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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ РОЗРАХУНКОВИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ВЕСНЯНОЇ ПОВЕНІ І БУДОВОЮ РІЧКОВИХ СИСТЕМ

НА ПРИКЛАДІ РІЧОК ПОДІЛЬСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

Бірюков О.В.
Харківський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ

Стаття присвячена вирішенню важливої наукової проблеми дослідження будови, формування та функціонування
річкової мережі Подільської височини. Вперше для річок Подільської височини отримані залежності коефіцієнта
структури з морфометричними показниками  Виконаний розрахунок максимального стоку весняної повені для
річок Подільської височини на базі формул, редукційної та операторної структур, запропоновані варіанти заміни
площі водозбору річок в редукційних формулах на коефіцієнт структури
Ключові слова: річкові системи; гідрографічні мережі; максимальний стік.

Вступ. Особливістю водного режиму Поділь-
ських річок є, те, що основна маса води, до 65%
річного стоку, формується в період весняної повені.
Виходячи з цього, цілком обґрунтовано можна
припустити про існування певних співвідношень,
що складаються між характеристиками річкових
структур і показниками водності річок у період
формування максимального стоку. При цьому
необхідно врахувати, що різні елементи руслових
структур по-різному беруть участь у формуванні
стоку повені. Так, елементи нижчого порядку (до
3-го), беруть участь майже виключно в концент-
рації вод і скидають їх в руслові системи вищих
порядків без істотної трансформації. Руслова
мережа приток, порядок яких вище 3-го, ймовірно,
не стільки бере участь в концентрації притоки води
з схилів, скільки в трансформації хвиль, паводків і
повеней, сприяючи зниженню пікових витрат.

Іншими словами, можна вважати, що макси-
мальна витрата води Qm весняних повеней в
замикаючому створі річкових систем повинна
зростати із збільшенням абсолютного числа
водотоків 1-го порядку, що належать до неї, проте
така залежність не може бути прямолінійною.
Останнє пов’язане з тим, що через певні закони
біфуркації із зростанням абсолютного числа
водотоків 1-го порядку повинна зростати і
протяжність руслової мережі вищих порядків, що
визначають, як наголошувалося вище, зниження
пікових витрат.

Отже, аналіз взаємозв’язку між розрахунко-
вими характеристиками максимального стоку і
будовою річкових структур може надати нео-
ціниму допомогу в розкритті специфіки форму-
вання стоку повені.

Мета дослідження встановити взаємо-
зв’язок між розрахунковими характеристиками
максимального стоку і будовою річкової мережі.

Матеріали та методи дослідження. У
досліджені використані матеріали спостережень за
стоком води по 41 опорному пункту, що мають різні
періоди спостережень за гідрологічними та
морфометричними характеристиками. Наявні
пункти спостережень за стоком достатньо
рівномірно охоплюють річкову систему регіону [6].

Першим етапом дослідження стало встанов-
лення взаємозв’язку між морфометричних
параметрів та структурою річкової мережі.

Згідно сучасних наукових уявлень, до числа
основних морфометричних характеристик річкової
системи відносяться:  площа басейну  F, довжина
річок L  и сумарна довжина всієї річкової мережі L [3].

Як показник будови руслової мережі вибрана
величина коефіцієнта структури річкової мережі К
[7]. Використання цієї характеристики пов’язане з
тією обставиною, що показник К розраховується
залежно від числа приток першого порядку  S1:

К=1+loq2S1 (1)
Величина  S1 є  характеристикою ступеня

складності структури річкової  мережі [7].
Для  визначення чисельних значень коефіцієнта

К, по кожному з 41 пункту спостережень виконані
розрахунки кількості приток першого порядку S1. [6].

Використовуючи топографічні карти мас-
штабу 1 : 100000 і довідкові матеріали [8],
розраховані гідрографічні характеристики річкових
систем Подільської височини. Результати обробки
цієї інформації представлені на (рис. 1) у вигляді
графіків залежності F=f(К), L=f(К), L=f(К).

Аналізуючи ці залежності можна зробити
вивід, що всі перераховані показники мають
степеневий зв’язок із структурним коефіцієнтом.
Значення кореляційного відношення змінюються
від 0,93 до 0.98, що показує на наявність стійкого
зв’язку. Розкид точок можливо пояснити різними
довжинами приток першого порядку П1. Умови
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формування протяжності елементарних водотоків
П1 залежать від водності і геологічної структури
басейну, в більшості випадків вони мають не
значний ерозійний вріз а вплив підземних вод
можна практично повністю виключити.

Отримані дані для досліджуваних річкових
систем підтверджуються аналогічними залежно-
стями, встановленими І.Н. Гарцманом [1,2], М.С.
Карасем і Г.І. Худяковим [5] для річок Далекого
сходу Російської Федерації, а також Б.В. Киндю-
ком [7] для річок Українських Карпат, що свідчить
про достовірність отриманих залежностей.

Всі розглянуті вище характеристики взаємно
зв’язані між собою і складають єдиний комплекс,
що визначає особливості тієї або іншої річки, будь-
якої її структури. Користуючись цими характери-
стиками, можна встановлювати розмір кожного
водотоку і навпаки, для кожної з річок може бути
встановлений певний комплекс взаємозв’язаних
характеристик, що визначають даний водотоків.
Це дозволяє нам заміняти морфометричні
показники структурним коефіцієнтом у розрахун-
кових формулах.

Наступнім кроком роботи стало розгляд
методів розрахунку характеристик весняного
водопілля та встановлення взаємозв’язку між ними
та структурою річкової системи. Для об’єктивної
оцінки точності розрахованих максимальних витрат
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Рис. 1. Зв’язки морфометричних характеристик річкової мережі з коефіцієнтом структури

води 1%-ої вірогідності перевищення булі обчислені
середньоквадратичні відхилення, які для досліджу-
ваних річок в середньому складають ± 19,8 %.

З розглянутих схем вибрані найбільш поширені
з погляду автора, редукційного та операторного
типу формули визначення максимального стоку.

Визначення характеристик максимального
стоку в рамках редукційних формул виконується
за рівнянням:

)1(
'



F
q mqm n

                                     (2)

де q’m – максимальний модуль схилового стоку;
F – площа водозбору;

Співвідношення (2) збігається з формулою яку
рекомендується нормативним документів СНіП
2.01.14-83 для розрахунку максимальних модулів
стоку. Параметру q’m дорівнює:
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де  Ym – шар весняної повені; k0 – коефіцієнт
трансформації стоку схилу
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де Т0 – тривалість припливу води зі схилів у
руслову мережу

З урахуванням (2)

 

)1(
0




F
Ykqm n

m                                             (5)

У роботі Е.Д. Гопченко [4] показане, що
формули вигляду (5) є наслідком усереднювання
по території Т0.

Звичайна практика визначення k0 і n полягає
в перетворенні (5) до вигляду:

)1(
0




F
k

Y
q

nm
m                                             (6)

Потім в логарифмічних координатах будується
залежність lg (qm/Ym)= f(lg(F +1)), яка показана
на рис. 2.

Рис. 2 Залежність співвідношення  q1% / Y1%

від площі водозбору

Виходячи з рис. 2 степеневий показник
п=0.35, а коефіцієнт трансформації ko=0.016.
Перевірочні розрахунки по (5) показали, що
середнє відхилення розрахункових максимальних
модулів (q1%)p від початкових даних (q1%)ф складає
± 36.9 %.

Автором пропонується замінити полощу
водозбору, коефіцієнтом структури, виходячи з
зв’язку між К та F (рис. 1) та достатню тісного
взаємозв’язку між середньорічними витратами
води та К [7]. Для цього нами було побудовано
рівняння qm/Ym= f(K) (рис. 3).

Виходячи з цього запропоновано нову формулу:

Рис. 3 Залежність співвідношення q1%/Y1% від
коефіцієнта структури К

К
Yq %1

%1
011.0                                                     (7)

Другим етапом роботи стала Перевірочні
розрахунки по (7) показали, що середнє відхилення
розрахункових максимальних модулів (q1%)p від
початкових даних – (q1%)ф складає ± 33.6 %.

Нормування характеристик максимального
стоку за допомогою схеми операторної структури

яке запропоноване Є.Д. Гопченко, має вигляд [4]:

qm=q’mш(tp/T0)еFr  (8)

де r – коэффициент зарегулирования макси-
мального стока озерами, водохранилищами,
прудами; y(tp/T0) – трансформаційна функція; еF  –
коефіцієнт русло-заплавного регулювання.

Розраховані характеристики схилового стоку
за методикою Є.Д. Гопченка [4], параметри
часової нерівномірності схилового припливу та його
тривалість Т0.  Просторове узагальнення Т0

здійснено у вигляді усереднювання по території
Поділля зі значенням 131 годин, а n=0,10.

Взаємозв’язок редукційних коефіцієнтів q1%/
q’1%, ш(tp/T0) і еF із структурою річкової системи
приводяться на сумісному графіку (рис. 4).

Рис. 4 Трансформаційна функція максимального
стоку весняної повені річок Подільської височини

Як можливе побачити з (рис. 4) в умовах
Подільської височини, обидва оператори трансфор-
мації – ш(tp/T0) і еF взаємозв’язані із структурою
річкових систем, найбільший вплив для річок вищих
за 4-й порядок.

Висновки:
1. Вперше для річок Подільської височини

отримані залежності коефіцієнта структури з
морфометричними показниками;
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2. Виконаний розрахунок максимального
стоку весняної повені для річок Подільської
височини на базі формул: редукційної і операторної
структури, запропонованої Е.Д. Гопченко.

3. Вперше для річок Подільської височини
встановлений зв’язок параметрів розрахункових
схем максимального стоку з будовою річкових
систем, запропоновані варіанти заміни площі
водозбору річок в редукційних формулах на
коефіцієнт структури.

4. Встановлені зв’язки між характеристиками
формули максимального стоку запропонованих
Е.Д. Гопченко та структурою річкових систем.

Таким чином, на прикладі розрахункових схем
показаний стійкий взаємозв’язок між будовою
річкових систем і параметрами гідрологічного
режиму, весняної повені річок, на території
Подільської височини.
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Бирюков О.В. Взаимосвязь между расчетными характеристиками максимального стока весеннего наводнения и
строением речных систем на примере рек подольской возвышенности. Статья посвящена решению важной научной
проблемы исследования строения, формирования и функционирования речной сети Подольской возвышенности.
Впервые для рек Подольской возвышенности получены зависимости коэффициента структуры, с морфометрическими
показателями.  Выполнен расчет максимального стока весеннего наводнения для рек Подольской возвышенности на
базе формул, редукционной и операторной структур, предложены варианты замены площади водосбора рек в
редукционных формулах на коэффициент структуры
Ключевые слова: речные системы; гидрографические сети; максимальный сток.

Biryukov О.В. The relationship between the calculated maximal flow characteristics of the spring floods and by the
structure of the river systems on the example of the rivers of подольской sublimity. The article is devoted the decision of
important scientific problem of research of structure, forming and functioning of river network of Podol’skoy sublimity. For
the first time for the rivers of Podol’skoy sublimity dependences of coefficient of structure are got, with morph metric
parameters. The calculation of maximal flow of spring flood is executed for the rivers of Podol’skoy sublimity on the base of
formulas, reduction and statement structures, the variants of replacement the area of columbine of the rivers are offered in
reduction formulas on the coefficient of structure.
Key words: river systems; hydrographical networks; maximal flow.
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УДК 551.4+550.8.02

ТРИМІРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕЛИКИХ КРАТЕРІВ МОРЯ ДОЩІВ

Кирилюк С., Галюк М., Клим’юк А.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Розглянуті особливості геологічної будови, віку й геоморфології поверхні окремих ділянок видимої півкулі Місяця.
Створені 3D карти ділянок з великими кратерами Тімохаріс та Ламберт.
Ключові слова: кратер, Місяць, 3D карти.

Вступ. Місяць єдиний природний супутник Землі
і найближче до нас небесне тіло. Незважаючи на
достатню кількість матеріалів стосовно вивчення
природи Місяця, не всім її компонентам приділено
достатньо уваги. Місячна поверхня зберегла риси
первісної будови, тому її досконале вивчення
покращить розуміння еволюції поверхні Землі.

На поверхні Місяця спостерігаємо свідоцтва
бомбардування його поверхні астероїдами,
кометами й метеоритами. Існує близько пів-
мільйона кратерів розміром більше 1 км. Через
відсутність на Місяці атмосфери, води  й значних
тектонічних і геологічних процесів, місячні кратери
практично не піддавалися змінам. Збереглися
навіть стародавні кратери.

Головною особливістю місячної поверхні є її
повільна денудація, яка в окремих місцях протікає
багато мільйонів і навіть мільярди років. Поверхня
не піддається більшості екзогенних впливів, як земна
або марсіанська. Це призводить до її своєрідної
консервації, що дає можливість представити як
виглядала, наприклад, Земля на ранніх етапах свого
формування (пізній гадей (катархей), ранній архей).
Адже деякі ділянки місячної поверхні мають вік,
відповідний названим вище періодам розвитку
Землі, що в кінцевому підсумку дає можливість
провести, з деякою точністю, екстраполювання
стародавньої поверхні Землі.

У попередніх публікаціях автора вже були
закладені теоретичні та методологічні аспекти
екстраполяції різновікової поверхні Землі з
урахуванням місячної, на основі побудови макси-
мальних й мінімальних поверхонь двох планет
(Кирилюк С.М. 2006, 2008, 2009, 2011, 2012).

Актуальним є вивчення розвитку місячної
поверхні в різних геологічних ерах; виявлення й
опис процесів, що відбуваються на його поверхні;
розробка методик ландшафтного картографування
та здійснення самого картографування тощо.

Методи. Побудова моделей кривизни рель-
єфу базується на мірі звивистості ізолінійної моделі
рельєфу. Розрахунок звивистості найкраще вести
за підрахунком площ, що отримуються при
відхиленнях від конкретної ізолінії при проведенні
середньої лінії між крайніми її точками в окресленій

площі. Одним з найкращих методів отримання
значень сум є метод, запропонований Леонардом
Ейлером. Його суть полягає в тому, щоб апрокси-
мувати кінцеву суму інтегралом, і в багатьох
випадках дозволяє отримати наближення з любою
мірою точності.

Для створення тримірної моделі рельєфу
роботу починають у Macromedia Flash, де
створюється векторна ізолінійна модель рельєфу.
Побудована ізолінійна основа гіпсометрично
зафарбовується в кольоровій шкалі HSB. Зафарбо-
вування ведеться з 1% (чорний колір – найнижчі
висоти) до 100% (білий колір – найвищі висоти).
По закінченні гіпсометричного зафарбовування
векторний малюнок (формат .FLA) експортується
у растровий формат (.BMP), після чого робота
продовжується в програмі  Corel Bryce 3D.

Попередні дослідження. Для вивчення
поверхні Місяця було здійснено 65 офіційних
запусків, в т.ч. автоматичних міжпланетних
станцій, які були оснащені посадочними модулями,
самохідними апаратами та пілотованими експеди-
ціями. Серед них колишнім Радянським Союзом
було здійснено 28 запусків, США – 34, Японією –
2, Європейським Союзом – 1.

Вивчення поверхні планет земної групи бере
свій початок близько 360 років до н.е., коли
Аристотель висунув ряд аргументів на користь
уявлення про кулястість Землі, Місяця та інших
небесних тіл. 260 років до н.е. Аристархом
Самоським висловлено ідею, яку було підтримано,
про рух Землі, Місяця та інших небесних тіл.
Важливими датами в вивченні планет Сонячної
системи є 1543 р., коли вийшла в світ книга М.
Коперніка “Про обертання небесних сфер”, в якій
він утвердив геліоцентричну систему світу; 1609
– 1919 рр. Й. Кеплером встановлені основні закони
руху планет навколо Сонця. Але справжній прорив
у вивченні поверхонь, найближчих до Землі, планет
почалося в 1946 році, коли вперше було здійснено
радіолокацію Місяця. 14 вересня 1959 року
радянський космічний апарат “Луна-2” вперше
досяг місячної поверхні, 7 жовтня цього ж року
“Луна-3” облетів навколо Місяця і вперше
сфотографував зворотну сторону планети. 3
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лютого 1965 року “Луна-9” здійснила вперше
м’яку посадку на поверхню Місяця і передала на
Землю телевізійне зображення поверхні. 3 квітня
цього ж року “Луна-10” стає першим штучним
супутником Місяця. 21 липня 1969 року – перший
вихід людей на поверхню Місяця (Н. Армстронг,
Е. Олдрін). 24 вересня 1970 року було здійснено
першу доставку місячного ґрунту “Луна-16”, 17
листопада цього ж року було доставлено на Місяць
самохідний апарат “Луноход-1”.

Ці та подальші дослідження й спостереження
дозволили сформувати потужну емпіричну базу, яка
дозволяє проводити значні за обсягом та глибиною
фізико-географічні аналітичні дослідження.

Виклад основного матеріалу. Територія
дослідження знаходиться на північному-заході
видимої півкулі Місяця. Відносні висоти коли-
ваються в межах 5000 метрів. Південну частину
квадрату займає морська територія, яка складена
з вкритого бороздами матеріалу і депресіями
імбрійської ери. Ця частина досліджуваного
квадрату є досить старою. Територія моря вкрита
численними кратерами Ератосфенської та
Коперніканської ер. На крайньому південному
заході присутні відклади Нектарсько-Імбрійської
системи – утворення Fra-Mauro, що належать до
басейну моря Дощів. Утворення є північними
відрогами системи Карпат. На крайньому
південному сході присутній нерозчленований
матеріал Ератосфенської системи. На північ від
утворення Fra-Mauro поширена невелика ділянка
горбистого морського матеріалу Імбрійської
системи, ймовірно вулканічні потоки. Також на
території моря розташовані численні кратери різних
геологічних систем.

У морі Дощів простягається система неви-
соких «хребтів» та депресій. Основний напрям їх
простягання – з північного заходу на південний схід.
У північно-східній частині є «хребти» із простяган-
ням з північного сходу на південний захід.

На цій території є чотири великі кратери різних
геологічних систем. Досить значну територію
займає кратер Тімохаріс Коперніканської системи.
Він характеризується чіткими елементами
кратерної структури. Горбиста територія оконту-
рює його по периферії від валу грабенів і поступово
переходить в рівнинну морську.  Внутрішні кратерні
схили мають нахил 20-40°. В їх межах поширені
осипи та корінні схили. Днище кратеру гладке або
плоске. По периферії присутній в значних кіль-
костях колювіальний матеріал.  У центральній
частині днища кратеру є псевдоефузивний вулкан,
який утворився під час потужного удару падаючого
тіла. Схили кратеру добре терасовані, просте-
жуються потужні осипні тіла. Територія кратеру

піддавалась повторному бомбардуванню, оскільки
у північно-східній частині кратера знаходиться
менший із простою структурою.

На захід від кратера Тімохаріс розташований
кратер Ламберт Ератосфенської системи, який має
дещо меншу площу, у порівнянні з попереднім.
Здебільшого його будова мало відрізняється від
Тімохаріса. В центральній частині днища Ламберта
розташована центральна гірка. Схили кратеру
добре терасовані, у північній частині вирізняється
потужне осипне тіло.

У центральній та західній частині території
знаходиться молодий кратер Коперніканської
системи Euler.  Як і Тімохаріс,  він характери-
зується чіткою кратерною структурою. У нього
чітко простежуються дві тераси, схили яких
досить стрімкі – 20-40°. Нижня тераса більша  й з
півдня порушена потужним осипним тілом. На
днищі – невеликі пагорби,  які зі сходу й заходу
оточені осипними шлейфами.

Невеликий кратер Коперніканської системи у
центральній частині – Pytheas. Структура кратеру
досить проста. Схили порівняно стрімкі, не порушені
осипами. В межах днища знаходиться центральна
гірка. Територія навколо кратеру неодноразово
піддавалась повторному бомбардуванню.

На території знаходяться два напівзлиті
кратери Draper I та Draper C з простою структу-
рою; кратери неглибокі, у системи Draper є
центральні гірки.

На півночі розташований невеликий кратер
Carlini  Ератосфенської системи. Його структура
проста. Схили терасовані та непорушені. Днище з
центральною гіркою.

Малі кратери розміщені більш-менш рівно-
мірно, але спостерігається їх більша концентрація
у північній та південній частині території.

Загалом південна частина має дещо складні-
шу будову та різноманітніший набір відкладів.

Тримірні моделі кратерів Тімохаріс та
Ламберт й територій, що їх оточують, дозволили
ідентифікувати цілий ряд морфоструктур та
морфоскульптур:

1. Морські кратери – кратери, які розташовані
в межах місячних морів. Як правило, їх багато і
вони невеликі за розміром й молоді.

2. Материкові кратери – кратери, що розташо-
вані за межами місячних морів.

3. Гірські кратери – кратери, які розташовані
в так званих гірських системах.

4. Внутрішньократерні кратери – кратери,
розташовані всередині більшого й давнішого
кратера.

5. Днища кратерів – морфометрично є
плоскими ділянками в центрі кратера й заповнені
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по периферії колювіальними відкладами, які
скотились чи скочуються з внутрішніх кратерних
схилів.

6. Депресивні днища – це частини днища
кратера, які знаходяться на нижчому рівні і не
заповнені колювієм.

7. Схили центральних гірок – знаходяться, як
правило, в центральній частині кратера й утворені
внаслідок сильного удару падаючого тіла, що
спричинив вилив магми на поверхню.

8. Випуклі вершини центральних гірок – це
найвищі точки центральних гірок, які чітко
вирізняються на фоні схилів.

9. Внутрішні кратерні схили – це схили, які
відокремлюють днище кратера від терасованих
схилів.

10. Уступ внутрішньократерної тераси – це
схили, які відокремлюють внутрішні кратерні схили
від першої тераси та кожну наступну внутрішньо-
кратерну терасу від попередньої.

11. Внутрішньократерна тераса – це плоска
ділянка внутрішніх схилів кратерів, які утворились
внаслідок накопичення коллювіального матеріалу,
великих зсувів або попадання в схил кратера
падаючого тіла.

Рис. 1. Тримірна модель кратера Тімохаріс (крупним планом)

12. Напірні вали – це підвищення продовгуватої
форми, які утворились внаслідок удару падаючого тіла.

13. Схили напірних валів – це досить круті
ділянки, по яких скочується вище розташований
матеріал.

14. Випуклі вершини напірних валів – це різко
припідняті частини напірних валів.

15. Зовнішні кратерні схили – це схили, які
з’єднують внутрішні терасовані схили кратера зі
схилами напірних валів. У порівнянні з внутрішніми
– мають набагато меншу крутизну, але показники
кривизни значно вищі.

16. Міжкратерні сідловини – прогини морської
чи материкової поверхні, утворені між структурами
двох сусідніх кратерів.

17. Випуклі кратерні шлейфи – це горбиста
територія, яка обрамляє кратер.

18. Увігнуті кратерні шлейфи – це вирівняна
поверхня, яка оконтурює кратер.

19. Осипні депресії – увігнуті ділянки утворені
зсувами та осипами.

20. Дрібні кратери – це невеликі кратери, які
не володіють системою терас.

21. Уступи морських басейнів – це перехідні
території від морських басейнів до материкових
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Рис. 2. Тримірна модель кратера Ламберт (крупним планом)

підвищень. Являють собою залишки внутрішніх
кратерних схилів, що утворилися в ранню історію
Місяця і були утворені падінням надвеликих
астероїдів.

22. Морські гряди – мають витягнуті форми
й утворилися внаслідок неоднорідного розподілу
лави при виливах на поверхню.

23. Випуклі ділянки морської поверхні –
позитивні форми рельєфу на фоні морських рівнин.

24. Увігнуті ділянки морської поверхні –
від’ємні форми рельєфу на фоні морських рівнин.

25. Вулканічні утворення – підвищення
морської поверхні, спричинені ендогенними
процесами в надрах Місяця. Як правило, мають
форму ефузивів.

26. Синус – частини напірних валів давніх
кратерів; інші елементи заповнено морськими
відкладами – лавами.

27. Тріщина термічного вивітрювання – вузька
продовгувата форма рельєфу, яка утворилася
внаслідок термічного вивітрювання з подальшим
зміщенням великих мас реголіту. Як правило,
мають незначні розміри.

28. Зсуви.
29. Гірські системи – це сукупність хребтів,

які являють собою залишки давніх мегавалів.
30. Конуси – це відклади, утворені під дією

гравітації. Мають вигляд конусу.
31. Материкова поверхня – це височини з

хаотичним рельєфом та густою мережею дрібних
кратерів.

32.  Випуклі ділянки материкової поверхні –
це яскраво виражені в рельєфі підвищення
материкової поверхні.

33. Увігнуті ділянки материкової поверхні – це
яскраво виражені у рельєфі западини, які не
пов’язані з ударами метеоритів.

34. Фосси (борозни) – це довгі та вузькі
неглибокі впадини (лише на Місяці). Називають
за назвам найближчих кратерів. Здебільшого
мають тектонічне походження.

35. Рими (тріщина) – це довгі та досить широкі
неглибокі впадини. Здебільшого мають тектонічне
походження.

Висновки. Методику апробовано на двох
ділянках видимої півкулі Місяця з великими
кратерами Тімохаріс та Ламберт. Отримані
тримірні моделі показали ефективність застосу-
вання такого підходу для отримання тримірних
моделей рельєфу та їх придатності щодо створення
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геоморфологічних і ландшафтних карт регіонів, що
неможливо спостерігати “власними очима”.

Детальний аналіз тримірних моделей та
ортофотопланів регіонів видимої півкулі Місяця з
великими кратерами Тімохаріс та Ламберт
дозволив попередньо виділити 35 морфоструктур
та морфоскульптур, які стануть основою для
побудови детальної ландшафтної карти цих
територій.

Під час вивчення регіонів з великими кратера-
ми Тімохаріс та Ламберт було виявлено відмінні
від земних системи ландшафтної структури та
провідні ландшафтні чинники, кількість яких не є
тотожною порівняно з Землею, й якість яких
відмінна від земних. Така відмінність змушує
шукати нові підходи та методики щодо ланд-
шафтного картографування цих територій та
сприяти формуванню «нового розділу» в ланд-
шафтознавстві.
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особенности геологического строения, возраста и геоморфологии поверхности отдельных участков видимого
полушария Луны. Составлены 3D карты участка больших кратеров Тимохарис и Ламберт.
Ключевые слова: кратер, Луна, 3D карты.

Kyryliuk S., Galuk M., Klym’uk A. 3-D modeling of big craters of Mare Imbrium. The features of geological structure, age
and geomorphology of surface of separate areas of visible hemisphere of Moon are considered. The 3D-cards of big craters
area are made for Timocharis and Lambert.
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УДК 556.5+504.058

АНТРОПОГЕНЕЗ ДЕЯКИХ БАСЕЙНОВИХ СИСТЕМ ВЕРХНЬОГО ПРУТУ
ТА РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З НИМ

Кирилюк О.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Розраховано коефіцієнти трансформації річкових басейнів, комплексний індекс стану поверхні водозбору та показник
природної захищеності території, які підтвердили обрання басейнової системи Виженки як референційної стосовно
басейнових систем Гукова, Дерелую, Мольниці Г., Пістиньки.
Ключові слова: антропогенез, басейнова система, ризик.

Будь-яка територія залежно від особливостей
своїх природних умов має свою межу прояву
екологічних ризиків. Суть поняття "ризик" включає
небезпеку як несприятливий чинник дії на систему
і уразливість системи до дії цього фактору,
об'єктами дії ризику є системи (як басейнові
вцілому, так і система водного потоку, ландшафтна,
соціально-економічна).

Об'єктами дослідження є басейни Верхнього
Пруту, а саме - Пістинька та Виженка у гірській
частині, Дерелуй - на передгір'ї, Мольниця Г. та
Гуків - на рівнинній території (Табл.1).

Для оцінки ризику у басейновій системі
використовуємо показник природної захищеності
території Кп.з., який чим ближчий до 1, тим менша
структурно-функціональна порушеність природної
системи діяльністю людини, який вираховується
відношенням площі середовищетвірних ландшафтів
до площі усієї території. Відповідно до розрахованих
показників Кп.з. виконана характеристика категорій
ризиків для досліджуваних річкових басейнів (Табл.
2). На території, що вивчається, поширені наступні
види антропогенезу ландшафтів: створення
урболандшафтів, сільськогосподарське виробниц-
тво, лісове господарство, рекреаційна діяльність,
створення і експлуатація мобільних об'єктів. Міра
антропогенезу і показники еколого-господарського
балансу змінюється по виділених районах (Рис. 1).
Всього проаналізована і оцінена дія шести
екологічних ризиків територіальних систем заплави:
зміна якості води і розробка руслових кар'єрів як
ризики системи водного потоку, антропогенез
ландшафтів як ризик ландшафтної системи та
повінь, підтоплення і руйнування берегів як ризик
соціально-екологічної системи [1].

Категорія "норма" відповідає стану системи,
коли всі зовнішні збурення компенсуються
механізмами стабілізації системи.

Категорія "підсилення ризику" відповідає
нестійкому стану системи, при якому на нейтралі-
зацію небезпеки задіяні усі внутрішні резерви
системи. Оскільки ресурси системи обмежені, вона
не може довго знаходиться в цьому стані (без

залучення ресурсів ззовні) і в природному ході
неминуче перейде на наступну сходинку (при
збереженні негативної дії) або повернеться на
попередню (при знятті дії).

Категорія "кризова ситуація" відповідає
системі зміненого режиму функціонування і
руйнування структури, але ці зміни носять
зворотний характер і при знятті впливу система
здатна повернутися в нормальний стан.

Категорія "надзвичайна ситуація" - система
відчуває незворотні зміни своєї структури і
функціонування, які в природному ході призведуть
до її загибелі й заміни на іншу систему, що більше
відповідає зміненим умовам середовища

Розраховано комплексний індекс стану
поверхні водозбору (Табл. 2). за формулою:
Ке=СУМААнтр.фактори/ (СУМАПрир.фактори +
СУМАФактори упр.), де СУМААнтр.фактори -
сукупність усіх антропогенних чинників впливу,
СУМАПрир.фактори - сукупність усіх природних
чинників, СУМАФактори упр. - наявність управлін-
ських чинників (заповідні, буферні території,
ефективність очищення стічних вод тощо).
Найбільше значення спостерігаємо для басейну
річки Дерелуй, де можна говорити про деградацію
природного буфера - залісення, залуження тощо,
при значному розорюванні поверхні водозбору та
демографічному навантаженні поряд з відстаю-
чими та нездійсненими у повному обсязі ком-
пенсаційними заходами, недостатньому запо-
віданні збережених природоохоронних, резервних
та відновлених територій. Індекс Ке у деякій мірі
повторює показник природної захищеності
території басейнової системи - Кп.з. (Табл. 2) [2].

Обрання басейнової системи Виженки у якості
контролю підтверджується як комплексним
індексом стану водозбору, так і показником
природної захищеності території (значення менші,
ніж у басейнової системи Пістиньки, оскільки
комплексний індекс наближається до нуля).

Чим ближчим до 1 є значення, тим зрівно-
важенішою почуває себе система і є менш
сприйнятливою до дії чинників, що несуть у собі
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Рис. 1. Розподіл категорій ризиків по басейнам Гукова (а), Дерелую (б), Виженки (в), Пістиньки (г)
та Мольниці Г. (д)

екологічний ризик. З огляду на вище вказані
дослідження можна запропонувати формулу для
визначення гідроекологічного протистояння
чинникам антропогенної дії: W=(1/?n)*100%, де ?n
- сума стрес-чинників річкового басейну. Так, для
басейну річки Виженки та Пістиньки W=10%, для
басейнів Гукова, Дерелую та Мольниці Г. - по 5%
(тобто суббасейни Вижени та Пістиньки вдвічі
стійкіші до проявів антропогенного впливу). Оцінка
прояву гідроекологічної небезпеки, створення
гідроекологічного ризику включена до раніше
запропонованого та апробованого Алгоритму
еколого-гідроморфологічної оцінки басейну річки
для цілей сталого розвитку. У ньому вона
оцінюється за наступною 5-бальною шкалою: 1б.
- високий ступінь, 2б. - підвищений ступінь, 3б. -
помірний ступінь, 4б. - слабкий ступінь, 5б. -
відсутній прояв гідроекологічної небезпеки [3].

Висновки. Проблема визначення гідро-
екологічної небезпеки, факторів, що піддають
басейнові системи гідроекологічним ризикам, є
актуальною і значимою, оскільки безпосередньо
стосується людей та їх життєдіяльності, і
взаємного впливу системи "Людина - Річка".
Виконана робота показала, що ситуація у суб-
басейні Виженки є найбільш оптимальною, тією,
що відповідає референтним умовах (згідно
обрахованих показників стан системи характери-
зується як "добрий" та той, що відповідає нормі).
Дещо гіршою є стан Гуківської басейнової системи
- задовільний стан та підсилення ризику прояву
гідроекологічних небезпек, для суббасейну
Дерелую - задовільний стан та "кризова ситуація",
для басейнової системи Пістиньки - добрий стан
та норма, для суббасейну Мольниці Г. - задовільний
стан та кризова ситуація. (причому при порівнянні
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Таблиця 1

Узагальнені дані по досліджуваних річкових системах

 Характеристика Пістинька  Виженка Дерелуй Мольниця 
Г. 

Гуків 

1 Порядок водозбору ІІІ ІV ІІІ ІІІ ІІІ 
2 Типологія річок 

згідно ВРД ЄС 
середня 

річка 
мала річка середня річка середня 

річка 
середня 

річка 
 Типологія річок 

згідно Водного 
Кодексу України 

мала річка мала річка мала річка мала річка мала річка 

3 Середня висота 
водозбору, м 

590,3 622,8 287,7 228,0 239,2 

4 Гіпсометричний 
тип водозбору 
згідно ВРД ЄС 

середньогір
на 

середньогірна височинна височинна височинна 

5 Середній похил 
водозбору, ° 

9,77 15,79 4,94 4,8 3,16 

6 Середня густота 
річкової мережі, 
км/км2 

1,78 1,82 1,13 1,1 1,11 

7 Звивистість 
головної річки 

1,4 1,33 1,55 1,64 1,21 

8 Середній похил 
головної річки, м/км 

17,68  32,81 7,37 11,44 8,9 

9 Лісистість 
водозбору, % 

57,56 77,12 31,74 17,64 25,93 

10 Урбанізованість 
водозбору, % 

2,21 0,742 9,441 6,211 8,720 

11 Озерніть водозбору, 
% 

0,096 0,000 0,258 0,173 0,774 

 Таблиця 2
Розраховані значення комплексного індексу стану водозбору та показника природної захищеності території

 (узагальнене значення по кожному суббасейну)

Комплексний індекс стану водозбору Показник природної захищеності 
території 

Суббасейн 

Значення Характеристика Значення 
 

Характеристика 
 

р. Виженки 
(контроль) 

0,28 стан добрий 0,81 норма 

р. Гуків 0,9 стан задовільний 0,51 підсилення ризику 
р. Дерелуй 1,2 стан задовільний 0,37 кризова ситуація 

р. Пістинька 0,47 стан добрий 0,83 норма 
р. Мольниця Г. 7,7 стан задовільний 

(близький до 
перехідного) 

0,29 кризова ситуація 
(близька до 

надзвичайної ситуації) 
Оптимальне 

значення менше 0,5 стан добрий 1 норма 

 
з Дерелуйською басейновою системою тут
ситуація гірша, оскільки практично балансує на
межі з критичними).
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УДК 556.53

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРОСТОРОВА СИНХРОННІСТЬ
БАГАТОРІЧНИХ ЦИКЛІЧНИХ КОЛИВАНЬ ВОДНОГО СТОКУ

РІЧОК УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Лук’янець О.І., Камінська Т.П.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Проведена оцінка часових рядів водного стоку для басейнів річок Тиса, Дністер та Прут зі застосуванням двох методів
статистичного аналізу – кореляційного та спектрального, методична база яких ґрунтується на статистичних прийомах
узагальнення, систематизації вихідних даних, способах оцінки часових випадкових сукупностей стокових характеристик,
методах аналізу мінливості часових рядів та вияву її структури.
Ключові слова: річка; стік води; випадкова функція; автокорелограма; спектрограма; циклічність; просторова
синхронність.

Вступ. Знання особливостей циклічності в
коливаннях річкового стоку, тривалості і характеру
чергування маловодних і багатоводних періодів в
тих чи інших річкових басейнах, а тим більше їх
передбачення, може надати неоціненну допомогу
при плануванні та раціональному використанні
водних ресурсів, підвищенні ефективності експлу-
атації гідроенергетичних, меліоративних та інших
водогосподарських споруд. Інтерес до вивчення
багаторічних циклічних коливань річкового стоку,
як і закономірностей коливань обумовлюючих його
факторів, у сучасний період особливо зріс у зв’язку з
використанням їх в довгострокових прогнозах [5, 10].

