sphere in the future.
Key words: transformation, agriculture, social transformation, reform.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Лопушняк Л.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Проведений аналіз регіональних особливостей ринку праці в Чернівецькій області і сучасної зайнятості населення
області, проаналізована діяльність кадрових компаній, що займаються працевлаштуванням безробітних і пошуком
працедавців.
Ключові слова: ринок праці, зайнятість населення, кадрові компанії, працевлаштування, безробітні, працедавці.

Постановка проблеми. Зайнятість населення є найважливішою проблемою Західного регіону
України і Чернівецької області в тому числі. В
Чернівецькій області економічно активне населення
працездатного віку у 2007 р. складало 362,1 тис. осіб,
у 2011 р. - 358,1 тис. осіб. Зменшення пов'язано з
різними суспільними процесами (міграція населення,
депопуляційні процеси, закриття промислових об'єктів,
вимоги роботодавців приймати на роботу працівників
віком до 30-35-ти років, пошук роботи, яка не
фіксується і не оподатковується, виплата зарплати у
конвертах, тощо). Безробітне населення працездатного віку у 2007 і 2011 рр., за методологією МОП,
складало 35,2 і 34,2 тис. осіб [4]. Питання зайнятості
населення у сучасних умовах є "гнучким" і таким,
вивчення якого необхідно проводити постійно. Тому
географи, економісти, демографи досліджують його
з метою виявлення окремих питань-складових
зайнятості населення - індикатора росту (спаду)
господарського комплексу країни. Окремою
актуальністю виокремлюється це питання для
територій зі складними природно-господарськими
процесами (як то Чернівецька область), активним
розвитком міграційних процесів, приграничним
положенням, насамкінець -території, на терені яких
функціонують класичні вищі навчальні заклади, які
щороку випускають фахівців, працевлаштування
яких є складним.
Аналіз останніх досліджень. Питаннями
зайнятості населення займаються вітчизняні вчені,
доробок яких характеризується значним теоретико-методологічним фактажем наукових поглядів,
підходів, принципів тощо. Так вивчення ринку праці
проаналізовано М. Долішнім, Е. Лібановою, М. Пітюлич, І. Петровою, Р. Семів, Л. Шевчук, ін.
Дослідження економічного ефекту від розвитку
туризму представлені у публікаціях В. Безносюк,
І. Гаврилишин, В. Герасименко, М. Крачила, О. Любіцевої, Ю. Правик, В. Федорченко, І. Школи, Л. Шульгіна; іноземних вчених - М. Біржакова, Я. Варшинської, А. Дурович, І. Зоріна, В. Квартальнова,
Ф. Котлера, Р. Павлусінскі, А. Ягельского, ін.
Підвищений інтерес до питання пов'язаний з тим,

що починаючи з 2009 р., відбувається поступове
збільшення частки зайнятого населення і зменшення кількості безробітних.
На території Чернівецької області у 2011 р.
(порівняно з 2010 р.) рівень безробіття серед
населення знизилося на 0,5 %, (порівняно з 2009 р.
- на 1,3 %). Незважаючи на тенденцію до
зменшення кількості безробітного населення,
рівень безробіття у 2011 р. склав 9,6 %. Граничний
показник - 7 % [3], перевищення його спричиняє
загрозу нормального розвитку соціальної сфери і
формування негативних руйнівних тенденцій. Тому
метою даної публікації є виявлення сучасної
картини безробіття в області та виокремлення тих
професій, які сьогодні є затребуваними.
Виклад основного матеріалу. Чернівецька
область є специфічною областю в Україні. Її
прикордонне положення сприяє розвиткові торгівлі
(39,3 %), сільського господарства (23,9 %), сфери
послуг (20,1 %), промисловості (11,4 %), туристичної галузі, що визначена пріоритетним видом
економічного розвитку регіону (> 1 % у структурі
економіки області), які формують валовий
регіональний продукт та є бюджетоутворюючими
[7]. Вагома частка зайнятого населення припадає
на торгівлю (8 %), діяльність транспорту та зв'язку
(6 %), надання колективних та індивідуальних
послуг, сферу культури та спорту (4 %), готельноресторанне господарство (1 %). Разом вони
складають 18 % зайнятого населення [8].
В області спостерігається дефіцит електрозварювальників, малярів, сантехників, слюсарівремонтників, столярів, швачок та інших робітників
високої кваліфікації, але забагато економістів та
юристів. За даними обласного центру зайнятості,
понад 10 тисяч молодих людей віком до 35 років
розшукують роботу. У 2010 р. в області ринок праці
поповнили майже 4,9 тисяч випускників ВНЗ та
понад 3 тисячі випускників профтехучилищ. Однак
рівень працевлаштування молодих людей з вищою
освітою становив лише 42 %.
Сьогодні в області нараховується понад 9
тисяч вакансій. Більшість з них - це робітничі
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професії і лише чверть - вакансії службовців. Окрім
того, існує ще й певна спеціалізація постійних
вільних вакансій у районах, приміром, у Глибоцькому, Вижницькому та Сторожинецькому
роботодавці щоразу потребують верстатників
деревообробних верстатів, працівників лісопереробної галузі. У м. Чернівцях найбільшим
попитом користуються спеціалісти комп'ютерних
наук, бухгалтери, верстатники, електромонтери,
контролери енергонагляду, провідники вагонів та
швачки. Останнім часом молодь, переважно із
сільської місцевості, зацікавилася педагогічними
спеціальностями.
У 2013 р. на 10 % зросла економічна активність населення, на 12 % рівень зайнятості й на 2,4
% зменшився рівень зареєстрованого безробіття.
У центрі зайнятості на обліку нараховувалося майже
49 тисяч незайнятих громадян, з них понад 60 %
працевлаштувалися за спеціальністю, перекваліфікувалися й здобули іншу професію, або ж
приймають участь у громадських роботах. Однак
є й певна частина безробітного населення області,
яка поки не змогла знайти роботу, а також ряд
вакансій, які безробітні не поспішають займати.
Пояснюється така ситуація декількома причинами:
внутрішньою та зовнішньою трудовою міграцією,
наявністю тіньової та напівтіньової зайнятості,
територіальною та професійно-кваліфікаційною
розбалансованістю ринку праці. Три чверті тих, хто
перебуває на обліку є мешканцями сільської
місцевості, з 1900 вакансій, які пропонує обласний
центр зайнятості, 1300 заявок надійшло саме від
чернівецьких підприємств.
На процеси зменшення безробітних значно
впливає цінова політика, яка проявляється у
середній номінальній заробітній платі за видами
економічної діяльності, Так у розрахунку на одного
штатного працівника заробітна платня у сільському
господарстві складає (грн./місяць) 674, лісовому
господарстві - 970, промисловості - 1168, добувній
промисловості - 1167, переробній промисловості 1012, виробництві та розподіленні електроенергії,
газу та води - 1656, будівництві - 1194, готелях і
ресторанах - 682, у фінансовій сфері - 2401,
працівникам, що зайняті операціями з нерухомим
майном, орендою, інжинірингом та наданням
послуг підприємцям - 1130, у державному
управлінні - 1637, охороні здоров'я та надання
соціальної допомоги - 929, сфері культури та спорту
- 950 (дані наведено без урахування найманих
працівників малих підприємств і зайнятих у
громадян-підприємців) [11].
В області діють кадрові компанії, до яких
найчастіше звертаються фахівці з досвідом
роботи та досконалим знанням бухгалтерських
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програм, менеджери з продажу, торгові представники, секретарі. Їх основними партнерамипрацедавцями є приватні та комерційні структури,
які мають можливість гнучко реагувати на
потреби ринку. У ході роботи спостерігається
зростання пропонованих заробітних плат. На даний
момент середня зарплата, яка пропонується
кандидату на вакантну посаду, складає близько
1500 грн. Відбувається перехід з оплати праці у
формі окладу у варіант "оклад + відсотки за
виконану роботу". Спостерігається також зростання попиту на кваліфікованих працівників робочих
професій, при цьому потреба у таких спеціальностях як юрист, біолог, географ та молодший
медичний персонал доволі низькі.
В області діють кадрові компанії, що надають
шукачам роботи консультації, складають резюме,
проводять пошук працедавця, тренінг-семінари, а
працедавцям допомагають підібрати персонал
певного професійного рівня використовуючи
анкетування, тестування, співбесіди, перевірку
документів, навчання співробітників (бізнес-тренінги
для персоналу). Однак основною перепоною у
налагодженому процесі працевлаштування є плата
за консультацію, і пошук працедавця, що не кожен
безробітний може собі дозволити.
Регіональні особливості ринку праці в Чернівецькій області зберігають загальні тенденції, які
спостерігаються в Україні, власне - попит на
спеціальності комп'ютерних наук, будівельні
професії. Однак Чернівецька область має і свої
відзнаки на ринку праці, зумовлені особливостями
її розвитку, так у районах, де активною є деревообробна промисловість, попитом користуються
верстатники деревообробних верстатів, інші
працівники лісопереробної галузі.
Окрім того, на ринок праці та його зміни
впливають демографічні, соціально-економічні
фактори, дієвість регіональних центрів зайнятості.
У Чернівецькій області традиційно спостерігається
надлишок робочої сили. Ще однією особливістю
цього регіону Україну є висока мобільність
населення та висока зайнятість у підсобних
господарствах.
Науковці доходять думки, що саме на
території Чернівецької області регулювання ринку
праці необхідно спрямувати на розвиток працепоглинаючих сфер діяльності, створення невеликих
підприємств з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції з місцевої сировини,
виробництва будівельних матеріалів й товарів
народного споживання, розширення сфери обслуговування.
Висновки. У сучасних умовах ринок праці
Чернівецької області значною мірою "потерпає" від
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територіальної розбалансованості попиту та
пропозиції робочої сили, рівень офіційно зареєстрованого безробіття перевищує гранично допустиму
межу і складає загрозу соціальній рівновазі краю.
Ефективне використання наявних трудових
ресурсів, забезпечення населення робочими
місцями можливе за умови розвитку в області тих
видів господарської діяльності, які найбільш повно
використовуватимуть наявний потенціал краю.
Враховуючи значну забезпеченість Чернівецької
області природно-рекреаційними та історикокультурними ресурсами, однією з таких галузей
можна визначити туризм, розвиток якого дозволить
створити нові робочі місця, забезпечити валютні
надходження, а також диверсифікувати економіку
за рахунок утворення галузей, що обслуговують
індустрію туризму, забезпечуючи зростання
доходів населення та підвищення рівня добробуту
буковинців. Авторами статті доведено, що
розвиток туризму має суттєвий вплив на зайнятість
місцевого населення, і тому повинен стати
важливим інструментом пожвавлення регіонального ринку праці.
Список літератури
1. Акіліна А.В. Аналітичний огляд ринку праці в Україні
/ О.В. Акіліна // Формування ринкових відносин в
Україні. - 2008. - № 10. - C. 152-159.
2. Батченко Л.В. Ринок праці в Україні: стан і перспективи
розвитку / Л.В. Батченко, М.М. Дєліні // Актуальні
проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 157-163.

3. Бріт О.В. Сучасний і зареєстрований ринок праці як
інструмент державного регулювання забезпечення
роботою фахівців з вищою освітою / О.В. Бріт //
Економіка та держава. - 2009. - № 1. - С. 106-108.
4. Головне управління статистики у Чернівецькій області.
Офіційний сайт [Електронний ресурс]. - Режим
доступу:http://www.cv.ukrstat.gov.ua.
5. Панюк Т.П. Характеристика ринку праці в сучасних
умовах / Т.П. Панюк // Актуальні проблеми економіки.
- 2010. - № 6. - С. 204-208.
6. Плескач В.Ю. Основні аспекти регіональної динаміки
ринку праці / В.Ю. Плескач // Статистика України. 2009. - № 4. - С. 72-76.
7. Соціально-економічне становище Чернівецької області
за 2011 рік. Повідомлення головного управління
статистики у Чернівецькій області [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://www.oda.cv.ua/page/
sotsialno-ekonomichne-stanovishche-chernivetskoioblasti-za-2012-rik.
8. Статистичний збірник "Праця в Чернівецькій області
у 2010 році" [Текст]. - Чернівці : Головне управління
статистики у Чернівецькій області, 2011.
9. Шахраюк-Онофрей С.І. Аналіз ринку праці у
Чернівецькій області / С.І. Шахраюк-Онофрей //
Науковий вісник БДФА. Економічні науки: зб. наук.
праць / Міністерство Фінансів України, БДФА. Чернівці: Технодрук, - 2009. - Вип. 2. - С. 336-347.
10. Сайт державної служби статистики в Чернівецькій
області [Eлектронний ресурс]. - Режим доступу : http:/
/www.cvgov.ua/.
11. Сайт www.oblstat.cv.ukrtel.net.

Лопушняк Л.В. Современные аспекты занятости населения Черновицкой области: проблемы и пути их решения.
Проведен анализ региональных особенностей рынка труда в Черновицкой области и современной занятости населения
области, проанализирована деятельность кадровых компаний, которые занимаются трудоустройством безработных
и поиском работодателей. Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, кадровые компании, трудоустройство,
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Lopushnyak L.V. Modern aspects of employment in Chernivtsi region: problems and ways to solve them. The analysis of
the regional characteristics of the labor market in Chernivtsi region and modern employment area, analyzed the activities of
staffing companies that are engaged in the employment of the unemployed and employers looking for.
Key words: labor market, employment, staffing companies, employment, the unemployed, the employer.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

Мирош М.В.
Львівський національний університет імені Івана Франка
В даній статті проаналізовано основні класи факторів політичної активності за низкою ознак, зокрема за: змістом,
територіальним охопленням, ступенем впливу, внутрішнім наповненням, тривалістю дії, часом виникнення, ступенем
деталізації, способом дії, характером дії, відношенням до певного середовища, якісними характеристиками,
інтенсивністю впливу, відповідністю до компонентної структури політичної активності населення. Запропоновано
авторську комплексну класифікацію факторів, що здійснюють вплив на становлення та прояви політичної активності
населення регіону. Здійснено коротку характеристику базових для суспільно-географічного дослідження політичної
активності населення факторів: глобальних, загальнодержавних, регіональних, локальних.
Ключові слова: фактори політична активність, глобальні, загальнодержавні, регіональні, локальні фактори, історичні,
географічні, правові, організаційно-управлінські, демографічні, економічні, соціальні, культурні, інформаційні фактори.

Демократизація суспільства починається з
усвідомлення громадянами необхідності взяти на
себе ініціативу в намаганнях проводити суттєві
політичні зміні, бути контролером послідовних реформ,
брати участь в прийнятті політичних рішень. Тобто,
проявляти політичну активність. Така проблематика
участі громадян у політичній діяльності стала
міждисциплінарною, і її досліджує чимало науковців,
зокрема соціологів, політологів, суспільно-географів,
економістів, психологів і навіть культурологів.
У сучасній географічній літературі достатньо
аргументованими є твердження про неможливість
забезпечення об'єктивності дослідження чогонебудь без класифікації факторів становлення та
прояву об'єкта дослідження.
Саме тому метою нашої роботи є раціональний
відбір чинників політичної активності населення
регіону як суспільно-географічного об'єкту, що
вимагає глибокого наукового аналізу. Реалізація
даної мети передбачає виконання наступного
завдання - ретельного аналізу класифікацій,
типізацій факторів використовуваних в суміжних
із суспільною географією науках, та які можуть
бути прийнятні для суспільно географічного
вивчення політичної активності населення регіону.
Отже, об'єктом нашого дослідження є
сукупність факторів, які можуть сприяти якісному
і кількісному пізнанню політичної активності
населення регіону на предмет їх суспільногеографічних особливостей.
Рівень опрацювання теми: Проблема, яку ми
досліджуємо, є міждисциплінарною, а для суспільної
географії - ще й досить новою. Теоретичні, методичні
та прикладні аспекти політичної активності розроблялись в працях українських та іноземних вчених
політологів (Л. Мілбрайт, Д. Ольшанський, А. Дегтярьов, Г. Дилигенський, О. Шестопал), соціологів
(Н. Смелзер, В. Жуков), політичних психологів (К.
Абульханова-Славська, Г. Бєлицька, А. Брушлинський, М. Берштейн, Л. Рубінштейн), та, в меншій

мірі - географів. Дослідженням географічних аспектів
прояву різних форм п.а. займались О.Шаблій
(електоральна географія), Б.Яценко (типи, форми
політичної активності), О. Гладкий (екстремальна
географія), В. Миронюк, Є. Хан (електоральна
географія регіону), О. Склярська (політичні процеси),
А. Голод (політична поведінка) та ін.
Виклад основного матеріалу. Політична
активність населення регіону формується під
впливом багатьох чинників. Вплив кожного
чинника на існуючу політичну активність раціонально враховувати не ізольовано, а в постійному
взаємозв'язку та взаємозалежності. Індивідуальна
специфіка окремих чинників не заперечує того
факту, що вони усі володіють багатьма спільними
ознаками, що дає можливість об'єднувати їх в
певні групи. Тому для дослідження їх впливу на
політичну активність населення потрібно розробити класифікацію, побудова якої передбачає
розподіл чинників на групи і підгрупи.
Традиційною є класифікація факторів за
змістом. За цією ознакою виділяють:
- Історичні. Багато в чому якість політичної
активності визначає історичний досвід та події зі
значними наслідками: війни, революції, національні
кризи тощо. Українські традиції державотворення
мають глибокі історичні корені. Витоки, особливості становлення української державності
значною мірою визначають специфіку сучасних
форм політичної активності.
-Географічні. В даному випадку не можна
говорити про прямий вплив компонентів природи
на політичну активність. Проте політико-географічного положення території регіону, рівень
господарського освоєння є суттєвими факторами
політичної активності.
- Правові. Формують правову основу політичної активності в Україні на основі системи законних
та підзаконних актів, вони визначають рамки та
механізми здійснення політичної активності.
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- Організаційно-управлінські - здійснюють
вплив через інституційно-управлінські та інституційно-організаційні зміни в політичній сфері.
- Демографічні. Чинять значний вплив на
політичну активність населення, особливо процеси
відтворення населення, які в подальшому визначатимуть електоральний потенціал регіону, статевий
та віковий, національний та релігійно-конфесійний
склад населення.
- Економічні. Особливу роль у формуванні
політичної активності відіграють економічні
чинники: економічна стабільність у суспільстві,
система законів, що регулюють економічні процеси
в суспільстві, економічна свобода (у розумних
межах), позиції середнього класу тощо.
- Соціальні. Відділяють вплив соціальних
наслідків політичної активності. Дані фактори
впливають, з одного боку, на безпосередніх
учасників політичного процесу, диференціює
прагнення виборців, що в свою чергу визначає їх
електоральні преференції, з іншого - на зняття/
каталізацію соціальної напруги в суспільстві.
- Культурні. Впливають на політичну активність через ступінь освіченості населення, рівень
знань, науки і культури в країні.
-Інформаційні визначають особливості
політичної активності на основі використання
інформаційних ресурсів. Група інформаційних
факторів включає відомості про політичну
активність, інформацію про політичні програми,
проекти, явища та процеси.
- Інші фактори.
За територіальним охопленням фактори
можна поділити на глобальні, загальнодержавні,
регіональні і локальні. Цей поділ є базовим у
суспільно-географічних дослідженнях, в тому числі
для вивчення аспектів політичної активності
населення. Прикладом глобального впливу
виступають цивілізаційні особливості, глобалізація,
особливо культурна та інформаційна, загальнодержавного фактора - загальна політична,
демографічна і економічна ситуація, регіонального
- історико-географічний фактор, локального діяльність місцевих органів влади.
За ступенем впливу фактори поділяють на
головні та другорядні [1, с.41]. Наприклад,
головним фактором політичної активності населення, особливо електоральної, є виборче законодавство, а другорядним - законодавство про
діяльність органів влади.
За внутрішнім наповненням можна виділити
кількісні та якісні фактори [1, с.41]. Кількісним
фактором є частка освіченості населення, а
якісним - засоби масової інформації.
За тривалістю дії фактори бувають довго-
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тривалі і ситуативні. Довготривалі діють протягом
великого часового проміжку і лежать в основі
певної суспільної ситуації, а ситуативні мають
переважно стихійний і випадковий характер [1,
с.41]. Наприклад, довготривалими є більшість
регіональних природно-географічних факторів, а
ситуативним фактором політичної поведінки
населення є засоби масової інформації.
За часом виникнення фактори можуть бути
нові і традиційні.
За ступенем деталізації можна виділити
прості і складні фактори. Прості фактори є однокомпонентними і одноваріантними щодо впливу
на політичну поведінку (наприклад, законодавчі
акти). Складні мають різноманітні і не завжди
передбачувані механізми впливу, а також містять
багато компонентів (наприклад, інформаційний
фактор) [1, с.41].
За способом дії виділяють фактори безпосередньої і опосередкованої дії. Наприклад,
безпосередньо впливає на політичну поведінку
населення більшість регіональних суспільногеографічних факторів, а регіональні природногеографічні фактори мають, головним чином,
опосередкований вплив.
За характером дії можна виділити об'єктивні
та суб'єктивні фактори. Слід зазначити, що
предметом нашого дослідження є, насамперед,
аналіз об'єктивних факторів політичної активності
населення. Вивчення суб'єктивних факторів, таких,
як індивідуальні психологічні особливості громадян, на нашу думку, не є завданням суспільної
географії, а радше психології.
Важливою є класифікація факторів за їх
відношенням до певного середовища - політикоправового, соціокультурного, економічного та ін.
Аналогічно, із точки зору суспільної географії
говоримо про класифікацію факторів політичної
поведінки за відношенням до певної суспільної
сфери чи простору (економічного, політичного,
соціального та ін.) [1, с.41].
Аналізуючи політичну поведінку населення
регіону із точки зору теорії політичних систем,
виділяємо фактори зовнішні і внутрішні. Зовнішніми у
цьому випадку будуть глобальні й загальнодержавні
фактори, а внутрішніми регіональні й локальні.
Існує також класифікація факторів за якісними
характеристиками. Наприклад, виділяють сприятливі, нейтральні чи несприятливі фактори. Тобто
фактори-стимулятори, чи фактори-дестимулятори.
Але доцільно говорити про якісну оцінку впливу
факторів не на політичну активність населення
загалом, а лише на окремі її компоненти.
Актуальною є шкала оцінювання факторів
політичної поведінки за інтенсивністю впливу.
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Можна, зокрема, виділити три рівні інтенсивності
впливу факторів - високий, середній і низький.
Щоправда, така класифікація факторів політичної
поведінки населення не є однозначною, оскільки
інтенсивність впливу багатьох факторів (насамперед, ситуативних) сильно змінюється у часі [1, с.41].
Можна також здійснювати класифікацію
факторів відповідно до компонентної структури
політичної поведінки населення. Так виділяються
окремо фактори електоральної, професійної та
протестної активності. Більшість факторів впливає
на усі форми політичної поведінки, але інтенсивність їхнього впливу є різною, тому маємо підстави
і для такої класифікації.
На нашу думку, головною класифікаційною
ознакою під час дослідження факторів політичної
поведінки населення має бути територіальне
охоплення. За цією ознакою доцільно виділити чотири
групи факторів - глобальні, загальнодержавні,
регіональні та локальні. Саме за цим принципом
побудована схема на рис. 1, яка демонструє
систему факторів політичної поведінки населення.
Глобальні фактори є зовнішніми стосовно
певної держави, тому їх можна також називати
позадержавними. За змістом глобальні фактори
можна розділити на три підгрупи - геополітичні,
геоекономічні і гсокультурні. До геополітичних
факторів відносимо діяльність загальних та
нійськово-політичних міжнародних організацій,
глобальні та регіональні політичні конфлікти, а
також глобальне геополітичне та політикогеографічне положення країни (положення України
відносно центрів світової сили). Геоекономічні
фактори включають діяльність фінансовоекономічних міжнародних організацій, субрегіональних поєднань, інтеграційних політичних та
економічних формувань, а також глобальні і
регіональні економічні кризи. До геокультурних
факторів можна віднести цивілізаційні розломи та
процес глобалізації у його культурно-інформаційному розумінні.
Загальнодержавні фактори виявляються
однаково на усій території держави, хоча інтенсивність їхнього впливу неоднорідна у різних регіонах.
Загальнодержавні фактори розділяємо на три
підгрупи - правові, інформаційні і загальнополітичні.
Правові норми, які визначають умови і принципи
функціонування політичної системи держави,
регулюють різні аспекти політичної життя
суспільства, містяться у Конституції України,
виборчому законодавстві, законодавстві про
діяльність політичних партій та інших законодавчих
нормах. До інформаційних факторів відносимо
телебачення і радіо, друковані періодичні видання,
а також Інтернет, які мАють надзвичайно великий