Вихідні передумови. Займаючись гідро-
логічними розрахунками та прогнозами, необхідно
уявляти, яка математична модель використо-
вується для опису ймовірнісної структури
гідрологічного ряду. В якості такої моделі
використовується модель випадкової величини.
Для опису часових послідовностей використо-
вується апарат теорії випадкових процесів
(функцій), яка вивчає закономірності випадкових
явищ в динаміці їх розвитку. Поняття випадкової
функції представляє собою узагальнене поняття
випадкової величини. Дійсно, випадкова величина
в процесі дослідження приймає одне, заздалегідь
невідоме значення. Такі випадкові величини
формуються, якщо комплекс умов, який породжує
їх, залишається постійним. В гідрологічних
дослідженнях зазвичай цей комплекс умов
змінюється, що приводить до зміни випадкової
величини в процесі дослідів. Наприклад, річковий
стік води протягом одного року. Очевидно, що
фактори, які впливають на стік в зимовий, весняний
і літній періоди, будуть різними. Ці відмінності
призводять до того, що гідрограф стоку, пред-
ставляючи собою одну реалізацію випадкової
функції, має певні закономірності в часі. Уявимо,
що комплекс умов стоку змінюється в часі
однаковим чином від одного року до іншого. Тоді
таких реалізацій випадкової функції може бути

достатньо багато. Сукупність цих реалізацій й
утворює випадкову функцію [9, 12].

Більшість гідрологічних процесів є процесами
з безперервними станами і безперервним часом.
Наприклад, витрата води може змінюватися в
будь-який момент часу і приймати будь-які
значення з деякого інтервалу, межі якого залежать
від розмірів річки і кліматичних особливостей
регіону. При цьому треба враховувати, що на
практиці витрати води осереднюють за деякий
інтервал часу (рік, теплий і холодний періоди,
місяць, добу тощо). Вводячи крок дискретності
за часом, замінюємо процес з безперервним часом
на процес з дискретним часом. При цьому процес
залишається безперервним за станами. Таким
чином, при дослідженні гідрологічних процесів
найчастіше використовується модель випадкового
процесу з дискретним часом і безперервними
станами [14].

Аналіз попередніх досліджень. Вивченням
багаторічних коливань річкового стоку, в основ-
ному річних його величин, займалися багато
вчених. Значна частина досліджень присвячена
виявленню фізичної природи циклічності річкового
стоку, застосуванню різноманітних методів аналізу
його мінливості і математичних моделей для опису
структури часових рядів. Добре відомі роботи в
цьому напрямку Б. Д. Зайкова, Л. К. Давидова, П.
С. Кузіна, В. Г. Андреянова, К. П. Воскре-
сенського, Н. В. Сомова, А. В. Шнітнікова, И. П.
Дружиніна, Г. П. Калініна, А. В. Рождественського,
Н. П. Смірнова, М. М. Сосєдка та ін. [1-4, 6, 8, 10-
12]. Позитивні результати отримані Ю. А.
Алехіним, який вперше застосував апарат теорії
випадкових функцій для розробки екстраполя-
ційного (динаміко-статистичного) методу над-
довготривалих прогнозів середнього річного стоку
ряду річок та інших природних макропроцесів [1-
3]. Наявність внутрішньорядного зв’язку в рядах
річного стоку вперше було відмічено П.А.
Юхимовичем [12], який розрахував для ряду

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


19Випуск 744-745. Географія

створів коефіцієнти автокореляції зі здвигом у часі
t =1, 2, 3 років. Далі в більш повній формі зі здвигом
t =30 років представлялися у вигляді емпіричних
автокореляційних функцій, які застосовувались й
І.П. Дружиніним [8] для виявлення циклічних
коливань річкового стоку.

Постановка завдання. Під циклічними
коливаннями (циклічністю) розуміється мінливість
величин часових рядів, яка має різну ступінь
регулярності, при умові існування математичних
сподівань параметрів цих коливань [12, 14].

Необхідно підкреслити особливу важливість
аналізу часової мінливості стоку води карпатських
річок, по-перше, вони найбільш багатоводні з річок
України, по-друге, часті паводки, як у теплий, так
і в холодний періоди року, приймають тут нерідко
катастрофічний характер, що вимагає знання
частоти та періодичності їх формування [7, 13].

Основними завданням дослідження є:
дослідити циклічність коливань стоку води річок
Карпатського регіону за результатами аналізу
автокореляційних функцій та функцій спектральної
щільності; узагальнити отримані результати про
тривалість та стабільність циклів в часових
послідовностях характеристик стоку води на
річках Карпат; проаналізувати просторову
синхронність водності в Карпатському регіоні.

Об’єкт та вихідні матеріали дослідження.
Об’єктом дослідження є водний стік річок басейнів
Українських Карпат. При виконанні роботи було
сформовано банк даних середньомісячних та
максимальних витрат води річок по гідрологічним
постам: р. Тиса – смт Вилок за період спосте-
режень з 1935 по 2010 рр.; р. Тиса – м. Вашарошна-
мень, 1883-2010 рр.; р. Дністер – м. Заліщики, 1882-
2010 рр.; р. Прут – м. Чернівці, 1895-2010 рр.
(табл. 1).

Для кожного гідрологічного поста сформовані
по 4 вибіркові сукупності, а саме: 1) середні
витрати води за теплий період року та 2) за
холодний період, 3) середньорічні витрати води, 4)
максимальні за рік витрати води.

На р. Тисі взято два гідрологічних створи,
тому що довжина часових послідовностей різнить
за кількістю (див. табл. 1), тому для обґрунтування
достовірності і стійкості статистичних характе-
ристик циклічних коливань необхідно наявність
показових вибірок. Природно, що за довжиною р.
Тиса у гідрологічних створах Вилок та Вашаро-
шнамень, спостерігається синхронність стоку, про
що свідчить встановлений кореляційний зв’язок
середньорічних витрат води двох постів (коефіцієнт
кореляції  r=0,83) (рис.1).

При дослідженні структури багаторічних
коливань стоку води річок Карпат було враховано

Рис. 1. Залежність  середньорічних витрат води
р. Тиса – Вилок та р. Тиса -Вашарошнамень

наступні обставини. Як відомо, циркуляційні макро-
та мікропроцеси в атмосфері загострюються в
гірських районах, де більш чітко позначається
вплив рельєфу на випадіння й загальну кількість
річних опадів, їх сезонний розподіл, за теплий та
холодний період року, а також зливових опадів, де
орографія сприяє їх посиленню. Ці явища відмі-
чаються в Закарпатті і Прикарпатті. Тому, якщо
циклічність великомасштабних процесів існує, вона
закономірна і виходить за межі чисто випадкового
походження, то її виявити краще через річковий
стік чи опади саме на гірській території. На рівнині
при тих же синоптичних ситуаціях зливи мають
більш локальний характер.

Більшого успіху у вивченні циклічності можна
досягти, якщо розглядати часові ряди явищ
великого масштабу, тобто осереднені за площею
опади або стік води з великих басейнів з
однорідним режимом зволоження, на котрі не
здійснюють помітного впливу випадкові фактори і
місцеві умови. Саме стік води в замикаючому
створі є інтегральною характеристикою зволо-
ження басейну, яка згладжує випадковості у її
режимі на невеликих площах.

Методика досліджень. Для з’ясування в
більш загальному вигляді закономірностей,
властивих часовим сукупностям гідрологічних
спостережень, використовуються методи кореля-
ційного і спектрального аналізів, згладжування
гідрологічних даних (математична фільтрація),
методи розкладання рядів спостережуваних
величин на гармонійні складові, різницевих
інтегральних кривих і деякі інші. [4, 5, 12, 14].

У основу даного дослідження часової структу-
ри багаторічних коливань послідовностей стоку
річок Карпат (Тиси, Дністра, Пруту) застосовано
два метода аналізу – кореляційний та спектральний,
виходячи з наступних міркувань. Незважаючи на
те, що ці методи призначені для дослідження однієї
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Таблиця 1

Відомості про наявність даних за стоком води
 

Річка - пункт Показники стоку води Роки 
Середня витрата за холодний період (QСЕР. ХП) 1935-2010 

Середня витрата за теплий період (QСЕР. ТП) 1935-2010 
Середньорічна витрата (QСЕР. РІК) 1935-2010 

Тиса – 
смт Вилок 

Максимальна витрата за рік (QМАКС) 1954-2010 
Середня витрата за холодний період (QСЕР. ХП) 1883-2000 

Середня витрата за теплий період (QСЕР. ТП) 1883-2000 
Середньорічна витрата (QСЕР. РІК) 1883-2009 

Тиса – 
м. Ваша-

рошнамень 
Максимальна витрата за рік (QМАКС) 1884-2010 

Середня витрата за холодний період (QСЕР. ХП) 1882-2010 
Середня витрата за теплий період (QСЕР. ТП) 1882-2010 

Середньорічна витрата (QСЕР. РІК) 1882-2010 
Дністер – 

м. Заліщики 
Максимальна витрата за рік (QМАКС) 1895-2010 

Середня витрата за холодний період (QСЕР. ХП) 1895-2010 
Середня витрата води за теплий період   (QСЕР. ТП) 1895-2010 

Середньорічна витрата (QСЕР. РІК) 1895-2010 
Прут – 

м. Чернівці 
Максимальна витрата за рік (QМАКС) 1946-2010 

цілі, вони не еквівалентні відносно виявлення різних
сторін процесу. Перевага спектральних функцій в
тому, що вони дають більш наочне уявлення про
структурні складові часового ряду і дозволяють
краще їх виявити і оцінити. В той же час за
допомогою автокореляційних функцій добре
простежуються багаторазова повторюваність
циклів, їх редукція та інше. Ці методи дають
можливість описати природні процеси і, таким
чином, виявити стохастичні закономірності в
часових рядах і отримати характеристики
мінливості випадкової величини в часі [12, 14].

Автокореляційна функція R(t) характеризує
тісноту зв’язку між членами одного часового ряду
x(t) і представляє собою послідовність коефіцієнтів
лінійної кореляції, обрахованих з різними вели-
чинами зсуву t  по осі часу. Оскільки розглядаємо
окремі вибірки кінцевої довжини, то часовий
параметр t  має кінцевий і дискретний інтервал
значень, t=1, 2,…,N, де N - об’єм вибірки.
Враховуючи, що ряди однорідні в часі, тобто

,)()( xtxtx  

    xtxtx   )()(

і переходячи до порядкових номерів і-тої послідов-
ності, отримаємо формулу для розрахунку
автокореляційної функції:

2)(
))((
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x

ii
x N

xxxx
R


 




                                                                                (1)

де t= 1, 2,…,m; i=1,.2,…,N-t, а

  2
1

2 )(1 xx
Nx Ni ,...,2,1                                       ;                                        (2)

Ступінь тісноти лінійних зв’язків двох
сукупностей x i y об’ємом N  характеризується
коефіцієнтом кореляції

yx

ii
xy N

yyxx
r


 


))((

Ni ,...,2,1                                                       ;                                  (3)

При нелінійних залежностях для цієї харак-
теристики використовується кореляційне відно-
шення

5,0
2

2

/ )1(
y

p
xyP




                                                                          (4)

де s 2у – повна дисперсія N елементів ряду у;
s 2р  - дисперсія значень у відносно лінії регресії.

Для оцінки статистичної достовірності
(надійності) отриманих за формулами (1), (3) і (4)
результатів розрахунку застосовані загально-
прийняті вирази, котрі враховують r  у вигляді
середньоквадратичних s та ймовірних Е значень
випадкової похибки:

а)  для коефіцієнтів лінійної кореляції r

1
1 2





N

r
r rrE 674,0                   ;                                            (5)

б) для кореляційних відношень r
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1
1 2





N


   674,0E                         ;                                            (6)

Для судження про статистичну значущість
ординат автокореляційної функції встановлювалися
довірчі межі  ДМR(t)  95%-вої забезпеченості
(згідно з пропозицією Андерсона) за формулою

1
)2(64,11%95

5,0

)( 






N

NДМ tR

.,...,2,1 m

                                                                    ;

                                                                               (7)

Метод спектрального аналізу стаціонарних
випадкових функцій дозволяє розкласти дисперсію
функції x(t) на її компоненти за різними круговими
частотами w 2р/T. Таким чином описується вклад
окремих коливань з різними періодами у спільну
мінливість елементів даного процесу у вигляді
спектральної функції Sx(w), для отримання якої
використовується зв’язок між спектром частот
випадкової і автокореляційної функції. Sx(w)
виражається через Rx(t) за допомогою косинус-
перетворювача Фурьє:




 dRS xx cos)(2)(
0


                                                                               (8)

При цьому площа на спектрограмі, відокрем-
лена кривою Sx(w )і віссю абсцис, буде дорівню-
вати одиниці

1)(
0




 dSx

Статистична значущість результатів спект-
рального аналізу оцінювалась шляхом порівняння
отриманої величини спектра Sx(w) з рівнями 95 і
99%-ї забезпеченості середнього рівня, прийняти-
ми за довірчі межі ДМS(w), вважаючи що оцінки
середнього рівня спектра повинні розподілятися
відповідно c-квадрат-розподілу, яке ділиться на
число ступенів вільності, тобто c2/n. Тут

5,0/2  mn                                                                                (9)

де N – об’єм вибірки; tm – максимальний зсув
кореляційної функції.

Співвідношення  /%95
2  /%99

2

можна отримати за таблицями Холда. Середній
50%-вий рівень )(%50

2                                    - це середня величина
всіх спектральних оцінок в інтервалі авто-
кореляційної функції ряду від 1 до m. I далі,
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Розраховане при тій чи іншій частоті значення
Sx(w) вважається достовірним, якщо воно
перевищує прийняті ДМS(w), а це свідчить про
існування виявленої в цьому інтервалі частоти
циклічності.

Для вибору максимального зсуву авто-
кореляційної функції m пропонуються різні
співвідношення від m - 0,1N до m=0,5ч0,7 N.
Завдання оптимального значення m являється
досить суттєвим для аналізу. З формули (1) видно,
що зі збільшенням зсуву  в часі t  від 0  до m  при
обрахунку Rx(t) , будуть використовуватися все
менші об’єми вихідних даних, тобто властивості
цього ряду будуть відображуватися з великими
похибками. Але при малому m неможливо
кількісно оцінити коливання за довгий період,
достатньо повно прослідкувати стійкість циклів і
отримати чіткий детальний спектр, хоча статис-
тична надійність оцінок функції, буде високою (у
випадку достатньо довгої вибірки).

Результати та їх обговорення. На основі
кореляційного аналізу з’ясувалося, що в структурі
часових рядів стоку води в басейнах річок Тиси,
Дністра та Пруту чітко проявляється цикли з 7 та 29
років з високою ступеню достовірності. Цикли
тривалості 14, 21, 28, в дійсності не є самостійними,
а утворилися шляхом об’єднання декількох 7 річних
циклів. Вони лише свідчать про стійкість і строгу
повторюваність основного циклу. Цикли співпадають
у середньому річному стоці, за холодний та теплий
період року, а у максимальних витратах води чітко
вираженого циклу (циклів) немає.

Спектральний аналіз показав нестійкість
періодів в 3-4 роки, не виявляючи подібної нестабіль-
ності в діапазоні 6-8 років; тут досить чітко
вимальовується 5-ти та 7-ми річні цикли, які
проявляються на всіх розглянутих спектрах, причому
вони більш стійкіші і краще виражені, ніж інші.

На основі кореляційного і спектрального
аналізів у багаторічних коливаннях річкового стоку
води Українських Карпат виявлено стійкі циклічні
складові, які виходять за межі випадкового
походження (табл. 2).

Порівнюючи їх результати, можна відмітити
наступне: крім вище зазначеного, в окремих
випадках на спектрах щільності частот виявля-
ються і циклічності з іншими періодами (9-10, 12-
14, 14-15 років), але в основному вони менш
значущі. Скоріше всього, ці ритми виявляються за
рахунок випадкового поєднання 7-річних і 3-4 та
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Таблиця 2

Узагальнені дані за автокореляційним і спектральним аналізом про тривалість циклів в часових послідовностях
характеристик стоку води на річках Українських Карпат

 

Тривалість циклів (кількість років) 
Річка - створ стоку води за 

рік 
стоку води за 
теплий період 

стоку води за 
холодний період 

максимальні за 
рік витрати води 

Тиса-Вилок 4, 30 3-5 6-8 7, 14-15 
Тиса-Вашарошнамень 4, 29 4,29 4, 29 6-8 

Дністер-Заліщики 4-5, 7, 29 5, 7, 9, 29 4-5, 29 5-7, 12 
Прут-Чернівці 3-5, 7, 14 4, 7 3-4, 7 29-31 5-7, 26 

5-ти річних циклічностей. Поєднання циклічних
коливань стоку води за холодний і теплий періоди
призводить до посилення в коливаннях річкового
стоку складових з періодами 26-30 років, висока
достовірність яких свідчить про стабільну
повторюваність періодів високої та низької
водності.

Для виявлення просторової синхронності
водності на річках Карпат в якості показника
подібності внутрішньої структури рядів застосо-
вані коефіцієнти кореляції r – між часовими
послідовностями досліджуваних характеристик
стоку та між автокореляційними функціями
сусідніх басейнів річок Карпат. Щодо кореляції між
часовими послідовностями досліджуваних
характеристик стоку сусідніх басейнів річок
Карпат, можна відслідкувати добру тісноту зв’язку
і відмітити досить добрий зв’язок середньорічних
та середніх витрат води за теплий період на всіх
об’єктах (табл. 3).

Кореляція у стоці за холодний період року
низька, що можна пояснити певною різницею у
кліматичних умовах в цей період року. Зовсім
відсутній зв’язок у максимальних витратах води,
тому що в межах басейнів річок Дністра та Пруту
особливо інтенсивні дощі спостерігаються влітку
під час переміщення холодних фронтів з  північного-
заходу та півночі. Для басейна р. Тиса харак-
терними є паводки змішаного походження в
холодний період року.

Коефіцієнти кореляції автокореляційних функцій
для середньорічного стоку сусідніх басейнів
Карпат (табл. 4) змінюються в межах 0,29/0,75.
Враховуючи випадкові похибки ± уr додаткових
ймовірних значень, ці межі можуть скласти 0,46/
0,83.

На рисунку 2 подано суміщені корелограми
середньорічних витрат води для річок Тиса,
Дністер і Прут. Можна констатувати, що ряди
характеристик стоку досліджуваних басейнів
подібні за структурою і їм властива спільна
закономірність  стохастичних зв’язків і циклічних
коливань.

Рис. 2.  Суміщені корелограми середньорічних витрат
води для річок Тиса, Дністер і Прут

Висновки та проблемні питання. Узагаль-
нення результатів кореляційного і спектрального
аналізів у багаторічних коливаннях річкового стоку
води Українських Карпат показало стійкі циклічні
складові з періодами 3-5 і 6-8 років, які виходять
за межі випадкового походження. Про стабільну
повторюваність періодів високої та низької водності
свідчить висока достовірність циклів із періодами
29 років. Доведено, що виявлені особливості в
структурі часових послідовностей характеристик
стоку води можна кваліфікувати як циклічності.

Кореляції між часовими послідовностями
досліджуваних характеристик стоку сусідніх
басейнів Карпат та їх автокореційними функціями
показали, що ряди характеристик водного стоку
річок подібні за структурою, їм властива просто-
рова синхронність та спільна закономірність
стохастичних зв’язків і циклічних коливань.

Не ставилась задача відшукати зовнішні
причини впливу на багаторічні коливання річкового
стоку. Але відому цікавість можна представити
співставленням отриманих результатів аналізу з
аналогічними закономірностями, що є харак-
терними для інших геофізичних процесів. Наприк-
лад, відмічають стійкі коливання термічного стану
океанічних вод з періодами 3-4 та 7 років. Зокрема,
довгоперіодичні ритмічні явища спостерігаються
в системі Гольфстріму, непрямим показником яких
слугує температура поверхні вод Північної
Атлантики [2, 5, 8, 11]. Також, висока достовірність
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Таблиця 3

Тіснота зв’язку часових послідовностей характеристик стоку води сусідніх басейнів річок Карпат
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Характеристика стоку води 

Коефіцієнти кореляції r 

Середня витрата за холодний період (QСЕР. ХП) 0,05 -0,003 0,46 0,19 0,09 -0,004 

Середня витрата за теплий період (QСЕР. ТП) 0,90 0,76 0,72 0,75 0,58 0,73 

Середньорічна витрата (QСЕР. РІК) 0,83 0,68 0,57 0,72 0,81 0,71 
Максимальна витрата (QМАКС) -0,15 -0,01 0,05 0,18 -0,12 0,02 

 

Таблиця 4
Оцінка кореляції rR(ф) автокореляційних функцій часових послідовностей характеристик стоку води

сусідніх басейнів річок Карпат та ймовірні значення випадкових похибок  ± у  їх визначення

Вашарошнамень-Заліщики Вашарошнамень-
Чернівці Заліщики-Чернівці Коефіцієнти кореляції  

автокореляційних функцій 
часових послідовностей  )(Rr  ±σr )(Rr  ±σr )(Rr  ±σr 
Середня витрата води за 

холодний період (QСЕР. ХП) 0,45 0,15 0,21 0,18 0,71 0,09 

Середня витрата води за 
теплий період (QСЕР. ТП) 0,62 0,11 0,33 0,16 0,41 0,15 

Середньорічна витрата води 
(QСЕР. РІК) 0,75 0,08 0,29 0,17 0,45 0,15 

Максимальна витрата води за 
рік (QМАКС) 0,12 0,18 -0,08 0,18 0,09 0,18 

 
циклів із періодами 209 років, які отримано за спект-
рограмами, співпадає з циклічними квазідво-
віковими варіаціями світності Сонця.
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ПРОСТОРОВА МІНЛИВІСТЬ ПАРАМЕТРІВ СТОКОУТВОРЕННЯ
МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЛАНДШАФТНИХ УМОВ

Москаленко С.О.
Український гідрометеорологічний інститут, м. Київ

Для вирішення і виконання основних завдань дослідження використовувалася математична модель формування
дощових паводків ДОЩ-3, яка  успішно використовується  для вивчення процесів дощового стоку, розрахунку та
прогнозу паводків на рівнинних, передгірних та гірських річках. На основі моделі отримано для водозборів названих
районів залежності оптимальних параметрів моделі з їх орографічними і ландшафтними характеристиками: площею,
середнім ухилом, середньою висотою водозбору і ступенем покриття лісом. Таким чином, параметри моделі
узагальнено і вони склали розділ інформаційної бази для моделювання процесів дощового стоку.
Ключові слова: модель дощового стоку; параметри; моделювання; прогноз; ландшафтні умови водозборів.

Вступ. Для розвитку теоретичної гідрології
та вирішення практичних завдань розрахунку і
прогнозу режиму стоку води річок і його харак-
теристик з успіхом застосовується математичне
моделювання процесів формування річкового
стоку. Перспективи моделювання - це перспективи
гідрології в цілому. Його майбутнє пов’язане з тим,
наскільки вдало відбувається перехід до універ-
сальних моделюючих систем, що призначені для
басейнів будь-яких розмірів і розташованих у будь-
яких географічних умовах [1].  Застосування таких
моделей пояснюється тим, що воно сприяє
комплексному вивченню процесів формування
річкового стоку з урахуванням ландшафтних
особливостей водозборів та їх просторового
розмаїття.

Вихідні передумови. Річковий стік форму-
ється під дією гідрометеорологічних чинників і
підстильної поверхні водозбору. Показники
останньої (рельєф, ґрунти, рослинність) не тільки
самі впливають на процеси формування стоку
води, але й визначають при цьому ступінь впливу
гідрометеорологічних умов. А річковий басейн, в
свою чергу, сприймає, перерозподіляє, акумулює,
розсіює і направляє потоки речовини, енергії і
виконує подвійну функцію: з одного боку, він з
кліматичними умовами і погодою визначає
співвідношення між опадами, стоком і випаро-
вуванням (водний баланс), з іншого боку - здійснює
перерозподіл стоку в часі (трансформація). Тому
потрібно вирішувати теоретичні й практичні
питання, що стосуються відображення процесів
формування стоку води за просторової неодно-
рідності гідрометеорологічних і ландшафтних умов
на водозборах.

Характерною рисою дощових паводків є їхня
генетична неоднорідність, під якою маються на
увазі різні умови їхнього формування, розвитку й
режиму стікання. Хоча фізика процесів формування
стоку й у горах, і на рівнинах одна й та ж сама,

однак у гірських умовах всі ці процеси в більшій
мірі інтенсифіковані й виражені більш яскраво.

Розробка математичних моделей формування
стоку супроводжується одночасною системати-
зацією її параметрів. Останні покликані відобразити
об’єктивні фізичні особливості водозборів.
Параметри моделі повинні бути узагальнені.
Питання їх узагальнення нерозривно пов’язано з
гідрологією ландшафтів. Інформаційне забезпечен-
ня моделювання у вигляді системи узагальнених і
систематизованих параметрів по всіх природних
зонах є необхідною умовою для практичного
використання моделей і є основною метою
дослідження.

Вихідні матеріали дослідження. Вибір
математичної моделі процесів формування
дощових паводків (ДОЩ-3) зумовлено тим, що
існує значний багаторічний досвід її успішного
використання для дослідження процесів форму-
вання дощового стоку, розрахунку і прогнозування
паводків на рівнинних (Правобережжя Прип’яті),
передгірних (Західний Буг), гірських річках
басейнів Карпатського регіону (Тиси, Дністра і
Пруту) [2, 4, 6].

Структурні та функціональні особливості
математичної моделі заснована на наступних
принципових положеннях [7]. :

• як прибуткова складова на водозбір прий-
мається інтенсивність дощу,

• водоутворення розраховується шляхом
водно-балансових рішень,

• зволоження водозбору відбувається по
балансу вологи в шарах ґрунту,

• водооутворення трансформується в витрати
води в річковій мережі за допомогою застосування
функцій впливу.

У структурі моделі ДОЩ-3 на основі загаль-
них теоретичних і фізичних уявлень закладена
апріорна інформація про основні процеси форму-
вання дощового стоку. Це випадання опадів,
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випаровування, поверхневе затримання, інфільтра-
ція, фільтрація, затримання води в дренуючих
шарах ґрунту, поверхневе і підповерхневе водоутво-
рення, гідрографи поверхневого, підповерхневого,
базисного стоків і, як результат, їх трансформація
у стік води в замикаючому створі водозбору.

Комплекс параметрів моделі. В комплекс
параметрів процесів формування дощового стоку
ДОЩ-3 входять площинні  і модельні.

Площинні параметри визначають просторову
структуру моделюючих систем. Різноманітність
умов формування дощового стоку вимагає
виділення в межах території дослідження таких
структурних елементів, як часткові басейни і
часткові площі, де спостерігаються відносно
однорідні ландшафтні умови та гідрометео-
рологічні ситуації.

Модельні параметри є основою методичних
рішень розрахункових та прогнозних розробок. Це
числові коефіцієнти у алгоритмічній системі моделі
для опису елементарних процесів формування
дощового стоку. Комплекс модельних параметрів
постійний для кожного просторового об’єкту, але
значення параметрів змінюються від басейну до
басейну залежно від їх орографічних особли-
востей.

Відповідним чином побудована і сама модель,
її алгоритми, а також встановлено взаємодію між
структурними елементами. В складі її математич-
них виразів включено 13 параметрів. Вони з певною
точністю відображають осереднені характерис-
тики ґрунтів, морфометричні та гідравлічні
особливості водозбору, як перетворюючої сис-
теми. Ця модель з розподіленими параметрами,
які враховують просторову мінливість факторів і
ландшафтних умов з різною деталізацією,
необхідною для практичних цілей. В модель
вихідна інформація подається у вигляді часових
функцій як послідовність середніх на водозборі
значень відповідних метеорологічних величин -
інтенсивність опадів, дефіцит вологості повітря,
швидкість вітру.

Таким чином, ландшафтні умови будь-якого
водозбору враховуються шляхом параметризації.
Рівень змінності цих параметрів неоднаковий.
Частина з них оцінюється за даними гідро-
метеорологічних спостережень. Значення інших
параметрів визначаються спочатку лише в
певному фізично обґрунтованому діапазоні, а потім
їх уточнюють шляхом застосування оптимізацій-
них процедур [2, 4].

Узагальнення значень параметрів від
ландшафтних характеристик водозборів.
Якщо процеси формування стоку залежать від
фізико-географічних умов, то й параметри

математичної моделі формування стоку залежать
від індивідуальних для конкретного водозбору
показників цих умов.

Відповідно до структури моделі ДОЩ-3 та
взаємодії водно-балансових процесів встановлено,
що найважливіший вплив на водоутворення під час
дощових паводків, а тому й на кінцеві результати
моделювання, мають три основних параметри, від
яких залежить інтенсивність втрат води на
поверхневе затримання, поверхневий і під-
поверхневий стік [4, 5, 7]. Це k3, який визначає
здатність підповерхневого шару ґрунту до
вбирання (інфільтрації) та дренування води, Wm –
максимальна вологоємкість діючого шару ґрунту,
в якому формується підповерхневий стік і h –
відносний показник діючої площі водозбору та
місткості безстокових заглибин на водозборі.
Встановлено, що на зазначені параметри суттєво
впливають морфометричні показники– середній
похил (I,‰), середня висота водозбору (Н, м абс.)
та його залісеність (Fл,%)) (рис.1-3).

Максимальна вологоємкість діючого шару
ґрунту зі збільшенням висоти місцевості змен-
шується. Відносний показник діючої площі
водозбору та місткості безстокових заглибин на
водозборі збільшується разом з середнім похилом
водозборів. Збільшується також співвідношення
Wm/k3 зі збільшенням залісеності. Причому для
гірських басейнів такий зв’язок не чітко виражений.
Коефіцієнти апроксимації при цьому коливаються
в межах 0.65-0.93 (див. рис.1-3).

Висновки. Таким чином, параметри мате-
матичної моделі процесів формування дощового
стоку для рівнинних, передгірних і гірських
басейнів річок були систематизовані, узагальнені
та склали розділ інформаційної бази даних для
моделювання дощового стоку та використання з
метою прогнозування дощових паводків. Отримані
залежності між параметрами і морфометричними
показниками водозборів, показали добрий зв’язок
і можуть бути використані для невивчених в
гідрологічному відношенні територій (річкових
басейнів).
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Рис. 1. Залежність максимальної вологоємкості
діючого шару ґрунту Wm

від середньої висоти річкових басейнів (Н, м абс)

Рис. 2. Залежність відносного показника
діючої площі водозбору та місткості
безстокових заглибин на водозборі h

від середньозваженої похилу річкових басейнів (І, ‰)

Рис. 3. Залежність співвідношення
модельних параметрів Wm/k3

від лісистості басейнів річок (Fл, %)
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СИСТЕМА РАННЬОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ЗЕМЛЕТРУС,
ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ СЕЙСМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЧЕРНІВЦІВ

Николаєв А.М.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Проаналізовано принципи функціонування системи раннього попередження про землетрус (REWS). Оцінено
завчасність попередження про ймовірний землетрус з епіцентром в області гір Вранча для міста Чернівці.
Ключові слова: система раннього попередження про землетрус, поздовжня хвиля, поперечна хвиля, епіцентральна
область, завчасність попередження.

Вступ.  Проблема зниження сейсмічної
небезпеки має багато аспектів: науковий, інженер-
ний, економічний, соціальний, адміністративний,
психологічний, але не всі вони розроблені у
достатній мірі. Пріоритетними напрямками її
вирішення є прогнозування землетрусів і запровад-
ження антисейсмічних заходів, у першу чергу –
сейсмостійкого будівництва. Прогноз землетрусу
може вважатись повним і практично значущим,
якщо завчасно передбачені три елементи наступної
небезпечної події: місця, інтенсивності і часу
поштовху. Відповідь на перші два запитання дає
сейсмічне районування, яке містить елементи
прогнозу можливої максимальної інтенсивності і
середньої частоти повторюваності землетрусів на
певній території. Діючим для території України є
комплект карт сейсмічного районування ОСР-2004
[3], на основі якого розроблені Державні будівельні
норми [1], обов’язкові до виконання в усіх
сейсмонебезпечних районах країни. Разом з тим,
найважливіший елемент прогнозу – передбачення
часу прояву поштовхів, попри усі зусилля науковців
і величезні матеріальні витрати на проведення
досліджень, наразі не знайшов надійного вирішен-
ня. За таких умов, базовим елементом зниження
сейсмічної небезпеки є розробка і запровадження
системи раннього попередження, під якою
розуміється завчасне повідомлення про час прояву
на певній території руйнівних поштовхів вже
зареєстрованого в епіцентральному районі
землетрусу. Системи раннього попередження для
небезпечних умов (Rapid Early Warning System For
Dangerous Faсilities), надалі – REWS, наразі,
функціонують у 9-ти державах світу: США, Японії,
Мексиці, Китаї (Тайвань), Італії, Греції, Туреччині,
Індії та Румунії.

Метою дослідження є вивчення принципу дії
системи раннього попередження про землетрус та
оцінка можливості і доцільності її застосування для
захисту міста Чернівці.

Виклад основного матеріалу. Фізичною
основою REWS є, по-перше, різниця у швидкостях

пробігу поздовжньої (Р) і поперечної (S) сейсмічних
хвиль. Первинна хвиля Р поширюється зі швид-
кістю близько 7 км/с, вона не викликає руйнувань,
швидкість вторинної хвилі S є значно меншою (3,5-
4 км/с), проте на неї припадає до 70 % енергії
землетрусу. По-друге, у системі використовується
різниця між швидкостями проходження сейсмічних
хвиль в гірських породах і електричного сигналу
по лініях зв’язку. Фактично, REWSдає можливість
використовувати тривалість проміжку часу між
моментом реєстрації хвилі Р в епіцентральному
районі і проявом хвилі  S на території, яка має бути
захищеною. На рис. 1 показано, як здійснюється
реалізація базових принципів функціонування
REWS.

В епіцентральному районі створюється
локальна сейсмічна мережа для реєстрації часу
вступу поздовжньої хвилі, Тр. Мережа повинна
мати конфігурацію, яка забезпечує відхилення
хибних сигналів, генерованих місцевими, у тому
числі – техногенними процесами. При регіональних
варіаціях величин швидкості хвилі Р час її вступу,
Тр залежить від глибини гіпоцентру землетрусу,

Tp=H/Vp, де (1)
Н – глибина гіпоцентру землетрусу;
Vp – швидкість поздовжньої хвилі.
Апаратура локальної мережі потребує певного

часу, То для ідентифікації вступу поздовжньої хвилі.
Таким чином, час подачі попередження, Тпп буде
визначатись, як:

Тпп=Тр+То. (2)
Завчасність попередження  Тп є різницею між

часом подачі попередження і часом пробігу
поперечної хвилі від гіпоцентру до розрахункової
точки:

Тп=Ts – Тпп, де (3)
Тп – завчасність попередження;
Ts– час пробігу поперечної хвилі;
Тпп– час подачі попередження.
Час пробігу хвилі S визначається її швидкістю

і величиною епіцентральної відстані, Д:
Ts= Д/Vs, де (4)
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Д – епіцентральна відстань;
Vs – швидкість поперечної хвилі.
Рівняння (4) використовується у випадку, коли

епіцентральна відстань багатократно перевищує
глибину гіпоцентру (корові землетруси, Д>>Н). При
співмірності величин епіцентральної відстані і
глибини гіпоцентру (близькі глибокофокусні
землетруси,Д?Н), час пробігу хвилі S розрахо-
вується за виразом:

Ts=Lф/Vs, де
Lф – фактична відстань між вогнищем

землетрусу і розрахунковою точкою на земній
поверхні,  рис. 2,

Фактична відстань визначається виразом:
Lф=SQR Н2+ДЕЛЬТА2 (5)

Сигнал про початок землетрусу в реальному
часі через швидкісну мережу передачі даних
надходить до центру аналізу і обробки інформації.
Програмне забезпечення центру дозволяє оціню-
вати параметри землетрусу і рівень його небезпеч-
ності, ці дані через лінії зв’язку (радіо, Інтернет,
GPRS, SMS) передаються користувачам для
реагування. Застосування REWS дозволяє
завчасно розпочинати проведення антисейсмічних
заходів: оповіщення служб цивільного захисту
населення, охорони громадського порядку, швидкої
медичної допомоги, пожежних частин, зупиняти
небезпечні технологічні процеси, захищати нафто-
і газопроводи, електромережі і лінії зв’язку, тощо.
Окремо сигнал тривоги може передаватись населенню
через системи мобільного зв’язку. Реалізація принципів
функціонування REWS забезпечується апаратурними
комплексами, конфігурація яких визначається
запитами користувачів.

Території Румунії і України мають спільне
джерело сейсмічної небезпеки – епіцентральну
область гір Вранча. Її особливостями є стійкість
глибокофокусних гіпоцентрів і знаходження в

Рис.1. Принцип дії системи раннього попередження

Рис.2. Епіцентральна і фактична відстані
для глибокофокусного землетрусу

постійному режимі підготовки сильного земле-
трусу [2]. Основні параметри найсильніших
землетрусів області, що класифікуються, як
катастрофічні події, наведені в табл. 1.

Прояви цих землетрусів в Румунії викликали
руйнування будинків і загибель людей [2].
Максимальна інтенсивність прояву поштовхів
області гір Вранча на території Чернівецької
області і м. Чернівці спостерігалась під час
землетрусу 26.10.1802 р., проте, вона не перевищу-
вала 7 балів шкали MSK.

Значення розрахункової сейсмічної інтенсив-
ності для найбільших населених пунктів Черні-
вецької області при різних періодах повторюваності
землетрусів наведені в табл. 2.

За існуючого, досить високого, рівня сейсміч-
ної небезпеки актуальною є оцінка завчасності, яка
може бути забезпечена для захисту  Чернівців
системою раннього попередження. У табл. 3
наводяться значення завчасності попередження Tn,
розраховані для трьох варіантів можливої сейсміч-
ної події з епіцентром в області гір Вранча при
використанні REWS, діючої на території Румунії.