вплив на формування політичної активності
населення. Загальнополітичні фактори (загальнополітична ситуація в країні) є наслідком державної
політики у різних сферах, та включають виборчі
цикли та загальнодержавні політичні кризи.
Регіональні фактори виявляються на території
окремого регіону, їх можна поділити на дві підгрупи
- природно-географічні і суспільно- географічні.
Природно-географічні фактори включають
природно-географічне положення регіону, його
природні умови і ресурси. Природні умови території
України сприятливі для життя в цілому, й особливо
щодо життєдіяльності людини, як біологічної істоти,
економічного суб'єкта та найвищої духовної
цінності людства. До суспільно-географічних
відносимо етнодемогеографічні, соціальногеографічні, економіко-географічні, історикогеографічні, інформаційні фактори, а також
суспільно-географічне положення регіону.
Локальні фактори виявляються на елементарному рівні, яким стосовно політичної активності
населення є політико-географічне місце, тобто
найменший наявний носій політичних відмінностей
(населений пункт чи його частина, виборча
дільниця та ін.). Можна виділити дві підгрупи
локальних факторів - природно-географічні і
контекстні [1, с.41]. До природно-географічних
відносимо несприятливі природно-географічні
процеси і місцеві особливості компонентів природи.
Контекстні фактори становлять групу, до якої
можна віднести дуже багато факторів, часто
ідентичних за змістом регіональним, які, однак,
зовсім по-іншому виявляються на локальному
рівні. На нашу думку, розглядаючи політичну
активність населення конкретного регіону, до
контекстних факторів слід віднести місцеві
соціальні та економічні проблеми, однорідність і
стійкість населення, історико-географічні особливості формування конкретної території, географію
життєдіяльності населення, релігійно-конфесійну
ситуацію, діяльність місцевих органів влади,
щоденні соціальні контакти населення, локальні
політичні маніпуляції.
Отже, з урахуванням ключового аспекту
дослідження політичної активності населення
запропоновано класифікацію факторів, за основу
розроблення якої взято територіальний принцип,
який є базовим для суспільної географії. Відповідно
до нього виділено чотири групи факторів: глобальні,
загальнодержавні, регіональні та локальні.
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Мирош М.В. Классификация факторов политической активности населения региона. В данной статье
проанализированы основные классы факторов политической активности по ряду признаков, в частности по:
содержанию, территориальному охвату, степени воздействия, внутреннему наполнению, продолжительностью
действия, времени возникновения, степени детализации, способу действия, характеру действия, отношением к среды,
качественным характеристикам, интенсивности воздействия, соответствием компонентной структуры политической
активности населения. Предложена авторская комплексная классификация факторов, оказывающих влияние на
становление и проявления политической активности населения региона. Осуществлено краткую характеристику
базовых для общественно-географического исследования политической активности населения факторов: глобальных,
общегосударственных, региональных, локальных.
Ключевые слова: факторы, политическая активность, глобальные, общегосударственные, региональные, локальные
факторы, исторические, географические, правовые, организационно-управленческие, демографические,
экономические, социальные, культурные, информационные факторы.
Myrosh M. Classification factor of political activity of the population of the region. This article examines the major classes
of factors of political activity on a number of features, in particular: content, territorial coverage, the degree of exposure,
internal content, duration, time of occurrence, level of detail, mode of action, the nature of the action, relation to environment,
quality characteristics, intensity of exposure, matched to the component structure of political activity. The author
comprehensive classification of factors influencing the formation and expression of political activity in the region has been
proposed. A brief description of the basic for human geographical study of political activism factors: global, national,
regional and local has been done.
Key words: factors, political activity, global, national, regional, local factors, historical, geographical, legal, organizational,
managerial, demographic, economical, social, cultural, informational factors.
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УДК 911.3: 33:338.48
ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ В ІНФРАСТРУКТУРІ ОБЛАСТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ

Поплавська І.
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Визначається місце готельних послуг в інфраструктурі областей Подільського регіону, які властиві для готельного
господарства як напрямку сфери послуг. Окреслено значення цього напрямку, з'ясовано специфічні особливостей,
притаманні послугам готельного спрямування, а також подано перелік та обґрунтування функцій готельного
господарства. Виходячи із сучасної статистичної інформації, пропонується аналіз компонентної та територіальної
структури надання готельних послуг у межах Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей. Подано вартісну
оцінку послуг у розрізі обласних регіонів. Визначено проблемні напрямки надання послуг готельного типу.
Ключові слова: інфраструктура, сфера послуг, заклади розміщення, готельні заклади, геопросторова організація.

Вступ. Умови сучасного регіонального
розвитку переважно акцентують увагу на рівні
функціональності та сформованості інфраструктури, яка визначає можливості підвищення рівня
добробуту населення певної території та його
соціальну зорієнтованість. Готельне господарство,
будучи елементом інфраструктури, дає уявлення
про соціальне середовище.
В останні роки області Подільського регіону
почали активно декларувати свою туристичну та
загалом соціальну орієнтацію, а відтак вивчення
геопросторових рис надання послуг такого типу є
актуальним та своєчасним.
Аналіз попередніх досліджень. Готельні
послуги сьогодні досліджується багатьма науками
(історичною, географічною та економічною), особливо
в останні десятиріччя, коли їх почали розглядати в
контексті розвитку туризму як структурний компонент
сфери послуг . Економічні аспекти цих послуг
розглянуті в працях вітчизняних вчених-економістів
Л. Агафонової, В. Герасименка, М. Євдокименк а ,
К . Євдокименка, Т. Ткаченко, Л. Шульгіної та
зарубіжних - Ф. Котлера, Дж. Уокера, Л. Ходоркова,
М. Немоляєвої, Г. Папіряна, А. Чудновського та ін.
Організаційні підходи в наданні послуг готельного
господарства представлено у роботах С. Байлика,
І. Грєсєвої, І. Мініч, Т. Сокол, Х. Роглєва, В. Федорченка, Н. Фоменко та ін. Розпочалися дослідження з
історії гостинності (В. Русавська, Г. Вишневська).
Однак з географічної точки зору питанням надання
послуг готельного господарства як самостійного
об'єкта дослідження приділено досить мало уваги. У
низці робіт (О. Любіцева, І. Смирнов, В. Бабарицька,
О. Малиновська) готельне господарство хоча й
розглядається в просторовому та логістичному аспекті,
але в складі індустрії туризму. З огляду на динамічний
розвиток попиту на послуги гостинності і стабільність
розвитку галузі як складової сфери послуг, готельне
господарство слід розглядати як самостійний об'єкт
дослідження суспільної географії в просторовочасовому вимірі.

Постановка мети та завдань наукового
дослідження. Метою проведеного дослідження
була геопросторова оцінка рівня сформованості
готельної інфраструктури як складової сфери
послуг в межах областей Подільського регіону.
Виходячи із поставленої мети, нами були поставлені
наступні завдання: обґрунтувати роль послуг
готельного спрямування в структурі сфери послуг;
визначити особливості формування; окреслити
сучасні тенденції та виявити територіальні
відмінності завантаженості готельного фонду
областей Подільського регіону.
Виклад основного матеріалу. Аналіз
численних визначень сутності інфраструктури
дозволяє стверджувати що вона є матеріальною
умовою для розміщення та функціонування всього
суспільного виробництва та нормальної життєдіяльності населення. Однак таке визначення, яке
у своїй основі є правильним, у той же час
недостатнє для повної характеристики інфраструктури як сфери господарства, результатом функціонування якої як соціально-економічної системи
є, з одного боку, виробництво матеріальних (і
духовних) благ для задоволення суспільних
потреб, а з іншого - відтворення самої себе в
кожному циклі функціонування [1, с. 130-134]. При
цьому економічний результат не втілюється у
власному ефекті діяльності її галузей, а є
складовою частиною ефекту громадського
виробництва в цілому [2, с. 44], соціальний
результат - в якості (комфортності) життя і
відтворенні повноцінного місця існування. Таке
обгрунтування робить готельні послуги одним з
напрямків сфери послуг та соціальної інфраструктури загалом.
Слід зазначити, що галузі сфери послуг мають
специфічні особливості, які властиві і для послуг
готельного спрямування: вони, порівняно з
виробництвом матеріально-речовинних благ,
характеризуються певною трудомісткістю,
оскільки праця є основою послуг; питома вага
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матеріальних витрат у складі кінцевого виробництва послуг є значно нижчою, ніж за умови
виробництва матеріальних благ (у середньому
майже у три рази); для цієї сфери характерний
поділ майнового фактора на основні й оборотні
засоби (наприклад, у суспільному харчуванні
вартість продуктів (оборотні фонди) значно вище
за вартість посуду (основні фонди); у складі
активів підприємства сфери обслуговування
великий процент складають кошти; у сфері послуг
організаційні заходи, спрямовані на вдосконалення
системи управління галуззю та підприємством,
більший вплив, ніж у матеріальному виробництві.
Готельні послуги, будучи частиною інфраструктурного комплексу регіону, виконують низку
важливих функцій. До них слід віднести такі як
забезпечення, інтеграційну та регулюючу. Функція
забезпечення - це створення необхідних умов для
організації обслуговування відвідувачів; інтеграційна - організація та підтримка зав'язків між
підприємствами галузі, формування територіальних комплексів. Сутність регулюючої
пов'язана з створенням нових робочих місць,
впливом на споживчий попит, розвиток галузей,
продукування предметів споживання, сприяння
зростанню податкових надходжень до бюджетів
різних рівнів. Це підтверджує значущість готельних
послуг для функціонування господарства регіону.
Одним з пріоритетних напрямків соціальноекономічного та культурного розвитку областей
Подільського регіону (Вінницька, Хмельницька,
Тернопільська) є нарощування потужностей сфери
послуг за рахунок залучення внутрішніх та
зовнішніх інвестицій впродовж останніх років
У межах Тернопільської області, за свідченнями даних [4, с. 364], діє 49 готельних заклади,
що складає 72 % від числа колективних закладів
розміщення. У структурі готельних закладів
переважають власне готелі (33 заклади), туристичні бази (12 заклади), гуртожитки та приїжджих (3
заклади). Практично відсутні заклади іншого типу
- діє лише один офіційний мотель. Усі заклади
розміщення розраховані на 2,3 тис. ліжко-місць. У
2012 р. послугами цих закладів скористалось
майже 122 тис. осіб. Якщо оцінювати річну
зайнятість, то можна вважати, що пересічний
показник складає 14,5 % (розрахунок проведено
виходячи з того, що всі заклади впродовж року
могли б прийняти до 840 тис. осіб). Найбільше
відвідувачів прийняли готельні заклади в обласному центрі, Кременецькому та Тернопільському
районах. Найвищий показник завантаженості
готельних закладів властивий для Кременецького
та Тернопільського районів (по 25 %). Вкрай
низьким є показник надання послуг в Мона-
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стирському (2 %) та Лановецькому (0,3 %)
районах, що свідчить про відсутність уваги до
таких послуг та низьку їх споживчу цінність.
До сьогоднішнього дня в області залишаються адміністративні райони, в котрих відсутні
заклади розміщення (Зборівський, Козівський,
Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянький).
Це складає понад 27 % від загального числа
адміністративних утворень області). Основна
частина закладів представлена в обласному центрі
(13 закладів), а також в Кременецькому та
Тернопільському районах. На послуги готельних
закладів в області припадає 1,9 % послуг,
реалізованих населенню (в абсолютному вимірі 10,3 млн грн).
У межах Хмельницької області кількісний
показник готельних закладів дещо вищий - 68
одиниць (майже 81 % від загального числа
закладів колективного розміщення) [5, c. 363]. В
структурі готельних закладів області також
домінують готелі (38 закладів), хоча представлені
і туристичні бази (18), гуртожитки для приїжджих
(7), мотелі (4) та кемпінги (1). Такий структурний
розподіл свідчить про досконалішу організацію
готельного господарства цього регіону. Загальна
місткість закладів готельного складає понад 3,3
тис ліжко-місць. Впродовж 2000-х років кількість
тих, хто зупинявся в готелях Хмельницької області
невпинно зростала. У 2012 р. складала майже 178
тис. осіб. Коефіцієнт завантаженості готельних
закладів складав 14,6 %. Найбільше закладів
розміщення представлено в м.Хмельницькому (22
заклади), Кам'янці-Подільському (12 заклади) та
Хмельницькому районі (6 закладів).
Однак, в області наявні райони, в яких відсутні
готельні заклади - Віньковецький, Дунаєвецький,
Новоушицький, Старосинявський, Теофіпольський,
Чемеровецький, Шепетівський, Ярмолинецький.
Це складає майже 31 % від загального числа
адміністративних утворень в межах області, що
свідчить загалом про негативну тенденцію для
Подільського регіону.
За статистичними даними у 2012 р. закладами
готельного типу Хмельниччини було надано послуг
на загальну суму понад 24,2 млн. грн., що складає
3,5 % від загального числа послуг, наданих
населенню області [5, с. 194].
У Вінницькій області в 2012 р. функціонував
61 готельний заклад (68 % від загального числа
колективних засобів розміщення) [3, с. 527].
Структура засобів розміщення представлена
домінуванням готелів (36 закладів); також тут діє
19 туристичних баз, 4 гуртожитки для приїжджих
та 2 мотелі. Одноразова місткість готелів складає
2,2 тис. ліжко-місць. Послугами всіх закладів
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Таблиця
Видова структура готельних закладів областей подільського регіону, 2012 р. *
Види закладів
розміщення
Готелі
Мотелі
Кемпінги
Гуртожитки для
приїжджих
Туристичні бази
всього

Вінницька область
36
2

Тернопільська
область
33
1

Хмельницька
область
38
4

Всього по
регіону
107
7

4

3

7

14

19
61

12
49

18
68

49
178

* складено за [3, с. 527; 4, с. 364; 5, c. 363]
Територіальний розподіл закладів розміщення в областях
Подільського регіону, за 2012 рік
0%

Ві нницька область
34%

Хмельницька обла сть
38%

Тер нопі льська
область

готельного типу в цьому році скористалось понад
85 тис. осіб. В структурі послуг, наданих населенню Вінницької області, на готельні послуги
припадає 1,1 % (в абсолютному вимірі - 11,8 млн
грн) [3, с. 317].
Таким чином, область відзначається досить
низьким показником зайнятості готельних закладів
(10,3 %).
Провівши певний аналіз (табл. 1, рис. 1), можна
твердити, що області Подільського регіону
володіють певним потенціалом для розвитку
готельного господарства як складової інфраструктури регіону. Найбільш представницьку групу в усіх
областях складають заклади класичного готельного
типу, достатньою є кількість туристичних баз.
Решта закладів розміщення мають мінімальне
представництво в досліджуваних областях.
Спільною проблемою всіх областей варто вважати
те, що досі присутні адміністративні райони, в яких

відсутні заклади тимчасового розміщення.
Висновки. Таким чином, послуги готельного
типу повинні зайняти суттєве місце в сучасній
інфраструктурі регіонів. Вони впливають як на
формування туристичного продукту регіону, так і
на розвиток сфери послуг певної території.
Спільним для всіх областей Подільського
регіону є приблизно однакова частка послуг в
загальній структурі їх надання - від 1,1 до 3,5 % в
грошовому еквіваленті. Також проблемою всіх
досліджуваних областей є непропорційна видова
структура та наявність адміністративних районів,
в яких ці види закладів розміщення є відсутніми,
а, відповідно, послуги такого типу надаватись не
можуть. Болючим питанням функціонування
готельних закладів подільських областей є низький
рівень завантаженості номерного фонду, що може
бути пов'язано як з низькою якістю пропонованих
послуг, так і з незначною інформаційною забезпеченістю надання даних послуг.
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Поплавская И. Гостиничные услуги в инфраструктуре областей Подольского региона. Определяется место
гостиничных услуг в инфраструктуре областей Подольского региона, которые характерны для гостиничного хозяйства
как направления сферы услуг. Определены значение этого направления, выяснены специфические особенности,
свойственные услугам гостиничного бизнеса, а также перечислены и обоснованы функции гостиничного хозяйства.
Исходя из современной статистической информации, предлагается анализ компонентной и территориальной
структуры предоставления гостиничных услуг в пределах Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей.
Представлены стоимостную оценку услуг в разрезе областных регионов. Определены проблемные направления
предоставления услуг гостиничного типа.
Ключевые слова: инфраструктура, сфера услуг, заведения размещения, гостиничные заведения, геопространственная
организация.
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Poplavska I. Hotel services in the infrastructure of the regions of Podolsk area. The article determines the position of hotel
services in the infrastructure of Podolsk area and defines the features that are inherent to the hotel industry as the direction
of services. The significance of this trend in the services sector has been outlined. Specific characteristics inherent to hotel
oriented service have been revealed. And a list and study of functions of hotel management have been presented. Based on
current statistical information, the analysis of component and territorial structure of hotel services within Ternopil,
Khmelnytsky and Vinnytsia regions has been offered. Valuation of services in the context of regional areas has also been
submitted. Problem areas to provide hotel-type services have been defined.
Key words: infrastructure, service industries, accommodation establishments, hotel facilities, geospatial organization.
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УДК 911.3
СТАТЕВО-ВІКОВА СТРУКТУРА
НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

Поручинська І. В.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
У статті досліджено сучасну статево-вікову структуру населення у Північно-Західному економічному
районі. Проаналізовано співвідношення розподілу населення за статтю і віком. Визначено демографічне
навантаження та особливості його розподілу за основними групами населення.
Ключові слова: населення; статево-вікова структура; демографічне навантаження; вік балансування.
Актуальність дослідження. Статево-вікова
структура населення є одним з важливих демографічних показників. Під нею розуміють розподіл
населення за віковими групами та віковими
контингентами з метою вивчення демографічних
та соціально-економічних процесів. Від статевовікової структури населення залежить як спроможність до відтворення і характер демографічних
процесів, так і здатність до економічної активності.
Аналіз попередніх досліджень. Поняття
статево-вікової структури населення достатньою
мірою досліджувалося науковцями, які займалися
вивченням населення загалом, а саме С. Г.
Стеценко, І. М. Прибитковою, Е. М. Лібановою
та ін. [2; 5; 6]. Проте на регіональному рівні це
поняття розкрито не в повній мірі.
Метою статті є аналіз особливостей статево-вікової структури населення ПівнічноЗахідного економічного району.
Виклад основного матеріалу. ПівнічноЗахідний економічний район, що має у своєму
складі Волинську і Рівненську області, розташований на крайньому північному заході України
і виходить до кордонів з Білоруссю і Польщею.
За адміністративно-територіальним поділом у
складі території Північно-Західного економічного
району виокремлюють 32 райони, 22 міста, з них
вісім - обласного підпорядкування, 38 селищ
міського типу, 717 сільських рад та 2057 сільських
населених пунктів.
Статево-вікова структура населення формується під впливом трьох основних факторів співвідношення чисельності народжених живими
хлопчиків і дівчаток; вікової диференціації
смертності чоловіків і жінок; статево-вікового
складу мігрантів. Оскільки перший фактор є
фундаментальною біологічною константою, то
вирішальна роль у формуванні та зміні статевовікового складу населення регіону належить віковій
диференціації смертності та статево-віковим
відмінностям в інтенсивності міграції, що, в свою
чергу, залежить від соціальних, економічних,
екологічних умов життя населення [1].

Аналіз статистичних матеріалів свідчить про
те, що у Північно-Західному економічному районі
спостерігається постійне переважання жінок в
загальній чисельності його населення. Хлопчиків
народжується завжди більше. Але вже з вікової
групи 25-29 років кількість жінок починає
переважати над кількістю чоловіків. Це пов'язано
з меншою пристосованістю чоловічого організму
до довкілля, а також із шкідливими для здоров'я
звичками, характерними більше для чоловіків
(паління, вживання алкоголю), та небезпечними
умовами праці чоловіків у багатьох галузях
господарства.
За період незалежності загальна кількість
населення Північно-Західного економічного району
зменшилась на 55,2 тис. осіб. Зменшилась загальна
кількість і чоловічого, і жіночого населення.
Зокрема, жінок стало менше на 29,3 тис. осіб, або
на 2,5 %, а чоловіків - на 25,9 тис. осіб, або на 2,4
% (табл. 1).
В останні роки зростання кількості чоловічого
населення відбувається дещо швидшими темпами
ніж жіночого. Проте, його частка у статевій
структурі населення Північно-Західного економічного району залишається меншою ніж жіночого
і становить 47,1 % проти 52,9 %. Варто зазначити,
що протягом 1991-2012 рр. частка чоловіків ні разу
не перевищувала 48,0 % (рис. 1).
Коефіцієнт навантаження жіночої статі чоловічою становить 889,4 ‰, а коефіцієнт навантаження чоловічої статі жіночою - 1124,4 ‰ [3; 4].
У віковій структурі населення теж сталися
зміни, зокрема на 131,5 тисячі зменшилась
кількість осіб у віці молодшому за працездатний
та на 18,9 тисяч - у віці, старшому за працездатний,
а кількість працездатного населення зросла на 95,2
тисячі (табл. 2).
Крім зменшення або збільшення кількості
населення у певних вікових групах, вікова
структура населення Північно-Західного економічного району не зазнала змін. Так, і надалі
найчисельнішу вікову групу становлять особи у
працездатному віці - їхня частка 60,3 %, частка
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Таблиця 1
Кількість населення Північно-Західного економічного району*
Роки
Всього, тис. осіб
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2250,1
2260,5
2270,9
2273,9
2272,8
2269,9
2265,6
2262,8
2258,9
2251,0
2242,9
2234,0
2223,0
2213,0
2205,5
2196,9
2192,4
2188,4
2187,2
2188,9
2191,3
2194,9

Кількість постійного населення
у тому числі
чоловіки
1059,1
1063,5
1069,8
1073,9
1073,1
1071,9
1069,4
1062,3
1058,4
1054,0
1047,6
1050,2
1037,5
1033,0
1030,8
1028,4
1027,9
1027,5
1028,1
1029,3
1030,7
1033,2

жінки
1191,0
1197,0
1201,1
1200,0
1199,7
1198,0
1196,2
1200,5
1200,5
1197,0
1195,3
1182,0
1185,5
1180,0
1174,7
1168,5
1164,5
1160,9
1159,1
1159,6
1160,6
1161,7

*Джерело: Головне управління статистики у Волинській області та Головне управління
статистики у Рівненській області
54
52
50
48
46
44
42
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Чоловіки

Жінки

Рис. 1. Динаміка частки чоловічого та жіночого населення Північно-Західного економічного району

осіб молодше працездатного віку становить 19,1 %,
а осіб старше працездатного віку - 20,6 % (рис. 2).
Загальний коефіцієнт демографічного навантаження в регіоні становить 659,0 ‰, коефіцієнт навантаження дітьми - 316,5 ‰, а коефіцієнт навантаження особами старше працездатного віку - 342,6 ‰.
Коефіцієнт старіння "зверху" - 17,3 %, а коефіцієнт
довголіття - 17,9 %. Такі значення за шкалою Ж.
Боже-Гарньє та Е. Россета відповідають високому
рівню старості. В Україні дані коефіцієнти рівні 21,2
% та 16,7 % відповідно, а це вже дуже високий рівень
старіння за вказаною шкалою [3; 4].

Вікова і статева структура населення Північно-Західного економічного району має певні
регіональні відміни. Так, найвища питома вага осіб
у віці молодшому за працездатний спостерігається
у поліських районах, а саме Рокитнівському
(частка дітей становить 26,9 %), Березнівському
(24,5 %), Володимирецькому (24,5 %), Сарненському (24,0 %), Камінь-Каширському (23,5 %),
Любешівському (22,0 %), Зарічненському (21,7 %)
та Маневицькому (21,5 %). Найменшою частка
осіб молодше працездатного віку є у містах
обласного підпорядкування Острозі, Рівному,
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Таблиця 2
Розподіл постійного населення за віком Північно-Західного економічного району*
Всього, тис. осіб
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2250,1
2260,5
2270,9
2273,9
2272,8
2269,9
2265,6
2262,8
2258,9
2251,0
2242,9
2234,0
2223,0
2213,0
2205,5
2196,9
2192,4
2188,4
2187,2
2188,9
2191,3
2194,9

Кількість населення
молодшому за
працездатному
працездатний
550,2
1227,8
549,7
1230,9
550,5
1237,0
550,3
1241,7
580,7
1215,0
573,8
1215,7
564,9
1218,8
556,6
1226,2
547,1
1234,8
533,3
1244,5
517,8
1251,6
503,5
1266,7
486,2
1276,9
472,8
1285,1
462,1
1290,6
453,7
1296,6
448,4
1300,2
444,4
1301,6
443,2
1299,5
413,0
1329,5
415,4
1326,8
418,7
1323,0

старшому за
працездатний
472,1
479,9
483,4
481,9
477,1
480,4
481,9
480,0
477,0
473,2
466,5
463,8
459,9
455,1
452,8
446,6
443,8
442,4
439,5
446,4
449,1
453,2

*Джерело: Головне управління статистики у Волинській області та Головне управління
статистики у Рівненській області
20,6

19,1

60,3
молодші працездатного віку
працездатного віку
старші праце здатноговіку

Рис. 2. Динаміка частки вікових груп населення
Північно-Західного економічного району

Володимирі-Волинському, Луцьку, Дубні, а також
Гощанському та Іваничівському районах (12,7 %, 14,8,
15,7 %, 15,9 %, 15,7 %, 16,7 % та 16,9 % відповідно).
Найбільше старіння населення характерне
для південних районів. Зокрема, найбільша частка
пенсіонерів зареєстрована у Острозькому (22,5 %),
Гощанському (22,0 %), Корецькому (21,9 %),
Горохівському (22,1 %), Володимир-Волинському
(21,3 %) та Турійському (21,0 %) районах. Крім
того, для таких районів як Іваничівський, Локачинський, Любомльський, Рожищенський, Шацький і Костопільський частка осіб старше працездатного віку становить більше 18,0 %, а це дуже
високий рівень демографічної старості за шкалою
Ж. Боже-Гарньє та Е. Россета.

Найнижчою частка пенсіонерів є у місті
обласного підпорядкування Кузнецовську, де
становить лише 7,7 %, що відповідає рівню
демографічної молодості. Також порівняно
невисока питома вага осіб пенсійного віку у
Сарненському районі (9,2 %) та місті Ковелі (11,0
%). Проте і це вже є власне поріг демографічної
старості [3; 4].
Варто зазначити, що у віковій групі молодше
працездатного віку частка чоловіків є вищою і
становить 51,4 %. Така ситуація характерна для
всіх адміністративних регіону. Це пояснюється
тим, що хлопчиків народжується завжди більше.
Але вища смертність чоловіків призводить до того
що перевага чисельності чоловіків з віком
поступово зменшується. Зокрема, вже з вікової
групи 25-29 років кількість жінок починає
переважати над кількістю чоловіків і їх частка
серед осіб працездатного віку становить
49,0
%. У старшому віці частка чоловіків ще більше
скорочується. Це пов'язано із тим, що у жінок
більша тривалість життя, пік смертності у
чоловіків настає після 40 років, а жінок після 50
років. Так, у Північно-західному економічному
районі частка чоловіків серед пенсіонерів
становить 35,1 %, тоді як жінок аж 64,9 %.
Середній вік населення в Північно-Західному
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Таблиця 3
Середній вік населення Північно-Західного економічного району*
загальний
Північно-Західний економічний
район
Україна

Середній вік населення
чоловіки жінки міські поселення

37,1

34,6

39,4

37,0

сільські
поселення
37,3

40,4

37,6

42,8

40,2

40,8

*Джерело: Головне управління статистики у Волинській області та Головне управління
статистики у Рівненській області
Таблиця 4
Вік балансування у Північно-Західному економічному районі*
Вікові інтервали
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 і старше

Чоловіче населення
81302
67992
66133
75150
85512
92468
81813
77754
71110
69693
75240
55831
45352
25155
62637

економічному районі становить 37,1 років, середній
вік жінок традиційно є вищим і становить 39,4 років,
тоді як чоловіків - 34,6 років, середній вік жителів
міст і сіл є майже рівним і становить 37 та 37,3
років відповідно. Варто зазначити, що всі ці
показники є нижчим ніж в загальному по Україні
(табл. 3).
Якщо порівняти зміни кількості і складу
населення у Північно-Західному економічному
районі та Україні, що сталися за період з 1991 по
2012 роки, то можна відмітити певні спільні та
відмінні риси. Зокрема, кількість населення в
Україні за вказаний період теж зменшилась, але
цей показник є значно вищим і складає 12 %, тоді
як у Північно-Західному економічному районі лише 2,4 %. Чоловіче населення зменшилось на 8
%, а жіноче на 7,7 %. Що ж до вікової структури
населення, то тут зміни є дещо іншими. Зокрема,
якщо в Північно-Західному економічному районі
ми спостерігаємо зменшення кількості дитячого
населення та пенсіонерів і збільшення осіб
працездатного віку, то в Україні працездатне
населення навпаки скоротилось на 3,6 %, а
кількість пенсіонерів зросла на 4 %.
Кількість дитячого населення теж зменшилась, але цей показник є набагато вищим і

Жіноче населення
76284
64210
62823
72084
82116
94199
81865
77244
71998
74269
84700
67435
60937
39887
145727

Ряд різниці
5018
3782
3310
3066
3396
1731
52
510
888
4576
9460
11604
15585
14732
83090

складає 32 %. Таким чином ми бачимо, що зміни,
які відбулись у віковій структурі населення в
Північно-Західному економічному районі є більш
позитивними, ніж в Україні [3; 4].
Також нами було визначено вік балансування
Північно-Західного економічного району, як
узагальнюючий показник статевих пропорцій, і
становить він 30-34 роки (табл. 4).
Відповідно до такого віку балансування
коефіцієнт демографічного здоров'я в регіоні
становить 0,65. Це свідчить про те, що у 50річному віці вже близько чверті жінок ПівнічноЗахідного економічного району живуть без
чоловічого захисту, і зменшується шанс до старості
бути у шлюбі.
Висновки. Таким чином, статево-вікова
структура населення Північно-Західного економічного району характеризується перевагою жінок
над чоловіками, що зумовлено різними причинами
соціально-економічного характеру, а також
зростанням частки осіб працездатного віку при
зменшення частки дітей та пенсіонерів.
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Поручинская И. В. Половозрастная структура населения Северо-Западного экономического района. В статье
исследовано современную половозрастную структуру населения в Северо-Западном экономическом районе.
Проанализировано соотношение распределения населения за статью и возрастом. Определенна демографическая
нагрузка и особенности ее распределения за основными группами населения.
Ключевые слова: население; половозрастная структура; демографическая нагрузка; возраст балансирования.
Poruchinska I. V. Age-sex structure of population of the North-Western economic district. In the article investigational
modern sex-age structure of population in the North-Western economic district. Correlation of distributing of population by
sex and by age is analysed. Certainly demographic loading and features of his distributing after the basic groups of
population.
Key words: population; sex-age structure; demographic loading; age of balancing.
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УДК 911.3: 330.15 (914.77)
СВОЄРІДНІСТЬ КОМПОНЕНТНИХ СТРУКТУР
ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Руденко В.П., Руденко С.В., Худіковська-Флікс В.А.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Дається кількісна оцінка міри своєрідності (унікальності) компонентної структури природно-ресурсного потенціалу
(ПРП), що характеризує внутрішньовидові та міжвидові співвідношення (пропорції) мінеральних, водних, земельних,
лісових, фауністичних, природних рекреаційних ресурсів регіонів України. Своєрідність компонентної структури
ПРП природних регіонів розраховується через індекс міри несхожості А.П. Голікова (2012 р). Основою визначення
рівнів своєрідності компонентних структур ПРП кожного з регіонів є показники компонентної структури ПРП України
загалом. Оцінка міри своєрідності компонентної структури ПРП охоплює 278 природних (фізико-географічних) районів,
57 областей, 14 країв, 3 підзони, 4 зони, 3 країни Української держави.
Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, компонентна структура, природні (фізико-географічні) регіони України.

Вступ. Як узагальнююча характеристика
сукупної продуктивності мінеральних, водних,
земельних, лісових, фауністичних, природних
рекреаційних ресурсів, виражена у вітчизняних
цінах чи цінах світового ринку, ПРП є однією з
важливих передумов соціально-економічного
розвитку. Внутрішньовидові і міжвидові співвідношення (пропорції) основних природних
ресурсів, що склалися в регіоні як результат
розвитку природного процесу і дії соціальноекономічних факторів, характеризуються компонентною структурою ПРП території.
При аналізі компонентної структури потенціалу
природних ресурсів виявляється своєрідність
їхнього складу (структури) в регіоні, оцінюються
його якісні, кількісні показники та співвідношення видів. Це складає основу поглибленого наукового визначення природних передумов і найдоцільніших напрямів становлення і подальшогорозвиткугалузей спеціалізації національної економіки країни, раціоналізації,
збалансування природокористування в цілому.
Вивченню компонентної структури ПРП
регіону достатню увагу приділяли Ф. Андерсон [1],
Г. Метчевсат i Р. Морров [2], Н. Лі i С. Георге [3],
П.Я. Бакланов [4], А.П. Голіков [5] та ін.
Разом з тим до цих пір у науковій літературі ще
недостатньо вивчені питання кількісного аналізу
своєрідності (специфічності) компонентної структури
ПРП таких великих регіонів, яким є Україна.
Метою даної публікації є кількісна оцінка міри
своєрідності (унікальності) компонентної структури природно-ресурсного потенціалу природних
регіонів України, починаючи від рівня фізикогеографічних районів, областей, країв і закінчуючи
фізико-географічними підзонами, зонами, країнами.
Методичні підходи. Вихідною основою
дослідження є отримані нами результати вартісної
оцінки ПРП 278 фізико-географічних районів, 57
областей, 14 країв, 3 підзон, 4 зон, 3 країн

Української держави [6;7;8]. Сутністю методичних
підходів до кількісного визначення своєрідності
компонентної структури ПРП регіонів є вибір
основи порівняння, тобто регіону, компонентна
структура ПРП якого є точкою відліку, еталоном,
спільним знаменником для наступного порівняльного аналізу. На нашу думку, такою основою для
приведення всіх регіонів під спільний знаменник є
компонентна структура ПРП всієї України.
Компонентна структура ПРП України усереднює
частку кожного з основних видів природних
ресурсів в сумарному (інтегральному) потенціалі.
Частка потенціалу мінеральних ресурсів в інтегральному ПРП України становить 28,3 %, водних 13,1 %, земельних - 44,3 %, лісових - 4,2 %, фауністичних - 0,5 %, природних рекреаційних - 9,6 %.
Для оцінки міри своєрідності (унікальності)
компонентної структури ПРП природних регіонів
України нами використана формула розрахунку
індексу міри несхожості І, запропонована А.П.
Голіковим, Н.А. Казаковою, М.В. Шубою [5, с. 47]:
де х – частка компонентів у структурі ПРП у

природному (фізико-географічному) регіоні; y –
частка компонентів у структурі ПРП в Україні.
Несхожість компонентної структури ПРП
природного регіону у порівнянні з компонентною
структурою ПРП всієї України, на нашу думку,
свідчитиме саме про її своєрідність, винятковість,
унікальність.
Оцінка міри своєрідності (унікальності)
компонентної структури ПРП проведена нами по
кожному з 278 природних (фізико-географічних)
районів, 57 областях, 14 краях, 3 підзонах, 4 зонах,
3 країнах Української держави, тобто по 359
таксономічних одиницях її фізико-географічного
районування.
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Таблиця
Своєрідність компонентних структур ПРП фізико-географічних регіонів України
(через індекс міри несхожості А.П. Голікова, А.А. Казакової, М.В. Шуби, 2012 р.)
Назва фізико-географічних регіонів

Компоненти ПРП (ресурси)
мінераль
ні

водні

земе
льні

лісові

фауністи
чні

природ
ні
рекреа
ційні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Східно-Європейська рівнина

1,6
23,6
23,6
24,4
27,3
25,9
26,7
25,0
17,5
27,6
23,9
21,9
21,6
8,4

1,2
7,1
7,1
6,9
8,7
8,8
7,7
8,4
8,3
2,9
2,1
9,2
1,4
11,7

2,0
5,5
5,5
0,5
4,7
7,5
1,5
9,4
10,3
20,9
5,2
3,8
15,6
12,7

1,0
9,6
9,6
18,2
21,2
21,8
18,3
22,5
23,0
8,2
15,9
14,3
5,7
6,1

0
0,1
0,1
0
0,4
0,4
0,3
0,8
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0

1,4
1,3
1,3
0,2
2,5
2,4
2,5
2,7
3,8
4,2
0,9
5,2
1,0
1,3

7,2
47,2
47,2
50,0
64,8
66,8
57,0
68,8
63,2
64,0
48,2
54,6
45,4
40,2

3,6
23,6
23,6
25,1
32,4
33,4
28,5
34,4
31,6
32,0
24,1
27,3
22,7
20,1

27,4
25,2
24,7
22,7
15,5
23,8
24,8
21,5
25,2
21,1
25,6
25,6
15,8
25,4
22,8
22,0
20,6
21,2
21,5
18,2
17,8
19,9
24,0
25,0
24,2
22,9
23,8
24,6
24,7
26,5

4,3
3,9
16,9
7,0
12,8
11,2
1,4
21,8
6,2
3,1
4,6
15,4
3,2
6,1
3,7
7,0
5,2
13,7
15,3
8,9
8,0
5,3
6,6
10,3
21,7
14,5
0,7
14,4
5,1
2,3

16,4
32,1
2,6
8,2
21,7
11,3
18,3
2,3
11,1
11,1
16,0
16,0
19,6
13,2
14,9
3,3
5,3
2,1
2,9
2,0
3,9
3,1
5,2
4,1
3,4
2,8
2,9
4,6
1,3
27,3

7,8
2,6
5,0
10,3
28,1
26,5
21,8
9,0
12,1
9,8
8,7
1,0
3,7
7,5
5,9
9,9
25,8
11,9
9,3
12,6
15,1
17,9
4,5
12,0
3,0
4,8
5,5
0,7
4,8
2,3

0,1
0,1
0,3
0,4
0,1
0,3
0,2
0,1
0
0
0,2
0,9
0
3,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0
0,1
0,4
0,3
0,9

1,0
5,5
0,5
3,2
3,6
2,3
20,4
6,8
4,3
2,9
3,7
6,6
5,2
1,4
4,7
8,5
5,0
6,0
5,5
5,1
1,2
6,5
18,3
6,6
2,8
6,4
4,9
5,9
13,2
1,7

57,0
69,4
50,0
51,8
81,8
75,4
86,7
61,6
59,0
48,0
58,6
64,8
48,4
53,6
55,0
50,8
62,0
54,9
54,5
47,0
46,2
52,8
58,8
58,1
55,2
51,4
56,9
50,6
49,4
61,0

28,5
34,7
25,0
25,9
40,9
37,7
43,4
30,8
29,5
24,0
29,3
32,4
24,1
26,8
27,5
25,4
31,0
27,5
27,3
23,5
23,1
26,4
29,4
29,1
27,6
25,7
28,5
25,3
24,7
30,5

25,6
22,0
25,2

9,2
8,7
5,9

1,3
6,0
14,1

2,4
1,4
9,8

0,1
0,4
0,3

12,6
5,5
4,9

51,2
44,0
60,2

25,6
22,0
30,1

22,0

7,8

5,1

14,2

0,1

5,2

54,4

27,2

22,1

4,2

8,7

13,2

0

4,5

53,3

26,7

Зона мішаних лісів
Поліський край
І. Область Волинського Полісся
Райони: 1. Верхньоприп’ятський
2. Нижньостирський
3. Любомльсько-Ковельський
4. Маневицько-Володимирецький
5. Колківсько-Сарненський
6. Турійсько-Рожищенський
7. Ківерцівсько-Цуманський
8. Костопільсько-Березнівський
ІІ.Область Малого Полісся
Райони: 9. Рава-Русько – Кам’янськоБузький
10. Радехівсько-Бродівський
11. Смігівсько-Славутський
12. Куликівсько-Бузький
ІІІ. Область Житомирського Полісся
Райони: 13. Клесівсько-Рокитнянський
14. Олевсько-Білокоровицький
15. Словечансько-Овруцький
16. Норинсько-Жерівський
17. Городницько-Ємільчинський
18. Коростенсько-Чоповицький
19. Корецько-Новоград-Волинський
20. Довбисько-Червоноармйський
21. Іршансько-Малинський
22. Баранівсько-Викопчанський
23. Черняхівсько-Коростишівський
IV. Область Київського Полісся
Райони: 24. Руднянсько-Вільчанський
25. Чистогалівсько-Корогодський
26. Нижньоприп’ятський
27. Нижньоузький
28. Народицько-Іванківський
29. Нижньотетерівський
30. Здвизько-Ірпінський
V. Область Чернігівського Полісся
Райони: 31. Любецько-Чернігівський
32. Замглайсько-Седнівський
33. Добрянсько-Городнянський
34. Корюківсько-Щорський
35. Сосницько-Менський
36. Коропсько-Батуринський
37. Дніпровсько-Нижньодеснянський
38. Козелецько- Куликівський
VI. Область Новгород-Сіверського
Полісся
Райони: 39. СередньососнвськоРевненський
40. Холминсько-Костобобрвський
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41. Понорницько-Новгород-Сіверський
42. СередньодеснянськоНижньошосткинський
43. Ямпільсько-Середино-Будський
Зона широколистяних лісів
Західно-Український край
VII. Волинська височинна область
Райони: 44. НововолинськоСокальський
45. Локачівсько-Торчинський
46. Олицько-Рівненський
47. Острозько- Гощанський
48. Горохівсько-Берестечківський
49.Повчансько-Мзоцький
VIII. Розтоцько-Опільська горбогірна
область
Райони: 50. НемирівськоБрюховицький6,7
51. Городоцько-Щирецький
52. Миколаївсько-Бережанський
53. Гологірський
54. Ходорівсько-Бучацький
IX. Західно-Подільська височинна
область
Райони: 55. Вороняцький
56. Зборівсько-Теребовлянський
57. Гримайлівсько-Гусятинський
58. Збаразько-Смотрицький (
Товтровий)
59. Чортківсько-Кам’янець-Подільський
Х. Середньоподільська височинна
область
Райони: 60. Кременський
61. Вілійсько-Ізяславський
62. Грицівсько-Любарський
63. Лановецько-Теофіпольський
64. СтарокостянтинівськоХмільницький
65. Підволочисько-Авратинський
66. Красилівсько-Ярмолинецький
67. Меджибізько-Деражнянський
68. Верхньоушицький
69. Нижньоушицький
ХІ. Прут-Дністровська височинна
область
Райони: 70. ТлумацькоГороденківський
71. Заставнінсько-Хотинський
72. Кельменецько-Сокирянський
Лісостепова зона
Подільсько-Придніпровський край
ХІІ. Північно-Західна Придніпровська
височинна область
Райони: 73. Чуднівсько-Бердичівський
74. Калинівсько-Козятинський
75. Липовецько-Погребищенський
ХІІІ. Північно-Східна Придніпровська
височинна
Райони: 76. Попільнянсько-Фастівський
77. Ружинсько-Сквирський
78. Ставищенсько-Жашківський
79. Блоцерківсько-Богуславський
XIV. Київська височинна область