Найбільш ймовірною є сейсмічна подія,
епіцентр якої буде знаходитись в центральній,
найбільш активній частині області Вранча,
(45? 42' N, 26? 36' E) з гіпоцентром на глибині
130 км. У такому випадку, завчасність періоду
попередження для міста Чернівці становитиме
близько 60 секунд. Для порівняння, оцінені
тривалості періодів попередження для двох
граничних ситуацій: «найгіршої» - при макси-
мальній глибині гіпоцентру і мінімальній епі-
центральній відстані, і «найкращої» при найменшій
для області глибині гіпоцентру і найбільшій
епіцентральній відстані. При таких сейсмічних
подіях тривалість періоду попередження станови-
тиме, відповідно, 30 і 80 секунд. При обладнанні
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Таблиця 1

Найсильніші землетруси епіцентральної області гір Вранча [2]

Дата Глибина 
гіпоцентру, км 

Магнитуда Інтенсивність в епіцентрі, балів шкали 
MSK 

29.08.1471 110 7,5 9 
24.11.1516 150 7,5 9 
30.04.1590 100 7,3 8,5 
09.08.1679 110 7,5 9 
11.06.1738 130 7,7 9,5 
05.04.1740 150 7,3 8,5 
06.04.1790 150 7,1 8 
26.10.1802 150 7,9 10 
28.11.1829 150 7,3 8,5 
23.01.1838 150 7,5 9 
17.08.1893 100 7,1 8 
31.08.1894 130 7,1 8 
06.10.1908 125 7,1 8 
10.11.1940 150 7,7 9,5 
07.09.1945 80 6,8 7,5 
04.03.1977 94 7,4 9 
30.08.1986 131 7,1 8,5 

 Таблиця 2
Розрахункова сейсмічна інтенсивність в балах шкали MSK для населених пунктів Чернівецької області [1]

Розрахункова інтенсивність для періоду повторюваності, років Населений пункт 
500 1000 5000 

Вашківці 6 7 7 
Вижниця 6 7 8 

Герца 6 7 8 
Заставна 6 7 7 
Кіцмань 6 7 7 

Новодністровськ 6 6 7 
Новоселиця 6 7 7 
Сокиряни 6 6 7 

Сторожинець 6 7 8 
Хотин 6 7 7 

Чернівці 6 7 7 
 Таблиця 3

Завчасність періодів попередження про ймовірний землетрус з епіцентром в області гір Вранча для міста
Чернівці при використанні REWS

Завчасність 
попередження, с 

Варіант сейсмічної події Н, км Δ, км , км 

Δ 
 

Найбільш наближена частина області 
Вранча, найбільша глибина гіпоцентру 

200 200 300 21 46 

Центр області Вранча, середня глибина 
гіпоцентру 

130 288 320 54 62 

Найбільш віддалена частина області Вранча, 
найменша глибина гіпоцентру 

60 360 370 81 83 

 REWS на території Чернівецької області тривалість
періоду попередження про землетрус буде істотно
меншою. Використання апаратурного комплексу,
встановленого в місті Чернівці, може забезпечити
тривалість періоду попередження близько 30, у
найближчому до епіцентру майбутнього земле-
трусу пункті області – близько 35 секунд. Така
завчасність є незначною, проте такою ж, як і для
міста Бухарест [4].

Доцільність застосування системи раннього
попередження для захисту Чернівців від ймовір-
ного землетрусу з епіцентром в області гір Вранча
визначається можливістю створення систем
сигналізації і блокування, що працюють в авто-
матичному режимі, здатних ефективно використо-
вувати проміжок часу близько однієї хвилини.
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УДК 929Шмідт:911.2+631.4

ВНЕСОК ШМІДТА. О. О. У ВИВЧЕННЯ ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ
ПІВДЕННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Попельницька Н.О.
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Одним з ключових етапів будь-якого наукового пошуку є аналіз результатів досліджень попередників. Особливо, якщо
це стосується вчених, які працювали в далекому минулому і зробили вагомий внесок у розвиток науки. Серед залишених
поза увагою науковців - ім’я  військового географа, підполковника Шмідта О. О., який в середині ХІХ ст. провів
масштабні дослідження грунтового покриву території колишньої Херсонської губернії. В статті проведено історико-
географічний аналіз творчого наукового доробку вченого, розглянуто основні наукові досягнення у пізнанні грунтів
території дослідження. Встановлено, що вагомим внеском Шмідта О. О. у  розвиток грунтово-географічних досліджень
стало виявлення зв’язку між ґрунтоутворюючими умовами та грунтами, розробка перших класифікацій грунтів за
мінеральним і органічним складом, встановлення закономірності зміни солонцюватості грунтів в напрямку з півночі
на південь, обґрунтування об’єктивної оцінки потенціалу родючості, розробка заходів щодо підтримання стабільно
високих урожаїв та складення оро-гідрографічної карти з відображенням грунтового покриву території Херсонської
губернії. Встановлено, що проведені вченим дослідження, є невід’ємними і важливими умовами подальшого розвитку
досліджень ґрунтознавчого спрямування на півдні України.
Ключові слова: Шмідт (Шміт) О. О.; ґрунтознавство; грунтово-географічні дослідження; південь України.

Вступ. На сучасному етапі розвитку будь-
якої науки проблема ролі особистості в її історії
стала однією із пріоритетних, особливо, якщо мова
йде про життя та творчість несправедливо забутих
вчених. Одним із науковців, ім’я якого не часто
згадують в історіографії українського ґрунто-
знавства є Шмідт (Шміт) Олександр Оттович. Він
був і залишається вченим, внесок якого у пізнання
природних умов півдня України важко переоцінити.
Вивчення спадщини науковця є актуальним для історії
та методології ґрунтознавчої науки, для розуміння ролі
особистості вченого у становленні грунтово-
географічних досліджень південних територій.

Виклад основного матеріалу. В середині
ХІХ ст. військовий за освітою, географ за
покликанням, Олександр Оттович детально
вивчав територію колишньої Херсонської губернії.
Вихідною причиною досліджень була відсутність
у Генерального Штабу Російської імперії даних
щодо географічних особливостей територій, в тому
числі й південних, де в найближчий час передба-
чалось ведення бойових дій. В січні 1859 року
командування Штабу направило Шмідта О. О. до
Миколаєва, звідки вже в квітні розпочалась річна
експедиція з вивчення особливостей навколишніх
територій. Результати досліджень були відобра-
жені на сторінках звітного документу «Матеріалы
для географіи и статистики Россіи» [1, 2], над
якими автор працював впродовж кількох років
(1860-1863 рр.). Для об’єктивного відображення
проаналізованих та зібраних матеріалів вчений
використовував: «Опытъ статистическаго
описанія Новороссійскаго края А. Скальков-
скаго» (1850 р.), «Военно-статистическое
обозреніе Херсонской губернии» (1849 р.),

«Одесскій Вестникъ», «Записки Император-
скаго Общества сельскаго хозяйства Южной
Россіи», «Журналъ Министерства Государст-
венныхъ Имуществ», «Журнал Министерства
Внутренних дел» [1, c. 2] та ін., матеріали яких
доповнили наявний обсяг досліджень. Більш ніж
на 1000 сторінках (1237) звіту автор дав цілісну
фізико-географічну та соціально-економічну
характеристику території Херсонської губернії.

Серед природних особливостей значну увагу
вчений приділив вивченню ґрунтового покриву
території дослідження та, особливо, чорноземів:
«Черноземъ, по исключительнымъ свойствамъ
своимъ, составляющій отдельную самобыт-
ную почву, обращалъ особое вниманіе многихъ
ученыхъ, трудящихся надъ изследованіемъ его
химическаго состава и над определениіемъ его
составныхъ частей, желая найти в них
указаніе причинъ образования. Но до сих поръ
последнее обстоятельство осталось загадоч-
нымъ и ни однимъ естествоиспытателемъ
вопрос этотъ не мог окончательно быть
разрешенъ» [1, с. 113]. Вчений встановив
кореляційний зв’язок між потужністю чорнозему
та ґрунтоутворюючими умовами, серед яких
основним фактором вважав рельєф місцевості:
«Главенствующее вліяніе имеет топография
местности и различное положеніе ея надъ
уровнемъ моря... Глубина чернозема изменяется
отъ 1,5 аршина до 4 вершковъ; первой мощности
онъ достигает на равнинах, лежащихъ свыше ста
сажень надъ морем, а последней – у морских
береговъ, где степи возвышаются на двадцатъ
сажень. Утоненіе въ немъ идетъ по мере
пониженія степей…» [1, с. 112].
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Спостерігаючи за зовнішніми особливостями
та способами обробітку, Олександр Оттович
виділив в’язкий та рихлий (пухкий) грунти.
Проявлення даних ознак вважав наслідком
неоднакових умов ґрунтоутворення, які впливають
на мінеральний склад. Вперше запропонував
класифікацію чорноземів за мінеральним складом
(за присутністю в ґрунті складових частин глини
чи піску), виділивши і охарактеризувавши:

- в’язкий глинистий ґрунт – вміщує 80% і
більше глинистих частинок, характеризується
складною обробкою, за відсутності дощів поверхня
покривається твердою кіркою, яка не пропускає
молоді паростки, використовуються лише як
пасовища або для виробництва ярих культур;

- глинистий - 65-80%, займає невеликі території
та має менш явні ознаки в’язкості;

- піщано-глинистий - 50-65%, на відмінну від
попередніх вміщує в собі кварцовий пісок;

- суглинистий - 35-50%, представляє перехідну
категорію від в’язких до рихлих ґрунтів, в сухому
стані легко розтирається в порошок та майже не
ускладнює обробки (лише після залежу утворю-
ються глиби, які легко піддаються руйнуванню);

- глинисто-піщаний - 20-35%, рихлий грунт в
якому помітно більше піску, що сприяє його легкій
обробці в будь-якому стані;

- піщаний - 5-20%, найбільш рихлий грунт,
поширений вздовж річок та Чорного моря [2, с. 8].

За підрахунками військового географа дві третіх
території губернії займають піщано-глинисті
чорноземи, з середньою потужністю в один аршин
(0,7112 м). На решті території дослідження –
чорноземи меншої потужності. Грунти змінюються
у напрямку з північного-заходу на південний-схід і на
півдні переважають глинисто-піщані і піщані грунти.

Грунт, як і інші тіла, має свої морфологічні
ознаки, першою і найбільш вираженою з яких є
колір. «Черноземъ отличается отъ всехъ других
почвъ своимъ совершенно чернымъ цветомъ,
отъ котораго он и получилъ названіе…» [1, с.
112], - писав автор. Відмічав, що місцеві жителі
розрізняли: чорнозем – найчорніша земля, більш
світлого кольору – глина, за наявності значної
кількості піщаних домішок – піщана земля, і за
умови наявності соляних частинок – солонець. Як
зазначав Олександр Оттович, така класифікація
невизначена і не може використовуватись для
порівняння грунтів території дослідження з
грунтами інших губерній. Тому Шмідт О. О.
вважав за необхідність розділити грунти за
вмістом в них органічної речовини: «… не
зависимо отъ минеральныхъ свойствъ, необхо-
димо разделитъ почву Херсонской губерніи по
органическому составу…» [2, с. 10], виділивши

чотири ступені:
- тучний чорнозем – в сухому стані майже

чорний, а в сирому абсолютно чорного кольору;
- чорнозем звичайний чорно-сірого або темно-

бурого кольору в сухому стані і чорний – в сирому;
- чорноземні ґрунти мають в сухому стані

сірий або бурий колір, в сирому – чорно-сірий або
темно-бурий;

- чорноземистий ґрунт світло-бурого або
світло-сірого кольору в сухому стані і бурого чи
сірого – в сирому [2, с. 10].

На основі зібраних матеріалів науковець склав
оро-гідрографічну карту із зазначенням розподілу
грунтів, геологічних формацій та рослинності (рис.
1, 2). Використовуючи зазначені класифікації та
враховуючи негативний вплив кліматичного
фактору, Шмідт О. О. розділив губернію на три
смуги: тучного чорнозему - займає північні і
північно-західні території губернії; звичайного
чорнозему - поширений в східній і середній
території губернії; смугу чорноземних та чорно-
земистих ґрунтів, які займають території в
найпівденнішій частині губернії. Остання підлягає
найбільш несприятливому впливу погодних умов
(сухі вітри, високі температури, безсніжні зими,
часті відлиги, тумани та ін. несприятливі явища),
що впливає на формування фізико-хімічних
властивостей грунтів, охоплює  крайні південні
території та береги річок (Дністра, Південного
Бугу, Дніпра, Інгулу та ін.), лиманів і Чорного моря.

Серед головних ознак, що відрізняють ґрунти
південних територій від їх північних аналогів, автор
виділяв солонцюватість: «Соли составляютъ
неотъемлимую часть чернозема Херсонской
губерніи и они образуютъ, въ некоторыхъ
котловинахъ его, осажденія до того заметныя,
что поверхность земли покрывается блес-
тящими белыми кристаллами, изменяющими
естественный цветъ чернозема въ сероватый
или дымчатый и своимъ присутствіем оскуд-
няютъ или уничтожаютъ всякую расти-
тельностъ…» [1, c. 118]. На основі вивчення
намитих грунтів всіх річкових долин і балок,
встановив закономірність зміни солонцюватості:
чим північніше степи і чим більша кількість  балок,
тим солонцюватість їх менша, і навпаки, чим
південніше степи – тим солонцюватість їх більша.
Найбільший ступінь солонцюватості характерний
для вирівняних площадок, що не мають виходу до
річок та балок, відомих як пади (поди). В падах
відбувається відкладення принесених атмосфер-
ною водою солей, відповідно, збільшується ступінь
засолення грунтів. Найбільша кількість подових
понижень значних розмірів спостерігається в
Херсонському повіті однойменної губернії.
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Рис. 1 Картосхема оро-гідрографічної карти Херсонської губернії із зазначенням розподілу ґрунтів,
геологічних формацій і рослинності, складена Шмідтом О. О. (вихідний масштаб 1:840 000);

Oro-hydrographic map of Kherson province showing the distribution of soils, geological formations and vegetation,
compiled by О. О. Schmidt (original scale 1:840 000)

Проведені Шмідтом О. О. дослідження
свідчать про родючість чорноземних грунтів:
«Херсонская губерния представляетъ степную
поверхность, покрытую до того плодородною
почвою, что, при выгодныхъ климатическіх
влияніях, она способна дать самую богатую
растительность без всякого искуственаго
удобренія…» [2, с. 14]. Проте, відібрані в орному
горизонті зразки чорнозему, містять значно менше
перегною, ніж чорноземи цілини. Проаналізувавши
статистичні матеріали з урожайності ґрунтів та
умови їх сільськогосподарського використання,
Олександр Оттович прийшов до висновку, що
головною причиною зменшення вмісту перегною,
відповідно й урожайності чорноземів, є постійне їх
використання під однотипні рослини: «… причина
уменьшенія урожайности чернозема заклю-
чается в постоянномъ посеве однихъ лишъ
хлебных растеній, вследствіе чего черноземъ

истощается въ минеральныхъ частицахъ…».
На думку вченого, для підтримання високої
врожайності необхідно відновлювати запаси
мінеральних речовин (у відповідній формі),
необхідних для росту і розвитку рослин, а також
чергувати хлібні рослини з іншими культурами. Для
отримання стабільних урожаїв та збереження їх
якості, запропонував залишати ґрунти під пар
(залеж) на строк близько 10 років, що дасть змогу
відновити необхідні складові грунту та зберегти
природно-високу родючість земель. Одним із
заходів підтримання родючості рекомендував
періодично проводити глибоку оранку, оскільки
вирощувані рослини виснажують грунти лише в
орному горизонті. Підйом на поверхню нового
шару чорнозему дасть можливість уникати
штучного удобрення або тривалого строку залежу.

Висновки. Наукові дослідження Шмідта О.
О. мали велике теоретичне та практичне значення
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Рис. 2 Орографічні профілі рельєфу території Херсонської губернії;
Orographic elevation profiles of the territory of Kherson province

для вивчення ґрунтів Херсонської губернії та були
високо оцінені як сучасниками так і послідов-
никами науковця. Вченим вперше була проведена
класифікація ґрунтів губернії за мінеральним
складом та вмістом органічної речовини; введено
у використання поняття «чорнозем звичайний», яке
широко використовується і сьогодні; встановлено
закономірність зміни солонцюватості грунтів,
характерної для чорноземів півдня; об’єктивно
оцінено потенціал родючості та розроблено заходи
щодо підтримання врожайності; складено оро-
гідрографічну карту, на якій крім загальної схеми
поширення різних форм рельєфу та водних об’єктів
відображено і грунтовий покрив території.
Проведенні дослідження неодноразово вико-
ристовувались в подальших грунтово-географічних
пошуках зазначеної території.
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Попельницкая Н. А. Вклад Шмидта О. О. в изучение почвенного покрова южных территорий Украины. Одним из
ключевых этапов любого научного поиска является анализ результатов исследований предшественников. Особенно,
если это касается ученых, работавших в далеком прошлом, которые сделали весомый вклад в развитие науки. Среди
оставленных без внимания ученых - имя военного географа, подполковника Шмидта А. А., который в середине XIX
в. провел масштабные исследования почвенного покрова территории бывшей Херсонской губернии. В статье проведен
историко-географический анализ творческого научного наследия ученого, рассмотрены основные научные
достижения в познании почв территории исследования. Установлено, что весомым вкладом Шмидта А. А. в развитие
почвенно-географических исследований является обнаружение связи между почвообразующими  условиями и
почвами, разработка первых классификаций почв по минеральному и органическому составу, установление
закономерности изменения солонцеватости почв в направлении с севера на юг, обоснование объективной оценки
потенциала плодородия, разработка мероприятий по поддержанию стабильно высоких урожаев и составления оро-
гидрографической карты с отображением почвенного покрова территории Херсонской губернии. Установлено, что
проведенные ученым исследования, являются неотъемлемыми и важными условиями дальнейшего развития
исследований почвоведческого направления на юге Украины.
Ключевые слова: Шмидт (Шмит) О. О.; почвоведение; почвенно-географические исследования; юг Украины.
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Popelnytska N. Contribution of Schmidt О. О. to the study of soil cover of the southern territories of Ukraine. One of the
key stages of any scientific research is the analysis of research results of predecessors. Especially, when it comes to
scientists, who worked in the distant past and has made a significant contribution to the development of science. Among
remaining outside the field of view of scientists is the name of a military geographer, Lieutenant-Colonel O. A. Schmidt, who
conducted extensive research of the soil cover of the territory of the former Kherson province in the mid-nineteenth century.
In the article the historical-geographical analysis of the creative scientific heritage of the scientist, describes the main
scientific advances in the knowledge of the soils of the study area. It is established that a significant contribution Schmidt
O. A. in the development of soil-geographical research was the identification of the relationship between conditions of soil
formation and soils, the development of the first classifications of soil by mineral and organic composition, the establishment
of regularities of change of alkalinity of soil in the direction from North to South, the rationale for the objective evaluation
of potential fertility, development of measures to maintain high yields and preparation of Oro-hydrographic maps with
reflection of the soil cover of the territory of Kherson province. Found that research done by the scientist, are an integral
and important conditions for the further development of soil science research direction in the South of Ukraine.
Key words: Schmidt О. О. (Schmit О. О.); soil science; soil-geographical researches; South of Ukraine.
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УДК 332.3 + 551.58

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Приходько М.М.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Розглянуто особливості землекористування в умовах зміни клімату. Показано, що однією із причин зміни клімату є
нераціональне (незбалансоване) землекористування, що призвело до значного скорочення площі земель, зайнятих
лісовими і лучними геосистемами і, як наслідок, зменшення поглинання СО2 рослинним покривом. Обгрунтовано
необхідність вжиття адаптаційних заходів, які забезпечать пристосування геосистем (лісових, лучних, аграрних, водних)
до зміни кліматичних умов (підвищення температури і зниження вологості повітря, зменшення кількості атмосферних
опадів). Запропоновані заходи щодо зниження уразливості геосистем до зміни клімату, які можуть бути використані
при плануванні ведення аграрного, лісового і водного господарства, а також у проектах землеустрою та матеріалах
лісовпорядкування.
Ключові слова: землекористування, зміна клімату, геосистеми, уразливість, адаптація.

Вступ. Проблема наукового обгрунтування
особливостей землекористування в умовах зміни
клімату набуває все більшої актуальності. Зміна
клімату (зміна температурних і вологісних
метеорологічних параметрів) посилює існуючі
негативні процеси і явища, ускладнюючи плану-
вання і управління землями різного цільового
призначення, які представлені різними гео-
системами (лісові, лучні, водні, аграрні) з
властивими їм ресурсами. Зменшення уразливості
геосистем від несприятливих впливів зміни клімату
потребує пристосування геосистем до нових
кліматичних умов, або адаптації. Потрібні
адаптивні управлінські заходи, які знижують
уразливість геосистем (схильність понести шкоду)
і підвищують їх стійкість (здатність не змінювати
свій стан при зміні зовнішніх впливів).

Забезпечення сталого землекористування і
функціонування геосистем в умовах зміни клімату
розглядається як вклад у реалізацію завдань
екологічної безпеки України. Стале землекорис-
тування – це процес використання земель різного
цільового призначення таким чином і з такою
інтенсивністю, за якого зберігається / відновлю-
ється біотичне і ландшафтне різноманіття,
підвищується екологічний потенціал геосистем,
забезпечується їх здатність виконувати тепер і в
майбутньому економічні, екологічні та соціальні
функції [9]. При всій очевидності зміни клімату та
її впливу на геосистеми, заходи адекватного
реагування ще не розроблені. Тому, важливим
завданням є обгрунтування заходів для забезпе-
чення сталого землекористування і функціонування
геосистем в умовах зміни клімату.

Аналіз попередніх досліджень.  Зміна
клімату – це зміна факторів погоди, відхилення їх
параметрів від кліматичного стандарту (норми)
для певної географічної широти; будь-які кліматичні
зміни у часі як наслідок природних змін або
людської діяльності. Зміна клімату відноситься до

екологічних ризиків, які визначають екологічну
безпеку геосистемно диференційованого навко-
лишнього середовища [8, 9]. Сучасний клімат
змінюється такими темпами, що не реагувати на
зміну клімату шляхом впровадження відповідних
стратегій розвитку в усіх сферах діяльності
неможливо. Зміна клімату негативно позначається
на геосистемах, біорізноманітті, а також здоров’ї
людей. Усі складові цієї загальної комплексної
проблеми зараз вивчаються. Основна увага
приділяється оцінюванню змін фізичних параметрів
атмосфери, океану, суходолу і кріосфери внаслідок
антропогенного впливу на кліматичну систему та
їх наслідків [1-12].

Виклад основного матеріалу. Зміна земле-
користування є однією із причин зміни клімату [8-
12]. Сферою діяльності людини є біогеоценотичний
покрив – функціональна єдність земель різного
цільового призначення, на яких функціонують
природні й створені людиною наземні та водні
геосистеми, що тісно взаємодіють між собою за
рахунок міжгеосистемних зв’язків і визначають
особливості трансформації речовин і енергії.
Господарська діяльність стала фактором, який
істотно вплинув і впливає на структуру земель,
зумовлюючи глибокі зміни у біогеоценотичному
покриві. Відбувся відступ від ландшафтного
принципу землекористування при ігноруванні
екологічних функцій лісових геосистем (водо-
регулюючих, середовищетвірних).

Деградація біогеоценотичного покриву набула
значних масштабів. Площа земної суші становить
149 млн.км2. Близько 5% цієї площі займають
міста, 64,6% – сільськогосподарські угіддя. Площа
лісів зменшилась у 2 рази (до 3,87 млрд га) і
становить 26 % суші. Темпи вирубування лісів
досягли 20-25 млн.га щорічно, з яких 10 млн. га
лісів не відновлюється.

На території України в І тисячолітті нашої ери
ліси займали не менше 50 %, степи – 35 %, болота
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та плавні – 6 %, луки – 1 %. Сьогодні землі
сільськогосподарського призначення займають
70,9%, рілля – 54 % земельного фонду, пасовища
– 9 %, сіножаті – 5 %, ліси – 15.7 %, заболочені
землі – 1,6 %, забудовані землі – 4,1 %, вкриті
водою – 4 %.

Зменшення площі вкритих лісом земель
призвело до значного зменшення поглинання
вуглекислого газу з атмосферного повітря,
посилення парникового ефекту і підвищення
температури повітря. За останні 100 років
температура повітря на планеті підвищилась на
0,76 (0,54-0,95) °С. До 2100 року вона може зрости
на 3 °С, але не виключається також підвищення
на 5,8 °С [2, 3]. Сценарії глобальної зміни клімату
прогнозують також зростання кількості опадів,
інтенсифікацію гідрологічного циклу (вологообігу).
Згідно з концепцією природних циклів клімату
передбачається формування тепло-сухої фази
клімату, яка буде розвиватися на фоні тенденції по-
тепління в період з 2005-2007 до 2025-2028 років [2].

На території України середня річна темпе-
ратура повітря підвищилася на 0,7°С і тенденція її
збільшення зберігається [1, 3, 7]. Повторюваність
аномально високих (максимальних) температур в
кінці ХХ ст. порівняно з початком століття зросла
у 2-3 раза [2]. У річному ході найвищий максимум
температури повітря (35-40°С) відмічається у літні
місяці (червень-серпень). Порівняно з нормою
середній за рік максимум температури повітря за
період 1991-2005 роки зріс на 0,5-0,6 °С, а у червні-
серпні – на 0,9-1,9 °С [1].

У Карпатському регіоні України за період
1990-2014 рр. середня річна температура повітря
підвищилась на 0,4-1,0 °С. Найбільше підвищення
температури повітря (1,4-4,1 °С) спостерігається
в зимові місяці (січень, лютий). У літні місяці
(липень, серпень) температура підвищилась на 0,7-
1,9 °С. Кількість атмосферних опадів була нижчою
від норми у Закарпатській області впродовж 8-11
років, у Львівській області – 7-11 років, в Івано-
Франківській області – 9-12 років, у Чернівецькій
області – 9-13 років. У найбільш «сухі» роки (1990,
1996, 2003, 2011) кількість опадів за рік була
меншою від норми на 220-370 мм. У річному циклі
найбільш сухими є місяці травень-липень, листопад
і грудень. Найбільша кількість опадів випала у 1998,
2001, 2008, 2010 роках (перевищення від норми
коливалось у межах 280-450 мм). Саме у ці роки
на річках формувались катастрофічні паводки.

Україні загрожують посухи, нестача питної
води, повені і паводки, сильні вітри. Все це
негативно впливатиме на економічний розвиток і
екологічну безпеку держави [4, 8]. Наслідками
зміни клімату є:

- підвищення зимових температур повітря
сприяє нестійкості снігового покриву і випаро-
вуванню (сублімації) снігу, внаслідок чого
зменшується грунтова складова річкового стоку;

- зменшення кількості атмосферних опадів і
зростання температури повітря у теплий період
року підвищує екологічний ризик нестабільності
річкового стоку і значного зниження водності річок
у періоди літньої та осінньої меженей;

- підвищення температури повітря у весняно-
літній період сприяє висушуванню грунтів,
призводить до зниження рівня підземних вод і, як
наслідок, «висихання» колодязів;

- збільшення частоти аномально великих
атмосферних опадів за короткий проміжок часу
призводить до формування паводків, розвитку
процесів водної ерозії грунтів, зсувів, селей,
руйнування берегів річок;

- зміна клімату спричиняє періодично повторю-
ване формування екстремальних факторів середо-
вища (стресорів), таких як дуже високі / низькі
температури повітря, висушування або перезво-
ложення грунтів (особливо у періоди інтенсивного
росту рослин), наслідками яких є зниження
стійкості та продуктивності геосистем.

Зміна клімату може позначатися на гео-
системах, зокрема:

лісові геосистеми – 1) можливі зміни
висотних поясів рослинності в результаті потеплін-
ня; у кліматичній зоні Українських Карпат
середньорічна температура повітря за останні 25
років збільшилася на 0,7 °С [8], що адекватно
переміщенню території на 100 км південніше. Це
буде відображатися на динамічних змінах висотних
рослинних поясів: передбачається збільшення
площ буково-дубових, дубово-букових лісів з дуба
скельного та чистих букових лісів [5, 11]; 2) заміна
корінних деревостанів похідними; зниження їх
стійкості та продуктивності; 3) порушення
фенологічного ритму деревних порід; 4) частіша
повторюваність екстремальних процесів і явищ
(снігові лавини, повені, зсуви, штормові вітри з
вітровалами і буреломами); 5) зростання небезпеки
лісових пожеж; 6) розвиток небезпечної ентомо-
фауни і грибкових захворювань; 7) всихання лісів;

лучні геосистеми – 1) формування більш
сухих типів лук в ряду: трав’яні болота –
заболочені луки – сирі – вологі – свіжі – сухі луки;
2) погіршення середовищ існування водно-болотних
і водних рослин (менш уразливим будуть угрупо-
вання очерету); 3) зниження рівня грунтових вод і
висихання заплав; при постійному зниженні рівня
грунтових вод процеси адаптації можуть стати
неможливими; 4) скорочення в травостої різно-
трав’я і бобових; 5) спрощення структури
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трав’яних угруповань, зниження їх стійкості і
продуктивності; 6) втрата рідкісних видів рослин і
угруповань; 7) погіршення якості середовищ
існування герпетофауни, безхребетних, птахів і
травоїдних тварин;

водні геосистеми – 1) зміна природного
гідрологічного режиму рік і погіршення водообміну;
2) коливання рівнів води і зменшення річкового стоку
у меженні періоди та у роки з меншою за норму
кількістю опадів; 3) розвиток процесів евтрофікації,
погіршення якості води; 4) деградація середовищ
існування та відтворення живих водних організмів
(рослинності, риб зообентосу); 5) зміна видового
складу іхтіофауни і зменшення рибних запасів.

агрогеосистеми – 1) збільшення вегетацій-
ного періоду (більш раннє наставання весен і більш
пізнє – осеней); 2) уповільнення вегетативного
росту та імовірність загибелі сільськогосподар-
ських культур внаслідок аридизації (дефіциту
вологи в грунті в літні та осінні періоди); 3) зміщення
меж кліматичних зон та зон вирощування певних
сільськогосподарських культур; 4) вилучення з
сільськогосподарського виробництва нестійких до
посухи сортів; 5) активізація процесів водної та
вітрової ерозії.

Заходи зниження уразливості (адаптації)
геосистем до зміни клімату:

лісові геосистеми – 1) запровадження
наближеного до природи ведення лісового
господарства; 2) виділення нестійких до зміни
клімату лісів і запровадження в них адаптаційних
заходів; 3) вирощування посадкового матеріалу
деревних порід з високим адаптаційним потен-
ціалом; 4) формування лісових геосистем із
стійких до зміни кліматичних умов деревно-
чагарникових порід; 5) створення сприятливих
умов для росту і розвитку лісових культур, самосіву
та підросту; 6) застосування комплексних заходів
боротьби із шкідниками та хворобами; 7) поперед-
ження виникнення лісових пожеж;

лучні (трав’яні) геосистеми – 1) дотриман-
ня норм сінокісного і пасовищного використання;
2) боронування, підсів бобових і злакових трав,
внесення добрив для відновлення рослинного
покриву; 3) регулювання (затримання) поверхне-
вого стоку на розміщених на схилах сіножатях і
пасовищах; 4) збільшення площ зрошуваних
лучних геосистем;

водні геосистеми – 1) забезпечення без-
перервності річкового стоку; 2) підвищення
водоакумулюючої ємності території шляхом
регулювання (акумуляції) поверхневого стоку; 3)
запобігання висихання і деградації водних об’єктів;

агрогеосистеми – 1) виділення зон, сприят-
ливих для ведення сільського господарства;

2) впровадження посухостійких сортів сільсько-
господарських культур; 3) розширення площ
земель для зрошуваного землеробства; 4) залісен-
ня малопродуктивних орних земель, сіножатей і
пасовищ; 5) захист сільськогосподарських культур
від шкідників і хвороб; 6) виділення земель
сільськогосподарського призначення для створен-
ня охоронних територій (територій природного
розвитку).

Комплексним заходом пом’якшення наслідків
зміни клімату є створення в басейнах рік, а також
на території сільських / селищних рад біо-
інженерних систем [9]. Вони формуються за
басейново-ландшафтним принципом і передба-
чають: 1) оптимізацію структури земель (спів-
відношення геосистем); 2) збільшення площі
лісових геосистем у гірських і передгірних районах
у 2-3 раза, рівнинних – в 1,5 -2 раза; 3) регулювання
поверхневого стоку і підвищення водоакуму-
люючої ємності території; 4) охорону поверхневих
і підземних вод від виснаження і забруднення;
5) посилення асиміляційної (у тому числі погли-
нання СО2), біопродукційної та біоресурсної
функцій геосистем; 6) створення сприятливих умов
(середовищ) існування видів рослин і тварин;
7) формування природного екологічного каркасу
(басейнових і місцевих екомереж); 8) збереження /
 відновлення біотичного та ландшафтного різно-
маніття.

Висновки. Зумовлені зміною клімату зміни
термічного і гідрологічного режимів території
призводять до виникнення екологічних ризиків
(посухи; сильні дощі і пов’язані з цим паводки,
водна ерозія, зсуви, селі; сильні вітри і, як наслідок,
вітровали і буреломи в лісах; зменшення об’ємів
річкового стоку в меженні періоди; зниження
продуктивності лісових, лучних і агрогеосистем).
Сукупна дія факторів зміни клімату полягає в тому,
що вони знижують стійкість і життєздатність
геосистем, підвищують їх уразливість до майбут-
ніх змін кліматичних умов. Впровадження заходів
з адаптації геосистем до зміни клімату є обов’язко-
вим для забезпечення сталого землекористування,
невиснажливого використання, відтворення і
охорони природних ресурсів та біорізноманіття.
Відсутність необхідних заходів призведе до
економічних і екологічних втрат. Застосування або
незастосування заходів є показником ефективності
діючої системи управління у сфері землекористу-
вання, мірою відповідальності всіх зацікавлених
сторін – як секторів економіки, так і суспільства.

Необхідно розробити Національний план дій
розвитку водного, лісового і сільського госпо-
дарства України з урахуванням регіональних
особливостей зміни клімату. Заходи з протидії
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негативного впливу зміни клімату на геосистеми
повинні бути відображені у проектах земле-
устрою території сільських / селищних рад та
матеріалах лісовпорядкування.
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Приходько Н.Н. Особенности землепользования в условиях изменения климата. Рассмотрены особенности
землепользования в условиях изменения климата. Показано, что одной из причин изменения климата является
нерациональное (несбалансированное) землепользование, что привело к значительному сокращению площади земель,
занятых лесными и луговыми геосистемами, и, как следствие, уменьшение поглощения СО2 растительным покровом.
Обоснована необходимость применения адаптационных мероприятий, которые обеспечат приспособление геосистем
(лесных, луговых, аграрных, водных) к изменению климатических условий (повышению температуры и снижению
влажности воздуха, уменьшению количества атмосферных осадков). Предложены мероприятия по снижению
уязвимости геосистем к изменению климата, которые могут быть использованы при планировании ведения аграрного,
лесного и водного хозяйства, а также в проектах землеустройства и материалах лесоустройства.
Ключевые слова: землепользование, изменение климата, геосистемы, уязвимость, адаптация.

Prykhodko N. Features of land use in the context of climate change. The article describes the features of land use in the
context of climate change. It is shown that one of the causes of climate change is unsustainable (unbalanced) land use,
which led to a significant reduction in the amount of land under forest and meadow geosystems, and as a result, decrease
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in the absorption of CO2 vegetation. The necessity for adaptation measures that provide device geosystems (forest,
grassland, agricultural, water) to the climate change (increase in temperature and decrease in humidity, reduced precipitation).
The measures to reduce vulnerability to climate change geosystems, which can be used in the planning of conducting
agricultural, forestry and water management, as well as in projects of land management and forest inventory data.
Key words: land use, climate change, geosystems, vulnerability, adaptation.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ГЕОМОРФОЛОГІЇ

Прохорова Л.А., Гришко С.В.
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Висвітлено основні методичні підходи до організації та проведення навчальної практики з геоморфології на основі
використання геоморфологічного обладнання кафедри фізичної географії і геології МДПУ ім. Б. Хмельницького під
час проведення польових геоморфологічних досліджень. Геоморфологічні дослідження включають вивчення
морфології та морфометрії форм рельєфу, його походження, історії розвитку і особливостей поширення. Розкрита
методика геоморфологічних досліджень схилу, річкової долини та яру на прикладі території Північно-Західного
Приазов'я. Описана методика геоморфологічного профілювання як для окремо взятої форми рельєфу (яру, балки,
пагорбу), так і для геоморфологічного комплексу (річкова долина - вододіл). Головним результатом вивчення рельєфу
є геоморфологічна карта, або картосхема, складена на основі маршрутних описів і геоморфологічного профілювання.
Ключові слова: навчальна практика, геоморфологія, форма рельєфу, елемент рельєфу, геоморфологічне
профілювання.

Наявність проблеми. Важливе місце у
підготовці сучасних вчителів географії належить
навчальним практикам, під час яких відбувається
поєднання теорії і практичної діяльності. У цьому
напрямі Мелітопольський державний педагогічний
університет імені Богдана Хмельницького має
здобутки і добрі приклади.