25,5
26,5

0,2
8,3

27,7
8,3

4,9
13,3

0,1
0,4

7,0
3,8

65,4
60,6

32,7
30,3

26,8
21,1
21,1
20,3
0

14,7
1,6
1,6
0,7
3,4

6,3
19,2
19,2
20,1
4,6

8,2
0,9
0,9
2,9
3,1

0,5
0,1
0,1
0
0

2,9
0,5
0,5
2,0
4,3

59,4
43,4
43,4
46,0
15,4

29,7
21,7
21,7
23,0
7,7

28,0
25,3
25,8
25,8
25,4
6,9

1,5
2,1
1,2
0,5
0,7
5,2

27,8
17,7
28,2
28,5
26,9
7,1

0,7
5,4
2,5
1,2
2,6
4,2

0,1
0
0,1
0,1
0,2
0,3

1,1
0,1
3,6
4,5
3,6
4,9

59,2
50,6
61,4
60,6
59,4
28,6

29,6
25,3
30,7
30,3
29,7
14,2

11,4

8,4

28,9

6,7

0,3

2,7

58,4

29,2

6,2
6,7
26,0
23,4
25,9

5,2
9,3
5,7
2,1
4,2

21,3
11,8
2,5
19,6
24,3

1,4
4,0
9,9
5,9
0,2

0,4
0,4
0,3
0,3
0,3

11,7
7,6
7,6
0,3
2,5

46,2
39,8
52,0
51,6
57,4

23,1
19,9
26,0
25,8
28,7

27,8
27,0
26,4
24,0

4,4
8,0
2,4
1,0

27,4
23,5
33,9
30,8

1,1
0,9
0,8
1,5

0,3
0,4
0,3
0,3

4,7
3,2
4,0
4,0

65,8
63,0
67,8
61,6

32,9
31,5
33,9
30,8

23,8
26,1

12,3
1,1

0,7
29,5

6,7
1,0

0,1
0,1

5,6
3,6

49,2
61,4

24,6
30,7

27,8
27,9
22,7
27,4
27,5

1,2
0,8
2,1
1,1
1,4

26,9
13,2
21,4
35,2
33,6

6,7
2,6
2,1
1,2
2,2

1,0
0,3
0,2
0,5
0

5,6
11,6
3,1
6,0
5,3

69,2
56,4
51,6
71,4
70,0

34,6
28,2
25,8
35,7
35,0

27,4
25,6
23,9
24,4
25,5
22,6

1,6
7,4
9,3
4,2
5,2
2,3

37,1
22,8
21,2
35,0
34,2
22,1

2,2
2,6
0,8
0,8
1,8
0,6

0,4
0,3
0,3
0
0,1
0,3

5,5
2,3
5,5
4,6
2,8
3,7

74,2
61,0
61,0
69,0
69,6
51,6

37,1
30,5
30,5
34,5
34,8
25,8

26,2

22,1

2,9

0,8

0,2

0,6

52,8

26,4

25,5
10,5
21,4
23,5
25,6

7,7
9,9
1,4
2,5
1,5

27,3
24,9
23,9
28,4
28,1

1,4
0,6
0,4
0,3
1,4

0,3
0,2
0,3
0,2
0,1

7,6
4,9
1,0
2,3
2,7

69,8
51,0
48,4
57,2
59,4

34,9
25,5
24,2
28,6
29,7

24,9
25,4
26,2
24,7

10,2
3,9
1,0
3,9

16,7
30,6
33,6
28,8

0,8
2,1
1,1
0,2

0,5
0
0
0,6

1,7
0,8
7,3
1,0

54,8
62,8
69,2
59,2

27,4
31,4
34,6
29,6

21,7
25,9
25,7
25,1
24,3

1,8
4,5
5,0
8,4
0,3

18,6
32,5
33,7
29,3
18,9

0,3
0,4
1,7
2,5
0

0,2
0,5
0,6
1,2
0,1

0,8
3,0
1,9
0,5
5,8

43,4
66,8
68,6
67,3
49,4

21,7
33,4
34,3
33,7
24,7
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Продовження таблиці
Райони: 80. ВасильківськоКагарлицький
81. Букринсько-канівський
XV. Придністровсько-СхідноПодільська височинна область
Райони: 82. ЯлтушківськоКопайгородський
83. Митківсько-Клембівський
84. Жмеринсько-Шаргородський
85. Могилів-Подільсько-Ямпільський
86. Томашпільсько-Піщанський
XVI. Середньобузька височинна
область
Райони: 87. Барсько-Літинський
88. Браліївсько-Тульчинський
89. Гнівансько-Гайсинський
90. Ладижинсько-Бершадський
XVII.Центрально-придніпровська
височинна область
Райони: 91. ОратівськоМонастирищенський
92. Умансько-Маньківський
93. Звенигородсько-Шполянський
94. Городищенсько-Смілянський
95. Черкасько-Чигиринський
XVIII. Південно-Подільська височинна
область
Райони: 96. Кодимсько-Котовський
97. Балтсько-Савранський
98. Любашівсько-Кривоозерський
99. Верхньокучурганський
100. Куяльницько-Ананьївський
XIX. Півенно-Придніпровська
височинна область
Райони: 101. ГолованівськоНовоархангельський
102. Смолинсько-Новомиргородський
103. Бовтисько-Світловодський
Лівобережно-Дніпровський край
ХХ. Північно-Придніпровська
терасова низовинна область
Райони: 104. Процівсько-Ліплявський
105.Бриспільсько-Баришівський
106. Носівсько-Линовицький
107. Ніжинсько-Бахмацький
108. Яготинсько-Гребінківський
109. Золотонісько-Чорнобаївський
ХХІ. Північно-Полтавська височинна
область
Райони: 110. КонотопськоПутивльський
111. Дубов’язівсько-Білопільський
112. Ічнянсько-Лохвицький
113. Роменсько-Гадяцький
114. Ромоданівсько-Миргородський
ХХХІІ. Східно-Полтавська височинна
область
Райони: 115. Лебединсько-Зіньківський
116. Решетилівсько-Диканський
117. Котелевсько-Полтавський
118. Краснокутсько-Карлівський
ХХІІ. Південно-Придніпровська
терасова низовинна область
Райони: 119. Оболонсько-Глобинський

23,9

0,8

19,7

1,4

0,1

6,5

52,4

26,2

26,6
25,9

2,2
6,2

14,8
38,8

7,2
1,0

0,1
0,1

2,5
5,6

53,4
77,6

26,7
38,8

24,6

3,9

36,6

0,2

0,3

5,4

73,8

36,9

25,2
26,1
25,7
26,2
25,9

5,0
7,4
7,4
9,5
0

35,6
41,3
40,7
41,2
26,9

0,3
1,3
2,1
0
0,9

0,1
0,3
0,3
0
0,1

5,6
7,1
4,8
6,0
1,5

71,2
82,6
81,4
82,4
55,6

35,6
41,3
40,7
41,2
27,8

25,9
25,5
26,1
27,1
21,4

2,5
2,4
2,4
7,2
0,1

16,1
27,5
25,6
39,2
23,2

0,4
0,7
1,6
0,8
0,5

0,1
0,1
0,1
0
0,2

7,0
5,0
3,4
5,7
2,6

52,0
61,2
59,2
80,0
48,0

26,0
30,6
29,6
40,0
24,0

26,4

4,6

35,8

1,6

0,1

3,3

71,8

35,9

24,9
13,7
19,7
21,2
25,5

5,0
3,8
3,6
8,1
8,4

36,9
3,9
19,5
3,8
38,4

2,3
4,8
0
6,5
0,1

0
0,3
0,2
1,1
0,4

4,7
0,9
3,6
1,7
4,8

73,8
27,4
46,6
42,4
77,6

36,9
13,7
23,3
21,2
38,8

22,4
26,4
26,2
26,2
26,9
18,6

8,3
8,4
9,5
9,2
6,9
4,8

27,8
39,2
46,1
42,5
42,7
29,9

0,7
1,7
3,3
0,5
3,0
1,8

0,2
0,4
0,1
0
1,1
0,1

2,0
6,5
7,2
6,6
7,0
4,8

61,4
82,6
92,4
85,0
87,6
60,0

30,7
41,3
46,2
42,5
43,8
30,0

25,2

5,4

40,2

3,0

0,3

6,9

81,0

40,5

22,5
4,7
18,7
23,2

3,4
4,9
0,3
0,8

33,5
10,3
22,4
25,2

3,0
1,1
1,1
1,7

0
0
0,5
0,3

4,6
1,8
2,8
0,2

67,0
22,8
45,8
51,4

33,5
11,4
22,9
25,7

25,3
24,5
12,8
23,6
25,1
27,2
18,0

2,5
2,1
4,5
3,1
4,7
1,4
2,2

17,1
26,4
17,0
16,6
36,6
33,1
24,7

1,1
1,1
1,0
1,0
3,2
2,6
1,0

0,1
0,2
1,6
0,7
0,1
0,2
0,5

11,9
2,7
0,3
4,2
3,7
4,9
4,0

58,0
57,0
37,2
49,2
73,4
69,4
50,4

29,0
28,5
18,6
24,6
36,7
34,7
25,2

27,2

0,3

27,3

0,7

0,6

1,1

57,2

28,6

24,4
8,4
19,9
25,1
21,2

0,7
3,0
0,6
4,5
7,5

27,0
16,3
26,2
34,2
15,8

1,4
1,2
0,5
1,5
0,3

0,6
0,2
0,5
0,6
0,7

2,5
3,9
6,7
3,7
3,1

56,6
33,0
54,4
69,6
48,6

28,3
16,5
27,2
34,8
24,3

22,4
23,5
19,4
20,0
7,4

0,6
0,5
17,4
10,5
6,0

23,8
25,0
0,5
14,1
21,2

3,4
0,4
2,2
1,0
2,7

0,5
0,7
0,9
0,8
0,3

4,7
2,3
0,6
4,4
5,4

55,4
52,4
41,0
50,8
43,0

27,7
26,2
20,5
25,4
21,5

10,5

5,0

24,0

3,1

0,3

5,7

48,6

24,3
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Продовження таблиці
120. Козельщинсько-Кобеляцький
Східно-Український край
XXIV. Сумська схилово-височинна
область
Райони: 121. Кролевецько-Глухівський
122. Степанівсько-Хотінський
123. Сумсько-Тростянецький
124. Охтирсько-Великописарівський
XXV. Харківська схилово-височинна
область
Райони: 125. БогодухівськоСтаромерчицький
126. Золочівсько-Чугуївський
127. Лимансько-Вовчанський
128. Білоколодязьно-Великобурлуцький
129. Валківсько-Мереф’янський
130. Куп’янсько-Дворічанський
Степова зона
Північностепова
підзона
Дністровсько-Дніпровський край
XXVI. Південно-Молдавська схилововисочинна область
Райони: 131. СерпнівськоСтарокозацький
132. Новотроянсько-Бородінський
133. Болградсько-Татарбунарський
134. Арцизько-Саратський
XXVII. Південно-Подільська схилововисочинна область
Райони: 135. Середньо-кучурганський
136. Ширяївсько-Кудрявцівський
137. Чичиклійсько-Бузький
138. НижньокучурганськоДністровський
139.Северинівсько-Широколанівський
XXVIII. Південно-Придніпровська
схилово-височинна область
Райони: 140. АрбузинськоНовоукраїнський
141. Верхньоінгульський
142. Верхньоінгулеький
143. Павлисько-Верхньоднпровський
144. Верхівцівсько-Солонівський
145. Вознесенсько-Єланецький
146. Новобузько-Казанківський
147. СередньоінгулецькоСаксаганський
148. Верхньобазавлуцький
149. Верхньосурський
150. Нижньобазавлуцько-Томаківський
Лівобережно-ДніпровськоПриазовський край
ХХІХ. Орільсько- Самарська
низовинна область
Райони: 151. НижньоорільськоДніпровський
152. Зачепилівсько-Красноградський
153. Кечигівсько-Сахнівщинський
154. Верхньоберецький
155. Магдалинівсько-Перещипинський
156. Нижньотернівський
157. Верхньотернівсько-Бритайський

0,7
20,0
25,2

8,6
0
1,3

13,8
10,8
21,6

1,6
1,1
4,0

0,3
0,1
0,5

4,6
8,0
2,2

29,6
40,0
54,8

14,8
20,0
27,4

26,5
21,8
25,6
26,3
17,4

4,9
2,7
1,1
1,3
0,7

20,0
15,6
24,1
29,5
5,4

5,1
0,9
5,0
0,3
0,4

0,6
0,4
0,4
0,8
0

4,1
2,2
2,8
2,4
13,1

61,2
43,6
59,0
60,6
37,0

30,6
21,8
29,5
30,3
18,5

25,6

1,2

15,9

2,5

0,3

8,1

53,6

26,8

24,1
7,0
26,1

0,6
2,5
1,0

1,9
4,1
22,9

2,5
0,8
1,4

0,2
0,1
0,4

29,3
4,7
0,4

58,6
19,2
52,2

29,3
9,2
26,1

3,5
20,0
19,9
31,5

1,4
1,8
2,9
6,4

7,0
16,4
11,1
17,6

0,3
0,5
3,5
3,5

0,1
0,1
0,1
0,1

9,5
6,0
2,3
3,9

21,8
44,8
39,8
63,0

10,9
22,4
19,9
31,5

13,3
28,1

4,9
6,4

2,0
41,0

3,8
3,9

0
0,1

2,6
2,5

26,6
82,0

13,3
41,0

-

11,0

47,6

3,5

0,1

4,7

66,9

33,5

28,2
28,0
28,1
26,0

7,6
5,4
3,1
1,0

43,6
39,9
34,5
30,9

3,9
4,1
4,0
3,6

0
0,4
0,1
0,2

3,9
2,0
0,8
0,5

87,2
79,8
70,6
62,2

43,6
39,9
35,3
31,1

22,0
27,1
24,8
25,5

39,0
5,5
0,9
7,7

17,3
39,8
33,9
7,0

2,1
3,7
3,5
3,7

0,5
0
0,7
0

1,9
3,5
7,2
14,5

82,8
79,6
71,0
58,4

41,4
39,8
35,5
29,2

26,4
24,0

4,4
5,3

30,1
11,8

3,8
3,9

0,1
0,1

4,6
2,9

69,4
48,0

34,7
24,0

25,0

3,4

39,3

3,8

0,2

7,3

79,0

39,5

18,3
5,7
2,6
19,0
27,1
10,6
58,8

1,4
1,4
8,3
7,2
2,3
3,7
11,5

27,2
15,3
1,4
25,7
34,1
25,2
33,4

3,8
3,2
2,3
4,0
3,5
3,8
4,1

0,1
0,1
0
0,3
1,3
0,7
0,4

3,8
4,9
7,2
18,2
7,1
7,8
9,4

54,6
30,6
21,8
74,4
75,4
51,8
117,6

27,3
15,3
10,9
37,2
37,7
25,9
58,8

40,4
13,9
15,2
20,0

9,3
7,6
8,9
4,2

17,8
13,3
15,8
9,6

4,0
4,0
4,0
3,4

0,1
0,4
0,4
0

9,2
4,6
4,7
2,8

80,8
43,8
49,0
40,0

40,4
21,9
24,5
20,0

30,9

6,5

16,3

3,2

0,1

4,8

61,8

30,9

0,1

0,6

4,4

2,6

0,1

6,6

14,4

7,2

20,4
5,3
0,9
33,7
59,9
15,1

0,5
5,2
5,9
4,9
11,5
8,0

19,2
16,0
12,8
20,7
34,7
2,8

6,7
1,7
2,8
3,7
4,0
3,8

0,8
0,3
0,1
0,2
0,3
0,1

5,8
4,1
3,3
4,2
9,4
6,2

53,4
32,6
25,8
67,4
119,8
36,0

26,7
16,3
12,9
33,7
59,9
18,0
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158. Нижньосамарський
ХХХ. Кінсько-Ялинська низовинна
область
Райони: 159. СинельниківськоВільнянський
160. Вовчансько-Нижньогайчурський
161. Камянсько-ДніпровськоЕнергодарський
162. Дніпровсько-Кінський
163. СередньогайчурськоКашлагацький
ХХХІ. Приазовська височинна область
Райони: 164. Чернігівсько-Розівський
165. Волновасько-Анадольський
166. Андріївсько-Володарський
167. Кальчицько-Мирненський
ХХХІІ. Приазовська низовинна
область
Райони: 168. МаріупольськоНовоазовський
169. Тельманівсько-Коньківський
Донецький край
ХХХІІІ. Західно-Донецька схилововисочинна область
Райони: 170. БарвінківськоНоводонецький
171. Торецько-Бахмутський
172. Межівсько-Курахівський
XXXIV. Донецька височинна область
Райони: 173. МакіївськоСтаробешівський
174. Верхньокринсько-Нагольненський
175. Дебальцівсько-Ровеньківський
176. Лисичансько-Краснодонський
177. Лугансько-Суходільський
178. Верхньояланчицько-Кринський
Задонецько-Донський край
XXXV. Старобільська схиловівисочинна область
Райони: 179. Балаклійсько-Руженський
180. Куньєвсько-Борівський
181. Сватівсько-Новоайдарський
182. Білокуракинсько-Білолуцький
183. Біловодсько-Міловський
Середньостепова
підзона
Причорноморський край
XXXVI. ЗадністровськоПричорноморська низовинна область
Райони: 184. Ренійсько-Кілійський
185. Кагульсько-Катлабузький
186. Кундуцько-Бурнаський
XXXVII. Дністровсько-Бузька
низовинна область
Райони: 187. ІллічівськоКомінтернівський
188. Березансько-Криничанський
XXXVIII. Бузько-Дніпровська
низовинна область
Райони: 189. НовоодеськоВоронцівський
190. Баштансько-Явкинський
191. Нижньовисунсько-Інгулецький
192. Високопільсько-Апостолівський
193. Лівобережно-Інгульський

57,2
15,0

9,1
0,3

35,8
6,7

3,9
3,7

0,3
0

8,1
4,3

114,4
30,0

57,2
15,0

14,3

4,3

14,2

3,9

0

0,5

37,2

18,6

36,9
10,8

10,6
10,0

14,7
11,6

3,8
3,6

0,1
0,5

7,7
6,1

73,8
42,6

36,9
21,3

8,6
12,2

5,8
5,1

6,3
26,5

3,7
3,4

0,1
0,1

4,5
5,7

29,0
53,0

14,5
26,5

10,0
20,8
11,4
20,7
7,9
6,3

3,7
1,0
4,2
5,9
4,3
6,5

14,1
30,4
1,1
12,1
14,5
1,5

3,1
2,9
3,5
2,9
3,0
3,5

0,1
0,1
0,2
0,2
1,5
0,4

7,0
5,8
2,4
17,6
0,8
17,4

38,0
61,0
22,8
59,4
32,0
35,6

19,0
30,5
11,4
29,7
16,0
17,8

22,1

6,9

0,3

3,5

0,3

33,1

66,2

33,1

14,7
50,5
42,5

5,9
9,1
9,4

2,9
31,4
23,8

3,6
3,7
3,4

1,2
0,4
0,3

3,5
5,9
5,6

31,8
101,0
85,0

15,9
50,5
42,5

23,0

6,7

9,4

1,7

0,1

5,1

46,0

23,0

46,5
48,3
55,3
62,2

9,7
10,8
8,9
11,8

28,1
25,6
36,1
37,4

3,7
4,0
3,9
4,1

0,3
0,4
0,4
-

4,7
7,5
6,0
8,4

93,0
96,6
110,6
123,9

46,5
48,3
55,3
62,0

53
51,5
55,1
57,7
49,2
35,9
35,9

8,0
6,5
9,8
8,4
7,4
6,4
6,4

36,5
36,3
36,6
38,9
30,1
23,7
23,7

3,9
3,7
3,6
3,8
3,8
2,7
2,7

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,1
0,1

4,2
4,6
4,7
5,6
7,5
3,2
3,2

106,0
103,0
110,2
114,2
98,4
72,0
72,0

53,0
51,5
55,1
57,1
49,2
36,0
36,0

53,9
15,5
45,8
23,1
17,5
19,0

9,2
2,3
8,1
6,0
4,9
4,2

34,4
6,7
29,9
22,1
16,9
17,8

2,9
0,1
3,0
3,0
3,4
3,8

0
0,2
0
0,3
0,5
0

7,4
24,2
4,8
2,3
1,4
0,8

107,8
49,0
91,6
56,8
44,6
45,6

53,9
24,5
45,8
28,4
22,3
22,8

19,0
27,8

4,2
5,9

17,8
28,3

3,8
3,9

0
0,1

0,8
2,4

45,6
68,4

22,8
34,2

27,0
27,7
28,1
26,1

8,4
4,9
6,2
3,9

27,9
31,0
23,8
8,7

3,9
3,8
3,9
3,9

0,2
0
0,2
0,2

5,2
4,4
2,2
25,4

72,6
71,8
64,4
68,2

36,3
35,9
32,2
34,1

25,9

3,6

0,4

3,9

0,3

33,3

67,4

33,7

26,7
21,3

4,6
7,6

28,2
24,3

3,9
3,8

0,1
0,1

7,1
6,9

70,6
64,0

35,3
32,0

27,2

3,9

31,4

3,8

0,4

4,7

71,4

35,7

27,2
27,5
0,9
27,4

19,2
1,8
3,9
33,0

19,3
37,1
17,0
2,7

4,1
3,8
3,9
4,1

0,2
0,3
0,1
0,2

7,4
7,9
8,9
4,0

77,4
78,4
34,2
71,4

38,7
39,2
17,1
35,7
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Продовження таблиці
194. Нижньоінгулецько-Дніпровський
195. Новорайсько-Дудчанський
ХХХІХ. Дніпровсько-Молочанська
низовинна область
Райони: 196. ВерхньорогачицькоВеликобілозерський
197. Тимошівсько-Михайлівський
198. Рубанівсько-менчикурівський
199. Каховсько-Нижньосірогозький
200. Верхньоутлюцький
XL. Західно-Приазовська схиловівисочинна область
Райони: 201. МолочанськоНововасилівський
202. Токмацько-Корсацький
203. Приморсько-Бердянський
Південностепо ва
(с у х о с т е п о в а) п і д з о н а
Причорноморсько-Приазовський край
XLI. Нижньобузько-Дніпровська
низовинна область
Райони: 204. Очаківсько-Тарутинський
205. Посад-Покровсько-Білозерський
XLII. Нижньодніпровська терасоводельтова низовинна область
Райони: 206. ГолопристанськоДніпрянський
207. Рибальчансько-Раденський
208. Скадовсько-Новокаховський
209. Краснознам’янсько-Лазурненський
210. Тендрівсько-Джарилгацький
XLIII. Присивасько-Приазовська
низовинна область
Райони: 211. Асканійсько-Подівський
212. Атманайсько-Утлюцький
213. Нижньомолочанський
214. Чаплинсько-Чонгарський
215. Генічесько-Сокологірненський
216. Бирючоострівський
Кримський степовий край
XLIV. Присивасько-Кримська
низовинна область
Райони: 217. Північно-Сиваський
218. Арабатський
219. Роздольненсько-Ішунський
220. Новокримсько-Джанкойський
221. Південно-Сиваський
XLV. Тарханкутська височинна
область
Райони: 222. КовильнівськоВойковський
223.Західно-Тарханкутський
224. Південно-Тарханкутський
XLVI. Центральнокримська
височинна область
Райони: 225. Євпаторійсько-Сакський
226. Середньосалгирський
227. Індольський
XLVII. Керченсько-горбисто-пасмова
область
Райони: 228. Казантипсько-Токільський
229. Чаудинський
Кримські гори
Кримський гірський край

25,3
26,0
17,0

3,6
3,8
13,6

32,3
40,6
14,0

3,5
3,5
3,6

0,1
0,1
0,1

7,0
7,4
7,1

71,8
81,4
55,4

35,9
40,7
27,7

19,4

21,4

7,4

3,2

0,7

6,9

59,0

29,5

4,8
20,7
28,1
25,6
2,5

15,4
9,4
6,0
24,3
8,5

0,4
21,7
34,0
10,2
7,1

3,8
3,6
4,0
3,1
3,6

0,1
0,3
0,1
0
0,1

7,1
7,1
7,8
5,8
2,6

31,6
32,8
80,0
69,0
24,4

15,8
31,4
40,0
34,5
12,2

26,7

9,4

7,4

3,8

0,2

5,9

53,4

26,7

17,4
24,5
20,5

7,1
8,2
12,6

21,2
20,9
5,8

3,4
3,3
3,5

0,1
0,1
0,1

6,8
15,2
5,5

56,0
72,2
48,0

28,0
36,1
24,0

25,4
21,8

11,9
21,5

15,4
0,3

3,1
3,5

0,2
0,2

1,0
3,7

57,0
51,0

28,5
25,5

13,9
25,2
26,1

16,8
23,4
5,2

3,7
2,3
22,0

3,5
3,5
1,2

0,3
0,2
0,4

4,6
3,2
0,3

42,8
57,8
55,2

21,4
28,9
27,6

26,5

4,0

25,8

0,7

0,7

4,7

62,4

31,2

25,2
27,2
27,1
24,3
26,9

2,8
2,6
13,4
6,9
9,9

25,2
27,3
13,2
19,7
20,2

0,6
3,5
1,6
0,2
3,8

0,4
0,2
0,3
0,4

2,6
5,8
1,8
1,6
0,2

56,8
66,6
57,4
52,7
61,4

28,4
33,3
28,7
26,4
30,7

28,2
25,3
25,8
26,5
28,0
25,3
17,0
20,5

17,0
4,0
2,5
15,6
12,6
5,1
13,1
22,8

20,6
23,2
28,0
15,7
15,3
13,3
1,1
4,6

4,0
3,3
3,3
4,1
3,7
4,1

0,2
0,1
0,1
1,1
0,9
0
0

5,6
9,3
3,7
1,8
3,4
11,6
8,7
6,4

75,6
65,2
63,4
64,8
60,2
55,3
43,6
58,4

37,8
32,6
31,7
32,4
30,1
27,7
21,8
29,2

22,6
5,8
23,5
26,3
12,5
26,7

25,4
2,7
27,1
29,5
10,8
6,7

4,8
2,8
3,4
10,0
1,4
16,9

4,1
4,0
-

0
0,2
0,1
0,2
0,3
0,1

6,1
3,7
4,1
10,8
7,4
7,4

63,0
15,2
58,2
76,8
36,4
57,8

31,5
7,6
29,1
38,4
18,2
28,9

12,1

12,5

3,4

4,1

0

7,1

39,2

19,6

25,6
27,6
23,3

12,9
9,6
16,5

19,3
25,6
4,5

3,0

0,1
0,1
0

23,5
3,3
14,3

81,4
66,2
61,6

40,7
33,1
30,8

26,8
24,7
10,5
32,0

14,7
30,3
6,4
9,8

0
18,2
3,2
17,7

2,9
2,9
3,6
4,0

0,2
0,4
1,3
0,2

15,2
15,9
9,6
0,3

59,8
92,4
34,6
64,0

29,9
46,2
17,3
32,0

34,0
28,8
18,5
18,5

10,5
8,9
5,0
5,0

17,2
17,9
9,6
9,6

4,1
4,0
0,6
0,6

0,1
0,3
0,3

2,1
2,5
32,8
32,8

68,0
62,1
66,8
66,8

34,0
31,1
33,4
33,4
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Продовження таблиці
І. Передгірно-Кримська область
Райони: 1. Качинсько-Альминський
2. Середньосалгирсько-Зуйський
3. Василівсько-Старокримський
4. Нижньочорноріченський
5. Бахчисарайсько-Перовський
6. Білогірсько-Курський
ІІ. Гірсько-Кримська область
Райони:
7. Верхньочорноріченський
8. Верхньокачинський
9. Верхньосалгирський
10. Верхньоіндольський
11. Айпетринсько-Карабіяйлинський
ІІІ. Південнобережно-Кримська
область
Райони:
12. Південнокрутосхиловий
13. Балаклавсько-Ялтинський
14. Алуштинсько-Судацький
Карпати
Українські Карпати
І. Передкарпатська височинна
область
Райони: 1.Мостисько-Яворівський
2. Добромильсько-Самбірський
3. Дрогобицько-Меденицький
4. Стрийсько-Жидачівський
5. Долинсько-Калуський
6. Завійсько-Ямницький
7. Надвірнянсько-Печеніжинський
8. Обертинсько-Гвіздецький
9. Яблунівсько-Кутський
10. Вижницько-Сторожинецький
11.Вашковецько-Глибоцький
ІІ. Зовнішньо-Карпатська область
Райони: 12.СтаросамбірськоСхідницький
13. Вигодсько-Битківський
14. Космацько-Виженський
15. Славсько-Сколівський
16. ВерхньосвіцькоВерхньобистрицький
17. Криворівнянсько-Дихтинецький
ІІ. Вододільно- Верховинська область
Райони: 18. Турківсько-Опорецький
19. Трорунсько-лопухівський
20. Ясінянський
21. Ворохтянсько-Путильський
22. Ужоцько-Жденівський
23. Воловецько-Колочавський
IV. Полонинсько-Чорногірська
область
Райони: 24. Стужинсько-Рунський
25. Боржавсько-Краснянський
26. Свидовецько-Чорногірський
27. Гринявсько-Яровицький
V. Мармароська область
Райони: 28. Рахівсько-Чивчинський
VI. Вулканічно-міжгірно-улоговинна
область

18,4
13,3
22,7
19,9
21,0
17,2
8,6
16,3
20,3

5,1
7,9
4,8
4,2
2,6
5,6
8,0
4,1
5,4

12,7
15,9
6,9
13,5
7,7
24,9
12,6
7,8
1,4

0,3
1,0
0,9
0,2
2,5
0,9
2,2
1,1
1,4

0,4
0,2
0,3
0,4
0,2

36,3
36,6
33,7
37,7
29,3
49,1
31,9
27,5
25,9

73,2
74,7
69,2
75,8
63,1
97,7
63,3
57,2
54,6

36,6
37,4
34,6
37,9
31,6
48,9
31,7
28,6
27,3

13,5
11,8
19,7
18,7
24,3

1,1
4,3
4,2
8,0
6,6

15,3
15,3
3,5
5,8
5,5

0,2
0,1
1,3
4,0
0,4

0,2
0,1

30,2
31,5
19,6
29,0
36,1

60,3
63,2
48,3
65,5
73,0

30,2
31,6
24,2
32,8
36,5

18,6

2,0

16,3

7,8

0

29,1

73,8

36,9

27,2
25,6
19,2
19,2
14,1

8,9
7,6
17,2
17,2
10,7

9,0
10,7
23,1
23,1
15,8

1,4
3,0
14,1
14,1
11,5

0,1
0,2
0,4
0,4
0,4

28,6
47,1
11,4
11,4
8,1

75,2
94,2
85,4
85,4
60,6

37,6
47,1
42,7
42,7
30,3

3,0
12,8
22,6
1,2
4,0
20,9
21,3
25,4
22,1
24,6
26,8
14,9
7,5

2,1
15,0
7,0
9,3
14,1
17,7
15,2
7,5
15,7
8,7
1,8
24,4
20,1

9,6
8,6
16,7
24,9
28,5
23,3
23,8
10,4
25,5
16,4
1,4
32,6
34,3

4,0
2,8
21,6
7,0
8,0
13,0
19,9
7,4
15,7
19,7
16,6
19,0
18,5

0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
0
0,3
0,4
-

6,8
4,0
11,2
7,8
2,8
14,0
10,3
0,4
16,2
12,9
10,3
4,5
3,7

25,8
43,6
79,1
50,3
57,8
88,9
90,8
51,4
95,2
82,6
56,9
95,8
84,1

12,9
21,8
39,6
25,2
28,9
44,5
45,4
25,7
47,6
41,3
28,5
47,9
42,1

14,3
9,5
16,5
25,2

21,5
27,0
27,4
18,5

22,4
37,5
37,1
28,3

9,7
20,7
22,0
22,0

0,3
-

6,0
0,2
4,5
13,5

73,9
94,9
107,8
107,5

37,0
47,5
53,9
53,8

27,3
25,5
22,4
25,5
27,5
27,7
24,8
27,0
26,3

35,3
33,0
37,3
35,2
28,5
36,9
33,6
24,3
24,4

33,6
37,1
35,2
37,1
40,9
39,8
35,3
37,4
35,9

25,8
20,0
17,4
18,7
26,3
25,5
6,7
29,0
22,0

0,4
0,2
0,4

0,3
9,9
3,1
9,2
14,1
5,6
20,3
11,6
16,2

122,3
126,0
115,6
125,7
137,3
135,5
120,7
129,3
125,2

61,2
63,0
57,8
62,9
68,7
67,8
60,4
64,7
62,6

26,0
22,6
28,1
25,2

17,2
25,5
32,9
42,8
32,7
32,7
13,0

33,0
34,7
41,3
38,7
41,2
41,2
19,6

19,9
17,3
27,5
23,8
28,0
28,0
10,3

0,4
0,4

22,3
15,0
9,5
0,9
9,3
9,3
21,9

118,8
115,1
139,3
106,2
111,2
111,2
90,4

59,4
57,6
69,7
53,1
55,6
55,6
45,2
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Райони: 29. Невицько-Чинадіївський
30. Туріївсько-Свалявський
31. Угольсько-Нересницький
32. Хустсько-Солотвинський
33. Іршавський
VII. Закарпатська низовинна область
Райони: 34. Чоп-Мукачівський
35. Берегівсько-Мужієвський
УКРАЇНА

25,4
26,5
27,6
23,0
24,7
22,5
22,9
13,0
0

10,8
7,5
15,2
21,4
11,9
3,5
3,6
2,2
0

Аналіз та обговорення результатів. У
табл. 1 розкриті результати дослідження міри
своєрідності компонентних структур ПРП усіх без
винятку фізико-географічних регіонів України
(фізико-географічних країн, зон, підзон, країв,
областей, районів).
Як засвідчують дані оцінки, індекс міри
своєрідності між компонентною структурою ПРП
на рівні 278 фізико-географічних районів і компонентною структурою ПРП України коливається в
межах від 7,2 (Нижньоорільсько-Дніпровський
район Орільсько-Самарської низовинної області
Степової зони) до 69,7 (Свидовецько-Чорногірський район Полонинсько-Чорногірської області
Українських Карпат). На рівні 57 фізико-географічних областей України цей показник змінюється від 12,2 (Західно-Приазовська схилововисочинна область Середньостепової підзони
Степової зони) до 63,0 (Вододільно-Верховинська
область Українських Карпат). Нарешті, на вищих
рівнях таксономічної ієрархії індекс міри своєрідності компонентної структури ПРП фізикогеографічних країн, зон, підзон та країв України
варіює від 3,6 (Східно-Європейська рівнина) до 50,5
(Донецький край Північностепової підзони
Степової зони) (див. табл. 1).
Таким чином, як бачимо, в масштабі всієї
України індекс міри своєрідності (унікальності)
компонентних структур ПРП природних регіонів
має амплітуду від 3,6 (Східно-Європейська рівнина)
до 69,7 (Свидовецько-Чорногірський район
Українських Карпат). При цьому слід мати на увазі,
що теоретично індекс своєрідності знаходиться в
межах від 0 до 100 (0 < I < 100).
За результатами оцінки міри своєрідності
компонентних структур ПРП природних регіонів
України нами зроблена спроба їх типізації. Типізація
здійснюється через визначення рівнів спорідненості
(близькості) компонентних структур ПРП природних регіонів з компонентною структурою ПРП
України. Пропонується компонентні структури ПРП
природних регіонів, як і України загалом (індекс міри
своєрідності компонентної структури ПРП держави
рівний 0), що знаходяться за індексом в межах від
0 до 20,0 вважати схожими (подібними, однотипними). Компонентні структури ПРП регіонів, що

18,3
5,5
31,3
31,7
20,5
2,8
2,9
2,7
0

10,7
4,4
21,2
13,4
8,9
1,5
1,6
1,4
0

0,4
0,3
0,4
0,4
0

22,6
20,4
23,0
20,4
24,9
20,7
21,0
15,4
0

Продовження таблиці
88,2
44,1
64,6
32,3
118,3
59,2
109,9
55,0
90,9
45,5
51,4
25,7
52,4
26,2
34,7
17,4
0
0

мають індекс міри своєрідності від 20,1 до 30,0, є
відносно близькими. Структури ПРП регіонів за
індексом від 30,1 до 40,0 – своєрідні, а ті, що більші
40,0 – унікальні (виняткові).
Взявши за основу запропоновану градацію,
виявляємо, що схожими (подібними, однотипними)
є компонентні структури ПРП 39 таксономічних
одиниць фізико-географічного районування України
(10,9 % від всіх природних регіонів держави),
відносно близькими є структури ПРП 136 природних
регіонів (37,9 %), своєрідними – 117 регіонів (32,5
%), а унікальними – 67 регіонів (18,7 %).
Цікаво і важливо простежити географічні
особливості в розподілі запропонованих типів
своєрідності компонентних структур ПРП природних регіонів України.
Так, схожі (подібні) до загальноукраїнської
компонентні структури ПРП переважають
насамперед у Північностеповій підзоні Степової
зони, де зосереджено майже Ѕ від всіх регіонів
держави з таким типом компонентної структури.
Далі за поширеністю йдуть регіони Лісостепової
зони та Зони широколистяних лісів. Проте, схожої
(подібної) до загальноукраїнської компонентної
структури ПРП не спостерігається взагалі у
регіонах Зони мішаних лісів, Середньостепової
підзони та в регіонах Кримських гір .
Відносно близькі до компонентної структури
ПРП України структури потенціалу природних
ресурсів регіонів Лісостепової зони, Зони мішаних
лісів, Північностепової та Південностепової підзон,
що акумулюють майже ѕ територій держави з таким
типом структури. Натомість такі компонентні
структури ПРП малопоширені в гірських регіонах
Українських Карпат та Кримських гір (зустрічаються
менше ніж в 1/6 від усіх наявних регіонів).
Своєрідна компонентна структура ПРП (де І
в межах від 30,1 до 40,0) характерна для практично
всіх українських природних регіонів. Однак,
найпоширенішою ця структура ПРП є в регіонах
Кримських гір (3/4 від усіх їх регіонів), Середньостепової підзони (3/5 всіх регіонів), Зони широколистяних лісів (2/5 всіх регіонів зони).
І, нарешті, унікальна (виняткова) у порівнянні
з загальноукраїнською компонентна структура
ПРП притаманна регіонам Українських Карпат.
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Цей тип структури зустрічається в 31 з 44 фізикогеографічних регіонів даної країни. Це майже
половина від усіх 64 природних регіонів України,
де є така унікальна компонентна структура ПРП.
Другим за поширеністю цього типу компонентної
структури ПРП регіоном є Північностепова підзона
Степової зони.
Висновки. 1. Кількісна оцінка міри своєрідності компонентної структури природно-ресурсного
потенціалу природних регіонів України може бути
проведена через розрахунок індексу міри несхожості А.П. Голікова, Н.А. Казакової, М.В. Шуби (2012
р.). Основою розрахунку, еталоном для приведення
компонентних структур ПРП природних регіонів
під спільний знаменник є визначена компонентна
структура ПРП всієї України.
2.Індекс міри своєрідності (унікальності)
компонентної структури ПРП розрахований по
кожному з 278 природних (фізико-географічних)
районів, 57 областях, 14 краях, 3 підзонах, 4 зонах,
3 країнах Української держави.
3.За результатами оцінки визначені чотири
типи (рівні) спорідненості компонентних структур
ПРП природних регіонів та України загалом:
1) схожа (подібна, однотипна) структура; 2)
відносно близька; 3)своєрідна;
4) унікальна (виняткова).
4.Схожі (подібні) до загальноукраїнської
компонентної структури ПРП переважають
насамперед у Північностеповій підзоні та в
регіонах Лісостепової зони.
Відносно близькі до компонентної структури ПРП
України структури потенціалу природних ресурсів
регіонів Лісостепової зони та Зони мішаних лісів.
Своєрідна компонентна структура ПРП
характерна для практично всіх українських
природних регіонів.

Унікальна (виняткова) у порівнянні з загальноукраїнською компонентна структура ПРП притаманна насамперед регіонам Українських Карпат.
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РуденкоВ.П., Руденко С.В., Худиковская-Фликс В.А. Своеобразие компонентныхструктур природно-ресурсногопотенциала
природных регионов Украины. Количественно оценивается мера своеобразия (уникальности) компонентной структуры
природно-ресурсного потенциала (ПРП), которая характеризует внутривидовые и межвидовые соотношения (пропорции)
минеральных, водных, земельных, лесных, фаунистических, природных рекреационных ресурсов регионов Украины.
Своеобразие компонентной структуры ПРП природных регионов отражается индексом меры несходства А.П. Голикова
(2012 г.). Основой определения уровней своеобразия компонентных структур ПРП каждого из регионов являются показатели
компонентной структуры ПРП Украины в целом. Оценка меры своеобразия компонентной структуры ПРП охватывает
278 природных (физико-географических) районов, 57 областей, 14 краев, 3 подзоны, 4 зоны, 3 страны Украинской державы.
Ключевые слова: природно-ресурсный потенциал, компонентная структура, природные (физико-географические)
регионы Украины.
Rudenko V.P., Rudenko S.V., Hudikovska-Fliks V.A. Singularity of structure of nature-resource potential in natural regions of
Ukraine. Quantitative estimation is given to the measure of singularity (uniqueness) of component structure of nature-resource
potential (NRP) that characterizes intro-type and inter-type correlations (proportions) of mineral, water, land, forest, fauna and natural
recreation resources in Ukrainian regions. NRP component structure's singularity in natural regions is calculated through A.P.
Golikov's index of dissimilarity measure (2012). Aggregate indices of Ukrainian NRP component structure represent the basis to define
affinity levels for NRP component structure in each natural region. Estimation of the measure of singularity NRP component structure
covers 278 natural (physic-geographical) regions, 57 oblasts, 14 krays, 3 sub-zones, 4 zones and 3 countries of Ukraine.
Key words: nature-resource potential, component structure, natural (physic-geographical) regions of Ukraine
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КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ І ЗОН
ГЕОПОЛІТИЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ У ПРАЦЯХ ФІЛІППА РЕКАЦЕВІЧА

Сливка Р.Р.
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
У статті досліджено творчість французького географа, картографа, публіциста, суспільного діяча Ф. Рекацевіча. Його
оригінальні твори створені виходячи з позицій критичної картографії, розкривають проблематику територіально-політичних
конфліктів і поширення зон геополітичної нестабільності. Проаналізовано "мову карти", яку застосовує вчений.
Ключові слова: географія конфліктів, критична картографія, територіально-політичні конфлікти, геополітичні процеси,
мова карти конфліктів.