Аналіз попередніх досліджень і пуб-
лікацій. Методику геоморфологічних досліджень,
а також проблеми підготовки фахівців географів
розглядалися багатьма вітчизняними вченими:
О.К. Леонтьєвим, Г.І. Ричаговим, К.В. Паш-
кангом, Н.П. Неклюковою, В.Г. Бондарчуком,
І.М. Рослим, частково Р.Д. Бойко, А.А. Хижняком
та іншими. Детальних досліджень геоморфо-
логічних процесів у Північно-Західному Приазов'ї
не проводилося. Частково геолого-геоморфо-
логічну будову Північно-Західного Приазов'я
вивчали Г.І. Гаркуша, П.К. Заморій, Г.І. Молявко;
геоморфологію долини річки Молочної і Молочного
лиману - А.М. Муліка; коси та узбережжя
Азовського моря А.А. Аксьонов.

Метою статті є визначення регіональних
особливостей основних методичних положень
здійснення геоморфологічних досліджень під час
проведення навчальних практик з геоморфології.

Виклад основного матеріалу. Навчальна
практика з геоморфології завершує вивчення
навчального курсу "Геоморфологія", який спрямо-
ваний на комплексну підготовку майбутнього
вчителя-географа на основі попередньо отриманих
знань з геології, географії ґрунтів, гідрології,
картографії і тому по своїй суті має інтегруючу
основу. Навчальні практики проходять у Меліто-
польському, Якимівському (навчально-польова
база "Ромашка") та Приазовському (навчально-
польова база в с. Степанівка Перша) районах
Запорізької області.

Метою польових геоморфологічних дослід-
жень є вивчення морфології та морфометрії форм
рельєфу, їх походження, історії розвитку і особли-
востей поширення. У процесі практики студенти
розширюють і закріплюють теоретичні знання про
рельєф, отримані під час аудиторних занять;
оволодівають методами геоморфологічних
досліджень, знайомляться з господарськими
аспектами застосування геоморфологічних знань.
Особливу увагу в процесі навчальної практики
необхідно приділити тим видам робіт, які знаходять
пряме відображення в програмі з географії та в
краєзнавчій роботі вчителя географії в школі.

Для проведення навчальної практики з
геоморфології на кафедрі фізичної географії і геології
МДПУ ім. Б. Хмельницького є необхідне облад-
нання: барометр-анероїд, компаси гірський і
звичайний, планшет для окомірної зйомки,
геологічний молоток, лопата саперна, рулетка
металева 10-метрова, метр тканиновий, фото-
апарат, польова сумка, рюкзак, флакон з 10%-м
розчином соляної кислоти, а також у кожного
студента повинен бути польовий щоденник та
канцелярські приладдя (ручки, олівці прості м'які
та кольорові, гумки, лінійки, транспортири,
міліметровий папір, альбом для звіту).

Навчальна практика завжди проводиться у
три етапи [1].

Перший етап - підготовчий, який полягає у вивченні
літературних та фондових матеріалів; в ознайомленні з
районом проведення практики та основними методами
і методиками польових досліджень.

Другий етап - польові дослідження. Він
включає обрання пунктів спостереження і власне
польові дослідження, які обираються заздалегідь
так, щоб були представлені найрізноманітніші
форми і типи рельєфу (морфоструктурні і морфо-
скульптурні).
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Третій етап складається з камеральної
обробки матеріалу, його узагальнення і написання
звіту.

Важливим в проведенні навчальної практики
з геоморфології є виконання індивідуальних
завдань та їх диференціація за рівнем підготовки.
Під час виконання цих завдань студенти збирають
оригінальний матеріал для виконання курсових і
дипломних робіт, використовуючи його для
доповідей на підсумкових наукових конференціях
викладачів та студентів природничо-географічного
факультету, на засіданнях географічних гуртків.

Головний метод дослідження - спостереження
на маршруті. В межах Північно-Західного
Приазов'я широко представлений комплекс форм
та елементів рельєфу, утворених флювіальними,
еоловими, схиловими та береговими процесами.
На формування рельєфу вплинули також новітні
тектонічні рухи, геологічна структура та склад
корінних порід.

При описанні форм і елементів рельєфу
відмічають [3]:

- частиною яких більш крупних форм або
комплексу форм являються описуванні елементи або
форми рельєфу (схили долин, тераси, уступи терас);

- морфологічні ознаки (вигляд в плані та в
профіль, форма схилів, вершини);

- морфометричні показники (абсолютна та
відносна висоти, кут нахилу, довжина, ширина);

- співвідношення зі структурами та літологією
корінних порід;

- склад і характеристика пухких відкладів
(алювій терас, делювій схилів, елювій вододілів);

- сучасні екзогенні процеси (процеси ерозій-
ного розмиву і намиву, котловини, зсуви, розвію-
вання; детально описують форми, утворені цими
процесами).

При вивченні форм рельєфу, сформованих під
впливом екзогенних факторів, треба звертати увагу
на відносну стійкість порід проти вивітрювання і
денудації. Для цього встановлюється потужність
елювію, характер зміни породи з наближенням до
денної поверхні і характер кінцевих продуктів
руйнування гірських порід. До важливих ознак
фізичної стійкості порід належить їх співвідношення
з формами мікро-, мезо- і макрорельєфу. Утво-
рення навісів і ніш, пасом і грив, терас та уступів
пов'язано з різноманітною щільністю порід.
Одночасно встановлюється схильність порід до
різноманітних процесів денудації - розмиву, змиву,
обвалів, осипів або зсувів.

При вивченні схилів треба з'ясувати [3]:
- генетичний тип, або з яких елементів різного

генезису вони складаються; висоту обривів
верхньої частини схилів, їх геологічна будова;

- характер поверхні, протяжність;
- кут нахилу поверхні схилу осипного зносу,

його геологічну будову, ступінь покриття пухким
матеріалом, закріпленості акумулятивної поверхні
рослинністю;

- характер переходу схилу у вододільний
простір (різка бровка, поступове вирівнювання
тощо), характер вирівнювання схилів;

- наявність на схилах осипів, зсувів, обвалів,
делювіальних шлейфів, ерозійних форм, виходів
підземних вод, заболочених ділянок та ін.,
характер рослинності;

- господарське використання схилів.
На практиці студентами описується схил

Радивонівського піщаного кар'єру або прибереж-
ний схил Молочного лиману.

Вивчаючи річкові долини, необхідно встано-
вити [1, 3]:

- тип долини (продольний, поперечний,
діагональний), переважаючий фактор її форму-
вання (тектонічний, ерозійний, гляціальний та ін.);

- глибину долини та її ширину по дну і бровці
корінних берегів;

- форму поперечного профілю долини (U-
подібна, V-подібна, каньйоноподібна, корито-
подібна, щілинна, тіснина тощо);

- крутизну та форму схилів (випуклі, увігнуті,
прямі, сходинкові і їх комбінації);

- симетричність або асиметричність схилів
долин, якщо спостерігається асиметрія - її тип і
можливі причини;

- залежність форм долини від геологічної
будови або відсутності цієї залежності;

- використання долини в господарських цілях
(сіножаті, городи, рілля, споруди і будівлі тощо).

При вивченні заплави встановлюють її
розповсюдження на даному відрізку річкової
долини, ширину, відносну висоту над меженним
рівнем річки, наявність і характер уступів,
розмежовуючих заплаву на високу і низьку,
характер мікрорельєфу заплави. Описують
складові алювіальних відкладів, що залягають
безпосередньо на її поверхні або виходять на
відслоненнях підмитих водою уступах. Відмі-
чають ступінь диференціації сучасного алювію на
руслову і заплавну фації. Кожну з цих фацій
описують окремо.

Вивчаючи надзаплавні тераси, встановлюють
межі збережених залишків тераси, їх морфологічну
вираженість, наявність добре виражених морфо-
логічних елементів тераси [1, 3]:

- площина тераси: ширина; відносна висота;
характер поверхні (горизонтальна або нахилена);
нахил, ступінь ерозійного розчленування і розмиву,
мікроморфологія поверхні;
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- уступ тераси: кут нахилу, характер попереч-
ного профілю (прямий, випуклий, увігнутий,
випукло-увігнутий); характер зчленування з
площадкою (різка бровка, бровка чітка, бровка
погано виражена, перехід поступовий, нечіткий; з
чим зчленовується основа виступу (з нижче-
лежачою терасою, з заплавою або безпосередньо
з річкою); ступінь розчленування уступу ерозій-
ними формами та описання цих форм; прояв
гравітаційних процесів; який елемент долини
відмежовує терасу зверху (більш висока тераса
або корінний схил), морфологічні і морфометричні
особливості цього елементу.

Студентами вивчаються долина р. Молочна
у Мелітопольському районі та долина р. Тащенак
у Якимівському районі Запорізької області.

При вивченні ярів необхідно визначити [1, 2, 3, 4]:
- місцеположення яру (вододіл, схил долини

тощо) та його напрям по відношенню до головного
русла і сторонам горизонту;

- тип яру за походженням (первинний вершин-
ний, первинний береговий або схиловий, вторинний
донний);

- морфологічну характеристику: довжину,
глибину, ширину, крутизну схилів, їх форму, характер
дна (в тому числі наявність перепадів, водобійних
колодязів);

- склад порід, в які врізаний яр, їх водоносність
та ін.;

- подовжній і поперечний профілі яру (у верхній,
середній і нижній частині);

- зв'язок яру з місцевим базисом ерозії,
наявність водотоку, конусу виносу;

- явища, що сприяють або гальмують розвиток
яру.

У зв'язку з тим, що на території Запорізької
області найбільш поширеними є флювіальні
процеси, для розвитку яких є всі необхідні умови
(наявність тимчасових водних потоків, пухкі ґрунти
та слабкий нахил місцевості), як результат
розвинена яружно-балочна мережа, яка є об'єктом
для вивчення ярів.

Важливий метод дослідження - геоморфо-
логічне профілювання. Профіль складається як для
окремо взятої форми рельєфу (яру, балки, пагорбу),
так і для геоморфологічного комплексу (річкова
долина - вододіл). Напрям лінії профілю визна-
чається таким чином, щоб можна було відобразити
типові риси рельєфу, оскільки метою профілювання
є характеристика окремих форм рельєфу. Профіль
показує послідовність, висоти і протяжність
елементів рельєфу, що дозволяє більш повно
охарактеризувати кожну форму рельєфу і весь
комплекс в цілому. Порядок роботи при складанні
профілів наступний [2, 3].

1. Намічається лінія профілю і визначається,
які форми рельєфу на профілі важно зафіксувати.

2. Визначається вихідна точка, висота якої на
профілі буде прийнята за вихідний нуль (рівень води
у річці, днище яру). Лінія профілю ведеться знизу
до гори.

3. Виконувач профілю, стоячи у вихідної точки
методом окомірної зйомки та барометричного
нивілювання, визначає висоту і протяжність першої
форми рельєфу й наносить ці данні на креслення у
визначеному масштабі.

4. Проводиться зйомка кожної наступної точки
до кінцевої на заданій лінії. Лінія профілю
наноситься на карту фактичного матеріалу.

Головне завдання вивчення рельєфу - гео-
морфологічна карта, або картосхема, складена на
основі маршрутних описів і геоморфологічного
профілювання.

Висновки. Таким чином, навчальна практика
з геоморфології є невід'ємною складовою у
підготовці кваліфікованих фахівців-географів. Вона
допомагає оволодіти не тільки методикою
геоморфологічних досліджень, але і слугує
основою для краєзнавчих спостережень, а в
кінцевому результаті - сприяє підвищенню
загальноосвітнього рівня студентів.
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Прохорова Л.А., Гришко С.В. Методические подходы к организации и проведению учебной практики по
геоморфологии. Освещены основные подходы к организации и проведению учебной практики по геоморфологии
на основе использования геоморфологического оборудования кафедры физической географии и геологии МГПУ
им. Б. Хмельницкого во время проведения полевых геоморфологических исследований. Геоморфологические
исследования включают изучение морфологии и морфометрии форм рельефа, его происхождения, истории развития
и особенностей распространения. Раскрыта методика исследования склона, речной долины и оврага на примере
территории Северо-Западного Приазовья. Описанная методика геоморфологического профилирования как для
отдельно взятой формы рельефа (оврага, балки, возвышенности), так и для геоморфологического комплекса (речная
долина - водораздел). Главным результатом изучения рельефа является геоморфологическая карта, или картосхема,
составленная на основе маршрутных описаний и геоморфологического профилирования.
Ключевые слова: учебная практика, геоморфология, форма рельефа, элемент рельефа, геоморфологическое
профилирование.

Prockhorova L.A., Gryshko S.V. Methodological approaches to the organization and conduct of educational practice on
geomorphology. Article describes the major approaches to the organization and conduct of training practice for geomorphology.
Conduction practice is based on the use geomorphological equipment of Department of Physical Geography and Geology
Melitopol Bohdan Khmelnytskyi State Pedagogical University during the field geomorphological research. Geomorphological
studies include the study of morphology and morphometry forms of relief, its origin, history, development and characteristics
of distribution. A technique for the study of the slope, the river valley and ravine are disclosed on the example of the North-
Western Pryazovia. Technique of geomorphological profiling described for individual forms of relief (ravines, gullies, hills),
and for the geomorphological complex (river valley - the watershed). The main result of the study is a geomorphic terrain
map or schematic map, compiled on the basis of route descriptions and geomorphological profiling.
Key words: educational practice, geomorphology, landform element of relief, geomorphological profiling.
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УДК 911.9

ДОСВІД ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ КРАЇН СВІТУ)

Удовиченко В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У представленій статті окреслено процес становлення ландшафтного планування за кордоном. Автором було вивчено,
проаналізовано та подано результати аналітичної характеристики систем планування, в т.ч. ландшафтного, різних
ієрархічних рівнів, які сформувалися та функціонують у країнах світу. Представлено результати структуризації досвіду
впровадження інструментарію ландшафтного планування за різними аспектами. В якості модельних країн було обрано
Великобританію, Німеччину, Нідерланди, США, Францію, Норвегію, Іспанію та Польщу – переважно країни Європи.
Всі вони у той чи іншій мірі є піонерами даної справи та в результаті імплементації даної системи набули певного
досвіду. Такий досвід є цікавим та корисним і для України, де процес планування території проходить фазу свого
становлення та де потреба у його реалізації є беззаперечною.
Ключові слова: досвід, ландшафтне планування, система планування, ієрархічний рівень, закон.

Постановка проблеми. Вивчення питань
історії та досвіду у рамках будь-якого наукового
дослідження – необхідна передумова його
виконання, оскільки саме цей аспект дає можли-
вість зрозуміти, що було зроблено, яким чином це
було виконано та втілено в життя, які аспекти не
знайшли свого відображення та вимагають
розв’язання. Стосовно питань ландшафтного
планування (далі ЛП) у загальній структурі
проектної та планувальної діяльності та вивчення
досвіду такої діяльності, особливостей впровадження
за кордоном, це – можливість для України та
українського ландшафтного планування, молодого та
перспективного напрямку наукової діяльності,
виявити та залучити до впровадження найцінніші
аспекти, адаптувавши їх до реалій сучасності й
регіональних територіальних особливостей.

Вивченню питань європейського досвіду
застосування ЛП присвячені роботи А.М. Антіпова,
О.В. Дроздова, Є.Ю. Колбовского, В.В. Кравченко,
М.Є. Кулєшової та ін. Але попри наявну детальну
характеристику, розгляд цих аспектів з позиції
українських наукових шкіл та реалій не був здійснений.

Метою даної статті є здійснити аналітичну
характеристику досвіду впровадження інстру-
ментарію ландшафтного планування на території
країн світу з позиції впровадження окремих його
аспектів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Територіальне
екологічно орієнтоване планування та одна із його форм
– ландшафтне планування – у різних країнах світу і
європейських країнах, зокрема, має різноманітні форми
та особливості впровадження. Тому з метою
виявлення його типових рис та найкращих прикладів-
зразків реалізації, необхідним вбачається здійснення
відповідного стислого аналітичного огляду.

Розгляд процесу становлення ландшафтного
планування за кордоном можна розпочати з часу
формулювання, виокремлення й становлення
власне поняття “ландшафт” у ХІХ та першій

половині ХХ ст. Найбільш повне визначення
ландшафту того часу зробив Р. Хартшорн у своїй
фундаментальній монографії “Суть географії”, яка
була написана з метою ознайомлення американ-
ських географів з ідеями європейської географії.
Р. Хартшорн пов’язував введення терміну
“ландшафт”, як територіальної одиниці, з ім’ям
Гоммейєра, який у 1810 р. використав його для
означення ділянки території, проміжної за розміра-
ми між місцевістю (Gegend) та країною, землею
(Lаnd). У 1850 р. Розенкранц визначив ландшафт
як ієрархічно організовану локальну систему усіх
царств природи [3, 6].

Піонером же генерального та районного
планування у ХХ ст. вважається Великобританія.
Так, у роботі Пітера Холла “Міське та регіональне
планування” [5] було викладено приклади та
підходи планувальної діяльності на рівні аналітики
складної проблеми регіонального розвитку.
Планувальна діяльність у країні має слабші позиції,
у порівнянні із її країнами-сусідами, й організована
за принципом “top down” [2]. Вона зорієнтована
не на ініціативи територіального розвитку, а на
вирішення окремих випадків, тому стосується
планування конкретних територій, виходячи із
принципів паритетного дотримання суспільних
інтересів й інтересів приватної власності.

Верхній (державний) ієрархічний рівень
планування Великобританії формує Міністерство
оточуючого середовища, транспорту та регіонів,
на якому здійснюється контроль за фінансуванням
та правовими суперечками. Регіональний рівень
представляють регіональні бюро, але даний рівень
у системі планування не відіграє відчутної ролі.
Місцевий рівень представлений у сільській
місцевості, де він поділений між районами та
муніципалітетами, які займаються розробкою
стратегічних планів й спеціальних планів земле-
користування; в урбанізованих районах такого
поділу немає (рис. 1) [1, 2].
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Плани землекористування враховують інтере-
си с.-г. виробництва та розвитку поселень,
природоохоронні ж цілі нехтуються. Таким чином,
незалежних та обов’язкових для виконання
ландшафтних планів або програм у країні не існує.

Завдання ЛП розподілені між різними напрям-
ками планування та часто останнє розглядається
як інформаційна база для, наприклад, планування
землекористування. До розвитку системи ЛП й
екологічного права британців спонукають установ-
ки ЄС [8]. Основою для ландшафтного планування
у Великобританії є “Закон про оточуюче середо-
вище” (1995 р.) (рис. 2). Система в цілому є доволі
гнучкою, а охорона природи та ЛП поза межами
суворо охоронних територій не розглядаються як
пріоритетні. Суттєві внутрішні регіональні
відмінності ЛП та підходи до охорони спадщини,
зафіксовані в документах існуючих законодавчих
систем Великобританії, виявляються між Англією,
Шотландією та Уельсом.

Ландшафт розуміється, перш за все, як
візуально-естетична категорія, тому часто ЛП
зводиться лише до формування зовнішнього

Рис. 1. Системи ландшафтного планування країн світу (створено автором)

вигляду ландшафту; у системі територіального
планування воно має слабкі позиції, інституційно
не закріплено та не спирається на правові основи.

У Німеччині процедура ЛП являє собою
цілісний екологічно орієнтований варіант терито-
ріального планування [1]. Важливим принципом
ЛП Німеччини є наступність цільових настанов по
вертикалі із одночасною конкретизацією завдань,
заходів й вимог при переході від вищого планового
рівня до найнижчого. Його верхній (національний)
рівень формують території суб’єктів федерації
(землі), для яких розробляються ландшафтні
програми; регіональний рівень становлять окремі
райони та регіони із розробленими рамковими
ландшафтними планами; локальний рівень
формують магістрати із ландшафтними планами.
При цьому вимоги і обмеження, встановлені в
рамках ЛП, обов’язково враховуються в процесі
розробки загального територіального планування.
Основними характерними рисами ЛП у Німеччині
є обов’язковість його виконання та залучення усіх
зацікавлених осіб до процесу прийняття рішень,
оскільки малозмінені людиною природні комплекси
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 “Закон про оточуюче середовище” (1995 р.) 

Державний рівень 

Суспільна організація Національний траст; Британський 
союз охорони природи та культурного ландшафту 

НД: збереження природної та культурної спадщини; 
конструювання еколого-рекреаційного каркасу країни, 
спеціальні програмні розробки 

Регіональний / галузевий рівень 

Напівдержавні організації: Англійська природа, Комісія по 
сільській місцевості та ін.; громадські організації, місцева влада за 
суттєвої суспільної підтримки 

НД: на різних рівнях відповідають за вузькі сектори охорони 
природи і ландшафтів та не розробляють плани, які обов’язкові 
для виконання  

Країна 

Н
ід

ер
ла

нд
и Відсутність національного природоохоронного закону Природоохоронні спілки та союзи; конкретні політичні рішення; 

плани захисту навколишнього середовища 

НД: створення національних парків на основі конкретних 
політичних рішень, ефективна охорона природи (охорона видів та 
біотопів на особливо охоронних територіях) 

Різноманітні програми, “План попередження збитку 
природі” 

НД: поглиблення ландшафтного змісту та спрямованість на 
побудову національної мережі біотопів 

Іс
па

ні
я 

Національний гідрологічний план 

НД: розробка територіальних планів; реалізація зв’язків із 
плануванням інфраструктури 

Відомства та управління різних адміністративних рівнів 

Екологічний план Андалузії із стратегічними цілями розвитку; 
планування використання ресурсів у відповідності до соціально-
економічних цілей 

Регіональні плани ресурсокористування, які конкретизуються 
планами використання; зонування території з позицій охорони 
видів та біотопів 

“Плани сталого розвитку” комун у межах охоронних територій 

Національний природоохоронний рамковий закон 

НД: розробка основних ліній охорони природи 

С
Ш

А
 

Розгалужене та диверсифіковане за окремими штатами 
природоохоронне законодавство: “Закон про національні 

парки” (1916 р.), “Закон про давності” (1906 р.), “Закон про 
охорону пам’ятників історії, що мають національне 

значення” (1966 р.)  

Служба національних парків 

Різні організації та окремі особи у справі охорони пам’ятників 
природи та культурної спадщини; Національний траст США 

 

П
ол

ьщ
а Міністерство оточуючого середовища та раціонального 

природокористування,  
Міністерство культури та національного надбання, 

Управління Генерального хранителя пам’ятників, до якого 
належить Служба національних парків 

Служба охорони пам’ятників; підрозділи міністерств на рівні 
воєводств та під керівництвом воєводи  

Міжнародний рівень 

Натура 2000 (The Natura 2000) 

Конвенція з біорізноманіття 
(Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) (The 
Convention on Biodiversity) 

Європейська гідрологічна 
рамкова директива (2000 р.) 

(The European Water 
Framework Directive, WFD) 

Директива про середовища 
існування (The Habitats 

Directive) 

Стратегічна екологічна оцінка 
(Strategic Environmental 

Assessment, SEA) 

Директиви із затоплення (The 
Floods Directives) 

Європейська ландшафтна 
конвенція (2000 р.) 

(The European Landscape 
Convention/The Florence 

Convention) 

Рамкова конвенція ООН про 
зміни клімату (1992 p.) (The 
United Nations Framework 

Convention on Climate Change) 

Конвенція про боротьбу із 
опустелюванням (1994 p.) 

(The United Nations 
Convention to Combat 

Desertification) 

Декларація Ріо-де-Жанейро з 
оточуючого середовища та 
розвитку (1992 p.) (The Rio 

Declaration on Environment and 
Development) 

Декларація тисячоліття ООН 
(2000 p.) (The United Nations 

Millennium Declaration) 

Йоханесбурзька Декларація зі 
сталого розвитку (2002 p.) 

(The Johannesburg Declaration 
on Sustainable Development) 

Порядок денний на ХХІ 
століття (1992 p.) (Agenda 21) 

Н
ім

еч
-

чи
на

 

Федеральний Закон “Про охорону природи” (2002 р.), 
“Національна стратегія з біологічного різноманіття” (2007 р.) 

Законодавчі акти суб’єктів федерації та магістратів 
 

Ф
ра

нц
ія

 

Національний екологічний план 

НД: визначення цільових концепцій щодо використання 
окремих компонентів природи 

Численні екологічні програми та програма моніторингу 

Різні документи, наприклад “екологічні фрахти“, частково – 
договори та угоди, результати яких враховуються іншими планами 
(наприклад, комунальними планами землекористування) 

Н
ор

ве
гі

я 

Закон “Про планування та будівництво”, Міністерство 
оточуючого середовища 

Місцева влада (комуни), регіональні органи управління 
НД: охорона спадщини та перспективи використання й розвитку 

усієї території; розробка планів 
 

Закон “Про охорону пам’ятників культури” та “Про 
охорону природи” 
НД: закріплення територіальних форм охорони природно-
культурної спадщини 

 

Примітка: НД – напрями діяльності
Рис. 2. Законодавчі акти та установи систем ЛП (за окремими країнами світу) (створено автором)

на території країни фактично відсутні, а рівень
суспільних відносин у галузі природокористування
надзвичайно високий. Саме тому основна мета
планування полягає у збереженні природних основ
життєдіяльності людини навіть за рахунок
інтересів окремих груп землекористувачів [2].

Основою впровадження ЛП у Німеччині є
федеральний закон “Про охорону природи” та
законодавчі акти суб’єктів федерації (див. рис. 2).
Основні управлінські рішення з охорони спадщини

ухвалюються на рівні окремих земель (суб’єктів
федерації) та магістратів.

У Нідерландах, де сформувалися давні
традиції контролю за природою і розвитком
ландшафтів, особливо морських узбереж, склався
диференційований тип територіального планування,
у складі якого превалюють ідеї змін та конструю-
вання. Планувальні функції поділені між трьома
міністерствами, а сама система планування має
стійке визнання у суспільстві, управлінні й політиці
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[1, 7]. Територіальне планування включає всі основні
завдання ЛП, хоча як самостійний інструмент воно
визначається доволі вузько. ЛП формально не існує
на національному та регіональному рівнях. Поступо-
во в країні розвитку набуло екологічно орієнтоване
планування стратегічного характеру [2].

Існують три рівні територіального планування
Нідерландів, на кожному з яких реалізується
узгодження та інтеграція планувальних пропозицій.
Так, національна програма територіального
планування охоплює різні плани та детермінує
чотири категорії розвитку території: “зелений курс”
(природоохоронний), “блакитний курс” (поєднання
економічних й екологічних вимог), “жовтий курс”
(інтенсивного с.-г.) та “коричневий курс” (інтеграція
с.-г. у інші плани розвитку території). Головне
завдання, з яким ув’язуються завдання ЛП, –
побудова національної просторово стабільної
територіальної екологічної мережі. Регіональному
рівню планування відповідають регіональний план
та план охорони природи, локальному – чіткий
правовий розподіл завдань планування, які
вирішуються на території населених пунктів та
поза селитебними територіями.

Між трьома планувальними інструментами
(територіальним плануванням, екологічно орієнто-
ваним плануванням та управлінням водними
ресурсами) й відповідними законами розподілені
завдання ЛП. Екологічне планування у Нідерлан-
дах має галузевий характер: це, наприклад,
спеціальне планування охорони видів і біотопів;
водного господарства; повітря і клімат розглядають-
ся у складі планів захисту оточуючого середовища.

Незважаючи на значну децентралізацію влади,
управління охороною природи і ландшафтним
плануванням у Нідерландах відбувається за
підтримки держави. У той же час природоохоронні
союзи відіграють вагому роль: суспільство та усі
зацікавлені, чиї інтереси так чи інакше перегуку-
ються із ландшафтним плануванням, залучаються
до розробки ландшафтних планів; таким чином
досягається максимально можливе узгодження та
задоволення інтересів різних сторін.

У США чіткої системи ЛП не існує, натомість
застосовується складно розгалужене та дивер-
сифіковане за окремими штатами природоохоронне
законодавство. Так, створення та регулювання
діяльності природоохоронних територій регулюють
“Закон про національні парки” (1916 р.), “Закон про
давності” (1906 р.), “Закон про охорону пам’ятників
історії, що мають національне значення” (1966 р.)
та реалізуються здебільшого Службою національ-
них парків (див. рис. 2).

Державне управління природоохоронними
територіями у США спрямоване на налагодження

співпраці та сприяння дії різних організацій й
окремих осіб у справі охорони пам’ятників,
включаючи об’єкти, які не відносяться до
федеральної власності. Чимале значення мають
громадські організації у справі охорони державної
спадщини (наприклад, Національний траст США),
членами яких є як відомі громадські діячі, так і
високо посадовці.

Службою національних парків США роз-
робляються та впроваджуються спеціальні
рекомендації, які містять методичний інстру-
ментарій з охорони об’єктів культурної спaдщини,
зокремa, культурного лaндшaфту. Тaк, існують
рекомендaції з визнaчення меж історичних
комплексів, оцінки, документувaння тa збереження
сільських лaндшaфтів, рукотворних лaндшaфтів,
об’єктів живої трaдиційної культури. З метою
збереження історико-культурних феноменів,
культурної спaдщини тa, зокремa, культурного
лaндшaфту, у СШA використовується ряд кaтего-
рій природоохоронних територій: історичні пaрки,
історичні місцевості, пaм’ятники, меморіaли, поля
битв, воєнні пaрки. Нaціонaльні пaрки у цій системі
не є ведучою формою охорони, однaк мaють
обов’язкове проектне зaбезпечення із розроблени-
ми питaннями упрaвління культурними цінностями.

Щодо існуючої концепції культурного лaндшaфту у
системі лaндшaфтного плaнувaння, то у СШA розвитку
нaбули дві пaрaдигми: біоекологічнa тa лaндшaфтно-
культурнa. При цьому розгaлуженa системa моніторингу
крaїни дозволяє виділяти тa врaховувaти території як
природної, тaк і культурно-історичної aбо обрaзової
(пейзaжно-естетичної) знaчущості.

Системa плaнувaння у Фрaнції знaчно цент-
рaлізовaнa, при цьому керівництво держaви
визнaчaє ведучі принципи територіaльного
розвитку тa мaє компетенцію нa усіх рівнях
підпорядкувaння. Реaлізaція зaходів нa нaціонaль-
ному рівні стимулюється фінaнсовою підтримкою
держaви. Нa регіонaльному рівні склaдaються
регіонaльні плaни оргaнізaції території тa прогрaми
розвитку [1]. Нa рівні комун (локaльному)
розробляються “плaни ведучих ліній використaння”
тa плaни землекористувaння (див. рис. 1). Однaк
в цілому територіaльне плaнувaння як тaке не мaє
функцій зaгaльного плaнувaння; нaтомість
перевaжaють розробки, прив’язaні до конкретних
проектів. Гaлузеві плaни нaціонaльного тa
регіонaльного рівнів зaлишaються мaло пов’язa-
ними між собою. Зв’язок між плaнaми реaлізується
лише нa рівні комун під чaс склaдaння плaнів
землекористувaння [9].

Спеціaльного зaкону про лaндшaфтне плaну-
вaння у Фрaнції немaє, тому тут і не передбaчено
плaнувaння як тaке. Використaння території
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регулюють документи нaціонaльного рівня тa інші
документи (екологічні фрaхти). Регулювaння
здійснюється і шляхом ухвaлення спеціaльних
договорів тa угод, результaти яких врaховуються
під чaс склaдaння плaнів, особливо, комунaльних
плaнів землекористування. Між адміністративно-
територіальними рівнями (регіонами, департа-
ментами та комунами) існує чіткий розподіл
обов’язків, але майже відсутні зв’язки.

Завдання ЛП у Франції розділені між різними
інструментaми. Тaк, опис тa оцінкa стaну
нaвколишнього середовищa здійснюється у склaді
численних екологічних прогрaм й прогрaми
моніторингу. Нa нaціонaльному рівні у крaїні
розробляється екологічний плaн, який визнaчaє
цільові концепції окремих компонентів природи.
Функцію лaндшaфтних плaнів виконують зaгaльні
держaвні плaни та плани обласних корпорaцій, які
покликaні керувaти розвитком лaндшaфтів. В
цілому лaндшaфтні плaни розробляються в міру
необхідності (нaприклaд, під чaс плaнувaння
aвтострaди) тa зaвдяки прaктичній спрямовaності
зaвжди пов’язaні із конкретними обстaвинaми. Aле
попри це, між зaплaновaними тa реaлізовaними
зaходaми чaсто спостерігaються суттєві розбіж-
ності. В цілому завдання ЛП та стійкого регіональ-
ного розвитку Франції багато у чому вирішуються
за рахунок розвитку природних парків, які до того
ж отримують необхідне фінансування.

Ландшафт, як і у Великобритaнії, сприймaєть-
ся як естетичнa кaтегорія, пейзaж, і тому у якості
зaвдaнь ЛП нa перше місце висувaється покрaщен-
ня пейзaжного оточення людини тa формувaння
візуaльних рис лaндшaфту.

У Норвегії зaгaльний розвиток культурного
лaндшaфту визнaчaється як фaктор плaнувaльної
оргaнізaції території тa регулюється головним
зaконодaвчим aктом Норвегії – зaконом “Про
плaнувaння тa будівництво” (див. рис. 2). Цей
документ встaновлює мехaнізми, у відповідності
до яких місцевa влaдa (комуни) оргaнізує свою
діяльність із охорони спaдщини тa визнaчaє
перспективи використaння й розвитку усієї
території. В той же чaс зaкон “Про охорону
пaм’ятників культури” тa “Про охорону природи”
зaкріплює територіaльні форми охорони природно-
культурної спaдщини. Плaни, які розробляються
комунaми, проходять узгодження у регіонaльних
оргaнaх упрaвління. У випaдку виникнення спірних
ситуaцій, остaточне рішення ухвaлює Міністерство
оточуючого середовищa.

У Норвегії прaктикa виявлення тa оцінки
культурних лaндшaфтів включaє aнaліз природних
тa культурно-історичних особливостей, що
дозволяє однaково ефективно вивчaти території,

які мaють як природну, тaк і етноісторичну
цінність. Тaк, в крaїні було проведено ідентифікaцію
тa оцінку культурних лaндшaфтів, тa з них 104 –
відібрaно в якості об’єктів нaціонaльного знaчення,
a для п’яти модельних територій розроблено
спеціaльні плaни упрaвління [4].

З метою збереження культурного лaндшaфту
у Норвегії використовуються головним чином дві
кaтегорії, які взaємодоповнюють однa одну:
облaсті лaндшaфту, що охороняється, тa культурне
середовище під охороною, в межaх якого можуть
виділятися пaм’ятники культури й історичні місця,
охоронні зони пaм’ятників тa історичних місць.
Системa упрaвління культурним лaндшaфтом
допускaє тa зaохочує ведення трaдиційних форм
землекористувaння й способів будівництвa,
aрхітектурного стилю, збереження інших форм
культурної спaдщини.

У Іспaнії спеціaльної процедури, пов’язaної із
ЛП не існує, a територіaльне плaнувaння хaрaк-
теризується роздрібненістю зa секторaми, рівнями
тa регіонaми. Також відсутнє поняття “ландшафтне
планування” як таке, проте його завдання
реалізуються шляхом застосування інших інстру-
ментів. Останнім часом в країні значно посилилося
усвідомлення екологічних проблем та ступінь їх
прaвової підтримки, a тaкож екологічно орієнтовaні
упрaвління і плaнувaння.

Регіонaльний рівень плaнувaння стосується
зaстосувaння мехaнізмів функціонaльного зону-
вaння із виділенням зон ризику тa врaзливих
біотопів. Регіони мaють повну компетенцією у
територіaльному плaнувaнні у містaх. Регіонaльні
тa субрегіонaльні плaни оргaнізaції території
являються собою головні інструменти плaну-
вaльної діяльності. Плaни ресурсокористувaння
детaлізуються плaнaми використaння. Тa, нaприк-
лaд, в Aндaлузії були розроблені “плaни стaлого
розвитку” охоронювaних територій комун.

Локaльний рівень мaє донині не визнaчені
зaвдaння тa стaтус плaнувaння [2]. При цьому
плaни ресурсокористувaння мaють обов’язкове тa
пріоритетне знaчення у порівнянні із терито-
ріaльними і гaлузевими плaнaми. Вони склaдaють-
ся перевaжно нa охоронні території з метою
пошуку прийнятних вaріaнтів поєднaння природо-
охоронних і господaрських цілей (розвиток
сільського туризму), тa являють собою зaсіб
політичного упрaвління регіонaльними фінaнсaми.
Однaк тaкі плaни не охоплюють зони конфліктів,
нaприклaд, інтенсивного сільського господaрствa.
Вони являють собою нaскрізні екологічно орієнто-
вaні територіaльні плани територій, що потребують
одночасно і охорони природи, й екстенсивного
використання.
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У цілому в Іспанії спостерігається поступова
відмова від суто естетичних поглядів на ландшафт
та перехід до його розуміння як культурного
феномену і, нарешті, до ландшафтно-екологічних
уявлень.

У Польщі питаннями територіального управ-
ління, включаючи створення охоронних природних
територій, опікується Міністерство оточуючого
середовища та раціонального природокористуван-
ня, а питаннями культурного надбання – Міністер-
ство культури та національного надбання й
Управління Генерального хранителя пам’ятників,
до якого належить Служба охорони пам’ятників
(див. рис. 2). Аналогічні підрозділи створюються
на рівні воєводств та під керівництвом воєводи.

Сутність планування у Польщі зводиться до
розробки програми з вивчення та оцінки ланд-
шафтів з урахуванням їх історико-культурного
значення. У країні було створено оціночну карту
культурних ландшафтів та підготовлено необхідне
науково-методичне забезпечення з їх ідентифікації
та збереження в рамках вирішення завдань
територіального планування.

Різні категорії природоохоронних територій
створюються воєводськими указами та включа-
ються до складу планів територіального управління
й регіональних планів воєводства [4].

Висновки. Отже, результати проведеного
аналізу систем ландшафтного планування країн
світу засвідчують, що у кожній країні склалася та
використовується власна система ландшафтного
і територіального планування, які подекуди значно
відрізняються між собою. Це зумовлено тим, що
конкретні моделі та інструментарій ЛП у різних
країнах багато у чому визначаються особли-
востями політичної системи, законодавчого базису,
формами та відносинами власності, рівнем
економічного розвитку, існуючими проблемами
навколишнього середовища, традиціями охорони
природи та планувальної діяльності, врешті –
розумінням ландшафту та підходами до його
вивчення та оцінки. Проте всі існуючі системи
планування так чи інакше спрямовані на розв’язан-
ня викликів глобалізації, зумовлені потребою та
прагненням приймати спільні зважені екоцентричні
рішення у відповідності до парадигми сталого
розвитку.
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Удовиченко В. Опыт ландшафтного планирования (на примере стран мира). В представленной статье обозначено
процесс становления ландшафтного планирования за рубежом. Автором было изучено, проанализировано и
предоставлено результаты аналитической характеристики систем планирования, в т.ч. ландшафтного, разных
иерархических уровней, которые сформировались и функционируют в странах мира. Предоставлено результаты
структуризации опыта внедрения инструментария ландшафтного планирования в соответствии с разными аспектами.
В качестве модельных стран были избраны Великобритания, Германия, Нидерланды, США, Франция, Норвегия,
Испания и Польша – преимущественно страны Европы. Все они в той или иной степени являются пионерами данного
дела и в результате имплементации данной системы приобрели определенный опыт. Такой опыт есть интересным и
полезным и для Украины, где процесс планирования территории лишь проходит фазу своего становления и где
необходимость в его реализации неоспорима.
Ключевые слова: опыт, ландшафтное планирование, система планирования, иерархический уровень, закон.

Udovychenko V. Landscape planning experience (by the example of world countries). The process of coming into being of
landscape planning abroad is carried out in this article. The results of analytical characteristic of planning systems including
landscape planning systems at the different hierarchical levels which appeared and functionate in the world countries are
scrutinized, analyzed and revealed by author. The structuring results of implementation experience of landscape planning
tools according to the different aspects are performed. Great Britain, Germany, The Netherlands, The USA, France, Norway,
Spain and Poland (predominantly the European countries) were chosen as simulation model. All of them are fairly a pioneer
in this matter and gained some experience as the result of the implementation this system. Such experience is very interesting
and useful for Ukraine where the process of territory planning is passing through the stage of its formation and where the
necessity of its execution is indisputable.
Key words: experience, landscape planning, planning system, hierarchical level, law.

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


54 Науковий вісник Чернівецького університету

УДК 911.52:502.171

ОЦІНКА ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
У ҐРУНТОВОМУ ТА РОСЛИННОМУ ПОКРИВІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ходан Г.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Дослідження вмісту важких металів в ландшафтних комплексах є необхідною передумовою розвитку географічних
основ раціонального природокористування.  Нераціональне природокористування призводить до значного збільшення
важких металів як у ґрунтах так і в біомасі. Значно трансформований ґрунтовий покрив та поверхневі води, змінився
рівень ґрунтових вод .
Ключові слова: ландшафтний комплекс, екологічний стан, ступінь  перетвореності, ландшафт, біомаса, важкі метали.

Вступ. Екологічні проблеми, пов'язані із
забрудненням навколишнього природного середо-
вища,  вплив на здоров'я людей спонукають до
пошуків шляхів їх  вирішення й оцінки екологічного
стану територій. Ландшафтно-геохімічний підхід
дає змогу вивчити поведінку забруднюючих
речовин, що залежить від особливостей ланд-
шафтно - геохімічного середовища.

Екологічні проблеми, що виникли у зв'язку з
функціонуванням транспортної системи в Україні,
є наслідком діяльності не лише окремих видів
транспорту, а й інших галузей народного госпо-
дарства. Це, передусім, структура та існуючі
конструкції транспортних засобів, покриття та
якість експлуатації шляхів тощо.

Чернівецька область - регіон значного забруд-
нення об'єктів навколишнього природного середо-
вища. До основних техногенних забруднювачів, які
викликають зміни стану атмосфери, ґрунтового
покриву, біомаси і здоров'я населення можна віднести
галогенорганічні сполуки, важкі метали тощо. Ці
забруднювачі надходять як  в атмосферу так і в
ґрунтовий та рослинний покрив від стаціонарних та
пересувних джерел забруднення.

Серед рухомих джерел забруднення найбільше
викидів має автотранспорт. Транспорт зумовлює
низку проблем, які умовно можна об'єднати в кілька
груп (за основними напрямами взаємодії з
довкіллям): 1) транспорт - великий споживач палива;
2) транспорт - джерело забруднення довкілля; 3)
транспорт - одне із джерел шуму; 4) транспорт
вилучає сільськогосподарські угіддя під шляхи і
стаціонарні споруди; 5) транспорт є причиною
травмування та смерті людей і тварин.

Аналіз попередніх досліджень. Теоретико-
методичною основою дослідження стало вчення
про антропогенні ландшафти, розроблене віт-
чизняними та зарубіжними вченими -А.Г. Ісачен-
ком, П.Г. Шищенком, Ф.М. Мільковим, Л.І. Воро-
пай, В.М. Гуцуляком, Г.І. Швебсом, В.М. Па-
щенком, М.Д. Гродзинським, І.П. Ковальчуком,
Г.І. Денисиком, та іншими.

Еколого-геохімічні дослідження ландшафтів
Чернівецької області почалися в 80-х роках ХХ ст.
Спочатку це стосувалося рівнинних ландшафтів,
а пізніше передгірних і гірських.

Проблему забруднення рослинного покриву
дорожніх геосистем досліджували В.М.Гуцуляк,
В.П.Тарасенко, О.І.Василенко та інші.

Виклад результатів дослідження. Вивча-
ючи екологічний стан ландшафтних комплексів,
слід брати до уваги, до його складу входять різні
складові. Тому спочатку потрібно провести оцінку
екологічного стану водного середовища, атмо-
сферного повітря, ґрунтів, тваринного і рослинного
світу, оцінити антропогенний  вплив на оточуюче
середовище

Ґрунт є незамінним компонентом біосфери,
якому притаманні ряд найважливіших екологічних
функцій: родючість, енергетична, газо-атмосферна,
гідрологічна  та ін. Вона виконує роль сполучної
ланки всіх компонентів біосфери, а також функцію
біогеохімічного бар'єру. Внаслідок прояву ґрунтами
рефлекторності і сенсорності їх необхідно
використовувати в якості об'єктивного інфор-
маційного блоку при оцінці геохімічного стану
всього біогеоценозу. Звідси випливає еколого-
гігієнічна роль ґрунтів і ґрунтового покриву.  Валові
форми представляються як потенціальний резерв
рухомих елементів ґрунту, які  активно беруть
участь у біологічному кругообігу.

У розподілі рухомих форм елементів за
профілем ґрунтів визначальну роль відіграють
процеси оранки, вилуговування та біологічної
здатності рослинності і грантової біоти. Фоно-
утворюючими  рухливими елементами є у всіх
ландшафтних районах цинк і свинець.

Локальна аномальність виявляється і по окремим
формам елементарних геохімічних ландшафтів: в
елювіальних ландшафтах накопичується нікель, цинк,
свинець; в транселювіальних - цинк, мідь, нікель; в
субаквальних - цинк, нікель, свинець, мідь.

Вміст важких металів в золі рослин дорожніх
геосистем неоднаковий. Найбільшою інтен-
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сивністю поглинання і найбільшою концентрацією
характеризується  цинк. Вміст цинку коливається
від 7,8 до 91.5 мг/кг сухої маси. Мідь за величиною
акумуляції в рослинах дорожніх геосистем займає
друге місце, її вміст становить від 4,21 до 17,15
мг/кг сухої маси. Акумуляція свинцю та кадмію
маже однакова і становить відповідно: свинець -
0,97 -4,78 мг/кг сухої маси, кадмію - о,12 - 0, 42
мг/кг сухої маси. Розподіл  важких металів у золі
рослин змінюється з віддалення від автотраси.

У рослинному покриві автомагістралей
Чернівецької області  інтенсивно накопичується
цинк та мідь. Вміст цинку змінюється від  43, 4
мг/кг  до 92, 5 мг/кг у п'ятиметровій смузі, а в
стометровій смузі від 25,4 мг/кг до  62, 8 мг/кг.
Досить високим вмістом характеризується і мідь
та свинець. Їх вміст відповідно змінюється від
4,21 мг/кг до 14,5 мг/кг у п'ятиметровій смузі, а в
стометровій від  5,72 мг/кг  до 13,5 мг/кг. Значно
низькою концентрацією характеризується кадмій,
його вміст в рослинному покриві  коливається від
0,12 мг/кг до 0, 32 мг/кг.

Висновки. Отже, в результаті дії антро-
погенних факторів у природному середовищі
мігрують шкідливі хімічні речовини (в тому числі
високотоксичні, алергенні й канцерогенні), в першу
чергу з автотранспортних, промислових і сільсько-
господарських об'єктів, комунально-побутового
господарства. Вони мігрують за схемою: атмо-
сфера - ґрунт - води (поверхневі та ґрунтові).
Шкідливий вплив на жителів міста має забруд-
нення всіх вказаних середовищ у комплексі, за
рахунок чого вплив окремих компонентів істотно
посилюється. Тому необхідні подальші дослід-
ження якості навколишнього середовища (обов'язко-

во на ландшафтній основі), техногенного забруд-
нення, і насамперед транспортними засобами,
постійно діючий екологічний моніторинг.
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ВИКОРИСТАННЯ ТОПОНІМІВ У КУРСАХ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Ходан Г., Верешко І.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Викладено основні аспекти використання топонімів у курсах шкільної географії, проведено аналіз наукових робіт з
географічного краєзнавства.
Ключові слова: топоніміка, ойконіми, топоніми, географічне краєзнавство, географічна номенклатура.

Вступ. Сучасний розвиток географії відзна-
чається інтенсивним зростанням тих її предметних
областей і напрямків, які мають міждисциплінарний
характер. До таких міждисциплінарних напрямів
географії слід віднести і топонімічні дослідження,
в становленні яких значну роль відіграють
мовознавство, історія, соціологія, математика,
картографія тощо.

Топоніміка, яка розуміється як комплексна
наука про географічні назви, в інтереси якої входить
як всебічне вивчення топонімів, так і їх вико-
ристання, не може бути в стороні від рішення
найважливішої культурної задачі молоді. В її сфері
знаходиться встановлення правильності засвоєння
топонімів учнями: їх сучасності, передачі, напи-
сання, вимови, а розкриваючи значення назв, вона
полегшує їх запам'ятовування і надає додаткову
географічну інформацію. Таким чином, вивчення
номенклатури в школі може розглядатися не просто
як обов'язковий елемент вивчення географії, а й як
загальна початкова топонімічна освіта населення.
Видатний фахівець топоніміки Є.М. Поспєлов
вказує, що можливості підручників з пояснення
географічних назв дуже обмежені. При цьому
зростає необхідність включення нової, оновлення
географічної інформації у навчальних виданнях
тощо. В таких умовах найбільш посильним шляхом
впровадження в школу топонімічних знань є
створення топонімічних словників і карт [11].

Для вивчення географічного середовища,
історії народу, умов його життя, розвитку й
специфіки його мови велике значення мають
дослідження географічних назв - топонімів.
Походження географічних назв цікавлять людей з
давнини. Правильно пояснити ту чи іншу назву,
розкрити її смислове значення і походження -
означає отримати важливу інформацію про минуле
свого краю: його природні умови, економіку,
етнічний склад населення, історичні події тощо.

Законом України "Про географічні назви"
визначається, що "встановлення назв географічних
об'єктів, а також їх унормування, облік, реєстрація,
використання та збереження має важливе значення
для вирішення завдань національної безпеки, розвитку
економіки, науки і освіти, державного будівництва,

міжнародного співробітництва, а також у повсяк-
денному житті громадян" [Закон України "Про
географічні назви" від 31 травня 2005 № 2604-IV //
Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 27.].

Аналіз останніх досліджень свідчить, що
можливості вирішення складних топонімічних
завдань, пов'язаних з розробкою теорії топоніміки,
методів топонімічних досліджень розкривається
в роботах О. Афанасьєва, В. Жекуліна, В. Жу-
чкевича, Е. Мурзаєва, В. Ніконова, Н. Подольської,
Є. Черняхівської; питання щодо висвітлення
загальних та регіональних закономірностей
топоніміки, результатів збору та інтерпретації
власних географічних назв розглядається у працях
Л. Василюк, В. Кихтюк (Волинська обл.), К. Га-
лас, Н. Кидибиць (Закарпаття), Ю. Карпенко
(Чернівецької обл.), О. Нищої (Харьківська обл.),
О. Ніколаєвої, В. Шевцова (Луганська обл.), Н. Тар-
анової (Тернопільська обл.), Є. Черняхівської
(Львівська обл.) та ін.; питання методики
збирання, зберігання та обробки топонімічної
інформації, рекомендації щодо вивчення топоніміки
своєї місцевості розкривається у роботах Л. Зелен-
ської, О. Стрижака, М. Янко. Проаналізувавши
наукові публікації у періодичних географічних
виданнях [1], відмічена характерна тенденція
постійного збільшення інтересу до топонімічних
даних як методу та засобу навчання географії,
особливо в пристосуванні до регіональних та
локальних територіальних регіональних рівнів.

Виклад результатів дослідження. Гео-
графічні назви складають характерну сукупність,
яка описується міцними зв'язками, як внутрішніми
(між саме назвами, словами, що утворюють
назву) так і зовнішніми (зв'язки назви із при–
родним середовищем, історичним минулим і
соціально-культурним спадком). Сукупність
географічних назв - топонімів - позначають
словом топонімія, або географічна номенклатура,
що окреслюється їхніми характерними особли-
востями: неоднорідністю та різночасовими
рамками походження елементів назв; особливим
місцем в мові (соціалізація), особливим від-
ношенням носіїв мови до збереження одиниць
номенклатурних реєстрів.
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Особливого значення при топонімічних та
краєзнавчих дослідженнях території набуває
вивчення термінів, які часто використовуються при
називанні географічних об'єктів. Відмітимо і те, що
оточуючі реалії (ландшафтні умови, економічний
розвиток, соціальні та інші функції які виконує
географічний об'єкт тощо) формують набір
обов'язкових географічних термінів (апелятивів)
для кожної мови (не береться до уваги діалекти
мови, тому що кількість термінів різко зростає та
змінюється від діалекту до діалекту) [3].

Географічну термінологію породжують і
збагачують саме географічні умови, природне
середовище, історія та специфіка матеріальної і
духовної культури населення, специфіка його
господарювання. Назва завжди обумовлена
особливостями об'єкту називання, що реалізується
через обирання конкретної, унікальної ознаки з
багатьох різних, що його характеризують. Ознака
обирається такою, якою на час іменування була
найвиразнішою та найактуальнішою для колективу
носіїв мови. Пошук ознаки географічного об'єкту
для називання відбувається не тільки порівнянням
ознак схожих об'єктів, але і обумовлений історично,
бо в процес називання втручається досвід людей,
які називають. Такі назви прості та очевидні: Рудня,
Копаня, Копище, Бондурі, Копайгород, Рудничи,
Бортничі, Митниця, Торговиця, Гряда, Княжичі,
Монастирище, Тартак, Вигода, Базар, Слобода,
Воля, Городець, Селиця, Війтівка, Воскобійники.

В краєзнавчих дослідженнях часто вико-
ристовуються топонімічні джерела для з'ясування
географічних умов територій та їхніх певних змін,
або об'єктів яких вже не існує. Так наприклад,
природні зміни в ландшафтах які викликані
наявністю та інтенсивністю діяльності річок та
інших гідрологічних об'єктів хоча і відбуваються
порівняно повільно але часто закріплюються в
топонімах: Люта, Лютавка, Лютарка, Грузливець,
Болотня, Заболотці. Під тиском діяльності людини
впродовж довготривалих процесів освоєння
природні компоненти ландшафтів зазнають значних
впливів, іноді таких що призводять кардинальних
змін і навіть до зникнення об'єктів. Так в містах,
де антропогенний чинник особливо відчутний
свідчення про певні природні об'єкти залишається
лише в назвах. Так наприклад, назви зниклих
київських річок Хрещатик, Почайна, Киянка,
Глибочиця зберігаються лише в назвах вулиць
Хрещатик, Почайнинська, Глибочицька та Киянів-
ський провулок. Річка Совка та система ставків на
ній, яка практично зникає залишає по собі лише назву
мікрорайону міста Києва Совки [9].

Краєзнавчі розвідки присвячені вивченню
етнічного складу територій також доповнюються

найчастіше топонімічними даними. В такого роду
дослідженнях застосовується етимологічний аналіз
географічних назв. Українські топоніми в своєму
мовному походженні досить різноманітні. Генетично
назви географічних об'єктів на теренах України
походять з індоєвропейська мовної суміші: від
романських мов (іллірійська, фракійська, румунська,
молдавська), давні західноєвропейські мови
(кельтська, германська), домішки мов балтської
групи, деякі назви знаходять свій початок від
іранських мов: скіфська, скіфо-сарматська, угорської,
тюркських: татарська, турецька тощо [10]. Струк-
тура та етимологія топонімічних формантів і
топонімічних основ (частин назви) підтверджують
співіснування та вжиток різномовних топонімів на
теренах України. З появою та закріпленням тут
слов'янського (українського) населення, як авто-
хтонного, розпочинається інтенсифікація назво-
творчих процесів і топонімічної освоєності. Особливо
складні і урізноманітненні процеси в назвотворенні
відбуваються в межах Карпатського Передгір'я та
Українських Карпат, Криму.

В структуру назв географічних об'єктів залу-
чаються не тільки терміни українського (слов'ян-
ського) походження, а, і, відбуваються процеси мовної
трансформації, які характеризуються [8, 9]:

- перекладанням (і, або) калькуванням назви
з однієї мови на іншу;

- народно-етимологічним переосмисленням
(коли назва однієї мови пристосовується до певної
лексеми іншої без врахування первинної семантики);

- словотворчої адаптації (назва однієї мови
оформлюється засобами ін.);

- співіснування різних назв одного і того ж
об'єкту у носіїв різних мов.

Всі подібні процеси притаманні регіонам із
населенням - носіями різних мов та культур, або
пов'язані із хвилеподібними міграційними про-
цесами протягом історичного часу - Горонглаб,
Чикош-Горонда, Четфалва, Гетен, Оклі, Пийтер-
фолво, Мерешор, Фонтиняси, Лумшори, Сюрюк,
Каллів, Цир, Нобель, Пакуль, Іолча, Локниця та ін.

Мовний вплив на утворення та еволюцію
географічних назв населених пунктів зумовлений
контактами корінної мови із мовами різних етнічних
груп за історичний час існування та становлення
української мови. Початок цього двостороннього
впливу сягає праслов'янської доби (до 6-7 ст.). Для
цього періоду характерне запозичення із грецької,
через посередництво готської, з латинської мови
через посередництво іллірійської та фракійської
мов, з давньогерманської мови, з давньоанглійської
(кельтська) мови, з монгольської та з китайської
мов через тюркські та кавказькі мови, існують
запозичення з іранських (скіфська, скіфосар-
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матська) мов. Трохи пізнішими запозиченнями в
українську мову (до 13 ст.) можна назвати
запозиченнями з давньоєврейської мови, сканди-
навських (давньошведська) мов, і все тих же
тюркських мов. В подальшому контакті україн-
ської мови з іншими характерними є запозичення
з грецької, єврейської, латинських мов, помітним,
але ареальної локалізації, в 14 - 15 ст. стає
відчутним вплив інших слов'янських мов, а саме:
польської, чеської, білоруської мов. Контакти із
російською мовою стають з кінця 17 - 18 ст. та в
19 - 20 ст. дедалі помітнішими в плані масовості
запозичень, але і посередництвом якої стають
запозичення з західноєвропейських мов (англійська,
французька, італійська, нім., іспанська). Най-
сильнішим впливом на українську мову та відпо-
відно на розвиток топонімів, особливо до 18 ст.,
характеризуються міжмовні контакти з тюрк-
ськомовним населенням центру та півдня України
(кримськотатарська і турецька мови), а також, за
їхнім посередництвом відбувалися запозичення з
перської та арабської мов. Порівняно незначним
вважається вплив прибалтійських мов, який
відчутний на діалектичному рівні української мови
північно-західного регіону. Інтенсивним впливом на
українську мову характеризуються україно-німецькі
міжмовні контакти, початок яких сягає давньо-
київської доби, а розвиток припадає на 16 -17 ст.
Менш помітним і сильно вузьколокальним на
українську мову був вплив з боку суміжних
румунської, чеської, словацької та угорської мов,
який простежується з раннього середньовіччя (9 -
10 ст.) і більш помітно відзначається в говірках
регіону Українських Карпат. Таким чином в суміші
географічних назв України спостерігається певне
мовне розшарування, яке завдячує різномовним
контактам населення [8,9].

Початкові елементи топоніміки впроваджу-
ються в шкільний курс географії починаючи з курсів
"Природознавство", "Географія рідного краю",
"Довкілля" тощо. У наступних курсах - "Загальна
географія" та "Географія материків та океанів"
продовжується знайомство учнів з топонімікою, яке
відбувається через головні теми, що передбачені
програмою. У курсі "Фізична географія України"
з'являються реальні можливості не тільки розши-
рювати знання з топоніміки, але й самостійно
проводити топонімічні дослідження. Цьому сприяє,
насамперед, великий потік географічної інформації,
набуття учнями певних навичок та знань. В цьому
курсі можна акцентувати увагу вже на основах
топонімічних знань. В курсах "Соціально-економічна
географія України" та "Соціально-економічна
географія світу" загальні обсяги топонімічної
інформації збільшуються, а можливості проведення

топонімічних досліджень розширюються.
Враховуючи психологічні особливості учнів

даного віку, перш за все їхні розумові здібності,
перед вчителем постає завдання організувати
навчальний процес таким чином, щоб необхідний
обсяг географічної інформації учнем був засвоєний
якомога глибше. З метою розширення світогляду
учнів, кращого вивчення та засвоєння ними
картографічного матеріалу шкільної програми
можливо запропонувати невеликі індивідуальні
завдання з топоніміки України, що ґрунтуються на
дослідженнях як усієї сукупності топонімів
території країни, так і по окремих категоріях
об'єктів номінації (гідронімів - назв гідрографічних
об'єктів; оронімів - назв форм рельєфу; гідро-
оронімів - назв об'єктів, утворюваних та існуючих
на межі взаємодії літо- та гідросфери - островів,
півостровів, кос, мисів, балок тощо; екотопонімів -
назв природоохоронних об'єктів; ойконімів - назв
населених пунктів, мікротопонімів - назв міських
об'єктів, місцевих топонімів тощо). Так, зокрема, є
можливим запровадження на уроках фізичної
географії України такі види навчальної роботи учнів:

- складання каталогів, алфавітних покажчиків
різних категорій топонімів України та її регіонів;

- складання характеристик окремих топонімів
з вказівкою особливостей їх походження;

- створення топонімічних словничків регіональ-
ного рівня (як по окремих адміністративно-
територіальних одиницях районування, так і по певних
територіях природно-географічного районування
(геоморфологічних районах, річкових басейнах,
одиницях фізико-географічного районування тощо);

- класифікація географічних назв України, що
вивчаються за програмою, за видами (катего-
ріями), походженням та смисловим значенням;

- картографування топонімічної інформації
України (карти за кількістю топонімів, видами і
особливостями походження, щільністю топонімів);

- аналіз фрагментів (вибіркових текстів)
наукових, літературних (художніх) і періодичних
джерел щодо топонімів України;

- обговорення топонімічної інформації, дис-
кусії, топонімічні доповіді [2].

З вище сказаного чітко виділяються два
головні напрямки використання топонімічних
творів в шкільному курсі географії - як засіб
навчання та як об'єкт навчання.

Можливості застосування топонімічних знань
не обмежуються лише навчальною шкільною
програмою восьмого класу. Їх зміст може бути
корисним на факультативних уроках з географії або
суміжних з нею науках, для класів з поглибленим
вивченням географії тощо.

Враховуючи той факт, що вчитель здатен сам
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розподіляти навчальні часи по уроках в межах
однієї теми, можливо виділити в будь-якій з тем
курсу один "додатковий" урок і присвятити його
тим питанням, які заслуговують особливої уваги
або є корисними для учнів. При цьому варто
дотримуватись загальної теми, яку вивчають на
даний час. В якості зразку в статті запропоновані
окремі види завдань, що можуть бути поставлені
вчителем перед учнями на уроці. Їхня головна
навчальна мета - закріпити та поглибити практичні
вміння учнів щодо самостійної науково-дослідної
роботи, систематизувати знання учнів з географіч-
ної номенклатури, вдосконалювати вміння
порівнювати топонімічну інформацію тощо. Також
подібні завдання із основами топонімічних
досліджень виконують певні розвиваючі (розви-
вають довгострокову пам'ять, логічне мислення,
зорову пам'ять) та виховні функції.

Головним принципом навчання С.Г.Кобернік
вважає - краєзнавчий. Його однодумцями були і є
Я.І.Жупанський,  О.І.Шаблій, М.Ю.Костриця,
В.П.Круль.

Важливим засобом здійснення розвивального
навчання у викладанні географії є краєзнавчий
аспект [4, 5, 6, 7]. Перші відомості з географії учні
отримують саме з краєзнавчого курсу "Географія
рідного краю".

Суть краєзнавчого аспекту в географії полягає
у всебічному вивченні учнями з навчально-
виховною метою території свого краю за різними
джерелами і, головним чином, на основі безпо-
середніх спостережень під керівництвом учителя.

Географічне краєзнавство сприяє практич-
ному розв'язанню однієї з сучасних педагогічних
проблем - вчити учнів вчитися і вихованню в них
прагнення до безперервного вдосконалення своїх
знань та умінь, самостійно поповнювати їх і
застосовувати на практиці. Саме з цією метою в
курсі "Географія рідного краю" передбачається
серія практичних робіт та екскурсій, в процесі
виконання і здійснення яких учням доводиться
вести спостереження за природними явищами.
Все це допомагає розвитку в учнів спостереж-
ливості й інтересу до самостійного дослідження.

Здійснення краєзнавчого підходу у викладанні
географії вимагає від учителя умілого поєднання
різноманітних методів і прийомів навчальної
роботи. Основними з них при здійсненні краєзнав-
чого підходу вважаються:

- бесіда - один з активних і досить поширених
методів у процесі навчальної краєзнавчої роботи.
Залежно від дидактичних настанов уроку, можуть бути
використані її різновиди - евристична або ж перевіряюча;

- розповідь учителя про географо-краєзнавчі
особливості області, району, населеного пункту, в

якому проживають учні;
- проведення самостійних і практичних робіт,

спрямованих на здобуття учнями краєзнавчих
знань умінь і навичок;

- екскурсії і туристичні походи в природу і на
виробничі об'єкти;

- проведення конкурсів малюнків, краєзнавчих
газет і бюлетенів.

Висновки. Сучасний темп життя вимагає від
краєзнавства додаткових об'єктів дослідження:
широкого розвитку набули географічний, історичний
та етнографічний напрямки. Характеристика
туристично-рекреаційного потенціалу території,
його рекреаційно-туристичних комплексів для
всебічної розбудови туристичної індустрії вима-
гають комплексних досліджень. Прикладне
застосування топонімічних досліджень у краєзнав-
стві власне і є підґрунтям для розвитку нового
напрямку - туристичного краєзнавства.

Отже, на думку багатьох дослідників, лінгвіст,
географ та історик можуть вважати себе топо-
німістами в тому випадку, якщо оволодіють
необхідними знаннями з цих галузей наук. Разом з
цим, топоніміка є самостійною наукою, яка має
власні методи дослідження, свій предмет вивчення
і вирішує важливі наукові проблеми.

Таким чином, використовуючи дані науки топо-
німіки в географічних дослідженнях, отримуємо відо-
мості про минуле, природу, економіку краю, міграцій-
ні рухи населення, назви давніх племен та народів,
які тут проживали, їхній побут, світогляд, міфологію.

Роль топоніміки у вивченні географії досить
значна, оскільки поява кожного топоніма пов'язана
з історією, ландшафтознавством, народознав-
ством. Тому важливо встановити зв'язок топоніма
з конкретними історичними подіями, людиною,
етнічною групою, особливостями природи, фізико-
географічними умовами, які стали причиною його
появи, що розширять знання дітей. Події сучасного
життя тісно зв'язані з великою кількістю старих і
нових географічних назв, які потрібно усвідомити.

Топоніміка тісно пов'язана з географічною
картою, бо будь-яке географічне явище прив'язу-
ється до певної території, яка має свою власну
назву. Особливо важливо знати походження назв
географічних об'єктів своєї країни, області, району.
Вчитель може використати топонімічні назви в
позаурочній роботі з географії. Найбільший інтерес
діти проявляють до мікротопонімів, оскільки вони
з цими назвами стикаються в щоденному житті.

Досвід учителів географії показує, що почи-
нати з учнями вивчення топонімів свого краю
краще в організації географічних ігор, в процесі яких
учні збагачують свої знання, розвивають кмітли-
вість, починають серйозно задумуватись над тим,
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як виникла , звідки пішла назва свого населеного
пункту, кутка, вулиці, місцевої річки, гайка тощо.

Вчителю необхідно також належну увагу
приділяти систематизації знань дітей в такій галузі
науки як топоніміка, оскільки вона є міжгалузевою
і базується на знаннях дітей з філології, історії,
географії. Тому, педагоги, в т.ч. учителі географії,
повинні  виходити з того, що середньостатистичний
школяр по закінченні школи повинен володіти такою
ключовою  інформацією, поняттями.

Топоніміку можна поділити на природну,
економічну та соціальну. Як правило назви
населених пунктів, їх історичних частин, об'єктів
природи та інші дуже давні. А оскільки в минулому
назви не давалися випадково, то  вони допоможуть
нам  відтворити особливості природи  нашої
місцевості, її природні багатства, а також економічні,
історичні, культурні та побутові умови життя людей.
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ДИНАМІКА ХАРАКТЕРИСТИК ВІТРОВОГО ПОЛЯ
НАД БУКОВИНСЬКИМ ПЕРЕДКАРПАТТЯМ ПРОТЯГОМ 2001-2013 РР.

Холявчук Д., Росоха Ю., Гумніцька М.
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Визначено, що протягом останніх десятиліть відбувається перебудова циркуляційних процесів регіонального і місцевого
масштабів. Такі зміни відображені у динаміці інтенсивності та напрямів вітрових потоків над Передкарпаттям як
орографічно складної території. Вони стосуються мінливості річних роз вітрів за напрямами протягом 2001-2013 р. та
особливостей добового, місячного та річного режимів швидкості вітру
Ключові слова: регіональна і місцева циркуляція, Буковинське Передкарпаття, переважаючі напрями вітрів, швидкість
вітру.

Вступ. Постановка проблеми. Вітровий
режим, регіональні особливості циркуляції атмо-
сфери та їхня динаміка залишаються найменш
вивченими аспектами місцевих кліматів. Доповіді
європейських організацій по кліматичних змінах та
кліматі гірських територій свідчить про актуаль-
ність і низький рівень комплексної інтерпретації
регіональної та місцевої атмосферної циркуляції і
вітрового поля як їхнього індикатора [7, 8, 10, 11,
12, 13]. Окрім того, українська частина Карпат, і
Передкарпаття зокрема, є найменш дослідженою
в європейському контексті. Розташування м.
Чернівці у північно-східному підніжжі Буковинських
Карпат визначає придатність і необхідність аналізу
даних чернівецьких метеостанцій для з’ясування
особливостей циркуляції атмосфери південно-
західної передгірської частини Українських Карпат
і особливостей вітрового режиму над орографічно
складними територіями.

Все вище зазначене свідчить про часову
актуальність часового та просторового змісту
даного дослідження на тлі вікової мінливості
циркуляційних характеристик над Європою.
Актуальність роботи визначає низку завдань: 1)
вивчити прояв циркуляційних чинників клімату на
місцевому та регіональному рівні; 2)з’ясувати міру
і характер впливу локальних неоднорідностей на
вітровий режим в межах Буковинського Перед-
карпаття; 3) виявити основні закономірності
розподілу та інтенсивності вітрових потоків в
межах Передкарпаття; 4) проаналізувати вітровий
режим та його динаміку в Чернівцях упродовж
холодного та теплого періоду року на поч. ХХІ ст.

Для аналізу вітрового режиму використані дані
2 метеостанцій у м. Чернівці. Місцева метеостанція
«Аеропорт» є репрезентативною для суміжних з
містом територій в радіусі 50 км. Для вивчення
впливу місцевих топоумов на поле вітру в межах
поселенських ландшафтів репрезентативними є дані
спостережень ННГФО ЧНУ ім. Федьковича.

Аналіз попередніх досліджень. Згідно з
останньою доповіддю Європейської Комісії по

Кліматичних Змінах  2014 р. (IPCC), характерис-
тики вітру визнані найпроблематичнішими
кліматичними параметрами для аналізу і прогнозу-
вання динаміки. Суттєвий вплив місцевих кліма-
тичних неоднорідностей та якість спостережень
за анемометром визначені як основні перешкоди
для отримання цілісної та об’єктивної картини
часового розподілу вітрового поля [13]. Водночас,
протягом останніх десятиліть в Європі зафіксовано
деяке зниження середніх швидкостей вітру, що
може свідчити про зміну інтенсивності регіо-
нальних циркуляцій.

Зважаючи на проблематику досліджень у
загальноєвропейському масштабі, важливими є
подібні роботи на місцевокліматичному рівні.
Особливості атмосферної циркуляції над терито-
рією України та її динаміка є предметом постійних
досліджень Мартазінової В.[4] Пошук зв’язку
динаміки Північно-Атлантичної Осциляції із
режимом опадів представлений у роботах
одеських науковців [5]. Мезокліматичні особливості
Українських Карпат, трансформація вітрових
потоків над орографічно складними територіями
ґрунтовно досліджена в працях Киналь О [1, 2, 3].
Аналіз динаміки характеристик вітру за останнє
десятиліття над суміжною територією долини
Середнього Дністра відображений в одній із робіт
авторів [9]. В роботі вказується на зміни
переважаючих вітрових потоків над Середнім
Придністер’ям на початку ХХІ ст. Як подібні за
змістом і цікаві в методичному аспекті, взяті до
уваги дослідження словацьких чеських та
італійських науковців [14, 15].

Виклад основного матеріалу. Циркуляцій-
ні особливості. Мінливість кліматичних змін на
зламі століть ознаменувалось перебудовою
циркуляційних процесів. Аналіз атмосферної
циркуляції над Атлантико-Європейським регіоном
протягом ХХ ст. свідчить про відмінності
регіональної циркуляції над територією України,
зокрема Буковинського Передкарпаття, на
початку століття і в останні десятиріччя. Взимку
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на початку століття вся Україна перебувала під
впливом Сибірського максимуму, у середині
століття – тільки східна половина, наприкінці
століття вплив Сибірського антициклону відсутній.
Влітку на початку століття країна перебувала під
впливом баричної улоговини, зі зміщенням виступу
Азорського антициклону на схід, у середині
століття під його впливом опинилась західна
частина, а наприкінці століття – майже вся
територія. У результаті погодні умови наприкінці
століття взимку змінилися на дощові і теплі, а
влітку – на дощові і прохолодні [5]. Глобальне
потепління початку століття визначали літні
атмосферні процеси над територією Європи, а кінця
століття – теплі зимові [4].

Вітровий режим Карпат формується, набу-
ваючи мезомасштабних характеристик, в ре-
зультаті орографічної деформації потоків загальної
циркуляції атмосфери і регіональних особливостей
рельєфу. Внаслідок цього виникає місцева
циркуляція атмосфери, яка взаємодіючи із
загальною, формує вітровий режим гір та перед-
гір’я у всій його складності. Характерною рисою
вітрового режиму є вітри направленої циркуляції:
гірсько-долинної та фенової. Гірсько-долинні вітри
розвиваються за відомою загальною схемою,
внаслідок термічних причин, досягаючи верти-
кальної потужності при долинній формі до 1 км.
Термічна циркуляція сприяє активізації верти-
кальних рухів середнього масштабу та випаданню
опадів [2]. Гірсько-долинні вітри можуть виникати
і в неглибоких долинах у передгір’ях. Фенові явища
у Зовнішніх Карпатах та Передкарпатті пов’язані
з переміщенням циклонічних систем, коли вони
перевалюють через гірські хребти. У Перед-
карпатті при фенах розмивається хмарність,
утворюється “тінь опадів” шириною до 50-60 км,
різко знижується відносна вологість повітря. Фени
можуть виникати і в тому випадку, коли над
Карпатами панує антициклон. Тоді феновий ефект
спостерігається по обидві сторони гірського
хребта. У більшості випадків фени розвиваються
на північно-східних схилах у холодний період року.

Встановлено, що вітрові характеристики є
чіткими індикаторами розвитку та трансформації
синоптичних процесів над складно побудованими
поверхнями Передкарпаття. Динаміка полів тиску
та циркуляційних процесів визначає сезонність
вітрового режиму, а орографічні умови її коре-
гують. Вітер є векторним параметром метео-
рологічних процесів і кліматичних умов, оскільки
перемішування повітряних мас характеризується
поняттями напрямку і швидкості, показники яких
відзначаються високою мінливістю. У гірських
районах, особливо у долинах рік та котловинах, є

характерними орографічні рози вітрів. На відкритих
вершинах напрямок вітру корегується загальними
потоками у вільній атмосфері, тому тут по-
вторюваність вітрів західних румбів найбільша [3].