Вступ. В 2014 р. Україна переживає одні з
найважчих політичних процесів у своїй новітній
історії. Події на Півдні і Сході країни виводять на
перший план сучасного політико-географічного
наукового дискурсу вивчення конфліктних процесів,
які мають яскраво виражені територіальнополітичні прояви у формі окупації частини
суверенної території України Російською Федерацією та спроб проголошення незалежності, так
званими, ЛНР і ДНР у Донбасі. Змушені констатувати, що в останні два десятиліття політикогеографи України не приділяли належної уваги
розвитку такого важливого напрямку як географія
конфліктів. Одним з ефективних інструментів
виправлення ситуації, що склалася, є започаткування картографування територіально-політичних
конфліктів, яке має давні традиції на Заході,
зокрема у Франції.
Вихідні передумови. Конфліктологія наука, яка досліджує конфлікти. Виникла в США
в 50-х рр. ХХ ст. завдяки діяльності американського вченого Л.Козера (1913-2003). Конфліктологія досліджує різні аспекти соціальних конфліктів:
сторони, зміст, динаміку, причини, наслідки та
запобігання.Недооцінка географічних передумов
та чинників, просторових закономірностей
розвитку конфліктів (або ж їх спрощене пояснення,
як у випадку геополітичних концепцій), зумовили
потребу розвитку нового напрямку суспільної
географії і політичної географії - географії
конфліктів(геоконфліктології, географічної полемології). Цьому сприяла і загальна тенденція до
соціологізації географії, на яку вказують зокрема
М. Багров [1], Я. Олійник, О. Степаненко[6].
Геоконфліктологія (за М. Мироненко, А Денисенцевим) - це наука, яка вивчає в сукупності
географічні, політичні та інші чинники, які
здійснюють вплив на виникнення, розвиток та
наслідки політичних, в т.ч. військових конфліктів[4].Вперше в Україні визначення поняттю
географічна полемологія, яке, на наш погляд
синонімічне до попереднього,дає А. Гольцов, який
виділяє її як одну із "галузевих" політико-

географічних дисциплін, що є наукою про вплив
географічних факторів на виникнення і поширення
різноманітних конфліктів: політичних, соціальних,
етнічних, релігійних, військово-політичних [2,с.
38].У світі визнаними фахівцями у вивченні
просторової природи конфліктів і постконфліктних
територій є І. Валлерстайн, І. Лакост, Т. ГомерДіксон, Д. Грегорі, Д. Гурняк, Р. Ішток, П. Раутлідж,
А. Робінсон, Дж. О'Тоал, В. Колосов, М. Феріш та
ін. В Україні проблеми географії політичних
конфліктів висвітлені в працях М. Дністрянського,
О. Швець.Деякі аспекти картографування
конфліктів висвітлені у працях Р. Сливки [7, 9, 10].
Об'єктом геоконфліктології є територіальнополітичний конфлікт, як своєрідна територіальнополітична система, що є сукупністю елементів
конфлікту (суб'єкти конфлікту, підбурювачі,
модератори, група підтримки, предмет конфлікту,
конфліктна ситуація та ін.), які функціонують на
певній території. Територіально-політичний
конфлікт є боротьбою двох або декількох суб'єктів
міжнародних відносин за владу над територією,
суверенне право визначати її статус і використовувати ресурси, які вона містить[8,с.
293].Разом з поняттям конфлікту використовуються близькі за значенням, але не тотожні за
змістом терміни "ворожість", "суперництво",
"конкуренція", "криза", "суперечність". Картографування конфліктів чи потенційних зон їх протікання
має давні традиції. У Британії, наприклад, перше
агентство розвідки, назване База Військових
Знань, було створене впродовж Наполеонівських
Воєн, щоб зібрати географічну інформацію, у тому
числі картирозмыщення збройних сил зарубіжних
країн. Хоча ця діяльність не тривала послідовно
впродовж дев'ятнадцятого століття, вона все ж
створила передумови для честолюбніших спроб
двадцятого століття у зборі географічних відомостей, а також вплинула на створення імперського архіву даних для управління британськими
глобальними володіннями[13].Також карти
географічних конфліктів стали потужним пропагандистським засобом під час І та ІІ світових
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воєн, на що вказує чеська дослідниця Ш.Ваісова
[16].У другій половині ХХ - на поч. ХХІ ст. карти
використовуються як важливий ілюстративний
засіб у аналітичній країнознавчій пубіцистиці.
Нажаль, в Україні не сформувалися традиції
картування територіально-політичних конфліктів.
Винятком є атласи для шкільного використання,
наприклад "Атлас вчителя" і вміщені у ньому
картосхеми"Проблема війни та миру" та "Військовий потенціал країн світу" [5, с. 111]. Також у зв'язку
із агресією Росії в мережі Інтернет з'явились
цифрові картосхеми анти-терористичної операціїу
Донбасі (як офіційні РНБО, так і неофіційні,
наприклад інтернет-проект "InformNapalm").У
цьому відношенні актуальним і зразковим для
українських географів є картографічний доробок
французького географа, картографа, публыциста і
громадського діяча Філіпа Рекацевіча (Philippe
Rekacewicz). Він став відомим завдяки публікаціям у французькому виданні "Дипломатичний
світ" ("Le Monde diplomatique"). Ф.Рекацевіч
народився в Парижі у 1960 р. Після закінчення
навчання на курсі географія в Університеті Париж
I Пантеон-Сорбонна у 1988 р. він став постійним
автором в "Le Monde diplomatique". З 1996 року
він є директором департаменту картографії агенції
Екологічної Програми ООН, базованої в Норвегії
(GRID-Arendal). До зацікавлень Ф.Рекацевіча
відносяться зв'язки між картографією, мистецтвом, наукою і політикою (внесок мистецтва у
картографію, політична експлуатація карт як
засобу пропаганди і маніпуляції). З 2006 року він
бере участь у багатьох мистецьких проектах в
Німеччині, Норвегії і Австрії, продовжуючи
одночасно бути автором "Le Monde diplomatique".
Ф.Рекацевіч також є одним з координаторів
неприбуткового проекту "Картування світу". Цей
проект був започаткований у 2006 р. за ініціативою
Болонського міжнародного комітету по картографуванню і аналізу сучасного світу (Bologna
International Committeeforthe Cartography and the
Analyses of the Contemporary World)[11]. Даний
картографічний центр працює над інтерпретацією
геополітичної трансформації сучасного світу
завдяки найбільш інноваційній картографії і
мультимедійним технологіям. Також він співпрацює з газетами, журналами, видавничими домами,
фундаціями. Зокрема з такими газетами як
"Інтернаціонале", "Іль Маніфесто" (газета яскраво
виражених лівих поглядів), що відображає спектр
політичних уподобань Ф.Рекацевіча.
Метою здійсненого дослідження стало
визначення внеску Ф.Рекацевіча у картографування територіально-політичних конфліктів,
особливостей відображення ним геополітичних
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процесів і феноменів, застосування особливої мови
картиконфліктів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Внесок Ф. Рекацевіча у розвиток
картографування територіально-політичних
конфліктів.Упродовж 2004-2013 рр. у "Ле Монд
Діпломатік" опубліковано 37 картографічних
творів, які прямо чи опосередковано висвітлюють
проблематику територіально-політичних конфліктів[15]. Навіть побіжний аналіз доробку
Ф.Рекацевіча засвідчує дуже широкий спектр
зацікавлень цього географа. Назви і зміст
картографічних творів містять елемент експресії
і відображають його відношення до тих політикогеографічних процесів, які відбувають в світі чи
певному регіоні, наприклад: "Географія хаосу"
(2007 р.) чи "Невиразні кордони Європи" (2012 р.).
І хоча деякі з них, очевидно, адаптовані до
публіцистичного стилю викладу задля кращого
сприйняття широкою авдиторією, вони все ж у
лаконічній формі передають основний імператив
політичних процесів. Таким чином, концептуально
Ф.Рекацевіч є представником імажинальної
географії (географія образів, образна географія) міждисциплінарного наукового напряму в рамках
гуманітарної географії, що вивчає особливості та
закономірності формування й організації географічних образів, структури даних образів,
специфіку їх моделювання, способи і типи
репрезентації та інтерпретації. Він зумів створити
політико-географічні образи (портрети) світу,
окремих регіонів та держав. Їм характерний
акцент на проблемах розвитку, зокрема територіально-політичних конфліктах. Також праці
Ф.Рекацевіча витримані в жанрі критичної
картографії. Критична картографія - це набір нових
практик картографування і теоретичної критики,
які засновані на критичній теорії [12]. Вираз
"критична теорія" може розглядатися як синонім
критичній позиції індивіда по відношенню щодо
наявної дійсності, позиції, яка є одним із атрибутів
модерної раціональності загалом. Критична
картографія відрізняється від академічної картографії у тому, що поєднує географічне знання з
категорією "могутності", і таким чином є політичною
за своєю суттю. Термін "критична" стосується не
тільки аналізу, але і відкидання певних усталених
концепцій чи практик. Також низка картографічних
творів Ф.Рекацевіча за змістом відповідають
популярній на Заході анти-геополітиці. Антигеополітика особливу увагу приділяє антиколоніальній та антиімперській боротьбі, націоналістичним
повстанням і революціям, а також руху опору
глобалізації і транснаціональним активістським
мережам, що з'явилися останнім часом (ідейні
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натхненники сучасної анти-геополітики - Ів Лакост
таДж. О'Тоал) [14].
Згідно постмодерністським концепціям в
географії, які базуються на працях французького
філософа М. Фуко і англійського географа Д. Харві,
значення, характер сприйняття і використання
людиною простору не зафіксовані раз і назавжди,
а міняються в залежності від соціальної практики.
Остання складається не тільки з дій , але із
політичного дискурсу в розумінні Фуко, в ході якого
поширюються чи укріплюються певні соціальні
уявлення. Роботами останніх років доведено,
стверджує В. Колосов, що дискурс відіграє величезну
роль у формуванні політичної карти і, в більш широкому
змісті, територіальності [3,c.267-268].
Ф.Рекацевічу вдалося на основі ліво-радикального дискурсу в географії створити низку
неповторних перцепційних портретів проблемних
регіонів. Нажаль, в Україні даний жанр критичної
картографії не набув масового поширення.
Вітчизняним політ-географам варто більшу увагу
приділяти співпраці із ЗМІ та на взаємовигідній
основі формувати світогляд громадян України,
який відповідатиме інтересам гармонійного
розвитку нашого суспільства. У цьому і полягатиме
конструктивно-географічна функція політичної
географії та її внесок у розвиток українського
соціуму в довгостроковій перспективі.
Особливості картографування геополітичних
процесів і феноменів.Аналіз змістового наповнення
політико-географічних картосхем видатного
сучасного французького географа і публіциста Ф.
Рекацевіча дозволив виокремити особливу
семантичну мову творів західного вченого лівих
політичних поглядів. Професіонали рівня Ф.
Рекацевіча формують у аудиторії читачів французького журналу "Ле Монд Діпломатік" певний спосіб
осмислення політико-географічних процесів
сучасного світу. Карта, як твір, стає засобом
творення ментальних образів світу. Вони в умовах
сучасних комунікацій можуть швидко трансформуватись у конкретну політичну діяльність правлячих
еліт, активістів громадських рухів і організацій, та
набувають форми тверджень, стереотипів,
дороговказів, рішень, дій. Засобами картографії
формується певна дійсність, в чому і полягає її
конструктивна роль. Для нас вивчення мови карти
західних картографів важливе з огляду на потребу
критичної адаптації світового досвіду реагування
на геополітичні виклики, які з'являються перед
новими незалежними державами у період їх
постколоніального становлення, що супроводжується перманентною політичною нестабільністю, регулярними кризами та конфліктами. Це
дасть змогу здійснювати ефективний геополітич-
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ний брендінг України засобами українських
географів і картографів, використовувати сучасні
методичні прийоми і підходи до творення тематичних геополітичних і політико-географічних картосхем.
Проаналізувавши твори Ф.Рекацевіча на
предмет використання мови карти - умовних
позначень геополітичного змістового навантаження, ми визначили три основних типи карт: 1)
Карти повністю геполітичні за змістом; 2) Карти
з переважаючим геополітичним змістом над
політико-географічним; 3) Політико-географічні
карти, у яких геополітичні сюжети є фоновими,
другорядними, доповнюючими за змістом. До
першого типу відносимо: "Невиразні кордони
Європи" (2012), "Африка без окраїн" (2012), "Індія:
задум оборони" (2009), "Мрії про імперію" (2008).
До другого типу відносимо: "Реюньйон - інтегрований острів" (2010), "Географія хаосу" (2007),
"Євразія - гаряча серцевина світу" (2007). До
третього типу відносимо: "Зростаюча кількість
шляхів поширення джихаду" (2013), "Боротьба за
декілька скель", "Китайський коридор у ДРК",
"Сахара-Сахель: переміщення і шляхи" (2012),
"Індійські збройні сили", "Афгансько-пакистанський
кордон: новий центр "війни з терором"", "Грузинська
п'ятиденна війна" (2009), "Арктика - море, оточене
сушею" (2007), "Іран та Ірак: обмеження сили
шиїзму" (2005), "Французький і американський
погляди на Африку" (2004). Назви свідчать про
спробу репрезентації у картах певних геополітичних уявлень та ідей. Кожна з них містить
певний смисловий імператив, що формує у читача
цілісну картину геоконфліктної ситуації в певному
регіоні світу. До найбільш інноваційних елементів,
які введені Ф. Рекацевічем у картосхеми можна
віднести: 1. "ризик поширення хаосу", що відображає напрямки поширення крайніх форм
нестабільності; 2. "африканські точки входу", тобто
території Африки із змішаними діаспорами,
космополітичними територіями, місця зустрічі
африканської, європейської, азіатської і близькосхідної цивілізацій; 3. Позначення територій, де
здійснюється "політика геостратегічного "обходу"", тобто будівництво зацікавленими державами
трубопроводів в обхід територій, які є поза
контролем держав і де безпека нафто- і газопроводів не може бути гарантована, а також
територія, яку великі гравці світової політики
вважають такою, що має бути обійдена, коли
планується транспортування нафти і газу від місць
видобутку до головних ринків (США, Європа,
Японія, Китай); 4. "корисні зони", тобто території
Африки, багаті на нафту та інші мінеральні
ресурси, які отримують більшість прямих
зовнішніх інвестицій; 5. "пуповина (зв'язки з
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метрополією)", умовне лінійне позначення, яке
дозволяє відобразити зв'язок залежної держави з
метрополією; 6. "держави, що переживають
колапс", тобто нестабільні держави, які втратили
контроль над частиною території (внаслідок
діяльності незалежних озброєних груп, або ж груп,
які озброєні сусідніми державами), де відбуваються збройні повстання, політичне насильство,
незаконна торгівля людьми, наркотиками, озброєннями; 7. "держави чи території в стані війни,
фрагментації, в основному під контролем їх
сучасного уряду; щоденні акти насильства".До
більш традиційних в політичній картографії можна
віднести такі елементи як: межі геополітичного
проекту "Велика Албанія" (по аналогії Румунія,
Сербія, Македонія і т.д.), "зростаючі регіональні
потуги (ПА, Індія, Індонезія, Малайзія)", "країнисоюзники США", "військові суперники Індії",
"військова присутність" (фігурують США, Франція,
Індія, Китай, Велика Британія, Росія, Австралія),
"запроектовані військові бази".
Мова карти конфліктів Ф.Рекацевіча. Ми
здійснили аналіз системи умовних позначень
картосхем Ф. Рекацевіча на предмет висвітлення:
природних умов, процесів і ресурсів; правового,
геополітичного, геоекономічного статусів територій, а також правового статусу населення;
військової інфраструктури та засобів, економічної
та соціальної інфраструктури; політико-, економіко, соціально -, еколого - та військово-географічних
процесів; договірно-правових відносин; індикаторів
конфліктності території. Разом вони формують
наукову мову геоконфліктології. Її вивчення
сприятиме також якісному картографуванню
конфліктів в Україні. Аналіз всієї системи умовних
позначень 37 картосхем дозволив систематизувати їх наступним чином:
І. Природні умови, процеси і ресурси територій
конфліктів:1)гори; 2) територія, яка зазнала дії
циклону; 3) льодовик; 4) мінеральні ресурси; 5)
пустельна територія; 6) напівпустельна територія;
7) глобальне потепління.
ІІ. Правові статуси у картосхемах Ф.Рекацевіча.ІIa. Територіально-політичних утворень і
кордонів:1) акваторії оспорювані; 2) невизнані
держави; 3) "неповні" держави-члени ЄС; 4)
кордони морської юрисдикції; 5) кордон (закритий,
відкритий, визнаний міжнародно, невизнаних
держав, встановлений мирною угодою); 6) країни
в стані війни; 7) регіональна міжнародна організація; 8) "спеціальний регіон" (самоврядні зони);
9) морські спірні території; 10) табір біженців; 11)
території поза контролем центральної влади; 12)
регульована територія; 13) території, які існують
автономно; 14) приєднана територія; 15) національ-
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не самоврядне утворення; 16) демілітаризована
зона. ІІб. Статус особи, групи осіб: 1) особи без
громадянства (апатриди); 2) біженці; 3) прохачі
притулку; 4) миротворча місія; 5) діаспора; 6)
радикальні групи; 7) національна меншина.
ІІІ. Геополітичний статус:1) проект "Велика
держава" (наприклад "Велика Албанія"); 2) гравці
Великої гри (США, Росія і т.д.); 3) військовий
суперник; 4) морська горловина; 5) ворожі США
держави; 6) держави, які погодились співпрацювати із США у "війні проти терору"; 7) держави
авторитарні, які встояли до виступів опозиції; 8)
держави, що переживають колапс; 9) держави, які
планують приєднатися до ЄС; 10) знищені
держави; 11) дестабілізовані держави; 12) слабкі
держави; 13) держави Сахаро-Сахелю; 14)
небезпечні ділянки (часті напади терористів); 15)
дорога життя; 16) зони нестабільності; 17) зони
активності релігійних фундаменталістів; 18) зона
дії повстанців; 19) латентна етнічна напруга; 20)
"Європа від Атлантики до Уралу"; 21) "Європа до
Владивостоку"; 22) шиїтський іслам; 23) країни,
що мріють приєднатися до ЄС; 24) заморожений
конфлікт; 25) конфлікт поза межами держави; 26)
кордон, накреслений метрополіями; 27) "пористий"
кордон; 28) запропоновані нацією кордони (курдами); 29) арабська країна; 30) країни, які
переживають повномасштабну економічну і
політичну реорганізацію; 31) абстрактні геополітичні межі Європи; 32) святі місця; 33)
військова могутність; 34) стратегічна могутність;
35) партнерські держави; 36) периферія; 37)
військова присутність; 38) буферні території; 39)
стратегічні протоки; 40) сфера політичного впливу;
41) "етнічно зачищена" територія; 42) нестабільна
територія; 43) територія, яку гравці Великої Гри,
вважають такою, що має бути обійдена, коли
планується транспортування нафти і газу від місць
видобутку до головних ринків; 44) "точка входу";
45) космополітична територія.
ІV. Геоекономічний статус: 1)зони з концентрацією інвестицій; 2) "корисні" зони; 3) зона спільної
експлуатації ресурсів; 4) зона нелегальної експлуатації ресурсів; 5) сфера економічного впливу.
V. Інфраструктура.Va. Військова інфраструктура та засоби: 1)база військова (існуюча, тилова,
тренувальний табір чи колишня, запроектована,
запропонована), 2) військове забезпечення; 3) блокпост; 4) десантні кораблі і авіаносці; 5) використання дронів; 6) закордонні бійці; 7) фортифікований кордон; 8) лінія перемир'я (припинення
вогню); 9) лінія попередження нападу; 10)
стратегічна система радарів протиповітряного
захисту; 11) шляхи постачання збройних сил; 12)
альтернативні шляхи постачання збройних сил; 13)
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шляхи контрабанди зброї; 14) шлях бойовиківповстанців; 15) місця бомбардувань. Vб. Економічна і соціальна інфраструктура: 1) газопровід
(існуючий, під реконструкцією, запроектований); 2)
ГЕС; 3) головна дорога; 4) залізниці (відкриті,
закриті); 5) міські поселення; 6) нафтопровід
(споруджуються / відновлюються); 7) олімпійські
місця; 8) порти для транспортування нафти і
мінеральної сировини; 9) туристичний район; 10)
шляхи постачання нафти та іншої мінеральної
сировини; 11) морські шляхи (сучасні і ті, що будуть
експлуатуватися в майбутньому); 12) шляхи
міграцій (традиційні і нові); 13) шляхи контрабанди
підакцизних товарів і наркотиків.
VI. Процеси у картосхемах Ф.Рекацевіча:VІa.
Політико-географічні процеси:1) делімітація
кордону; 2) фрагментація держави; 3) регіональна
інтеграція; 4) колапс держави; 5) приєднання до
ЄС; 6) дестабілізація держави; 7) контроль уряду
над територією; 10) конфлікт; 11) встановлення
метрополіями кордонів держав; 12) арабська
весна; 13) примусова нормалізація; 15) зростання
могутності держави; 16) поширення хаосу; 17)
автономістський рух; 18) територіальний спір; 19)
регулювання території; 20) автономне існування;
21) "Велика Гра" акторів світової політики; 22)
управління територією; 23) делімітація кордону; 24)
хаос. VIб. Військово-географічні процеси: 1)атака
збройна; 2) війна; 3) акти насильства; 4) напади
терористів; 5) військова допомога наддержави; 6)
інтервенція збройна; 7) збройне повстання; 8)
бомбардування; 9) миротворча операція; 10)
військова операція; 11) поліцейська операція; 12)
переміщення озброєнь з-за кордону; 13) активність
піратів; 14) терористична діяльність; 15) військова
співпраця у тренуванні і забезпеченні. VІв.
Економіко-географічні процеси: 1) війна нафто- і
газопроводів; 2) соціальний вибух; 3) виробництво
наркотиків; 4) видобуток вугілля; 5) нелегальний
експорт сировини з проблемних регіонів; 6)
нелегальна експлуатація ресурсів; 7) геостратегічний "обхід" трубопроводами території; 8) офшорний
видобуток нафти і газу; 9) постачання мінеральної
сировини; 10) контрабанда. VІд. Соціальногеографічні процеси: 1) активність релігійних
фундаменталістів; 2) насильство релігійне; 3)
насильство етнічне; 4) рух біженців; 5) етнічна чи
релігійна "чистка"; 6) міграція. VІк. Екологогеографічні процеси: 1) виливи нафти; 2) аварії
нафтопроводів.
VІІ. Договірно-правові відносини на картах Ф.
Рекацевіча:1) договір військовий; 2) договори про
оборону; 3) договори про двосторонню співпрацю;
4) політичний альянс; 5) економічний альянс.
VIII. Індикатори конфлікту: 1)частка корінного
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населення; 2) ВВП/особу; 3) відчутна напруга, 4)
абсолютна висота території; 5) обсяг витрат на
миротворчу місію; 6) концентрація біженців і
переміщених осіб; 7) національні меншини; 8)
частка молоді (15-25 р.); 9) частка неграмотної
молоді (15-25 р.); 10) радикальні групи; 11) рівень
бідності; 12) частка студентської молоді; 13)
територія поширення носіїв мови; 14) глибокі
політичні протиріччя; 15) витрати на миротворчі
операції; 16) частка населення, яке користується
Інтернетом.
Висновки. 1. Картографування Ф.Рекацевічем
геополітичних явищ і процесів безсумнівно є вагомим
внеском у розвиток картографічної інтерпретації
проблем розвитку світу і може бути творчо
доповнене в Україні і , нажаль, на прикладі України.
2. В Україні даний жанр критичної картографії
не набув масового поширення. Вітчизняним політгеографам варто більшу увагу приділяти співпраці
із ЗМІ та на взаємовигідній основі формувати
світогляд громадян України, який відповідатиме
інтересам гармонійного розвитку нашого суспільства. У цьому і полягатиме конструктивногеографічна функція політичної географії та її
внесок у розвиток українського соціуму в
довгостроковій перспективі.
3. Необхідно зменшити дистанцію між
науковою картографією та потенційним замовником карт (міністерство оборони, військові начальні
заклади, ЗМІ);
4. Створити українські формальні і неформальні дослідницькі групи політико-картографічного відображення України і світу.
5. Необхідно підготувати плеяду фахівцівкартографів, які були б здатні до фахового
картографування політико-географічних процесів
на основі найкращих світових зразків та теоретичних засадах критичної теорії, анти-геополітики,
імажинальної географії та геоконфліктології.
6. Аналіз мови карти Ф. Рекацевіча дозволяє
зробити висновок про високий рівень її сформованості. Вражає ступінь відповідності більшості
понять і категорій політико-географічним явищам
і процесам в Україні. Анексія та окупація частин її
території зумовлює актуальність подальшого
розвитку теоретико-методологічних основ географії конфліктів, зокрема її понятійно-категоріальної системи.
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Слывка Р.Р. Картирование территориально-политических конфликтов изон геополитической нестабильности в
работах Филиппа Рекацевича. В статье исследовано творчество французского географа, картографа, публициста,
общественного деятеля Ф. Рекацевича. Его оригинальные произведения созданы исходя из позиций критической
картографии, раскрывают проблематику территориально-политических конфликтов и распространения зон
геополитической нестабильности. Проанализирован "язык карты", который применяет ученый.
Ключевые слова: география конфликтов, критическая картография, территориально-политические конфликты,
геополитические процессы, язык карты конфликтов.
Slyvka R.R. Mapping of territorial and political conflicts and zones of geopolitical instability in works of Philippe
Rekacewicz. Cartographical works of the French geographer, cartographer, publicist, activist F. Rekacewicz are investigated.
His original works are created coming from positions of critical cartography, expose the range of problems of the territorial
and political conflicts and distribution of zones of geopolitical instability. The "language of map", that is applied by a
scientist, is analysed.
Key words: geography of conflicts, critical cartography, territorial and political conflicts, geopolitical processes, language
of conflict's map.
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УДК 91:378.4 (477.85) ЧНУ "195"
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ГЕОГРАФІЧНОЇ НАУКИ
В ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ В 50-ИХ РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Чубрей О.С.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Розглядаються особливості становлення і розвитку географічної науки в Чернівецькому університеті в 50-х роках ХХ
століття. Проаналізовано основні напрями наукових досліджень, охарактеризовано зміст публікацій провідних науковців
географічного та геологічного факультетів Чернівецького університету в повоєнний період.
Ключові слова: географічна наука, наукові дослідження, провідні науковці, публікації, експедиція, науковий доробок.