Дані карпатських метеостанцій не відо-
бражають повної картини просторових змін поля
вітру, у зв’язку з чим при відсутності мезо-
спостережень і внутрігірського аерологічного
моніторингу потрібен картографічний аналіз
місцевості. У розах вітрів мережі станцій,
розташованих в межах Карпатського регіону,
відбиваються особливості місцевих орографічних
умов на рівні мезоформ рельєфу. Близько половини
станцій і постів (52%) розташовані на гіпсо-
метричних рівнях 100-300 м, 23% - на висотах 300-
500 м, 18% - на висотах 500-700 м. Виконані
дослідження показують, що дані метеостанцій
можна використовувати для оцінки впливу
неоднорідності поверхні на режим вітру у
мезомасштабах і використовувати їх як показову
оцінку місцевого клімату.

Напрями вітру.  Напрямок простягання
головних карпатських хребтів зумовлює пере-
важання у Передкарпатті північно-західних та
південно-східних вітрів. Тому у приземному шарі
атмосфери між Волино-Подільськоювисочиною та
Карпатами спостерігається деяка конвергенція
ліній току, що є причиною зростання швидкостей
переважаючих вітрів. На вітри західного і північно-
західного напрямків припадає 31-38%. Значну
повторюваність мають пів-денно-східні вітри (22-
23%). Вітри інших напрямків мають незначну
повторюваність (1-7%). У Пригорганському та
БуковинськомуПередкарпатті у січні найбільший
відсоток повторюваності мають вітри північно-
західного напрямку (23-36%), велика повторю-
ваність вітрів східного та південно-східного
напрямків (35-40%). Вітри інших румбів спостері-
гаються значно рідше (у 10% випадків).

Влітку територія часто перебуває під впливом
виступу азорського антициклону, що зумовлює
посилення західного переносу. Тоді у Північно-
західному Передкарпатті найбільша повторю-
ваність західних вітрів (22-35%) та південно-
західних напрямків. На вітри південно-східного
напрямку припадає 17-21%. У центральній та
східній частині Передкарпаття у липні найчастіше
повторюються північно-західні (40-45 %) та західні
(17%) вітри. Біля 20% повторюваності припадає
на вітри східного і південно-східного напрямків,
інші вітри мають невеликий відсоток повторю-
ваності. У перехідні сезони року північно-західні
та південно-східні вітри мають приблизно однакову
повторюваність. Подібні характеристики розподілу
поля вітру, можливо, є наслідком того, що виконані
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за даними режимних спостережень, пункти яких
приурочені до річкових долин. Вони орієнтовані
переважно з південного заходу на північний схід у
Західному Передкарпатті, а у Східному - з
північного заходу на південний схід. Панування у
Передкарпатті північно-західних та південно-
східних вітрів значною мірою зумовлене загальною
орієнтацією гір [3].

На основі аналізу вітрового режиму м.
Чернівців ХХ ст., який був проведений на основі
багаторічних даних минулого століття, нами було
встановлено, що повторюваність вітрів Пн, Пн-Сх,
Пд і Пд-Зх напрямків протягом століття по всіх
місяцях є найменшою. Найбільш повторюваними
є вітри Зх, Пн-Зх, Сх та Пд-Сх напрямків. Також
виявлена деяка тенденція (динаміка) у ході
циркуляційних процесів: збільшення повторюваності
вітрів Сх і Пд-Сх напрямків та зменшення
повторюваності вітрів Зх і Пн-Зх напрямків, і
навпаки. Починаючи з січня пануючими є повітряні
маси із Пн-Зх . Такий циркуляційний режим
зберігається до серпня. У вересні серед усіх
місяців зафіксований показник найбільшої пов-
торюваності повітряних мас із Зх. В цьому ж місяці
починає зростати складова Сх та Пд-Сх переносу,
а скорочуватись Зх та Пн-Зх переносу.

На початку холодного періоду (ХП) (січень-
березень) пануючими є повітряні маси Пн-Зх
переносу, другими за повторюваності в цей час є
вітри Сх та Пд-Сх. В листопаді-грудні адвекції
повітряних мас зі Сх та Пд-Сх є домінуючими над
повітряними масами із Зх та Пн-Зх.

Порівнюючи циркуляцію атмосфери ХХ і ХХІ
століть помітно,що на розі вітрів ХХ ст. присутня
потужна складова Сх переносу ( Рис. 1а), яка на
жодній із 12 роз вітрів ХХІ ст. не характеризується
таким високим показником ( Рис. 1 б). Ймовірно
це пов’язано із переміщенням баричних центрів
атмосфери  у східному та північно-східному
напрямках. Тобто, циркуляція атмосфери, почи-
наючи з 2001р., на фоні минулого століття зазнала
суттєвих змін, що може бути однією із причин
зміни інших метеорологічних величин Чернівців та
зміни тривалості холодного періоду.

Виявлено, що у ХХ ст. над територією
Чернівців на початку холодного періоду (січень-
березень) пануючими були повітряні маси північно-
західного переносу. Другими за повторюваністю
в цей час були вітри східного та південно-східного
напрямків. В листопаді-грудні адвекції повітряних
мас зі сходу та південного сходу стали переважати
над повітряними масами із заходу та північного
заходу. На поч. ХХІ ст. циркуляція атмосфери
зазнала значних змін: посилився вплив Північно-
Атлантичної осциляції, натомість вплив потоків

а)

б)

Рис. 1. Багаторічні рози вітрів холодного періоду
а) ХХ ст., б) ХХІ ст.

повітря східних румбів значно зменшився.
Циркуляційні процеси холодного періоду м.
Чернівців переважно формувалися під впливом
вітрів від західного до північного та північ-північ-
східного напрямку(ісландського мінімуму та
арктичних повітряних мас). Другими за повторю-
ваністю є вітри від Пд-Пд-Зх до східного напрямку
(тропічні,переважно середземноморські маси
повітря та відроги Сибірського максимуму).

Для теплого періоду (ТП) року ХХ століття
характерне переважання північно-західних та
західних вітрів у літній сезон (2А) та зрівноваження
«пелюсток» північно-західного та південно-
східного і східного вітрів у перехідні сезони (2Б).

Найбільш повторюваними для часового
періоду дослідження(2000-2012 рр.) у ТП були
адвекції з Атлантики та регіонів Південно-Східної
Європи. Періодично вони порушувались втор-
гненнями арктичного та тропічного повітря.

Аналіз роз вітрів ТП 2000-2012 років, показав,
що найбільш мінливими є рози вітрів 2002 і 2003
років, у всі місяці теплого періоду. Їм притаманний
меридіональний перенос повітряних мас. Основ-
ними складовими циркуляції у ці роки були арктична
та тропічна адвекції з найбільшими амплітудами
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середньомісячних температур повітря упродовж
одного року. Наприклад, у 2002 р. найвища
середньомісячна температура  склала 21,8°С;
найнижча -7,0°С; А(амплітуда)=28,8°С, а в  2003
р. найвища середньомісячна температура склала
20,5°С; найнижча -6,8°С; А(амплітуда) =27,3°С [3].

При порівнянні вітрових режимів ТП початку
ХХІ з ХХ століттям встановлено, що жодна з роз
не повторює хід вітрів за ХХ століття. Однотипний
характер повторюваності вітрів спостерігався
приблизно з 2009 по 2012 роки, але не у всіх
випадках. Досить важливою особливістю для
характеру вітрового режиму початку ХХІ століття
– значне скорочення вітрів східної сторони
горизонту. У період до 2007-2008 років збільшення
повторюваності в деяких випадках північних або
південних вітрів, що свідчить про значний вплив
арктичних та тропічних повітряних мас.

Швидкість вітру. Річний хід швидкості вітру
у Передкарпатті відповідає ходу інтенсивності
атмосферної циркуляції над територією Україн-
ських Карпат. У ньому виражений один максимум
у грудні - березні та один мінімум у липні - вересні.
В холодну пору року зростання швидкостей вітру
пов’язане із збільшенням баричних градієнтів,
річна амплітуда швидкості вітру в Передкарпатті
складає близько 1,5-2,0 м/с. Добовий і річний хід
швидкості вітру слабо виражений. Середньорічна
добова амплітуда у Передкарпатті як і в гірській
частині складає 1,5-2,0 м/с. Ще слабший добовий

а) липень

б) квітень

Рис. 2 Багаторічні рози вітрів ХХ ст.

хід в холодну пору року - біля 0,9 м/с. Зате в теплий
період (квітень-жовтень) добовий хід вітру
чіткіший: добові амплітуди у Передкарпатті
складають 2,0-2,5 м/с [3].

Максимальні швидкості вітру припадають на
післяполудневі години, коли посилюються турбу-
лентність та конвекція. Мінімальні швидкості
спостерігаються в нічні години. Найбільшу
повторюваність на всій території мають вітри
швидкістю 0,5 м/с, тобто, слабкі та помірні. У
Передкарпатті вони спостерігаються у 80-90%, у
гірській частині - у 87-97%. Повторюваність різних
швидкостей вітру пересічно на протязі року складає:
0,1 м/с - 30-70%, 2-3 м/с - 15-50%, 4-5 м/с - 10-20
%, 6-11 м/с - 3-15%. Повторюваність вітру із
швидкістю більшою 11 м/с незначна, з імовірністю
близько 4%. Штилі і слабкі вітри спостерігаються
найчастіше влітку - 10-30% всіх випадків на протязі
року у Передкарпатті та 30-60% у гірських районах.
Повторюваність вітру 2-3 м/с розподіляється
рівномірно на протязі року, а вітрів з швидкістю 4-5
м/с більше у перехідні сезони та взимку.

Аналіз річного ходу середньомісячних
швидкостей вітру свідчить про нижчі значення
середньомісячних швидкостей вітру у теплий
період року порівняно з холодним періодом.
Причину слід шукати у зменшенні значень
баричних градієнтів і контрастів температур між
Атлантикою і Євразією.

Аналізуючи середні швидкості вітру по
місяцях теплого періоду 2001 -2013 рр., потрібно
відзначити, що максимальні швидкості вітрів
спостерігалися у квітні 2006 року (рис.3), травні
2006 року (2,3 м/с) та червні 2010 року (2,4 м/с).
Аналіз синоптичних карт Європейського регіону,
свідчить, що саме для  цих років була помітна
фронтальна діяльність, яка підсилювалась частим
надходженням циклонів з центром дії атмосфери
над Середземним морем.

За даними метеостанції ННГФО ЧНУ ім. Ю.
Федьковича в Чернівцях початок ХП (листопад
та грудень) характеризувався найвищими показ-
никами середньої місячної швидкості вітру – 1,78
м/с та 1,71 м/с . У січні місяці відчувався різкий
спад швидкості вітру - 1,55 м/с. У лютому та
березні середня місячна швидкість вітру складала
близько 1,65 м/с. Загалом для холодного періоду
середня місячна швидкість вітру складає 1,67 м/
с. За даними метеостанції «Аеропорт» упродовж
холодного періоду середня місячна швидкість вітру
складає 3,14 м/с. Цей показник перевищує
аналогічний за даними метеостанції НГФО ЧНУ
більше ніж у 2 рази. Найбільша різниця у
показниках спостерігалась у 2012 р. і складала –
1,31 м/с. Найменшою була у 2013 р. – 0,99 м/с.
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Рис. 3. Середня швидкість вітру (ТП, 2001-2013 рр.),
ст. Чернівці-Аеропорт.

Рис. 4. Добовий режим швидкості вітру ХП 2006 р.,
ст. Чернівці-Аеропорт

Крім того різкі розбіжності у швидкостях вітрів
припадають переважно на кінець холодного періоду
(лютий-березень).

Аналізуючи середньодобові швидкості вітру
протягом холодного періоду нетипового 2006р. за
даними метеостанції «Аеропорт» виявлено, що
максимальна швидкість вітру спостерігалась в 11
год – 3,68 м/с (Рис. 4). Найменшою швидкістю
вітру характеризуються нічні години, а саме з
17год до 5 год. Мінімального значення швидкість
вітру набула о 20 год і становила лише 2,72 м/с.
Такі особливості слід пов’язувати з інтенсивністю
місцевих циркуляцій та циклогенезу.

Висновки.  Ландшафтний регіон Буко-
винського Передкарпаття виступає показовим
прикладом впливу орографічної неоднорідності на
деформацію і трансформацію повітряних потоків.
Встановлено, що характеристики вітру слугують
чітким індикаторами таких змін. Окрім того, зміни
характеристик вітрового поля вирізняються
десятилітньою динамікою, що особливо помітна
на початку ХХІ ст. Зокрема, виявлена підвищена
мінливість річних роз вітрів упродовж 2001-2013
рр., виокремлено декілька аномальних років та
помічене зниження повторюваності східних вітрів.
Інтенсивність вітрових потоків, відображена у
швидкості вітру, характеризується певними
закономірностями у добовому, місячному і річному
ході. Виконані дослідження дають змогу уточнити
динаміку регіональних і місцевих циркуляцій та
особливості вітрового поля над гірськими
територіями як прояву місцевих ландшафтних
умов.
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Холявчук Д., Росоха Ю., Гумницька М. Динамика характеристик поля ветра над Буковинським Предкарпатьем на
протяжении 2001-2013 гг. Определено, что на протяжении последних десятилетий происходит перестройка
циркуляционных процессов регионального и местного масштабов. Такие изменения отображены в динамике
интенсивности и направлений потоков ветра над Предкарпатьем как орографически сложной территорией. Они
касаются изменчивости годовых роз ветров по направлениям на протяжении 2001-2013 гг. и особенностей суточного,
месячного и годового режимов скорости ветра.
Ключевые слова: региональная и местная циркуляция, Буковинское Предкарпатье, доминирующие направления
ветра, скорость ветра.

Kholiavchuk D., Rosokha Yu., Gumnitska M. The dynamics of characteristics of wind field over the region of Bucovinian
Precapathia during 2001-2013. The rebuilding of regional and local circulation processes are detected to occur in the last
few decades. Such changes are manifested in the dynamics of intensity and direction of wind flows over the Precarpathian
region as the orographically complicated territory. They concern variability of annual wind roses of directions during 2001-
2013 and peculiarities of diurnal, monthly, and annual regimes of wind speeds.
Key words: regional and local circulation, the Bucovinian Precapathia, the dominating wind directions, wind speed.
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УДК 910:001.8

ЗАСАДНИЧІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ НОВІТНЬОЇ ГЕОГРАФІЇ

Штойко П.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Окреслено засадничі проблеми новітньої географічної науки, її емпіричної й теоретичної бази. На етапі становлення
вона орієнтувалася на описову сутність предмету (на емпіричний шлях), що не спонукало ставити питання про метод
дослідження (описова парадигма). Географії в очікуванні систематичної, організованої і професійної науки довелося
вийти на вищий науковий рівень. У новітній українській географії описовою й теоретичною межею слугує поява
праці С. Рудницького «Нинішня географія», 1905 р.
З проникненням у географічну науку системного аналізу з’являються нові тенденції, змінюються підходи до їх проблем.
Системні дослідження пов’язують знання в єдине ціле, а історичні – з методологією. Ув’язуючи історію науки з
методологією (історією філософії) можна її реконструювати, опираючись на вихідні логічні схеми.
Ключові слова: новітня географічна наука, її становлення, описова й теоретична географія, системний аналіз,
методологія, реконструкції, логічні схеми.

Постановка наукової проблеми.Новітня
географічна науката її подальший розвиток
пов’язані зі складним процесом становлення та
організації й проходили у вкрай непростих
соціально-політичних і культурних умовах.
Відсутність на початку минулого сторіччя
географічної спеціальності була наслідком
невизначеності її предметної області та засвідчу-
вала про кризу, якої вона зазнавала. Одним із
головних її завданьбуло дослідження особливостей
поширення та генезису форм земної поверхні, що,
правда, зводилося воно переважнодо геоморфо-
логії. На протязі етапу становлення географії, її
поняттійно - логічний розвиток здійснювався як
результат критичного осмислення предмету і
завдань із своєрідним пошуком емпіричних об’єктів.

Засадничі положення формування географії
етапу її становлення базувалися на цілісному
землезнавчому підході щодо предмету географії
О.Гумбольдта, і К. Ріттера, що формував країнознавчі
(регіональні) дослідження. В подальшому відмінності
цих напрямів лягли в основу природничої (фізичної) і
соціальної географічної науки.

Виклад основного матеріалу.Виокремлення
географії як окремої науки, закладення надійної
емпіричної, а згодом теоретичної бази було
головним її завданням у другій половині ХІХ ст.
Це вимагало обґрунтування методологічних засад,
з’ясування предмету географії, її завдань,
структури і місця в системі наук.

Замість злагодженої і окресленої системи
знань географія кінця ХІХ ст. не мала чітких
методологічних принципів. Вонаорієнтувалася на
описову сутність предмету (на емпіричний шлях)
іприймалася як цілком природне, що відповідає
панівному розумінню завдань, цілей наук, які
прийняті серед вчених того часу. Описовість
географічної науки не викликала потреби ставити
питання про її метод дослідження, не заставляла

географів задуматися над її філософсько-методо-
логічними проблемами і не пробувалавийти з
рівняемпіричногонауково-географічногопізнання.
Орієнтація географії на емпіричний шлях була
звичним еволюційним і природним ходом розвитку
науки свого часу йвідповідала їїпанівним завдан-
ням і цілям. Зусилля географів однобічно сприйма-
ли наукову картину світу, спрощеноїїпояснювали, а
діяльність проектувалася на описову парадигму.
До того ж географи, незважаючи на величезний
емпіричний матеріал, за невеликим виключенням
пробували провести критичний погляд на оцінку
своїх досягнень. Якщо в попередніх століттях
описова географія була всеохоплюючою, то в ХІХ
ст. – в першій половині ХХ ст. ведучою залишалася
німецька географія.Без перебільшення можна
стверджувати, що вся європейська географія
середини ХІХ ст. розвивалася за напрямками,
закладеними О. Гумбольдтом і К. Ріттером та
деякими іншими вченими. Нелегким є з’ясування
причин такоїситуації і,відповідно, відсутності
міцного базису,перебільшенезначення здобутків
окремих географівтанапрямів, які вони розвивали,
а той окремих національних географій. Найвидатні-
ша праця О. Гумбольдта «Космос» (1845) є
пам’яткою епохи вченого, але вона не прокладала
нових засадничих шляхів вгеографії. Здобутки О.
Гумбольдта трималися на філософських і культур-
нихтрадиціях, характерних для німецької культури
кінця XVІІІ – початку ХІХ ст., що було тісно
пов’язано з новимивіяннямитого часу.

Українська географія в особі С. Рудницького і
П. Тутковського, А.Синявського, М. Дольницького,
В. Гериновича, О. Степанів, В. Кубійовича та ін.
підтримувала наукові зв’язки з західноєвро-
пейською й шукала зразків своїх систематичних
викладів як цілісної системи наукового знання і
прагнула вийти на вищий науковий рівень. У ній
межа описової і теоретичної географії припадає на
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час появи праці С. Рудницького «Нинішна
географія» (1905). І хоч після її появи знакового
перелому в українській географії не спостерігалось
то лише тому, що це дослідження було мало знане:
у теоретичних розвідках П.Тутковського, А.
Синявського, ін. географів Наддніпрянської
України, поклики на згадану працю С. Рудницького
відсутні. У відборі матеріалів для аналізу стану і
розвитку географії на увагу заслуговують перш за
все географічні монографії і фахові дослідження в
статтях. Відбір матеріалу (критерії відбору)
пов’язаний з напрямами і результатами дослід-
жень. У багатьох досліджуваних в Україні
географічних працях вжите у заголовку ( і не лише)
слово «географія» розходиться з подальшим
поглибленим вивченням і наповненням її змісту. А
тому необхідно тематику науки поєднувати з
іменами (постатями) географії, школами, їх
напрямами й проблематикою.

Коли мова заходить про рівень розвитку науки,
зокрема початкуючий, про збір та перевірку
достовірності даних і матеріалів, йдеться не стільки
про науку як таку, а про знання. Наука опирається
на причинно-наслідковий апарат, на пізнання
предмету шляхом правильної дедукції, або на
з’ясуванні його причини.

Наукове пізнання, зокрема в географії базу-
ється на принципах, що стосуються спостереження
об’єктів і явищ на земній поверхні. Щоб спостері-
гати необхідно мати попередні поняття, набуті
шляхом вивчення і тривалого розвитку; проводити
систематичні спостереження предмету в різних
його аспектах. Велика кількість зібраного
матеріалу спричинює меншу ймовірність помилок
в узагальненнях. Зібрані факти необхідно було
проаналізувати, вникаючи в їх суть, а не підганяти
в усталені погляди; з фактів розкривають причинно-
наслідкові зв’язки.

Водночас, володіючи багатим і різноманітним
матеріалом, географи не створили наукової
інституції, яка б займалася систематизацією, а той
створенням наукової організації, що об’єднувала б
географічні дослідження і направляла їх в належне
русло. Систематичної, організованої і професійної
географічної науки доводилося очікувати щонай-
менше кінця ХІХ – початків ХХ ст. Не пройняв-
шись передовою гносеологією, вона залишалась
на описовому рівні. Навіть Б. Вареніус не поставив
проблему методу географічного пізнання в центрі
уваги. Він обмежився визначенням предмету
географії та спробою класифікації географічних
наук. Можливо він вважав, що географія мала б
займатися виключно своїми предметними занят-
тями, а не індуктивним методом. До речі,
проблема методу в науково-географічному пізнанні

ще тривалий час і після Б. Вареніуса не ставилася
і не була реалізована в географічній науці. Не
робилося спроб розвинути емпіричну географію
паралельно з описовою географією. Емпірична
парадигма, яка із-за таких умов могла утвердитись
по-іншому, розгорнула галузеві напрямки географії.

Ознакою будь-якої науки є спадкоємність
знань. На початках (за П.Ґаггетом) – це ізольовані
дослідження окремих вчених, з часом ціле-
спрямований колективний науковий пошук,
проведення пошукових робіт на рівні державних
та міжнародних організацій. Фіксувати їх в часі
нелегко, так як кожна з цих фаз має місце й сьогодні
в різних галузях географічної науки, в різних країнах,
в певні моменти їх розвитку тощо. Кожну фазу
віддзеркалюють найбільш рельєфні постаті, імена
вчених вибирають з метою проілюструвати з їх
допомогою становлення ключових напрямів науки,
збереження її головних ознак, тенденцій розвитку.
Так, немислимо уявити собі українську географію
першої половини ХХ ст. без наукової спадщини С.
Рудницького, П.Тутковського, А. Синявського, В.
Садовського, В. Кубійовича, ін. Що стосується
нашого, ХХІ ст., то близькість історичної
перспективи не дозволяє виділити з усією
визначеністю ключові фігури таких масштабів.
Позаминуле – ХІХ ст. знаменує появу взаємо-
пов’язаних досліджень, виникають наукові
товариства, а також об’єднання створені за
професійним принципом (географи з університетів,
науково-дослідних організацій, ін.). П.Ґаггет
підкреслює, що розвитку географії в Німеччині
сприяло утвердження її як університетського
предмету і географічних факультетів, в т. числі
створення державних наукових центрів: «до 1880
р. в ній уже існувало декілька географічних
факультетів» [ 5, c.656].

Географи на кожній із стадій розвитку
географічної науки знову і знову намагалися
визначити її зміст. Він багато в чому залежав (і
залежить) від ідей та методів дослідження, які
успадковує в більш спеціалізованих науках. В
цілому в географії (і не тільки) окреслюються
чотири тенденції, які П. Ґаггет детально харак-
теризує як 1) «ріст об’єму досліджень» (кількість
наукових робіт з географії); 2) поділ географії на
вузькоспеціальні її галузі із обмеженим колом
питань, при цьому, правда, з’являються спеціалісти
– географи; 3) «зростаюче зацікавлення кількісних
методів дослідження» (математичні, карто-
графічні, статистичні та ін. методи); 4)«географія
людини» (антропогеографія та суспільна географія)
[5, c.656].Ця тенденція притаманна й економ-
географам, які дедалі частіше зіштовхуються з
«позитивістською» сутністю багатьох географіч-
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них досліджень (позитивізм – філософський підхід,
що виходить з уявлень про те, що наш чуттєвий
досвід є єдиним джерелом правильної інформації
про світ і довкілля).

З проникненням в географічну науку систем-
ного аналізу з’являються нові тенденції, зміню-
ються підходи до їх проблем. Узагальнення і факти,
які отримує дослідник із праць своїх попередників
набувають нового висвітлення, піддаються
перегляду і переосмисленню. Системні дослід-
ження пов’язують знання в єдине ціле, а історичні
дослідження – з методологією. Цей зв’язок можна
простежити не лише в працях істориків, а вчених
різних спеціальностей.

Історію науки можна збагнути (і відповідно)
реконструювати, ув’язуючи її з методологією
(історією філософії). З її допомогою можна
відобразити широкий спектр думок вчених в
науковій діяльності і її організації. Необхідно
описати рухи і зміни, недоліки і переваги історії
наукової думки. Вгеографії й досі не приймають
методологію як спеціальну наукову дисципліну, й
досі в нійактуальні її суперечливі слова про те, що
не належить вважати її вартісною[1].

У розвитку наукового поступу мають вплив
два філософські напрями: 1) індуктивна філософія
науки (теорії з’являються з фактів) і йде від фактів-
спостережень до теорій, які мають приводити до
відкриттів; 2) конвенціоналістська філософія, згідно
якої наукові теорії є матрицею для класифікації
фактів, їх систематизованого пояснення [3].

Реконструкція історії науки пов’язана з
вихідними логічними схемами, що включають
висунення гіпотези чи теорії, а також історичної
інтерпретації, теоретичного осмислення, а звідси
можливості обґрунтованого аналізу нагромаджу-
ваного знання. Методологічною проблемою
вибудови цілісної картини знань минулого – історії
розвитку науки є врахування не лише атрибутивних
форм науки – предмету, об’єкту (предметного поля
досліджень), теорії, методів, результатів самої
науки, але й загальні ідеї конкретно-історичного
часу, саму історичну вивченість досліджуваної
проблеми. Для дослідника науки кожен важливий
науковий факт зберігає свою цінність у вибудові
цілісного процесу наукової картини світу того чи
іншого періоду як невід’ємної передумови
реконструкції; згаданий факт можна виділити як
окрему складову або ж розглядати у контексті
загального процесу, знання історії науки виража-
ються і в структурі єдиного знання (їх принципах
на основі нових концептуальних засад). Обопільні
основиєдності наукових знань (минулого і сучас-
ного) входить у завдання дослідника науки. Звідси
важливим є не лише виявлення історико-наукового

дослідження як явища чи факту, а й неперервності
знань минулого і сучасного. У будь-якій цілісній
системі знань пов’язані не лише логічні (теоретико-
методологічні) передумови розвитку науки, а й
умовиїїіснування (історичні, політичні, соціальні).
Умови становлення наукової дисципліни нерозділь-
но пов’язані з умовами існування конкретної
суспільної системи.

Аналіз історичного розвитку будь-якої науки,
в т. числі і географії виявляє одну характерну
закономірність процесу пізнання – тенденцію
досліджувати явища в усе менших просторово –
часових масштабах і спробах детальнішого
вивчення процесів, які їм притаманні. Дослідник
повинен максимально використатитексти, які
вивчає, щобвловити думку в станіїїформування в
нас, в момент їїпояви вона є іншоюніж та,
щоувійшла в історію.

Дж. Холтон подає детальний аналіз тієї фази
роботи вченого, в якій проходить зародження нових
ідей, об’єднуючи вивчення публікації з різними
свідченнями, зафіксованими в листах, щоденниках,
інтерв’ю, лабораторних журналах, ін. За згаданим
автором, тематичний аналіз – природне і необхідне
доповнення до стандартного аналізу наукового
знання, яке обмежується головним чином
емпіричним і аналітичним (логіко-математичним)
змістом, у позитивістів воно оцінювалося як
система осмисленихвисловлювань. Теми, на
йогопереконання, щовизначають постановку
питання, програмудосліджень, уподібненідо
«оригінальних індукцій», необхідним компонентом
яких є творча індукція вченого. Народження думки
визначають середовище і момент часу в процесі
його прояву і розвитку. Дж. Холтон говорить про
вивчення унікальних та індивідуальних ознак
особистості вченого, які накладаються на деяку
історико-наукову доктрину [6,c.21].

Адепт науки, крім критичного аналізу матері-
алів як основи роздумів вченого, повинен знати
велике число аналогічних текстів епохи, які
вивчаємо, щоби уникнути серйозних помилок при
їх інтерпретації і проникнутися фундаментальними
позиціями. Вони визначали орієнтації «стилю»
досліджуваних авторів. Ці орієнтації та позиції
повинні виступити в якості окремих випадків в
рамках культури досліджуваної епохи. Для
дослідника стає зрозумілим, що проблема генезису
є цілком незалежною від проблеми їх верифікації,
яка є другим етапом роботи думки вченого.

Поняття чи гіпотеза можуть бути перенесені
прямо або за аналогією від одного класу речей до
іншого і з однієї науки в іншу науку. Принцип
аналогій є вкрай важливим у вивченні процесу її
становлення і розвитку.Наприклад, «математичні
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процеси і хід міркування в різних науках так подібні
один до одного, що знання однієї науки може стати
надзвичайно корисним при вивченні іншої»[2, c.7]
.Близьку думку розвинулаЕ. Мецжер. Вона
стверджувала, що одному й тому ж класу речей
можуть відповідати множинність різних гіпотез
подібно поясненню світлових явищ корпускуляр-
ною і хвильовою теорією[7].

За К. Поппером наукове знання включає
особливий світ ідей і виокремлює світ фізичної
реальності від світу людських сприйнять та
відчуттів. Історія науки – це процес здійснення
науковою діяльністю шляхів осягнення здобутих
результатів, мотивів дослідницької діяльності
роботи вченого.Її спадкоємне знання має мало
спільного з теорією як системою.

Щоб написати справжню історію наукових ідей
і осягнути сутність наукового поступу у їх пізнанні
необхідно розмежувати історію теорії від її
систематики (від теорії як системи). Наукове
знання успадкувало більш менш важливі досяг-
нення минулого. Тому вчений у повсякденній праці
не завжди має потреби у знанні історії цих ідей й
теорій, якими він оперує,однак він мав би бути
обізнанийіз їх сучасноюсистематикою.

Справжня історія наукових ідей – це соціальний
процес і він не може бути зрозумілим без звернення
до логіки наукового знання як такого; історія
природознавства є історією заміни одних теорій
(теорій як систем) іншими теоріями. Щоб
зрозуміти і описати як ця заміна відбувається,
немає необхідності вникати в її логічну суть.
Дослідник науки не повинен обмежуватися
коротким викладом резюме теорійминулого
чирозкладом їх в хронологічному порядку з
короткими біографіями творців тих теорій (йдеться
про реальну комбінаціюісторіїсистематики).
Історія географічної науки мала б включати події і
аспекти її минулого, які не увійшли безпосередньо
в сучасний стан знання: розумні для свого часу,
але помилкові з нашої точки зору поняття, які були
відкинуті опісля; невірні заходи, тепер уже архаїчні
доктрини, повні досягнень і помилок минулого.

Висновки: незважаючи на чималу кількість
праць з географії взагалі та історії географії
зокрема під географією не було підведено
гносеологічної основи. Більшість дослідників не
враховували й не адаптовували принципів філософ-
ських напрацювань до географічного пізнання як і
не усвідомлювалися до кінця прогресивні тенденції
розвитку наукової методології.
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Штойко П. Основные  проблемы становления новейшей географии. Определены основные проблемы новейшей
географической науки, ее эмпирической и теоретической базы. На этапе становления она ориентировалась на
описательную сущность предмета (на эмпирический путь), что не побудило ставить вопрос о методе исследования
(описательная парадигма). Географии в ожидании систематической, организованной и профессиональной науки
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пришлось выйти на более высокий научный уровень. В новейшей украинской географии описательной и теоретической
границей служит появление труда С.Рудницкого «Нинішна географія», 1905 г.
С проникновением в географическую науку системного анализа появляются новые тенденции, меняются подходы к
их проблемам. Системные исследования связывают знания в единое целое, а исторические – с методологией. Увязывая
историю науки с методологией (историей философии) можно ее реконструировать, опираясь на исходные логические
схемы.
Ключевые слова: новейшая географическая наука, ее становление, описательная и теоретическая география,
системный анализ, методология, реконструкции, логические схемы.

Shtoyko P. Fundamental problems of forming contemporary geography. The fundamental problems of contemporary
geographic science, its empiric and theoretical basis have been outlined. It oriented to the descriptive nature of the subject
(empiric way) at the stage of the formation and it did not motivate to put a question about the method of the research
(descriptive paradigm). Geography had to reach a higher scientific level in anticipation of systematic, structural and
professional science. In the contemporary Ukrainian geography the work of S. Rudnytskyi «Current Geography» 1905
serves as a descriptive and theoretical delimitation.
When the system analysis penetrates into the geographic science, new tendencies appear and the approaches to their
problems change. Systematic researches bind knowledge into a single unit and historical ones are bound with methodology.
The history of science can be reconstructed when it is bound with methodology basing on the output logic schemes.
Key words: contemporary geographic science, its formation, descriptive and theoretical geography, system analysis,
methodology, reconstructions, logic schemes.
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УДК 556.537

КОЕФІЦІЄНТИ ШОРСТКОСТІ
ТА ОСОБЛИВОСТІ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПОТІК-РУСЛО

Ющенко Ю.С., Настюк М.Г.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Проаналізовано характер режимних змін коефіцієнтів Шезі, шорсткості та пов’язано їх з особливостями функціонування
системи потік-русло. Виявлено закономірні зміни коефіцієнтів шорсткості у зв’язку з особливостями ділянок річок.
Узагальнено дані про коефіцієнти шорсткості і надані рекомендації по їх оцінці із врахуванням станів системи потік-русло.
Ключові слова: коефіцієнт Шезі, коефіцієнт шорсткості, гідравлічний опір, витрата води, руслоформуючі наноси,
гідрологічні спостереження.

Актуальність дослідження. Відомо, що
характер формування опорів у річках підкоряється
закономірностям самоорганізації системи потік-
русло [1, 2, 3, 4]. Реальна точність розрахунків не
висока. Тим більше це стосується гірських річок
з паводковим водним режимом. В таких умовах
допустимо використовувати оціночні, дещо
огрублено-генералізовані інструменти аналізу.
Поняття про шорсткість твердого ложа історично
ув’язують з виступами твердої поверхні. Також
відомо, що вона з часом може трансформуватись.
З іншого боку існують самоорганізаційні форми
розмивного, рухомого ложа, загалом процеси
морфогенезу, самоформування у системі потік-
русло. Тут поняття шорсткість у традиційному
розумінні ніби розмивається.

Для відображення особливостей потоку,
швидкостей течії, оцінки шорсткості вико-
ристовують коефіцієнт та формулу Шезі. Вона
стосується рівномірного, або квазірівномірного
руху. Тим не менше оцінки коефіцієнтів шорсткості
відносять не лише до межені, але і до паводків,
повеней. Імовірно у цей час можуть проявлятися
такі самоорганізаційні процеси, котрі приводять до
стрибкоподібних змін усталеного та неусталеного
руху. А власне фази усталеного можуть розгляда-
тись як квазірівномірні на відповідних ділянках
течії. Також слід враховувати точність вико-
ристовуваної інформації.

Таким чином важливо досліджувати значення
коефіцієнтів Шезі та шорсткості в ув’язці з аналізом
особливостей їх самоорганізації системи потік-
русло [11]. Таке дослідження є актуальним.
Актуальність також пов’язуємо із поглибленим
аналізом якості вихідної інформації та охопленням
нею різних фаз водності річок.

Аналіз попередніх досліджень. Основні
результати дослідження коефіцієнтів шорсткості
відображені у відповідних таблицях [4, 5, 9, 10].
Очевидно робиться наголос на відносній стабіль-
ності та систематичності даного показника. І.Ф. Ка-
расьов [4, с. 205] писав, що застосування
«натуральної шкали» для цього показника на

стільки ж правомірно, як і для інших (твердість
матеріалів, хвилювання та ін.). “Але при цьому
необхідно з достатньою визначеністю фіксувати
опорні (реперні) значення і не допустити пере-
криття інтервалів шкали”.

Оскільки нас цікавлять власне річки спро-
буємо звернути увагу на певні особливості шкал
для них і порівняти зі шкалами для штучних
об’єктів. За шкалами М.Ф. Срібного, І.Ф.
Карасьова та наведеного у [4, с. 73] найнижчі
“стартові” значення становлять 0,025. І.Ф.
Карасьов значення 0,020 відповідно до прямо-
лінійних каналізованих русел у щільних грунтах з
рівним дном. Для штучних умов бувають і менші
значення коефіцієнтів шорсткості. Таким чином
річки проявляють певну власну специфіку.

Важливим реперним значенням, на нашу
думку, є також 0,050. У шкалі М.Ф. Срібного
перехід від 0,040 до 0,050 означає перехід від
порівняно чистих звивистих русел з певними
“неправильностями” у формах до русел великих і
середніх річок значно засмічених, звивистих,
частково зарослих, або кам’янистих, з неспокійною
течією. У шкалі І.Ф. Карасьова – від порівняно
чистих русел у сприятливих умовах – до значно
засмічених, зарослих, кам’янистих з бурхливою
течією.

Найбільш імовірно, що у діапазоні значень
n=0,020-0,050 проявляються закономірні впливи
самоорганізації системи потік-русло для достатньо
вільних умов самоформування. Порівняно зі
шкалами для штучних об’єктів також показує, що
перехід до n=0,045 та вище означає дуже
несприятливі умови протікання потоку.

Звертаємо також увагу на те, що у шкалах
для річок враховують звивистість чи прямо-
лінійність русел. За даними різних авторів [4, с.
208] такий вплив може досягати 30-40% від
основного значення n при значному прояві
звивистості.

Також важливою є методика побудови
таблиць [4]. Зазначимо, що переважно вико-
ристовують конкретні значення n. Але водночас
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говорять про їх інтервали, кроки (у деяких
випадках їх вказують у таблицях). На думку І.Ф.
Карасьова крок повинен становити приблизно
подвійну середню квадратичну похибку, котра
виникає на основі вимірювань витрат води та
поздовжніх похилів вільної поверхні (тобто 20 –
30% від середнього значення у кожному інтервалі).
Очевидно для паводкових умов на гірських річках
він може досягати 40%. Якщо порівняти це із
даними про вплив звивистості річок, то можна
стверджувати, що він становить один крок.

Також слід відмітити, що коефіцієнти шорст-
кості можуть змінюватись зі змінами фаз водності
річок. Спрощено таке явище можна розглядати за
аналогією до відносної шорсткості. Але в річках
процеси розвиваються ще складніше. Нажаль
такого роду дослідження, методичні підходи не
відображаються у шкалах та поясненнях до них.

Мета і завдання дослідження.  Метою
дослідження є виявлення закономірностей функці-
онування системи потік-русло через застосування
комплексного аналізу значень коефіцієнтів
шорсткості та інших параметрів на основі
традиційних та руслознавчих підходів.

Основними завданнями дослідження є:
- сформувати базу первинної інформації для

значень коефіцієнтів Шезі та шорсткості;
- проаналізувати характер режимних змін цих

коефіцієнтів та пов’язати їх з особливостями
функціонування системи потік-русло;

- виявити закономірні зміни коефіцієнтів
шорсткості у зв’язку з особливостями ділянок
річок (умов функціонування системи потік-русло)
та із врахуванням струменевої самоорганізації;

- узагальнити дані про коефіцієнти шорсткості
і дати рекомендації по їх оцінці (запропонувати
методику оцінки) через врахування станів системи
потік-русло, виділення основних цілісних струменів
та врахування інших чинників.

Об’єктом дослідження є ділянки річок у
системах Верхнього Пруту та Сірету.

Основні результати дослідження. Спосте-
реження за параметрами потоків та русел на
річках Українських Карпат, особливо під час
проходження великих паводків, стикаються із
рядом складностей. У зв’язку із цим аналіз
первинної інформації для проведення руслознавчих,
гідрологічних досліджень набуває особливого
значення. Нами проведено комплексний гео-
гідроморфологічний та гідрологічний аналіз такої
інформації через ув’язку та порівняння з метеоро-
логічною (стосовно зливових опадів), між собою
(між різними характеристиками для різних
створів), у режимному відношенні та за багато-
річний період, а також враховано умови та

організацію гідрологічних спостережень на
конкретних ділянках річок. Аналіз змін характе-
ристик системи потік-русло у режимному аспекті
важливий не тільки для виявлення якості інфор-
мації, але і для вивчення закономірностей її
функціонування.

Стосовно поздовжніх похилів вільної поверхні
річок ми дотримувалися положення їх поділу на
локальні, часткові та загальні [4]. На однорідних
ділянках до яких відносять гідроствори осереднено
вздовж них проявляються характерні часткові
похили, котрі взаємопов’язані із довготривалим
розвитком системи потік-русло. З іншого боку
додаткові похили від хвиль паводків можуть
становити 2-3 м на 100 км, тобто 0,02-0,03 м/км,
при основних1-5-10 м/км. Таким чином нами взято
до розрахунку характерні для ділянки спостережень
значення часткових поздовжніх похилів і ув’язані з
репрезентативними (за характером гідростворів)
значеннями швидкостей і глибин потоку.

Очевидно також, що така точність вихідної
інформації не дозволяє вивчати деталі гідро-
створного режиму річок. Але дозволяє виявляти
генералізовані залежності, характер зв’язків,
закономірності, якщо вони ув’язані, що дає цілісну
картину функціонування системи потік-русло.

Як уже зазначено у вступі, використовуємо
формулу Шезі для визначення коефіцієнтів Шезі.
Для визначення коефіцієнтів шорсткості вико-
ристано формулу Г.В. Железнякова, яка вважа-
ється найбільш універсальною та ефективною для
річок [6, 8]. В розрахунках враховано особливості
ділянок гідростворів. Вони поділені на групи А та
Б. До першої віднесено відносно прямолінійні
ділянки з цілісноструменевим потоком. До групи
Б віднесено ділянки з наявністю заплав, розгалу-
жень, островів з корінною основою та інше, що
призводить до ускладнень структури потоку. По
групі Б проведено аналіз варіантів розрахунку з
метою визначення параметрів, що відносяться
власне до цілісноструменевого потоку. Також
враховано багаторічні зміни умов функціонування
системи потік-русло,особливо внаслідок дії
антропогенного чинника.

На основі отриманих даних побудовано графіки
зв’язків C=f(Q) та n=f(Q) у режимному відношенні
по кожній ділянці спостережень. На графіках C=f(Q)
показано осереднені лінії зв’язку, а на n=f(Q)
нанесено тільки поля точок (Рис.1, Рис.2).

На всіх без вийнятку графіках чітко про-
явилися характерні особливості зв’язку. Для
коефіцієнтів Шезі пряма залежність від витрат
води. У нижній частині нелінійна,у верхній –
лінійна. Для коефіцієнтів шорсткості – зворотня
залежність від витрат води. У нижній частині
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Рис.1.Графік залежності С = f(Q),
р. Прут – смт Ворохта

Рис.2. Залежність n=f(Q), р. Прут – смт Ворохта

графіків точки розташовуються вздовж осі абсцис,
а у верхній – у виглядів узьких вертикальних смуг
(вузького діапазону значень n). (Вибір положення
осей пов’язаний із тим, щоби демонструвати
зростання витрат води вверх). Прямолінійна
частина зв’язку C=f(Q) вказує на певну стабілі-
зацію, упорядкування процесів саморегуляції у
системах потік-русло. При цьому шорсткість
стабілізується у вузькому діапазоні. Значить
коефіцієнти Шезі переважно залежать від зростан-
ня глибини потоку. Для перерізів цілісноструме-
невих потоків воно є також лінійним. Найменші
значення n при великих витратах води також
вказують відповідну саморегуляцію, само-
організацію системи. У таких умовах це вже не
просто вплив виступів твердого ложа потоку, а певна
загальна характеристика, що відображає особливості
формування опорів у системі. Тобто можна говорити
про комплексне “n-відображення” опорів.

Другою характерною особливістю графіків є
виділення трьох зон: 1) меженний період; 2)
перехідна; 3) при високій водності потоку. Вони
також відображають характерні особливості
самоорганізації та функціонування системи.
Пропускна здатність при малих витратах різко
падає, різноманіття умов протікання зростає.
Залежність від витрат води слабоко виражена. У
зв’язку із цим пропонуємо виділяти відповідні

характерні стани системи потік-русло: 1) пасивний
меженний; 2) перехідний паводковий; 3) активний
паводковий. Їх межі показані на графіках (горизон-
тальними лініями). Їх можна трактувати як
генетичні (із позицій руслознавства), такі, що
вироблені у відносно стабільних умовах за
багаторічні періоди. Також це дає змогу більш
обґрунтовано характеризувати фази водності
річок. У даному відношенні нами проведено
порівняння межі другого та третього станів
системи із середніми багаторічними значеннями
максимальних паводкових витрат (Рис. 3.).
(Положення меж обиралося виключно за аналізом
характеру зв’язків C=f(Q) та n=f(Q)). Очевидно
справедливим є припущення про адаптацію
системи до паводкового режиму та умов ділянок
за багаторічні періоди.

Основною закономірністю змін значень n (в
активному паводковому стані системи) для різних
ділянок є їх зменшення від стиснутих до більш
вільних у улоговинах та вниз за течією. Подібним
чином змінюється склад руслоформуючих наносів
та інші параметри системи. Очевидно це можна
трактувати як різні умови формування опорів та
пропускної здатності системи. Також руслознавчий
аналіз показав, що значення n?0,050 характерні для
структурно-крупноалювіальних русел, а менші – для
ділянок з розвинутим алювіальним середовищем.
Власне у цьому інтервалі (0,050-0,025) на перший
план виступає залежність n від складу алювію. Тут
можна виділяти три характерних діапазони значень
n. Це відповідає крокам шкали запропонованої І.Ф.
Карасьовим [4], а також трьом першим підкласам
крупноалювіальних русел (КАР 1-3) [7, 11]. Якщо
припустити, що для відповідних умов у піщаних
руслах значення n 0,020-0,024, то отримаємо нову
шкалу, котра стосується прямолінійних чистих
цілісноструменевих алювіальних русел, систем
потік-русло та активних станів системи (табл.).

Вона має простий, генералізований, узагаль-
нений характер. Відносно неї можна розглядати
дію інших чинників, що призводять до змін значень
n. Перш за все це вплив звивин. При достатньому
їх розвитку він враховується збільшенням n на один
крок – категорію. (Відмітимо, що кроки – категорії
відповідають особливостям функціонування та
організації системи потік-русло). Якісна характе-
ристика крупності алювію є достатньою для опису
основних його відмінностей. Очевидно можуть
бути наведені і кількісні характеристики. Наші
дослідження показали, що для четвертої категорії
характерними є значення біля 100 мм, для третьої
– 50-70 мм, для другої – 20-30 мм. При цьому
фізичну, жорстку донну шорсткість створюють
найбільш крупні фракції вмістом 20-30%. Їх можна

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


76 Науковий вісник Чернівецького університету

назвати домінантними.
Виділені категорії, за нашими даними, також

співвідносяться зі значеннями поздовжніх похилів
річок (ІІ-1-1,5‰, ІІІ-4-7‰, ІV- 7,5-9‰). Це загалом
відповідає шкалі І.Ф.Карасьова [4].

Для заплав та островів значення n прийняті
на рівні 0,080 та більше. Це відповідає реальним
глибинам і швидкостям течії. Розрахунок загальної
витрати води ведеться по секторах із виділенням
основного струменя. Перевірка розрахунків із
застосуванням закономірної методики показала
добру відповідність з даними спостережень.
Відхилення становлять переважно ±10-18%.

Висновки:
- При створенні бази вихідної інформації

проводять її комплексний геогідроморфологічний
та гідрологічний аналіз з метою усунення грубих
похибок та об’єктивної оцінки точності.

- Отримані дані про коефіцієнти Шезі та
шорсткості дозволяє виявити важливі законо-
мірності їх режимних змін та зв’язку з особли-
востями функціонування системи потік-русло. У
режимному відношенні об’єктивно виділяються
три стани системи: 1) пасивний меженний; 2)
перехідний паводковий; 3) активний паводковий.

- Для активних цілісних струменів у розви-
нутому алювіальному середовищі характерна

залежність коефіцієнтів шорсткості від складу
руслоформуючих наносів. Можна виділяти чотири
відповідних категорії системи потік-русло. Такий
підхід дозволяє розробляти руслознавчо обгрунто-
вану методику оцінок коефіцієнтів шорсткості у
річках та розрахунків витрат води у них.
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Таблиця
Шкала коефіцієнтів шорсткості для струменевих, відносно прямолінійних русел

в залежності від домінантних фракцій руслоформуючих наносів

Рис. 3. Графік кореляції між витратами переходу
до активного стану  СПР та середніми багаторічними

значеннями максимальних річних витрат води.

Коефіцієнт шорсткості, n Характеристика руслоформуючих наносів 

(домінантні фракції) 

0,020 – 0,024 (середнє значення 0,022) пісок (І категорія) 

0,025 – 0,031 (середнє значення 0,028) галька, гравій (ІІ категорія) 

0,032 – 0,040 (середнє значення 0,036) валуни, галька (ІІІ категорія) 

0,041 – 0,049 (середнє значення 0,045) переважно валуни (ІV категорія) 
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛИХ РІЧОК УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕМЕНТІВ КРОНИ БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОГО ПРУТУ

Ющенко О.Ю.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Особливості дослідження малих річок Українських Карпат на прикладі елементів крони басейну Верхнього Пруту.
Визначені особливості дослідження гідрологічної мережі басейну Верхнього Пруту та виділення порядку елементів
його крони. Виділено ряд додаткових стовбурів у межах басейну Верхнього Пруту.
Ключові слова: басейн Верхнього Пруту; порядок річки; гідрологічна мережа; елементи крони; стовбур; річкова
долина.

Вступ. Річки, річкові сітки - одні з основних
природних елементів сучасних соціально -
економічних систем. З одного боку, вони є
наслідком, відображенням реальних умов клімату,
рельєфу, геології та тектоніки місцевості, інших
екзо- та ендогенних сил. З іншого - умовою сталого
існування більшості екосистем планети, сталого
розвитку суспільства.

Сьогодні підхід до вивчення річок є комп-
лексним, що зумовлено складністю утворення та
функціонування системи потік-русло (СПР),
різноманіттям річково-долинних комплексів, їх
систем та елементів. Подібні комплексні дослід-
ження проводяться на кафедрі гідрометеорології
та водних ресурсів (гідроекології, водопостачання
та водовідведення) Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича протягом
останніх десяти років. В останні роки важливою
їх частиною стало створення баз даних (описів,
кадастрів) елементів гідрологічної мережі басейну
Верхнього Пруту. А саме перелік та характеристи-
ка стовбурових частин річкової сітки та її крони.
Дані роботи містять дві основні складові. Перше
- дослідження характеристик системи потік-русло
та річково-долинних комплексів у кожному
окремому випадку. Друге - визначення кількості
та місця положення елементів річкової сітки. Для
обох основними методами дослідження є екс-
педиційний та картографічний. Однак, для першої
складової вони є рівними та доповнюють одне
одного, для другої ж (в умовах басейнів значного
розміру) - картографічний метод є визначальним.
Саме з проблемою особливості відображення
гідрологічної мережі гірської частини басейну
верхнього Пруту ми і зіткнулись при створенні
відповідного кадастру [8, 9].

Мета роботи: визначити основні особливості
та умови досліджень малих річок гірської частини
басейну Верхнього Пруту. Особливості виділення
та відображення на картах первинних елементів
крони (ЕК).

Аналіз попередніх досліджень і пуб-
лікацій. Кількість і особливості розташування

елементів крони необхідні, зокрема, для визначення
порядкової структури річкової сітки, і є основою
для створення відповідних баз даних, кадастрових
систем.

Дослідження особливостей порядкової струк-
тури розпочинаються від 90х років. Найбільш
важливими та відомими є праці І.П. Ковальчука,
Б.В. Кіндюка, О.Г. Ободовського, І.С. Березки та
інших дослідників [1, 2, 3, 6, 7]. У них розглянуто
питання особливостей та розвитку басейнових
систем, структури та динаміки РС, масштабів їх
перетворень, геоекологічних аспектів антропоген-
ного впливу, використання даних про гідрографічну
мережу у розрахунках зливового стоку, застосуван-
ня положень Водної Рамкової Директиви ЄС для
оцінки гідроморфологічгої якості ділянок річок,
виділення відповідних водних тіл (об’єктів),
морфометричного аналізу окремих (регіональних)
басейнових та річкових систем, та інше.

Дослідження та створення гідрологічних
кадастрових систем, описів та баз даних, що
опираються перш за все на дані руслознавчих
досліджень є досить новими, лише розвиваються
[4, 8, 9]. 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. У
роботах  [4, 8, 9] показано, що достатньо крупні
сучасні річково долинні системи можна поділяти
на основну частину - підсистему стовбурних долин
і крону - підсистему відносно невеликих долин.
Оскільки одним з індикаторів виділення стовбуру
є досягнення річкою п’ятого порядку - деталізація
картографічного забезпечення є вкрай важливою.

У роботі Л.В. Костенюк [4] виділення
стовбурової частини СРДС Верхнього Пруту було
проведено із використанням базової топографічної
карти масштабу 1 : 100 000. Нею була побудована
схема гідрографічної мережі. При вивченні
елементів крони нами було виявлено, що не всі
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потоки (та їх долини) першого порядку відображені
на даних топокартах. Тому виникла необхідність
уточнення гідрографічних схем та порядків
потоків. У зв’язку із цим звернуто увагу на
найбільші елементи крони. Виявилось, що значна
частина з них досягає у нижній течіє п’ятого
порядку. Тут сформовані досить розвинуті ділянки
долин, що безпосередньо з’єднуються зі стовбура-
ми основних річок.

Для більш точного виділення елементів
першого порядку можна використовувати карти
масштабу 1 : 25 000, та 1 : 10 000, а також
космознімки (дані космічного зондування Землі).
Зокрема достатньо добре виражені долини можна
побачити на 3D моделі поверхні (рис. 1).

Як бачимо з рис. 1 у точці 1 ми маємо різницю
в один порядок. На 3D зображенні - третій порядок,
на карті - другий. Така різниця зумовлена
особливостями генералізації гідрографічної мережі
гірських територій, на відміну від передгір’їв та
рівнини - де карт масштабом 1:100000 цілком
достатньо.

Зіставивши інформацію отриману з екс-
педиційних досліджень та карт різного масштабу,
космознімків та проаналізувавши її, ми дійшли
висновку, що існує необхідність в уточненні поняття
“річки першого порядку” (первинних елементів
крони), та розмежуванні його з первинними
ерозійними формами рельєфу, що пов’язане з
переходом від днищ долин до схилів. Що, у свою
чергу, пов’язано із дією таких провідних чинників
як ерозійна здатність потоків та протиерозійна
стійкість порід. Як відомо  [5] ерозійна здатність
нелінійно залежить від водності потоків. Така
нелінійність примножується значеннями поздов-
жніх похилів водотоків. Водність у свою чергу від
клімату, рельєфу (характеру розвитку руслової
сітки).

На рівнинах верхня межа річкових долин може
проявлятись у вигляді долинного замикання,
переходу у балки та яри, ложбини, лощини, верхові
озера, болотні масиви. Перехід значною мірою
пов’язаний з наявністю постійного водотоку. На
рівнинній частині басейну Верхнього Пруту
зволоженість територій переважно досить значна,
рельєф горбистий або височинний, густота річкової
сітки досягає 0,54-0,6 км/км2. Такі умови якісно
відображаються на топокартах масштабу 1:100000.

У гірській частині басейну зволоженість
висока, часто випадають зливи, зливові дощі, котрі
призводять до утворення паводків на річках,
густота річкової сітки часто перевищує 2 км/км2.
Очевидно, що це забезпечує високу ерозійну
здатність поверхневих водотоків, відображає її.
Постійними водотоками можуть бути зайняті

навіть невеличкі долини, схожі на яри. В таких
умовах вважаємо, що перехід від долин до
первинних ерозійних форм рельєфу пов’язаний
перш за все не з постійністю водотоків, а з тим,
що вони втрачають роль провідного агента
денудації в межах достатньо чітко виражених
хребтів, чи їх масивів, стають просто одним зі
схилових процесів. Водночас слід враховувати
протиерозійну стійкість порід (наявність водоспадів
між ділянками долин) або вплив інших потужних
агентів денудації (льодовиків, в минулому).
Подібне різноманіття форм та густота верхніх
елементів крон унеможливлює використання карт
масштабом 1:100000 як основи для подібних
досліджень.

У передгір’ях умови дуже різноманітні: від
низькогір’їв Слободи Рунгурської, подібних до гір
( хоча тут також відмічено добре виражені яри);
до ЕК в межах днищ долин основних річок, котрі
взагалі не характеризуються наявністю власної
долини. Особливим випадком є витоки р. Брусниця,
котрі закладені у межах низьких терас р. Сірет
(підготовлене річкове перехоплення). Це приклад
розвитку ЕК в межах зовсім іншої СРДС. Також
можуть бути потоки у пра-долинах. В умовах
передгірних височин відмічаємо можливість
плавного переходу вершинного яру (системи ярів)
у річкову долину. Яри часто стабілізовані, зарослі
лісом, з невеликими потічками на дні. Водночас
витоки можуть існувати у вигляді маленьких
водотоків з власним врізаним руслом в межах
пологих ложбин, лощин (також часто порослих лісом).

На нашу думку можна виділити цілу категорію
первинних, нерозвинутих долин, зайнятих річковими
потоками першого порядку з добре вираженим
руслом, котрі відрізняються значним різно-
маніттям і потребують більш детального дослід-
ження. Подібні дослідження були проведені для
уточнення гідрографічних схем та визначення
порядків елементів крони деяких суббасейнів
Верхнього Пруту (рис. 2.).

В результаті проведених нами досліджень
виділені наступні додаткові стовбури: Прутець
Яблуницький, Прутець Чимегівський, Пробійна,
Шибени, Рожен Великий - вони зображені на рис. 3

Для усіх додаткових стовбурів були вико-
ристані індикатори: досягнення п’ятого порядку
основною річкою, наявність розвинутої долини, що
пересікає основні місцеві додатні морфоструктури.

Висновки:
1) На нашу думку можна виділити цілу

категорію первинних, нерозвинутих долин, зайнятих
річковими потоками першого порядку з добре
вираженим руслом, котрі відрізняються значним
різноманіттям і потребують більш детального
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Рис. 1. 3D зображення витоків Прутця Чимегівського (з ліва),
та його відповідник на карті масштабом 1:100000 (з права).

Рис. 2. Уточнення гідрографічної схеми та визначен-
ня порядків Прутця Яблуницького.

- елементи річкової сітки
що відображені на карті масштабом 1:100000;

 - елементи річкової сітки що
відображені на космознімку і змінюють порядок

річки

дослідження.
2) Карти масштабу 1:100000 можуть бути

базовими для рівнинних територій, де елементи
рельєфу дещо більші за розмірами (довжиною)
ніж у горах. Для гірської місцевості бажано
доповнювати їх більш детальною інформацією.

3) Для точного виділення гідрологічної
мережі та її порядкової структури на гірських
територіях, необхідно використовувати карти
масштабу 1 : 25 000, та 1 : 10 000, а також
космознімки. Воно є важливим компонентом

(індикатором) для визначення структури стовбурів
та крон СРДС.
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ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ

УДК 551.4

ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ ТУРИЗМ
В СЕРЕДНОВІЧНИХ ЗАМКАХ ТА ФОРТЕЦЯХ УКРАЇНИ

Аніпко Н.П.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті розглянуто розвиток військово-історичного туризму в середньовічних замках та фортецях України. Наведені
приклади найпопулярніших об’єктів військово-історичного туризму.
Ключові слова: військово-історичний туризм, середньовічний замок, середньовічна фортеця.

Вступ.  Характерною рисою сучасного
туризму України та світу є його різноманітність.
Одним із порівняно нових видів туризму є військово-
історичний. У літературі його розглядають як
підвид військового туризму [6].

Метою військово-історичного туризму є
відвідування  територій, пов’язаних із військовими
та воєнними діями, які мали місце у минулому, та
ознайомлення з ними. Об’єктами військово-
історичного туризму можуть бути оборонні об’єкти
різного історичного періоду (середньовічні замки
або фортеці, форти, дзоти, доти, бункери тощо), а
також військові меморіали, цвинтарі, елементи
колишньої військової інфраструктури, залишки
оборонних ліній, поля битв, спеціалізовані музеї,
експозиції тощо [5].

Формулювання цілей статті, постановка
завдання. Мета статті – розглянути розвиток
військово-історичного туризму в середньовічних
замках та фортецях Україні. Завдання статті: 1)
виявити основні напрями розвитку військово-
історичного туризму в середньовічних замках та
фортецях України; 2) визначити проблеми та
перспективи розвитку військово-історичного
туризму в середньовічних замках та фортецях
України.

До популярних об’єктів військово-історичного
туризму в світі та Україні належать середньовічні
замки та фортеці. Ці пам’ятки доби Середньовіччя
у минулому були постійними об’єктами військових
та воєнних дій. Тому сьогодні середньовічні замки
або фортеці та прилеглі до них території є
популярними об’єктами цього виду туризму.
Практика використання цих пам’яток архітектури
для потреб військово-історичного туризму у світі
досить поширена і нараховує вже не одне
десятиліття.

Виклад основного матеріалу досліджень.
В Україні, де середньовічні замки та фортеці також
є, військово-історичний туризм набуває все більшої
популярності. За роки незалежності України
об’єктами військово-історичного туризму стали

десятки середньовічних замків та фортець. Серед
них і ті пам’ятки, що дійшли до нашого часу в руїнах.

Для ознайомлення з військовими подіями, що
мали місце біля стін того чи іншого середньо-
вічного замку або фортеці, відвідувачі цих
пам’яток можуть прослухати розповідь екскурсо-
вода на відповідну тему, оглянути музейні
експозиції та відвідати різні анімаційні заходи. Ці
заходи є дуже популярними та щороку стають
привабливими для все більшої кількості туристів.
Найпопулярнішими серед анімаційних заходів, де
представлена військово-історична тематика, є
фестивалі військово-історичної реконструкції,
військово-історичні та середньовічної культури. На
фестивалях військово-історичної реконструкції
відбувається відтворення відомих історичний битв,
що мали місце у минулому, а також боїв, характер-
них тому чи іншому історичному періоду. В період
завершення активних військових та воєнних дій
оборонна функція середньовічних замків та фортець
була майже втрачена. Тому відвідувачам фестивалів
військово-історичної реконструкції пропонують, в
першу чергу, відтворення військових подій, які мали
місце у добу Середньовіччя. Прикладами таких
фестивалів, які були проведені в Україні, є:

- Міжнародний фестиваль військово-історичної
реконструкції «Terra Heroica» (Кам’янець-
Подільська фортеця ХІ-ХVІІІ ст., м. Кам’янець-
Подільський, Хмельницька область);

- Міжнародний фестиваль історичної реко-
нструкції Середньовіччя «Битва націй», Міжнарод-
ний військово-історичний фестиваль «Хотинська
твердь», Міжнародний історичний фестиваль
«Середньовічний Хотин»  (Хотинська фортеця
ХІІІ-ХVІІІ ст., м. Хотин, Чернівецька область);

- Фестиваль середньовічної культури «Ту
стань» (руїни наскельної фортеці «Тустань» IX–
XIII ст., с.  Урич, Сколівський район, Львівська
область, територія заповідника “Тустань”);

- Фестиваль середньовічної культури «Срібний
татош» (замок Сент-Міклош ХVІІ ст., смт.
Чинадійово, Мукачівський район, Закар-
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патська область);
- Фестиваль історичної реконструкції та

історичного фехтування «Білий Бастіон (Аккер-
манська фортеця»  XIII–XV ст., м. Білгород-
Дністровський, Одеська область);

- Фестиваль середньовічної культури  «Меч
Луцького замку» (Луцький замок XIII-XIV вв.,
Волинська область).

В Україні дві третині з усіх середньовічних
замків та фортець перебувають у руїнах. Але
незважаючи на це, об’єктами анімаційних заходів
є і ці пам’ятки. Проте відсоток залучених у цей
процес замків та фортець є незначним. Наприклад,
на території Карпато-Подільського регіону
(Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська,
Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька та
Вінницька області) – найбагатшого в Україні за
кількістю середньовічних замків та фортець, цей
показник сягає 25%. Об’єктами анімаційних
заходів у цьому регіоні є: у Тернопільській області
руїни Кременецького, Бережанського, Теребов-
лянського, Скалатського  та Сидорівського
замків, у Львівській області руїни наскельної
фортеці “Тустань”, Старосільського та Добро-
мильського замків, у Івано-Франківській області
руїни Пнівського замку [2,3]. Кожний замок або
фортеця, що в руїнах, має тривалу та цікаву історію,
в тому числі і військову. Тому на територіях тих
пам’яток, які поки-що не залучені до анімаційного
руху, потрібно започатковувати проведення
військово-історичних фестивалів, лицарських
турнірів тощо. Одним із завдань цих заходів є
привернення уваги громадськості до проблем
зруйнованих середньовічних замків та фортець
регіону. Ступінь зруйнованості пам’яток неодна-
ковий, тому різними є заходи щодо їх збереження
та прилаштування для туристичного огляду. Там,
де можливо, замок або фортецю необхідно
частково відновлювати та відкривати для огляду
туристам вже в новому образі.

Карпато-Подільський регіон має більше
шести десятків руїн середньовічних замків або
фортець, рекреаційно-туристичний потенціал яких
надзвичайно великий. Проте існуючі проблеми не
дозволяють сьогодні не тільки повністю вико-
ристовувати цей потенціал, але й уберегти ці
унікальні оборонні пам’ятки доби Середньовіччя
від подальшого руйнування. У світі є немало країн,
які мають руїни середньовічних замків або
фортець. Більшість таких пам’яток архітектури
ретельно охороняються державою, підтри-
муються, їх території якнайкраще прилаштовані
для туристичного огляду [2].

Ознайомитись із військово-історичною
подіями, які мали місце в минулому, відвідувачі

середньовічних замків та фортець можуть також
в музеях. Всі музеї середньовічних замків та
фортець в залежності від свого профілю можуть
бути поділені на п’ять груп [1].  Військово-
історична тематика представлена у музеях
історичного профілю. Такі музеї та музейні
експозиції є, наприклад, у Луцькому, Мукачев-
ському, Олеському, Збаразькому замках,
Меджибіжській, Хотинській, Судакській,
Аккерманської фортецях. Музеї постійно
поповнюються новими експонатами, з’являються
нові постійнодіючі або тимчасові виставки.
Наприклад, 13 жовтня 2014 року в Збаразькому
замку до дня Покрови Пресвятої Богородиці та
Дня українського козацтва з фондів Національного
заповідника «Замки Тернопілля»  було відкрито
виставку картин на козацьку тематику [7].

Військова історія кожного середньовічного
замку або фортеці може бути фактором його
атрактивності, незважаючи на ступінь збере-
женості. Популяризація військової історії та
військового подвигу, який мав місце у минулому,
сприятиме патріотичному вихованню молоді.
Одним із яскравих прикладів є Хотинська битва
1621 р., під час якої війська Речі Посполитої та
українського козацтва перемогли турецьке
військо султана Османа II. Ця перемога зупинила
наступ армії Османської імперії на Європу. 
Вагомий внесок у цю перемогу зробили запорізькі
козаки на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним [4].

Висновки та перспективи. Середньовічні
замки та фортеці України є популярними об’єктами
різних видів туризму – один з яких військово-
історичний. До послуг відвідувачів середньовічних
замків або фортець  –  музеї, екскурсії, анімаційні
заходи тощо. Об’єктами військово-історичного
туризму в Україні може бути кожний середньо-
вічний замок або фортеця різного ступеню
збереженості. Загалом в Україні є більше ста
середньовічних замків та фортець, проте більшість
– у руїнах. Тому об’єктами військово-історичного
туризму сьогодні є переважно добре збереженні
середньовічні замки та фортеці.

Подальший розвиток військово-історичного
туризму в Україні необхідно спрямовувати в напрямку:

– розширення  географії проведення ані-
маційних заходів, і збільшення їх кількості на
територіях середньовічних замків та фортець, які
вже є об’єктами військово-історичного туризму;

– створення музеїв або окремих музейних
експозицій на військово-історичну тематику там,
де їх немає, та покращення існуючих;

– популяризації середньовічних замків та
фортець, які руйнуються, та потребують особливої
уваги громадськості;
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– прилаштування для туристичного огляду
пам’яток, які в руїнах.

– популяризація військового подвигу захисни-
ків середньовічних замків та фортець;

– просування військово-історичної спадщини
середньовічних замків та фортець на туристичний
ринок;

– розробка військово-історичних турів та
екскурсій середньовічними замками та форте-
цями тощо.
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УДК 911.3 (477)

ФОРМУВАННЯ БРЕНДИНГУ ТЕРИТОРІЇ
(НА ПРИКЛАДІ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА)

Атаманюк Я.Д.
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

Брендинг території розглядається у даній роботі як спосіб забезпечення збалансованого стійкого розвитку міста в
сучасних умовах. Розкрито наукове розуміння  понятійного апарату брендингу території. Розглянуто особливості
формування брендингу міста Івано-Франківська.
Ключові слова: брендинг території, бренд, брендинг міста

Постановка проблеми. Новий виток форму-
вання соціально-економічного розвитку України
передбачає передачу більшості повноважень і
ресурсів на рівень територіальних громад – сіл,
селищ та міст, що повинно сприяти розвитку
територій та добробуту їх мешканців. Компетенції
громад передбачають відповідальність за
місцевий економічний розвиток, розвиток і
утримання місцевої інфраструктури, планування
розвитку території громади, питання забудови та
благоустрою території тощо. Пропонованою
урядом трьохрівневою системою адміністративно-
територіального устрою вводиться чітке поняття
громади як адміністративно-територіальної
одиниці, яка включає один або декілька населених
пункти (село, селище, місто), а також прилеглі до
них території [1].

Такий підхід до планування регіонального
розвитку вимагає соціально-економічних перетво-
рень, спрямованих на зміну соціальних і економіч-
них пріоритетів розвитку регіону та механізмів їх
реалізації. Стратегія розвитку регіону повинна
містити шляхи подолання ним несприятливих
соціально-економічних ризиків та напрями
збалансованого розвитку, саморегулювання та
самовдосконалення із максимальним використан-
ням внутрішніх ресурсів для задоволення потреб
населення. Комплексне врегулювання суспільних
складових сталого розвитку регіону є актуальним
і складним завданням і вимагає врахування
взаємозв’язку природоохоронної та економічної
складових, орієнтації на  збереження стабільності
суспільних і культурних систем, на зменшення
кількості конфліктів у суспільстві тощо. Усе це
вимагає підвищення конкурентоспроможності
регіону як основи його сталого розвитку, розробки
особистих концепцій розвитку, які будуть врахову-
вати специфіку регіонального планування, соці-
ально-економічного розвитку та конкретику
сучасних суспільних проблем.

Одним із найважливіших факторів конкурент-
них переваг і доходів території та цінним активом
соціально-економічного розвитку є формування

територіального брендингу як ефективного
інструменту активного позиціонування регіону в
сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Не дивлячись на те, що поняття брендингу
територій виникло в окремих країнах ще в 70-х
роках минулого століття, в Україні питання
теоретичного та методологічного обґрунтування
даної проблематики інтенсивно почали розгляда-
тись науковцями лише в останнє десятиліття.
Найбільш відомими є роботи Ф. Котлера, С.Анхо-
лта, К. Дінні, Д. Хайдера. Серед українських
дослідників значний внесок зробили Н. О. Котова,
О. І. Дейнека, О. І. Соскін, Г. Пашкова та інші.

Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми.В літературі зустрічаються
різні думки щодо суті та змісту брендингу
території. Частина авторів розуміє поняття бренду
території як синонім іміджу чи образу.Але
насправді «бренд формується на основі яскраво
вираженого позитивного іміджу території, який
грунтується на унікальних можливостях задово-
лення тих чи інших запитів споживачів …» [2].
Бренд є результатом цілеспрямованої діяльності.

Формулювання цілей статті(Постановка
завдання). Головною метою здійсненого дослід-
ження стало вивченняособливостей формування
брендингу територій на сучасному етапі.Від-
повідно до мети були сформульовані і розв’язані
такі завдання:

- проаналізовано теоретико-методичні ас-
пекти формування територіального брендингу;

- з’ясовано актуальні особливості і потенційні
можливості впровадження та реалізації брендингу
території;

- сформульовано загальні рекомендаційні
засади з вдосконалення брендингу територій на
сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу дослід-
ження.У сучасних умовах підвищеної мобіль-
ності, зростання ролі туристичної індустрії,
посиленням комунікаційного обміну саме активне
позиціонування регіону у вигляді оригінального
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атевтичного бренду території зможе спонукати
туристів (чи інші категорії населення) відвідувати
конкретні регіони і вкладати довгострокові
інвестиції.

Сфери застосування бренду постійно розширю-
ються і сьогодні своїм «розкрученим» брендом
можуть похвалитись уже не тільки товари, послуги
чи фірми, а також некомерційний сектор та окремі
території чи регіони.

Відповідного рівня бренд території чи регіону
стає засобом залучення інвестицій, споживачів,
підвищення інформованості, важелем маркетин-
гової політики. Бренд дозволяє підвищити ціну
території, її вагу у регіональних чи державних
проектах. Таке розуміння території  вимагає від
місцевих органів влади та самоврядування стати
активними учасниками процесу, відвойовувати
якнайбільший сегмент ринку для своєї «пропо-
зиції». Важливим є процес усвідомлення транс-
формування сприйняття території як географічного
простору чи політико-адміністративної одиниці до
території як «товару». «Територія як товар має
особливу складну багатогранну споживчу вартість,
що переходить у  властивість корисності для
споживачів території. Можна виділити основні
цільові групи споживачів території в якості товару
– це реальні й потенційні жителі, уже існуючі і
можливі інвестори, наявний і бажаний бізнес,
туристи, ділові відвідувачі тощо» [3].

На даному етапі єдиного розуміння «брендин-
гу території» не існує, що дає можливість
дослідникам вносити свої специфічні характеристи-
ки. Л. Панасенко виділяє п’ять різних трактувань
територіального брендингу: образ країни або
регіону, його планове відображення (Т. Атаєва, А. Бру-
сова, М. Каваратціс, В. Малькова); акт просування
та обміну, інструмент управління маркетингом
території (С. Анхолт, Т Мещеряков);  сукупність
неминущих цінностей (І. Важеніна);  процес (Ф. Го,
К. Дінні, Н. Шалигіна);  стратегія підвищення
конкурентоспроможності (О. Олефіренко, М.
Карпіщенко) [3].