Постановка проблеми
Географічна думка в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича
зароджувалася на засадах значного природничого
потенціалу та високого інтелектуального рівня, що
у свій час зумовлювалося близьким географічним
положенням до країн Західної Європи та високим
культурно-освітянським рівнем регіону.
Першоосновою в університеті був географічний відділ (секція), де проводились заняття
з палеонтології і стратиграфії, кристалографії,
мінералогії, петрографії, загальної геології,
загальної географії, антропології, етнографії.
Починаючи з 1940-х років на факультеті сформувалася низка напрямків наукових досліджень,
зокрема: 1) створення фізико-географічної характеристики території Чернівецької області; 2) аналіз
природи, населення та господарства карпатських
областей; 3) картографування окремих місцевостей
Буковини; 4) топоніміка регіону.
В 50-х роках XX ст. значна увага приділялася
вивченню геології та корисних копалин Буковинських Карпат і Придністров'я, зокрема
досліджувалася стратиграфія, тектоніка, петрографія, корисні копалини та ін., оскільки з 1944 р.
cкладовою частиною вузу був геолого-ґрунтознавчий та географічний, а пізніше, з 1950 р. геологічний факультет, який проіснував до 1957
року. Науковцями-геологами була зібрана величезна колекція гірських порід і мінералів, яка
збереглася й до наших днів і виконує просвітницьконаукову роль у сучасних геолого-географічних
дослідженнях географічного факультету. В
одночас створена ґрунтознавча лабораторія, що
згодом стала базою розвитку лабораторії ландшафтознавства та геохімії ландшафту. Основна
частина зібраного польового матеріалу опрацьовувалась в лабораторіях географічного факультету,
що слугувало основою для видання низки
збірників, таких як "Матеріали комплексної
експедиції по вивченню природних умов і ресурсів
Українських Карпат і Прикарпаття", "Наукові
записки Чернівецького університету (секція

геологічних та географічних наук)", "Наукові
щорічники" тощо [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв'язання даної проблеми,
свідчить про те, що ще існують малодосліджені
джерела, які стосуються становлення та розвитку
географічної науки в Чернівецькому університеті
після Великої Вітчизняної війни. Дослідженню даної
теми присвятили свої праці такі видатні науковці
як В.О. Джаман, Я.І. Жупанський, М.Д. Заячук,
К.Й. Кілінська, В.П. Руденко [1].
Практичне значення полягає в можливості
залучення результатів дослідження для вивчення
історії географічної науки в Україні та Чернівецькому університеті, зокрема.
Таким чином, мета цієї статті - розкрити
особливості становлення і розвитку географічної
науки в Чернівецькому університеті в 50-их роках
ХХ століття. Проаналізувати основні напрями
наукових досліджень, охарактеризувати зміст
публікацій провідних науковців географічного та
геологічного факультетів Чернівецького університету в повоєнний період.
Виклад основного матеріалу
Нами проведено детальний аналіз основних
напрямів наукових досліджень географічного та
геологічного факультетів Чернівецького університету в 50-их роках ХХ століття.
Починаючи з 1950 року, науковці-географи та
геологи Чернівецького університету працювали
над проблемою вивчення історії, економіки і
природних ресурсів Карпат і Прикарпаття. Слід
відзначити, що південна частина Українських
Карпат і Прикарпаття була "білою плямою" на
карті Європи і не піддавалася науковим дослідженням. Тому перед науковцями стояло завдання
- за найкоротший термін оцінити не тільки все
багатство природніх умов краю, але й виявити
шляхи найбільш раціонального їх використання.
У 1951 році в Чернівецькому університеті
створена комплексна експедиція в складі загонів:
- грунтово-геоморфологічного;
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- економіко-географічного;
- екологічного;
- ботанічного;
- геолого-хімічного;
- гідролого-кліматичного;
- історико-філологічного.
Дослідження проводились, як на території
Сторожинецького району, розташованого в
найменш вивченій на той час частині Карпат і
Прикарпаття, так і в сусідніх районах для
дослідження цілого ряду питань, передбачених
програмою.
Короткий огляд наукових результатів діяльності вище зазначених загонів комплексної
експедиції вказує на велику практичну і теоретичну цінність цілого ряду робіт, актуальну наукову
тематику і необхідність розширення і поглиблення
комплексних досліджень [2].
Впродовж 1951 року на географічному
факультеті діє 4 кафедри: кафедра економічної
географії, фізичної географії, геоморфології,
гідрології і кліматології. На цих кафедрах працює
12 наукових співробітників, з яких 3 на посаді
доцента.
Вагому частку наукового доробку географічного факультету припадає на кафедру фізичної
географії. Впродовж 1951 року науковцями кафедри
проводиться систематизація та аналіз результатів
комплексної експедиції. Зокрема, доцент кафедри
К.І. Геренчук і старший викладач С.Е. Ющенко
взяли участь у міжобласній конференції по
комплексному вивченню історії, економіки і
природи Карпат і Прикарпаття де виступили з
науковими доповідями на тему: "Природні
ландшафти Чернівецької області й питання їх
перетворення", "До методики комплексних
географічних досліджень" (К.І. Геренчук), "Карти
природи Чернівецької області" (С.Е. Ющенко).
Підсумком наукової роботи Геренчука К.І. є
такі праці "Опыт тектонической интерпретации
общей орегидрографической схемы Русской
равнини", "О тектонической обусловленности
орогидрографии равнины", "Природный ландшафт
Прикарпатья и задачи его преобразования",
"Морфотектоника УССР". В цей же час доцент
К.І. Геренчук працює над своєю докторською
дисертацією. Він закінчує її розділ - "Очерк
истории развития методов геоморфологического
анализа тектоники Русской равнины". Також під
керівництвом Каленика Геренчука його учні,
старші викладачі кафедри - С.І. Приходський та
М.С. Кожуріна підготували до захисту свої
кандидатські дисертації. Старший викладач С.Е.
Ющенко закінчив перший розділ своєї кандидатської дисертації "Комплексне картографування
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Чернівецької області". Під керівництвом К.І. Геренчука старший викладач С.І. Приходський провів
геоморфологічний аналіз тектоніки Прикарпаття.
На кафедрі геоморфології в 1951 році (зав.
кафедрою доцент Іванов Б.Н.) підготовлено до
друку такі основні публікації як "Некоторые
особенности физикогеографической обстановки
територии городов Черновицкой области", "Проблемы борьби с оползнями и эрозии в предгорьях и
горных районах Черновицкой области", "К вопросу
о современном состоянии некоторых морских
лиманов".
Підсумком наукової роботи викладачів
геологічного та географічного факультетів
Чернівецького університету в 1951 році є вихід в
світ чергового тому збірника геолого-географічної
серії Наукових записок університету. В ньому
опубліковані такі роботи доцента К.І. Геренчука
як "Оротектоніка УССР" і "Природні ландшафти
Прикарпаття і шляхи його перетворення", працівника сейсмічної станції Г.В. Бруснєцова "Роль
атмосферного тиску в змінах нахилів земної
поверхні" та інші [3].
1952 рік ознаменувався плідною працею
науковців географічного та геологічного факульте–
тів Чернівецького університету. В цей час
продовжується аналіз результатів комплексної
експедиції та видано ряд праць: "Природные
ландшафты Черновицкой области и вопросы их
преобразования", "К методике комплексних
географических исследований" (доц. К.І. Геренчук), "Карты природы Черновицкой области"
(ст. вик. С. Ющенко), розроблена карта природних
умов Сторожинецького району.
Вийшли в світ праці доцент Іванова Б.Н.
"Некоторые особенности физикогеографической
обстановки территории городов Черновицкой
области", "Проблемы борьбы с оползнями и
эрозией в предгорьях и горных районах Черновицкой области", ассистент Александровский Т.П.
опублікував працю "К вопросу о современном
состоянии некоторых морских лиманов".
Підготовлено до друку черговий том геологогеографічної серії Вчених записок університету.
Розпочата робота по геоморфологічному аналізі
тектоніки Прикарпаття.
Завідувач кафедрою економічної географії,
кандидат географічних наук Новіцкий В.А.
опублікував працю "Экономическая характеристика хозяйства Черновицкой области". Старший
викладач Міронова Є.В. закінчила роботу над
дисертацією по темі "Сельское хозяйство Англии.
Экономико-географический очерк" [4].
В 1953 році науковцями географічного
факультету також проведено ряд наукових
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досліджень. Зокрема, на кафедрі геоморфології за
матеріалами виробничої практики складений
типовий розріз різних районів СРСР. Також
систематизовано бібліографію по Карпатах и
Прикарпаттю, складено типові розрізи районів
СРСР. Відбувається подальший аналіз результатів
комплексної експедиції Чернівецького університету.
На кафедрі фізичної географії розробляється
методика проведення практичних занять з
предмету "Фізична географія", удосконалюється
програма проведення навчальних та педагогічних
практик.
Науковцями кафедри проведено дослідження
ґрунтів Новоселицького, Кельменецького та
Сокирянського районів Чернівецької області на
площі 149 тис. га вартістю 350 тис. крб. Заплановано дослідження Новоселицького районну на
площі 36 тис. га вартістю 67 тис. крб. Впродовж
наступних років планується прийняти участь у
дослідженні ґрунтів інших районів Чернівецької
області. Дані дослідження несуть як теоретичний
так і прикладний характер. За результатами
досліджень складено карти ґрунтів і подані
рекомендації агроміропріємств, що дасть можливість детально вивчити природу Чернівецької
області та раціонально використовувати ґрунти
досліджуваного регіону.
В 1953 році науковий колектив кафедри
геоморфології Чернівецького університету займається дослідженнями ландшафтів, геоморфологічної будови та ґрунтів Карпат. Зокрема вивчались
основні питання закономірностей фізико-географічних і геоморфологічних рис Карпат і Прикарпаття.
На базі цих досліджень колектив кафедри
зосередив свою роботу на таких основних
напрямах:
- вивчення сучасних яружно-ерозійних явищ
на території Станіславського економічного району
з вивченням зонально-географічних міроприємств
по боротьбі з ними;
- наукове обгрунтовання рекомендацій по
раціональному використанню земель колгоспів
Чернівецької і Одеської областей;
- вивчення ґрунтового покриву території
Станіславського економічного району.
Керівникам сільськогосподарських підприємств передано 75 детальних описів ґрунтів
територій колгоспів 3-ох районів Чернівецької
області з рекомендаціями щодо їх раціонального
використання. За результатами досліджень
опубліковано 115 статей, в тому числі 25 наукових
доповідей.
Науковці кафедри підтримують тісний зв'язок
з Пекінським і Нанкінським університетами
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Китайської Народної Республіки і Інститутом
Географії Академії Наук КНР [5].
На кафедрі гідрології та кліматології в цей
період також проводиться плідна наукова робота.
Так, вивчено рідкий і твердий стан річок Карпат
та Прикарпаття, виявлено умови для проведення
гідротехнічних робіт (будівництво гідроелектростанцій, боротьба з розмивом ґрунтів, проаналізовано можливості використання річок для сплаву
лісу, водопостачання в містах як для промислових
так і для комунальних потреб). Проведено
гідрографічне районування Карпат і Прикарпаття
з метою вивчення використання руслових процесів
та регулювання русел рік. Дане дослідження дало
можливість узагальнити відомості про гідрологічні
ресурси досліджуваного регіону. Проведені наукові
дослідження у галузі гідрології узгоджені з
Академією наук УРСР.
Також науковцями кафедри гідрології та
кліматології здійснено кліматичне та агрокліматичне вивчення території західних областей
України, продовжується робота над агрокліматичним атласом Чернівецької області. В період
дослідження кадровий потенціал кафедри збагатився на 4 наукові співробітники - кандидати
географічних наук (2 гідролога і 2 кліматолога).
Висновки
Виходячи з вище викладеного слід зазначити,
що наукові дослідження географічного та геологічного факультетів в 50-их роках ХХ століття
носили прикладний характер. Зокрема, в Сторожинецькому районі Чернівецької області за участі
агрономів, меліораторів, голів колгоспів та інших
працівників сільського господарства а також
науковців географічного факультету за підсумками
комплексної експедиції проведено наукову конференцію. Науковці розробили наукові рекомендації щодо
раціонального використання природних ресурсів
адміністративного району, також склали карту
природних умов. Була розпочата робота по
вивченню природних умов Вашківського району.
До досліджень, які виконували кафедри
географічного та геологічного факультетів
Чернівецького університету на замовлення
виробничих організацій і підприємств, залучалися
студенти, що брали участь у вивченні несприятливих природних процесів у Карпатах, ґрунтів
західних і південних регіонів України, сільського
господарства Чернівецької області.
За підсумками проведених досліджень видані
матеріали щорічних наукових сесій університету,
зокрема "Вісті Чернівецького відділу Українського
географічного товариства". Викладачі й працівники
брали участь у підготовці важливих Всеукраїнських видань ("Історія міст і сіл Української РСР",
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том "Чернівецька область", "Географічна енциклопедія України"').
Наприкінці 50-х років з ініціативи кафедри
економічної географії відбулася перша міжвузівська нарада-конференція з вивчення перспектив розвитку продуктивних сил Чернівецької, ІваноФранківської, Дрогобицької і Закарпатської
областей, методики економіко-географічних
досліджень господарства. В цей же час проведено
міжвузівську конференцію, присвячену питанням кліматичних і водних ресурсів Українських Карпат [1].
Поряд з значними науковими доробками на
географічному факультеті в повоєнний період
відчувалось і ряд проблем. Насамперед значною
перепоною для проведення наукової роботи на
факультеті була відсутність відповідних баз
практик та ряду лабораторій, таких як аеросиноптична, гідрологічна.
Недоцільний розподіл території Західних
областей України між Чернівецьким і Львівським
університетами, який було прийнято на Київській
нараді, зовсім не враховував наукові інтереси і
виконанні дослідження географічного факультету
Чернівецького університету по Станіславському
економічному районі і Західних областях УРСР.
Варто зазначити, що проблеми які існували в
50-их роках ХХ століття в Чернівецькому
університеті є актуальні і сьогодні. Насамперед
вони стосуються недостатнього фінансування
наукових досліджень, низького рівня наукової та

видавничої діяльності, зменшенню кількості
польових досліджень та ін. [6].
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Стаття присвячена суспільно-географічній характеристиці територіального рекреаційного комплексу міста Одеси. У
статті наведений історичний огляд становлення та розвитку рекреаційної діяльності, дана характеристика природних
рекреаційних ресурсів та історико-культурного потенціалу міста, дана характеристика окремих видів рекреаційної
діяльності, зокрема санаторного лікування, медичної реабілітації і туризму, курортних районів, що склалися у межах
міста, розглянуті проблеми та перспективи розвитку рекреаційного комплексу міста Одеси.
Ключові слова: рекреаційні ресурси, рекреаційний комплекс, санаторне лікування, туризм.

Актуальність дослідження обумовлена
величезним значенням організації відпочинку,
санаторного лікування і медичної реабілітації в
умовах все наростаючих темпів економічного
життя, що збільшує кількість психологічних і
соціальних стресових ситуацій. Місто Одеса, як і
в цілому, Одеський регіон має величезний
природно-бальнеологічний і історико-культурний
потенціал, які є найважливішими чинниками
розвитку рекреаційної діяльності. Історія розвитку
рекреаційного господарства Одеси бере почало з
1820-х років XIX століття і пов'язана з освоєнням
природних бальнеологічних ресурсів (лікувальних
грязей і ропи лиманів). Саме становлення
лікувально-оздоровчого напряму визначили і
майбутню спеціалізацію рекреаційного комплексу
Одеси. Крім того, Одеса - це унікальне місто, де
на протязі двох століть формувалась багатогранна
культура, що зберегла історію і традиції представників понад 130 національностей, які і зараз
мешкають в Одеському регіоні. Приморське
географічне положення, наявність унікальних
пам'яток історії і культури, які збереглись з минулих
часів, обумовили розвиток туризму. Проте, в даний
час у рекреаційному господарстві накопичилися
багато проблем, які вимагають свого вирішення.
Мета дослідження - дати суспільно-географічну
характеристику рекреаційного комплексу Одеси.
Об'єкт дослідження - рекреаційний комплекс міста
Одеси. Предмет дослідження - вивчення особливостей формування, функціонування і територіальної
організації рекреаційного комплексу Одеси, проблем
та перспектив його розвитку. Теоретичне значення узагальнення теоретичного досвіду суспільногеографічних досліджень рекреаційної діяльності.
Практичне значення - проведення та обґрунтування
схеми районування санаторно-курортного господарства Одеси, огдяд сучасних проблем та перспектив
розвитку рекреаційного комплексу Одеси.
Матеріали і методи дослідження. Сучасні
суспільно-географічні дослідження рекреаційної
діяльності узагальнюють досвід попередніх

досліджень географів та фахівців у сфері санаторно-курортної справи, організації туризму та
екскурсійного обслуговування, екологів, економістів [2, 3, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20],
державного законодавства та управління культури
і туризму Одеської міськради [4, 5, 7, 17 та ін.].
Результати дослідження та їх обговорення. Рекреаційний комплекс Одеси - це
складне взаємозв'язане поєднання видів рекреаційної діяльності, яке сформовано на основі
природно-рекреаційного та історико-культурного
потенціалу протягом майже двох століть у межах
міської території. Визначальними чинниками
розвитку рекреаційного комплексу є суспільногеографічні фактори, що пов'язані з освоєнням
географічного простору, використанням ресурсів
природного середовища (географічне положення,
кліматичні, земельні, водні тощо), з організацією
соціально-економічного простору. Розвиток
рекреаційної діяльності, залежить від рівня
рекреаційного освоєння території, а саме: рівня її
природної та соціокультурної підготовленості,
інфраструктурної облаштованості, екологічної й
соціальної захищеності як рекреаційного середовища [8, 19, 20]. У ході рекреаційного освоєння йде
залучення об'єктів і явищ природного, природноантропогенного, соціального походження в якості
рекреаційних ресурсів. Рекреаційна діяльність або
рекреаційне обслуговування - це вид діяльності,
направлений на організацію і проведення вільного
часу населення.
Приморське географічне положення, сприятливий клімат і, перш за все, наявність унікальних
природних бальнеологічних ресурсів зіграли
вирішальну роль у становленні рекреаційного
комплексу Одеси. Поєднання морського і степового клімату, велика кількість сонячних днів,
морські пляжі - все це щорік залучає до Одеси
відпочиваючих. Мулові сульфідні грязі Куяльницького лиману, що володіють бактерицидністю і
біологічною активністю, широко використовуються
у лікуванні. Окрім грязей для бальнеологічних
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цілей на курортах Одеси застосовується ропа
лиманів і мінеральні води місцевих джерел. Одеса
відома своїми історичними і культурними пам'ятниками та включена до списку історичних міст
України. Територія сучасної Одеси розташована
на місці поселення Хаджибей (Качибей, Гаджибей), перша згадка про яке відноситься до 1415
року. Пізніше на місці сучасного Приморського
бульвару будується турецька фортеця Єні-Дунья
("Новий світ"). Залишки кріпосної стіни збереглися
на Приморському бульварі і в парку Шевченко.
Видатними архітектурними пам'ятниками Одеси
є вся планувальна структура і забудова історичного центру міста, Одеський оперний театр, будівлі
колишніх купецьких бірж (сучасної філармонії і
міської думи), палаци Воронцова, Толстого,
Гагаріна, Маразлі.
Місто як складне соціальне явище вимагає
певної територіальної організації. Необхідне
раціональне розміщення його окремих частин на
конкретній території з врахуванням її природногеографічних особливостей. Проте історія
формування містобудівної і функціональної
структури Одеси має складний і суперечливий
шлях формування. Сучасний адміністративнотериторіальний поділ включає чотири райони Приморський (куди увійшли всі пам'ятники
історичної, архітектурної і культурної спадщини),
Маліновський, Київський і Суворовський райони
[1]. У міській межі також передбачені округи із
спеціальним статусом як зон масового відпочинку
мешканців міста і туристів - "Лузанівка", "Ланжерон" і "Аркадія". Безпосередньо рекреаційні
функції, поряд з іншими господарськими функціями,
виконують три з чотирьох перерахованих адміністративних районів.
У Приморському районі виділяються: поперше, велика зона короткочасного відпочинку у
межах зеленої зони Одеси, у складі якого парки
Приморського бульвару, імені Шевченка, зелена і
спортивна зони приморських схилів, один з кращих
в місті дендропарків, два великих масивів
Ботанічного саду Одеського національного
університету імені І.І. Мечникова, зелені масиви
багаточисельних санаторіїв і будинків відпочинку;
по-друге, пляжі від Ланжерона, Дельфіна, Аркадії
до 10-ої станції Великого Фонтану. Особливістю
селитьби приморської частини цієї території є
велика питома вага індивідуальної забудови "напівдачного" і дачного типу. У районі розміщені
десятки установ санаторно-курортного господарства.
Київський район займає південну частину
міста, прилеглу до морського узбережжя від 10-ої
до 16-ої станції Великого Фонтану і далі на південь,
включаючи Чорноморку. Це також рекреаційний
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район з великою кількістю зон та об'єктів
оздоровлення і масового відпочинку, санаторнокурортних установ.
У межах Суворовського району, поряд з
розвиненою промисловістю і великими селитебними зонами, також отримало розвиток
рекреаційне, у тому числі санаторно-курортне
господарство. Тут розташований один з перших
курортів, що використовує пелоїдотерапію
(грязелікування) і бальнеоводотерапію (водолікування) на базі власних бальнеологічних
ресурсів - курорт "Куяльник". Тут знаходиться
природний пляж "Лузанівка", а також Український
дитячий центр "Молода гвардія".
Велику роль у розвитку рекреаційного
господарства Одеси грає розвинена міська
інфраструктура, яка включає транспортну мережу,
у тому числі пасажирського транспорту, що
дозволяє в короткий термін дістатися до місць
відпочинку, лікування та оздоровлення, побутового
і культурного обслуговування, а також широку
мережу театрів, музеїв, кінотеатрів, де відпочивальники можуть провести своє дозвілля.
Приморське географічне положення, сприятливий клімат і, насамперед, наявність унікальних
природних бальнеологічних ресурсів зіграли
вирішальну роль у розвитку лікувально-реабілітаційної та лікувально-оздоровчої діяльності та
становленні санаторно-курортного господарства
Одеси. Історія формування і розвитку санаторнокурортного господарства Одеси бере початок з
освоєння природних бальнеологічних ресурсів
(лікувальних грязей та ропи лиманів). На березі
Куяльницького лиману у 1820-х роках XIX століття
був відкритий перший лікувальний заклад,
призначений для відпустки "теплих ванн" [13, 14].
Початок розвитку курорту Куяльник поклав
дивізійний лікар Е.С. Андріївський (особистий лікар
генерал-губернатора Новоросії графа М.С.
Воронцова). У 1843 році був відкритий ще один
лікувальний заклад на Хаджибейському лимані, а
в 1853 році - на Сухому лимані. У 1876 році було
створено Одеське бальнеологічне товариство, організаторами якого були професори О.О. Мочутковський і А.А. Веріго. Почесними членами цього
товариства були видатні вчені-медики М.І. Пирогов, С.П. Боткін та інші. До кінця XIX століття
курорт Куяльник набуває велику популярність.
Сюди приїжджають хворі з різних куточків Росії,
Австрії, Болгарії, Німеччини, Румунії, Туреччини [13].
Розвиток Одеси як приморського кліматичного курорту йшло шляхом відкриття приватних закладів для відпуску морських ванн у межах
Одеси на Ланжероні, в Отраді, Люстдорфі,
Лузанівці та забудови передмість і приморської
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частини міста приватними дачами. У 1914 році був
відкритий Лермонтовський морський курорт [13, 14].
Новий етап розвитку санаторно-курортного
господарства розпочався у 1920-х роках XX
століття після Громадянської війни. У 1928 році в
Одесі був створений науково-дослідний інститут
курортології. Виникли нові курортні зони в Аркадії,
на Середньому і Великому Фонтані, у Чорноморці
і Лузанівці. Більшість здравниць формувалися як
спеціалізовані медичні установи. До 1941 року в
Одесі працювало близько 50 санаторіїв і будинків
відпочинку, де лікувались і відпочивали близько
150 тис. осіб [14]. Післявоєнний період характеризується розвитком лікувальної бази санаторіїв. У 1992
році НДІ курортології був перетворений в Український
НДІ медичної реабілітації та курортології.
Сучасний період характеризується значним
скороченням санаторно-курортної бази Одеси - за
2000-2012 роки кількість санаторно-курортних та
оздоровчих закладів Одеси скоротилася майже у два
рази з 55 до 32, а кількість місць з 17 тис. місць до
10,6 тис. місць [5, 8, 10, 16]. У той же час санаторнокурортне господарство Одеси зберегло свою
спеціалізацію і продовжує розробляти нові методики
і технології медичного лікування та реабілітації.
Санаторно-курортне господарство Одеси
представлено різноманітними установами, серед
яких 19 санаторіїв, у тому числі 4 дитячих, 8
санаторіїв-профілакторіїв, один пансіонат, 5 баз
відпочинку, а також Український дитячий центр
"Молода гвардія" та інші [8, 16]. Їх медичний
профіль - лікувально-реабілітаційний, лікувальнооздоровчий та оздоровчий. Частка установ з
лікуванням та медичною реабілітацією від
загальної кількості місць у санаторно-курортних і
оздоровчих закладах в Одесі складає 79,8% або 9
тис. місць, у тому числі лікувально-реабілітаційних
- 68% або 7,7 тис. місць, лікувально-оздоровчих 11,8% або 1,3 тис. місць. В оздоровчих закладах
(пансіонати та бази відпочинку) налічується 2,3
тис. місць або 20,2% від загальної кількості місць
у закладах санаторно-курортного господарства.
У 2012 році кількість осіб, які перебували в
установах санаторно-курортного господарства
склало майже 74,3 тис. осіб, у тому числі більше
половини пролікувалося у лікувально-реабілітаційних установах - 42,2 тис. осіб (56,8%), у лікувальнооздоровчих - 20,1 тис. осіб або 27,1%, в оздоровчих
закладах - 16,1% усієї кількості осіб, які перебували
в установах санаторно-курортного господарства
м. Одеси.
Особливості територіальної організації
санаторно-курортного господарства міста Одеси
відображає проведене районування, яке базувалося на особливостях територіального розподілу
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установ санаторно-курортного господарства за їх
медичним профілем, на особливостях планувальної,
функціональної організації та адміністративнотериторіального поділу Одеси. На території міста
Одеси можна виділити три курортні райони Північний, Центральний, Південний, у межах яких
виділяються такі підрайони, як Куяльник, Лузанівка, Ланжерон, Аркадія, Великий Фонтан, Дача
Ковалевського, Чорноморка (табл. 1, рис. 1).
Північний курортний район розташований у
Суворовському адміністративному районі міста
Одеси. Його спеціалізація визначається наявністю
лікувальних грязей та ропи Куяльницького лиману,
родовищем мінеральних вод, природного пляжу
Лузанівка. Тут зосереджено більше третини всього
ліжкового фонду санаторно-курортного господарства Одеси (4,2 тис. місць) [5, 8]. У 2012 році
лікування отримали 14,7 тис. осіб або 19,8% всіх
осіб, які лікувалися та оздоровилися в Одесі. У
цьому районі розташовані відомий курорт Куяльник, де працює клінічний санаторій імені Пирогова,
розрахований на 3 тис. місць одночасного заїзду.
У 2012 році тут пролікувалось 5,5 тис. осіб. Курорт
спеціалізується на лікуванні хворих із захворюваннями суглобів, опорно-рухового апарату, хворих
дитячим церебральним паралічем, нервової
системи, шкірних захворювань та інших. У
Лузанівці розташований Український дитячий
центр "Молода гвардія", розрахований на 1200 місць
одночасного заїзду та в якому щорічно оздоровлюються понад 9 тис. дітей [8].
Центральний курортний район сформувався
на узбережжі Приморського адміністративного
району міста Одеси та включає такі підрайони, як
Ланжерон і Аркадія. Загальна місткість санаторнокурортного господарства становить 3,3 тис. місць
або 28,6% місткості всіх санаторно-курортних
закладів Одеси, з них у лікувально-реабілітаційних
установах зосереджено 2 тис. місць (61,7%), у
лікувально-оздоровчих - 1,2 тис. місць або 36,7%
місткості установ Центрального району, У 2012
році тут пролікувалося 37,7 тис. осіб або 50,8%
всіх осіб, які лікувалися та оздоровилися в Одесі.
Тут функціонують санаторії "Лермонтовський",
"Одеса", імені Чкалова та інші [8, 16].
Клінічний санаторій "Лермонтовський" є
базовим багатопрофільним закладом Українського
НДІ медичної реабілітації та курортології. Як
цілісний реабілітаційний комплекс санаторій
"Лермонтовський" призначений для медичної та
соціально-психологічної реабілітації хворих різного
профілю. Лікувальна база санаторіїв має грязелікувальні відділення, де використовують для
процедур грязі Куяльницького лиману. Санаторій
"Одеса" має свій лікувальний пляж.
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Таблиця
Курортні райони м. Одеси [5, 8, 16]
Курортні район и та підрайони

Одеса
Лікувально-реабіліта ційний
Лікувально-оздоровчий
Оздоровчий
ПІВНІЧНИЙ РАЙОН
Лікувально-реабіліта ційний
Лікувально-оздоровчий
Оздоровчий
Куяльни к
Лікувально-реабіліта ційний
Лікувально-оздоровчий
Оздоровчий
Лузанівка
Лікувально-реабіліта ційний
Лікувально-оздоровчий
Оздоровчий
ЦЕНТРАЛ ЬНИЙ РАЙОН
Лікувально-реабіліта ційний
Лікувально-оздоровчий
Оздоровчий
Аркадія
Лікувально-реабіліта ційний
Лікувально-оздоровчий
Оздоровчий
Ланжерон (Одеса-ц ентр)
Лікувально-реабіліта ційний
Лікувально-оздоровчий
Оздоровчий
ПІВДЕННИЙ РАЙОН
Лікувально-реабіліта ційний
Лікувально-оздоровчий
Оздоровчий
Великий Фонтан
Лікувально-реабіліта ційний
Лікувально-оздоровчий
Оздоровчий
Дача Ковалевського
Лікувально-реабіліта ційний
Лікувально-оздоровчий
Оздоровчий
Чорноморка
Лікувально-реабіліта ційний
Лікувально-оздоровчий
Оздоровчий

Кількість місць у місяць максимального
заїзду
Всього
%
11398
100,0
7753
68,0
1347
11,8
2298
20,2
4160
36,5
2960
26,0
1200
10,5
2960
26,0
2960
26,0
1200
10,5
1200
100,0
3259
28,6
2012
17,7
1197
10,5
50
0,4
2947
25,9
1750
59,4
1197
40,6
312
2,7
262
2,3
50
0,4
3979
34,9
2781
24,4
100
0,9
1098
9,6
1551
13,6
1423
91,7
128
8,3
1160
10,2
910
69,5
100
7,6
150
22,9
1268
11,1
448
35,3
820
64,7

Південний курортний район розташований у
Київському адміністративному районі міста Одеси
та включає такі підрайони, як Великий Фонтан,
Дача Ковалевського та Чорноморка. У цьому
районі зосереджено 4 тис. місць або 34,9% всього
ліжкового фонду санаторно-курортного господарства Одеси, в яких пролікувалося та оздоровилось 21,9 тис. осіб або 29,5% всіх осіб, які
лікувалися та оздоровилися в Одесі. Тут розташовані такі санаторно-курортні заклади, як санаторій
"Чорне море", "Червоні Зорі", "Одеський", санаторій
матері і дитини "Зелений Мис", дитячий спеціалізований санаторій "Люстдорф" та інші [8, 16].
Туризм в Одесі представлений різними видами
туристичної діяльності. Найбільший розвиток в
Одесі отримали історико-культурний, пізнавальний,
діловий, торговельний, науковий, розважальний та
інші види туристичної діяльності [5, 15]. На

Кількість оздоровлених, осіб
Всього
74293
42230
20106
11957
14673
5534
9139
5534
5534
9139
9139
37731
22910
14068
753
34275
20207
14068
3456
2703
753
21889
13786
5285
2818
6579
6076
503
10786
5022
5285
479
4524
2688
1836

%
100,0
56,8
27,1
16,1
19,8
7,5
12,3
7,5
7,5
12,3
100,0
50,8
30,8
19,0
1,0
46,1
59,0
41,0
4,6
3,6
1,0
29,5
18,6
7,1
3,8
8,9
92,4
7,6
14,5
46,6
49,0
4.4
6,1
59,4
40,6

території Одеси організацію туризму здійснюють
такі суб'єкти туристичної діяльності, як 54
туроператори, 101 турагент, а також 20 суб'єктів,
що здійснюють екскурсійну діяльність [10].
Загальна чисельність туристів, які обслуговувалися туроператорами і турагентами Одеси, в
2012 році склала 65,1 тис. осіб, що майже в чотири
рази менше, ніж у 2000 році. Це пояснюється
скороченням потоку внутрішніх туристів, чисельність яких скоротилася у 7,5 разів, а також
іноземних туристів. У структурі туристичних
потоків у 2012 році переважали туристи-громадяни
України, які виїжджали за кордон - 36,7 тис. осіб
або 56,4% всіх туристів.
Останніми роками в Одесі інтенсивно розвивається діловий туризм. Це обумовлено тим, що
Одеса виступає на туристичному ринку України
як адміністративна і ділова столиця регіону. У
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Рис. 1. Курортні райони м. Одеси

місті функціонує більше 400 спільних підприємств
з іноземним капіталом, що передбачає ділову
активність у вигляді відряджень, зустрічей,
переговорів, робочих візитів, конференцій та інших
заходів [5, 7, 17]. Значна частина туристичних
потоків Одеси пов'язана з діловими поїздками. У
довгостроковій перспективі ця тенденція
збережеться
і є підставою для того, щоб
вважати діловий туризм перспективним
туристичним сектором Одеси. Діловий туризм
позитивно впливає на стан міської економіки,
сприяє розвитку економічних зв'язків Одеси з
регіонами України та зарубіжжя.
Для перетворення Одеси на центр ділового
туризму необхідно вирішити багато завдань,
пов'язаних, по-перше, із зміною якості послуг, що
надаються, а по-друге, з підвищенням безпеки
туристів. Місту необхідно вирішити проблему
прокату транспортних засобів для бізнесутуристів. Конгресово-виставковий туризм дозволяє зняти таку гостру проблему, як сезонний
чинник у туризмі, оскільки активність

виставкової і конгресової діяльності доводиться
на зиму і міжсезоння, тобто саме на час
"низького сезону" у туризмі. Недостатня кількість
центрів і виставкових комплексів веде до слабкого
використання резервів туристичної індустрії за
напрямом "діловий туризм" і відставанню від
таких конкурентів, як Київ і Харків. Інфраструктура для конференцій і корпоративних
заходів в Одесі ще недостатньо розвинена. По
матеріалах дослідження управління культури і
туризму Одеської обласної державної адміністрації
у місті існують близько 50 майданчиків, які можна
використовувати для проведення ділових зустрічей, з них лише 20 залів місткістю більше 100
осіб, а 16 залів максимально розраховані на 200
чоловік. Найбільш місткий зал розташований у
санаторії "Одеса", який одноразово може
прийняти 500 чоловік [5, 7].
Не дивлячись на скорочення туристичних
потоків, кількість готелів та інших установ
тимчасового перебування в Одесі зросла у
порівнянні з 2000 роком більш ніж у шість разів і
нараховувала у 2013 році 156 готелів та аналогічних
установ розміщення туристів, що складає 56,5%
всього готельного господарства Одеської області
[10]. Проте це сталося за рахунок появи невеликих
приватних готелів, які побудовані у курортній зоні
Одеси. Загальна місткість готельного господарства Одеси та інших установ тимчасового
перебування, не зважаючи на загальне скорочення
кількості установ, у 2013 році зросла і становила
6556 місць.
Серед проблем розвитку рекреаційного
комплексу міста Одеси в цілому можна відзначити
наступні: необхідна реконструкція пам'ятників
архітектури, всієї міської та рекреаційної
інфраструктури, подальший розвиток готельного
господарства, підвищення якості обслуговування
відпочиваючих і туристів. Матеріально-технічна
база рекреаційних установ, асортимент та якість
послуг відстають від світового рівня, що знижує
конкурентоспроможність Одеси на міжнародному ринку туристичних послуг і санаторнокурортного лікування.
Однією з найбільш гострих проблем розвитку
рекреаційного комплексу міста Одеси є екологічні
проблеми, що пов'язані з раціональним використанням та збереженням природних бальнеологічних ресурсів (лікувальних грязей та ропи
Куяльницького лиману). Екологічний стан цього
лиману потребує оздоровлення.
Для залучення нових туристичних потоків
управління культури і туризму Одеської міськради
та асоціація "Туризм Одеси" з 6 по 10 березня 2013
року успішно представила туристичний потенціал
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Яворская, В.В. Нефедова Н.Е. Рекреационный комплекс Одессы: современное состояние, проблемы и перспективы
развития. Статья посвящена общественно географической характеристике территориального рекреационного
комплекса города Одессы. В статье приведен исторический обзор становления и развития рекреационной деятельности,
дана характеристика природных рекреационных ресурсов и историко-культурного потенциала города, дана
характеристика отдельных видов рекреационной деятельности, в частности санаторного лечения, медицинской
реабилитации и туризма, курортных районов, которые сложились в пределах города, рассмотренны проблемы и
перспективы развития рекреационного комплекса города Одессы.
Ключевые слова: рекреационные ресурсы, рекреационный комплекс, санаторное лечение, туризм.

Одеси на Міжнародній туристичній виставці
Німеччині "Itb-Berlin 2013" [5]. Асоціація "Туризм
Одеси" була створена у 2012 році з метою
об'єднання всіх представників туристичного
бізнесу для розвитку туристичної інфраструктури
міста і залучення більшої кількості туристів до
Одеси. Одеса стала першим українським містом,
яке презентувало свій туристичний потенціал на
міжнародній виставці у рамках всеукраїнського
стенду. За підсумками виставки, Український
стенд, у складі якого була широко представлена
Одеса, визнаний організаторами і відвідувачами
виставки одним з 10 найцікавіших стендів, а у
рейтингу Європейських країн зайняв п'яте місце.
Висновки. Одеса має величезний природнобальнеологічний та історико-культурний потенціал
розвитку рекреаційного комплексу, який представлений майже всіма видами рекреаційної
діяльності. Не зважаючи на скорочення кількості
санаторних закладів, Одеса зберегла їх лікувальнореабілітаційну спеціалізацію з використанням
пелоїдотерапії (грязелікування) та бальнеоводотерапії (водолікування) на базі власних
бальнеологічних ресурсів (курорт "Куяльник"). У
рекреаційному комплексу Одеси накопичилось
багато проблем, які потребують вирішення.
Необхідно узгодження організації та розвитку
рекреаційної діяльності із сучасними принципами
планування території для збереження різноманіття
і цілісності рекреаційних ресурсів, їх раціонального
використання, охорони історико-культурної
спадщини та довкілля.
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Yavorska V.V., Nefedova N.E. The recreation complex of Odessa: modern state, problems and prospects of development. The
article is devoted society-geographical description of the recreational complex of Odessa. The article offers an historical
overview of the formation and development of recreational activities, given the characteristics of natural recreational
resources, historic and cultural potential of the city, given the characteristics of certain types of recreational activities,
including sanatorium treatment, medical rehabilitation and tourism, resort areas that have developed in the city, the problems
and prospects of development of the recreational complex of Odessa.
Key words: recreational resources, recreation complex, sanatorium treatment, tourism.
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