Бренд – це комплекс усіх характеристик:
географічних, політичних, економічних, соціальних,
культурних тощо. Бренд повинен відображати
неповторні оригінальні цінності та переваги,
споживчі характеристики, унікальні можливості
території щодо задоволення потреб споживачів.
Бренд регіону розглядають як багатофакторну
систему, структуру якої утворюють економічна,
соціально-політична і культурно-ідеологічна
складові [2].

Розуміння необхідності формування брендингу
є важливим для кожного населеного пункту, а
особливо для міст, яким уже давно доводиться

відвойовувати свої позиції на ринку інвестицій,
кадрових ресурсів тощо.  Конкурентні переваги у
порівнянні із містами сусідами надають чітко
визначені пріоритети розвитку, нестандартні
управлінські рішення з врахуванням сучасних
реалій та сформований унікальний і атрактивний
бренд. Саме на вирішення даних питань повинен
бути націлений територіальний брендинг міста.
Кожне місто має свою неповторну історію
розвитку та становлення, свої традиції, свій
світогляд, тому і шляхи формування брендингу
унікальні для кожної території.  Важливу роль при
формуванні бренду міста відіграє населення, яке
є одночасно і носієм і споживачем бренду.

Характерні особливості брендингу міста
Івано-Франківська подаємо у таблиці 1.

У результаті роботи над формуванням
брендингу території міста Івано-Франківська чітко
окреслилась самобутність і унікальність, якої часто
не вистачає промисловим містам. Спільними
зусиллями громадських організацій, підприємців та
органів влади вдалось з кращої сторони про-
демонструвати сутність особливого тренду,
перейти до формування бренду міста як затишного
теплого неповторного місця, чому сприяє і
порівняно невелика площа та компактність (площа
міста 83,7 км2, кількість населення – 227,03 тис.
осіб), що створює разючу відмінність від «корпо-
ративної культури» великих міст.

 Проект «Тепле місто» пропагує тепле
ставлення, теплі кав’ярні, теплі люди, теплі
відносини, мініатюрність як перевага. Серед
основних напрямів формування брендингу:
розбудовувати спроможність через освіту та
проекти; привертати увагу; інкубувати довго-
строкові рішення; збільшувати соціальну актив-
ність; культивувати солідарність; розвивати т. зв.
“економіку вражень”.

Економіка подій стає важливим напрямом
багатьох міст. Окрім прямої економічної вигоди,

Організація яскравих і святкових подій - це не
тільки важливий напрям інвестиційної політики,
пряма економічна вигода, а також декларація
процвітання міста через фестивалі, марафони,
свята, урочистості. Теплим містом уже реалізо-
вано проекти, які значно підвищили цінність бренду
Івано-Франківська, зокрема:

- «Urban Space 100» - успішнй приклад
об’єднання громади навколо спільної ідеї.
Засновниками є 100 соціально активних людей,
яких об’єднує ідея якісного розвитку міського
простору Унікальність проекту в тому, що прибуток
ресторану направляється виключно на реалізацію
громадських проектів міста. Рішення про те, які
проекти підтримати, приймають засновники
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Таблиця 1

Схематична структура брендингу міста Івано-Франківська

Складові 
характеристики 
брендингу 

Характерні особливості міста Івано-Франківська 

Цілі створення Соціальні: підвищення рівня та якості життя громади; зростання рівня 
освіченості, культури, інформатизація суспільства; 
Економічні: приваблення інвесторів, збільшення кількості туристів (в тому числі 
з метою відпочинку та бізнесу), збільшення надходжень до місцевого бюджету, 
зростання вартості ресурсів (майна) громади. 

Сегменти споживачів Місцеве населення, місцеве підприємництво, зовнішні інвестори, туристи 
Продукт Ресурси (рекреаційні, архітектурні, земельні тощо), послуги (туристичні послуги 

високої якості з відповідною ціною, блага (екологічно чисте середовище) 
Бренд-платформа 
(ідентичність) 

-розташування у Центрі Європи та близькому сусідстві з країнами Європейського 
Союзу сприяє розвитку прикордонного та міжнародному туризму; 
- найбільший культурний таекономічний центр краю, історія якого налічує понад 
три з половиною 
сторіччя; 
-засноване як місто-фортецю Андрієм Потоцьким, представником давнього 
галицького магнатського роду, у 1662 році отримав Магдебурзьке право; 
-образ містаісторично асоціювався з теорією В. Скамоцці "Ідеального міста" 
(міста-зірки, міста-сонця) - гармонійного, компактного; 
-графічно-метрологічний аналіз структури і "коду " міської структури 
даєможливість вказати на її унікальність в Східній Європі.В засадах 
містоплануваня немає характерного для середньовічних міст 
конфесійного "пресингу"; 
-архітектура міста характеризує образ рівноправної громади, виражений в 
домінуванні ринково-ратушної площі, яку оточувалиправильним колом храми 
різних конфесій і релігій, що відповідало духу вільного міста; 
-вироблення у жителів міста розуміння пріоритетностігромадянських цінностей; 
- серед пам’яток історії та архітектури Івано-Франківська найцікавішими є 
культові споруди, які представляють архітектурний стиль українського бароко; 
-історично локалізована територія між Сходом і Заходом, ісламом та 
християнством, місто-фортеця, що давала захист майстерним у ремеслі та 
мистецтві людям і сьогодні об'єднує громаду потужного науково-культурного 
потенціалу, високого рівня освіти та навичок, збережених традицій; 
-має особливий колорит, багату культурну спадщину та значну кількість свідомих 
та креативних городян,багатий та різноманітний потенціал для розвитку туризму. 

Дизайн бренду 
(візуальна політика) 

Івано-Франківськ уже отримав свій новий логотип та візуальний стиль міста. 
Основним символом стало червоне перехрестя. Даний логотип схематично 
нагадує міську ратушу, а також мотиви національної вишивки, які часто 
використовують перехрестя у своїй символіці. 

 
Бренд-менеджмент -значна кількість зацікавлених в брендингу сторін; 

- пільне державно-приватне партнерство; 
- створення платформи «Тепле місто», яка об’єднує тих, хто підтримує ідею щодо 
сталого розвитку Івано-Франківська, сприяє створенню нових можливостей 
самореалізації мешканців міста задля досягнення високого рівня якості життя. 

Суб’єкти брендингу Міські органи влади, громадські організації, місцеві підприємницькі структури 
 

проекту. Операційне управління Urban Space 100
забезпечує управлінська компанія, яка при
необхідності може змінюватись;

- Візуальний стиль міста - проект із розробки
візуальної ідентичності Івано-Франківська. У 2014
р. місто отримало новий логотип, правила

розміщення вуличної навігації та рекомендації із
впорядкування зовнішньої реклами на фасадах
будинків. Проект реалізувала компанія «Aimbu-
lance» (м. Київ) і дизайнер Йован Роцанов (Jovan
Rocanov), один із найкращих спеціалістів із
айдентики в Європі. Новий логотип увійшов у short-
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list фестивалю реклами «Каннські леви» в категорії
Large Scale Logo, та став одним із 5-ти кращих
логотипів у світі в 2014 р.;

- Проект «Грюнвальдська» - метою є створен-
ня діючої моделі «нового» Івано-Франківська та
впровадження візуального стилю у результаті
діалогу між громадою та владою;

- «Тепле Веломісто» - просування велоси-
педів як найбільш раціонального та екологічного
міського транспорту. Ціль – зробити Івано-
Франківськ найвелосипеднішим містом Цент-
рально-Східної Європи, довівши частку велосипед-
них поїздок до 41%;

- «Дитячий міський простір» - Міжнародний
архітектурний конкурс зі створення сучасних і
органічних дитячих просторів у Івано-Франківську.
Громадські простори Івано-Франківська недо-
статньо добре пристосовані для проведення
дозвілля людьми різних вікових груп. Мета
міжнародного архітектурного конкурсу – створен-
ня проекту якісного громадського простору у
середмісті для проведення дозвілля дітей, сімей з
дітьми та туристів, що подорожують з дітьми.
Проект реалізовується платформою «Тепле
Місто», ГО «Мами Прикарпаття» і Депар-
таментом містобудування та архітектури Івано-
Франківської міської ради;

- «Теплий Арт» — це доповнення культурного
ландшафту і створення локального майданчику
для творчої діяльності митців світового рівня. Це
концепція традиційних європейських практик
розвитку мистецького середовища. Мета Теплого
Арту – доповнити культурний ландшафт і вплинути
на загальну статику мистецького середовища
Івано-Франківська, окреслити локальну культурну
парадигму як площадку для творчих практик
людей креативного способу мислення. Завданням
Теплого Арту є створення передумов культурного
обміну, що допомагає порозумінню та комунікації.

Серед майбутніх проектів такі як «Тепле IT-
середовище» (Івано-Франківськ має потенціал бути
серед лідерів по кількості ІТ-спеціалістів, створення
конкурентних умов для фахівців заради їхнього
вибору на користь нашого міста), «Тепла Освіта»
(Розвиток неакадемічної освіти у місті у вигляді
дискусійних майданчиків, відкритих університетів,
ворк-шопів, конференцій TEDx, розмовних клубів
іноземних мов), «Теплі фестивалі» (Організація і
сприяння проведенню нових якісних і цікавих
фестивалів, які хотіли відвідати би кияни,
донеччани, одесити, львів’яни, рівно як і мешканці
Берліну, Парижу чи Відня), «Теплі заклади»
(Створення єдиних стандартів «Сучасного Теплого
закладу» для міста Івано-Франківськ: підняття
якості обслуговування, створення теплої атмо-

сфери і сталого бажання повертатися знову) тощо.
Висновки.Таким чином, можна стверджу-

вати, що формування територіального брендингу
міста Івано-Франківська набуває відповідного
високого рівня. Потенційним споживачам пропо-
нують не просто  віртуальний символ міста, а
візуальна ознака, за якою споживачі розпізнають
місто в цілому, його імідж і репутацію.

Наступні етапи формування брендингу міста
повинні передбачити роботу над наступними
проблемами:

- формування  конкурентних переваг в
порівнянні з іншими містами щодо співвідношення
якість, ціна та доступність міських послуг;

- унікальності товарів, послуг і вражень;
- соціальні та емоційні цінності, які може

надати місто своїм “споживачам” (відчуття
комфорту й затишку, творчої свободи тощо).

У сучасних умовах місто для туристів є
важливим як центр розвитку культури, дозвілля та
вражень. Тому спеціалісти, які працюють над
формуванням брендингу території та його
впровадженням, повинні розуміти, що бренд
регіону здатний підвищити його конкуренто-
здатність (презентує конкурентні переваги),
сприяти підвищенню оцінки (вартості) регіону,
сприяти залученню інвестицій тощо.
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Атаманюк Я.Д. Формирование брендинга территории (на примере города Ивано-Франковска). Брендинг территории
рассматривается в данной работе как способ обеспечения сбалансированного устойчивого развития города в
современных условиях. Раскрыто научное понимание понятийного аппарата брендинга территории. Рассмотрены
особенности формирования брендинга города Ивано-Франковска.
Ключевые слова: брендинг территории, бренд, брендинг города

Atamanyuk Ya.D. Formation of the branding area (for example, the city of Ivano-Frankivsk). Branding area considered in
this paper as a way to balance sustainable urban development in the modern world. Solved scientific understanding of the
conceptual apparatus branding area. Features of branding Ivano- Frankivsk.
Key words: branding territory, brand, branding the city
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПОСЕЛЕНСЬКОЇ МЕРЕЖІ
ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Бєліков В. О.1, Мезенцев К. В.1, Мельник І. Г.2

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Соціально-економічні трансформації, що відбуваються в регіонах України протягом двох останніх десятиліть, суттєво
відобразилися на регіональних і локальних системах розселення. Для розуміння цих процесів важливим є дослідження
формування та розвитку поселенської мережі в історичній ретроспективі. У статті розглядаються історико-географічні
особливості формування та розвитку поселенської мережі півночі Луганської області, виділено відповідні періоди та
етапи. На прикладі Старобільського району – найбільшого центрального району Луганщини – розкрито особливості
формування системи розселення, виникнення поселень протягом чотирьох століть. Виявлено спільні риси
демографічної ситуації у поселеннях переважно аграрних північних районів Луганщини: негативна динаміка
чисельності населення, статева асиметрія, деформована вікова структура населення, звужений режим відтворення
населення, міграційний відплив та ін.
Ключові слова: населення; поселенська мережа; періодизація; Луганська область.

Вступ. Постановка проблеми. Соціально-
економічні трансформації, що відбуваються в
регіонах України протягом двох останніх десяти-
літь, суттєво відобразилися на системах роз-
селення – змінилися взаємозв’язки поселень, їх
функції, сформувалися нові міграційні моделі,
трансформувалися відносини «місто – сільська
місцевість». Проте для розуміння цих процесів
важливим є і дослідження формування та розвитку
поселенської мережі в історичній ретроспективі.

Необхідність удосконалення адміністративно-
територіального устрою держави, з одного боку,
та подолання наслідків військово-геополітичного
конфлікту на Сході України, з іншого, зумовлюють
актуальність вивчення особливостей заселення,
розвитку мережі населених пунктів території півночі
Луганщини, просторова структура поселенської
мережі якої фактично сформувалася у ХVI – ХХ ст.

Аналіз найновіших досліджень і публі-
кацій. Вивченню процесу формування та розвитку
поселенської мережі півночі Луганської області
присвячено незначну кількість суспільно-гео-
графічних досліджень. Ґрунтовні  дослідження
процесів формування поселенської мережі
Луганської області з виділенням та виділив семи
головних етапів проведені Д. Некриловим [8].
Окремі аспекти дослідження поселенської мережі
Луганської області на прикладі сільського
розселення проаналізовані  А. Доценком [4].
Географічні дослідження сільського розселення
Луганської області започатковані у 70-х роках ХХ
ст. в працях О. Коржа [6], який виявив терито-
ріальні відмінності розвитку структури сільського
розселення, розробив функціонально-ієрархічну
класифікацію сільських поселень, обґрунтував
формування систем сільського розселення в
Луганському регіоні та розробив методику

економіко-географічної оцінки сільського роз-
селення на прикладі Старобільської зони розсе-
лення. Г. Заваріка [5] визначила пріоритетні
напрями трансформації сільського розселення та
шляхи вирішення проблем удосконалення сільсько-
го розселення в Луганській області [4]. У
колективній монографії, присвячені питанням
розселення населення у регіонах України (А. До-
ценко, В. Зінич, О. Великохатько, В. Танцюра, Т.
Кравцова) охарактеризовано тенденції динаміки та
зміни структури сільського розселення Луганської
області протягом 1996-2005 рр. та представлено
два варіанти прогнозу сільського розселення до
2015 року [4].

Мета і завдання статті. Метою статті є
визначення та характеристика  етапів формування
і розвитку поселенської мережі північної частини
Луганської області, що передбачає виконання таких
дослідницьких завдань: обґрунтування періодизації
становлення та розвитку поселенської мережі
досліджуваної території; виділення часових меж
головних етапів та виявлення визначальних рис
кожного з них щодо формування поселенської
мережі північних районів Луганської області. В
якості прикладу (case study) обрано Старо-
більський район Луганської області.

Виклад основного матеріалу. На форму-
вання поселенської мережі і господарства  аграрної
півночі Луганської області, великий вплив мали
історико-географічні фактори. Під останніми
розуміємо такі події в історії краю, що знайшли
відображення в особливостях формування мережі
поселень, розселення населення, етнічному,
демографічному, соціальному складі населення
тощо.

Одним з найважливіших завдань, що вини-
кають під час аналізу історико-географічного

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


92 Науковий вісник Чернівецького університету

матеріалу, є необхідність розробки періодизації,
тобто виділення часових проміжків (періодів та
етапів). Проведене дослідження дозволило
встановити та схарактеризувати три основні
періоди у розвитку поселенської мережі північних
районів Луганської області, що знайшли відобра-
ження в різних літературних джерелах, а саме:
колонізаційний (поєднує два етапи), радянський
та пострадянський (трансформаційний).

Початком історичного відліку значимих для
сучасної півночі Луганщини подій вважаємо не
період неоліту (VI – IV тисячоліття до н. е.), коли
на її території, за висновками археологів, уже
з’являються перші поселення, а значно пізніші
історичні часи. Адже тільки з XVI ст., до того
безлюдна та спустошена кримськими татарами
територія (так зване Дике поле), починає активно
заселятися і освоюватися поселенцями.

Перший етап колонізації визначений в
хронологічних межах від другої половини XVI ст.
і до кінця XVIII ст. Формування перших поселень
пов’язане з освоєнням Дикого поля („нічийних”
земель) біглими українськими та російськими
селянами, козаками, з розширенням території
Російської держави за рахунок порубіжних з
Кримським ханством земель та необхідністю
укріплення південно-західних кордонів. Цей етап
характеризується формуванням нестійкої мережі
осілих козацьких, службових та селянських
поселень, територіально наближених до р. Айдар.
Так, у XVII ст. з’являється слобода Стара-Біла
(пізніше – Бєльський „городок”, з 1797р. – місто
Старобільське), Шульгин-городок (тепер – селище
Шульгинка), села Лиман, Калмиківка Старо-
більського району. Серед поселень, появу яких
історики пов’язують з XVIII ст., значаться села:
Байдівка, Проїждже, Караяшник, Світле, Джеміль-
не, Верхня Покровка, Нижньопокровка, Кам’янка,
Єгорівка, Тарабани (Старобільський район).
Більшість цих поселень розвивались як сільсько-
господарські, хоч деякі виконували роль „сторож”
– сторожових постів, що створювались на
віддаленні від Білгородської лінії укріплень.

Соціальний склад заселенців був різноманітний
– козаки, селяни та поміщики, служилий люд, пізніше
– купецтво. Були й вищі чиновники російського трону,
яким були подаровані землі (наприклад, князі
Раєвські мали свої володіння в районі сучасного
Старобільська) [7, с. 10].  Заселенці представляли
Правобережну та Лівобережну Україну (Чернігів-
щину та Полтавщину), Курську, Тульську, Тамбов-
ську, Орловську, Воронезьку губернії тощо.  „Через
Приайдар’я  проходили шляхи, якими спілкувались
донські та запорозькі козаки, підтримували дружні
стосунки” [7, с. 9].

Другий етап колонізаційного періоду
тривав з кінця XVIII ст. до  початку ХХ ст.  У цей
час теперішня північ Луганської області офіційно
перебувала і розвивалася в складі Російської
імперії. Важливе значення для розвитку краю мали
адміністративно-територіальні перетворення:
набуття слободою Стара-Біла статусу повітового
міста (01.05.1797 р.), яке стало центром Старо-
більського повіту, спочатку в складі Слобідсько-
Української губернії, з 1802 р. – у складі Воронезь-
кої, а з 1824 р. – у складі Харківської губерній.
Серед інших подій, що прискорили розвиток
території, відзначимо аграрну реформу 1861 р.
(відміна кріпацтва), будівництво Південно-Східної
залізниці Ростов-на-Дону – Воронеж (1872 р.) та
гілки Лисичанськ – Куп’янськ (1895 р.). Остання
пройшла західною частиною Старобільського
повіту, до складу якого входили більшість районів
півночі Луганської області.

Для даного періоду характерний приплив
переселенців, які приваблювалися вільними
землями. У соціальному складі населення
виділяються такі групи як: селяни, ремісники,
торговці, купецтво, промисловці. Швидко розроста-
лася мережа поселень. Посилилася роль міст та
селищ міського типу – Старобільськ, Біловодськ,
Марківка, Новопсков, Троїцьке та ін. Місто
Старобільськ, залишаючись слободою середньої
величини (у 1842 р. – 1549 мешканців) [7, с. 38],
тим не менш стало найбільшим за значенням
адміністративним, господарським та культурним
(духовним) центром однойменного повіту.

Радянський період. Довоєнний етап (1920
– 1941 рр.). Початок даного етапу характери-
зується проведенням низки адміністративно-
територіальних змін, значимих для території
сучасної аграрної півночі області. З 1920 р. по 1923
рр. Старобільський повіт входив до складу
Донецької губернії. Після реформи 1923 р. замість
повітів введено округи, то ж у межах колишнього
повіту було утворено Старобільську округу в складі
14 районів – Старобільського, Смолянинівського,
Новоайдарського, Олександрівського, Кам’ян-
ського, Мостівського, Новоастраханського,
Марківського, Білолуцького, Осинівського,
Євсугського, Стрільцівського, Біловодського та
Білокуракинського (всі назви районів на сьогодні
повністю співпадають з назвами їх адміністратив-
них центрів). Такий склад округи зберігався до 1930
р. У 1925 р. Донецьку губернію було ліквідовано, і
Старобільська округа перейшла у пряме республі-
канське правління. У 1930 р. округи скасовано,
замість них утворено райони, які у 1933 р. увійшли
до складу Сталінської області (Донецькою вона
стала з 1961 р.), а з 1938 р. – до складу Луганської
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області (яку було виділено зі складу Донецької).
На цьому етапі відбувалося подальше

зростання чисельності населення північних районів
області та розширення мережі поселень. Приско-
рена індустріалізація Донбасу та зростання міст
потребували продовольства. Більшість районів
півночі Луганщини розвивалися як продовольча
база індустріального півдня. Колективізація (1930-
1932 рр.) супроводжувалась примусовим тоталь-
ним укрупненням аграрних господарств, «розкур-
кулюванням», репресіями, голодом, що негативно
вплинуло на розвиток краю.

У 1935 – 1936 рр. на північ Луганської області
були переселені селяни з Баришівського району
Київської області, Ізяславського району Хмель-
ницької, Новоград-Волинського, Волочиського,
Володарсько-Волинського, Пулинського районів
Житомирської області [3, с. 8]. У 1937-1938 роках
німецькі переселенці зазнали сталінських репресій,
а у вересні 1941 року всі німецькі сім’ї, що
залишились, були переселені до Казахстану та на
Урал. Отже, етнічний склад населення півночі
Луганщини формувався за активної участі двох
основних етносів – українського та, у меншій мірі,
російського.

Після німецької окупації, яка тривала з 1942
по 1943 рр., почалося відродження промисловості,
сільського господарства та соціальної сфери.

Післявоєнний етап (50-80 рр. ХХ ст.)
характеризується остаточним формуванням
системи розселення, поселенської мережі,
етнічного, демографічного, соціального складу
населення та господарської спеціалізації. Важли-
вими подіями, що сприяли розвитку розгалужених
зв’язків між поселеннями північної частини
Луганщини, стали налагоджене автомобільне
сполучення, створення нових переробних підпри-
ємств, або збільшення потужності вже існуючих
(що суттєво збільшило радіус їх сировинних зон),
будівництво газопроводу Ставрополь – Москва, що
перетнув північ Луганщини, розширення мережі
закладів соціальної сфери тощо. Разом з тим,
помилки в аграрній політиці, зокрема, штучне
укрупнення колгоспів та радгоспів, призвели до
занепаду багатьох „неперспективних” сіл та
хуторів. Значною мірою цьому сприяли і такі
фактори, як прискорена індустріалізація південної
частини області, посилення відмінностей між
міськими та сільськими поселеннями в частині
соціальних стандартів та, як наслідок, відтік молоді
до міст півдня.

З розпадом СРСР та утворенням незалежної
України починається новий – пострадянський
(трансформаційний) період розвитку регіону.
Зміна геополітичних реалій, умов господарювання,

реформи в сільському господарстві та інших
галузях, зростання мобільності населення тощо –
все це кардинально змінило соціально-економічну
та демографічну ситуацію, вплинуло на систему
розселення досліджуваної території.

Більшість крупніших поселень півночі Луган-
ської області (здебільшого сільських) утворюють
у своєму розташуванні смуги  меридіонального
напрямку уздовж річок Айдар, Біла, Деркул, Євсуг
та залізниці. Для прикладу візьмемо один з
центральних та найбільших районів півночі
Луганщини – Старобільський, важливим полюсом
тяжіння для численних сільських поселень якого
слугує, крім річки Айдар і залізниці, – єдине місто
Старобільськ (рис. 1). Саме у першому від нього
кільці сільрад зафіксовані найбільші показники
густоти населення. Існує залежність між людністю
поселень та їх близькістю до районного центру.
Для хуторів характерна периферійність положення.

Формування сучасної поселенської мережі
Старобільського району (як і інших районів півночі
Луганщини) має давні витоки і пов’язане з історією
освоєння Дикого поля біглими українськими та
російськими селянами, козаками, з розширенням
території Російської держави за рахунок порубіжних
з Кримським ханством земель та необхідністю
укріплення південно-західних кордонів. До групи
„найстаріших” сільських поселень Старобільщини,
що виникли в XVII ст., належать Шульгинка,
Лиман, Калмиківка (рис. 2). У XVIII ст. з’явились
ще 11 поселень – Байдівка, Проїждже, Караяшник,
Світле, Джемільне, Верхня Покровка, Нижньо-
покровка, Кам’янка, Єгорівка, Тарабани. Найбільш
інтенсивний розвиток поселенської мережі
відбувався в наступних століттях. Серед наявних
сільських поселень 22 сформувались в ХIХ ст. та
ще 22 поселення – у ХХ cт. Приблизно у 30-х роках
ХХ ст. мережа поселень Старобільського та інших
північних  районів Луганської області в основному
сформувалась. У післявоєнні роки і до останнього
часу кількість поселень залишалась незмінною,
відбувались, головним чином, соціально-еконо-
мічні та демографічні трансформації поселень [1,
с.153-154].

Урбанізаційні процеси та прискорена індустрі-
алізація Луганщини супроводжувалась деграда-
цією сільської поселенської мережі. У пост-
радянський період додатковим руйнівним факто-
ром стала депопуляція. Унаслідок цього зменши-
лась людність поселень, збільшилася кількість
малих сіл (хуторів), разом з тим, частка населення
крупних поселень зросла (рис. 3, 4). На 01.01.2012
р. 59% сільського населення району мешкало
саме в селищах людністю від 1000 до 5000 осіб,
частка населення хуторів не перевищувала 3%.
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Рис. 1. Система розселення Старобільського району
(дані станом на 01.01.2012 р.)

Рис. 2. Населені пункти Старобільського району за
часом виникнення (побудовано за даними [2])

В цілому в структурі та динаміці населення,
особливостях демографічних процесів, розвитку
поселенської мережі Старобільського району є
багато спільного з іншими аграрними (північними)
районами Луганщини  – негативна динаміка
чисельності населення, статева асиметрія,
деформована вікова структура населення, звужений
режим відтворення населення, міграційний відплив
населення, зменшення людності поселень та
перерозподіл їх мешканців із малих до крупніших
сільських поселень та районного центру тощо.

Висновки і перспективи подальших
досліджень. В історичному розвитку Луганщини,
зокрема її північної частини, виділено три періоди:
колонізаційний (перший етап з другої половини XVI
ст. і до кінця XVIII ст.; другий етап з кінця XVIII
ст. до початку ХХ ст.), радянський (довоєнний і
післявоєнний етапи) та пострадянський (транс-
формаційний). Визначальними рисами коло-
нізаційного періоду є значний приплив переселенців
на вільні землі, швидкий розвиток мережі поселень,
посилення ролі міських поселень (Старобільськ,
Біловодськ, Марківка, Новопсков, Троїцьке).
Радянський період характеризується подальшим
зростанням чисельності населення північних
районів області та розширення мережі поселень.
Істотним був вплив індустріалізації півдня регіону.
На систему розселення регіону в пострадянський
(трансформаційний) період вплинули зміна
геополітичних реалій, умов господарювання,
реформи в сільському господарстві та економіці в
цілому, зростання мобільності населення тощо.

Подальші дослідження мають бути спрямо-
вані на оцінку впливу новітніх подій на поселенську
мережу півночі Луганщини, зокрема, з точки зору

виникнення нової категорії населення – внутрішньо
переміщених осіб («внутрішніх» біженців),
введення нового прикордонного режиму, пору-
шення зв’язків із сусідніми територіями тощо.
Водночас важливим є аналіз змін територіальної
ідентичності населення, пошук шляхів використан-
ня специфічного потенціалу території для розвитку
туристично-краєзнавчої діяльності.
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Беликов В. А., Мезенцев К. В., Мельник И. Г. Формирование и развитие поселенческой сети северной части Луганской
области. Социально-экономические трансформации, происходящие в регионах Украины в течение двух последних
десятилетий, существенно отразились на региональных и локальных системах расселения. Для понимания этих
процессов важным является исследование формирования и развития поселенческой сети в исторической
ретроспективе. В статье рассматриваются историко-географические особенности формирования и развития
поселенческой сети в северной части Луганской области, выделены соответствующие периоды и этапы. На примере
Старобельского района – самого большого центрального района Луганщины – раскрыты особенности формирования
системы расселения, возникновения поселений в течение четырех веков. Выявлены общие черты демографической
ситуации в поселениях преимущественно аграрных северных районов Луганщины: отрицательная динамика
численности населения, половая асимметрия, деформированная возрастная структура населения, суженный режим
воспроизводства населения, миграционный отток и др.
Ключевые слова: население; поселенческая сеть; периодизация; Луганская область.

Bielikov V., Mezentsev K., Melnyk I. Formation and development of settlements network of the northern part of Luhansk
region. Socio-economic transformation taking place in the regions of Ukraine in the past two decades had significant impact
on regional and local systems of settlements. To understand these processes it’s important to investigate the formation and
development of the settlement network in historical perspective. The article examines historical-geographical features of the
formation and development of settlement network in the northern part of the Luhansk region, identifies respective periods
and stages. Specific aspects of settlement system formation, settlements emerging for four centuries are highlighted on the
example of Starobilsk district – the largest central district in Luhansk region. The common features of the demographic
situation in settlements of the mostly agrarian northern districts of Luhansk region are revealed, in particular: negative
dynamics of population, gender asymmetry, deformed age structure, narrowed type of reproduction of the population, out-
migration, and others.
Key words: population; settlement network; periodization; Luhansk region.
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УДК 528.4

ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Білокриницький С.М.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Здійснений загальний аналіз геодезичного забезпечення території Вінницької області. Зазначено, що державні
геодезичні мережі будувалися спочатку згідно «Основних положень 1939 р.», а потім «Основних положень 1954–61
рр.». Надана детальна характеристика кожного класу. Підрахована загальна кількість пунктів ДГМ (по класам), що
припадає на територію області, а також середня щільність пунктів на 1 км2. Зроблено висновок про необхідність
дозгущення ДГМ на територію області.
Ключові слова: державна геодезична мережа, геодезичне забезпечення, геодезична мережа, геодезична мережа
згущення, астрономо-геодезична мережа, середня щільність пунктів, топографічна карта і план.

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Якщо повернутися у минуле і прослідкувати
історію створення державної геодезичної мережі
України, то слід зазначити наступне. Побудова
тріангуляційних мереж почалася практично після
створення Корпусу військових топографів (КВТ)
в січні 1822 року, але їх побудова здійснювалася
за локальним принципом, тобто у кожній губернії
будувалися відокремлені тріангуляційні  мережі не
пов’язані з іншими. Зрозуміло, що це ускладнювало
їх використання в межах всієї країни. Тому мрією
фахівців в галузі геодезії було створення єдиної
геодезичної мережі на територію всієї країни. У
1907 році була створена «Спеціальна комісія», яку
очолив авторитетний військовий геодезист  І.І.
Померанцев. Було вирішено проводити нові роботи
незалежно від старих, розвиваючи їх уздовж
меридіанів і паралелей.  Таке розташування рядів
тріангуляції, що створюють великі замкнуті
полігони, на думку комісії, повинно було дати міцне
обґрунтування для наступних суцільних зйомок.
Окрім того, такі ряди можна використовувати як
градусні вимірювання для розв’язання наукових
задач геодезії – визначення форми і розмірів Землі.

У 1910 році проект був ухвалений та затверд-
жений, і в цьому ж році почалася його реалізація.
До 1916 р. проклали ряд трикутників по меридіану
Пулково – Миколаїв, який був пов’язаний із
градусними вимірюваннями Теннера – Струве по
паралелях п’ятьма  рядами трикутників. Але
роботи не були завершені.

У подальшому всі геодезичні роботи по
Основним положенням про побудову державної
геодезичної мережі СРСР 1939 р.  Згідно із цим
положенням була прийнята схема побудови
тріангуляції, яка передбачала послідовне визна-
чення геодезичних пунктів І – ІV класів. При
розробці схеми ставилась задача забезпечити
точність визначення пунктів останнього (чет-
вертого) класу, достатню для того, щоби ці пункти
могли служити основою для топографічної зйомки
в масштабі 1 : 10 000.

Розвиток господарства і потреби оборони
країни вимагали значного збільшення точності
взаємного положення геодезичних пунктів. У
містах і селищах виникла необхідність у визначенні
опорних пунктів для топографічних зйомок у
масштабах 1 : 500 – 1 : 5 000, а також для інших
робіт спеціального призначення. У зв’язку з цим у
1954–1961 рр. були розроблені й затверджені нові
Основні положення про побудову ДГМ СРСР,
згідно з якими попередня схема мережі зазнала
значних змін. За точністю ДГМ поділяється на
мережі 1–4 класів. Щільність пунктів ДГМ
звичайно доводилась до одного пункту на 50–60
км2,  що було достатньо для забезпечення
топографічних зйомок у масштабі 1 : 10 000 і
дрібніше.

Згідно з «Основними положеннями створення
Державної геодезичної мережі України» (затверд-
жені Постановою Кабінету Міністрів від 8 червня
1998 р. № 844) встановлюються загальні вимоги
до принципів побудови і модернізації ДГМ України,
обстеження та оновлення її пунктів і математичної
обробки результатів вимірювань.

Планова геодезична мережа складається з:
- астрономо-геодезичної мережі 1-го класу;
- геодезичної мережі 2-го класу;
- геодезичної мережі згущення 3-го класу.
На прикладі Вінницької області простежимо

стан геодезичного забезпечення її території.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стан

геодезичного забезпечення території України
розглядався в роботах таких вчених як Сосса Р.І.,
Лепетюк Б.Д., Кучер О.В., Заєць І.М., Карпінський
Ю.О., Лященко А.А. та інших. Ці дослідження
стосуються в основному аналізу сучасного стану
геодезичного забезпечення території країни.
Питанням дослідження даних проблем на ре-
гіональному рівні, на наш погляд, приділяється дуже
мало уваги. Можна зустріти лише статті Жупан-
ського Я.І., Липського В.Т., Білокриницького С.М.,
що присвячені проблемам геодезичного забезпе-
чення регіонального рівня. А саме ці проблеми
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дозволяють глибше зрозуміти всі існуючи
проблеми і накреслити можливі шляхи їх вирішення.

   Метою даної статті є дослідження сучасного
стану геодезичного забезпечення території
Вінницької області.

Виклад основного матеріалу. Територія
Вінницької області простягається на північ до
49°53? пн.ш. (початок невеличкої річки Настя біля
села Кашперівки Козятинського району), на півдні
обмежується р. Дністер (на південь від с. Велика
Кісниця Ямпільського району – 48°04? пн.ш.).

Крайня західна точка області знаходиться у
Муровано-Куриловецькому районі (місце впадіння
р. Матерки в Дністровське водосховище – 27°35?

сх.д.).
Крайня східна точка знаходиться в Бершад-

ському районі на схід від села Тернівка
(30°02?сх.д.).

Площа області – 26 492 км2, що становить 4,4
% території України. Протяжність території з
півночі на південь – 204 км, зі сходу на захід – 196
км. Область межує з такими адміністративними
областями України – Хмельницька, Чернівецька,
Житомирська, Київська, Черкаська, Кірово-
градська, Одеська та Республіка Молдова.

Сучасна мережа розселення Вінниччини
включає 18 міст, 29 селищ міського типу та 1466
сільських населених пунктів. В області 6 міст
обласного підпорядкування: Вінниця, Жмеринка,
Могилів-Подільський, Хмільник, Ладижин,
Козятин.

Державна геодезична мережа на території
Вінницької області була побудована спочатку згідно
«Основних положень» 1939 р., потім у відповідності
з «Основними положеннями 1954–1961 рр.».
Геодезична мережа Вінницької області є часткою
ДГМ України, яка свого часу була загальною на всій
території колишнього СРСР. Зрозуміло, що вона
також пов’язана з геодезичною мережею Республіки
Молдова, як колишньої республіки СРСР.

При побудові ДГМ згідно «Основних поло-
жень» 1939 р. були виконані такі роботи: тріангу-
ляція ІІ, ІІІ і ІV класів Придністровського району
(трапеції М-35-92; 105; 117; 118-А,В,Г; 128; 129;
130; 131-А,В; 141-А,Б,Г; 142; 143-А,В), прокладена
в 1932 р. частинами ВТС; тріангуляція ІІІ і ІV
класів Лєтічовського району (трапеція М-35-92),
прокладена в 1937–1938 рр. частинами ВТС;
тріангуляція ІІ, ІІІ і ІV класів Гайсинського і
Придністровського районів (трапеції М-35-93-А,В),
прокладена в 1938 р. частинами ВТС; тріангуляція
ІІ, ІІІ і ІV класів Козятино-Вінницької ділянки
(трапеції М-35-81-Г, 82, 83, 84, 93-Б, 94, 95, 96, 106;
107; 108; 119-Б; 120-А,Б,Г) прокладена в 1936 р.
Південним аерогеодезичним підприємством;

тріангуляція ІІ, ІІІ і ІV класів і полігонометрія V
класу Житомир-Бердичевського району (трапеції
М-35-81-Г, 82), прокладені в 1934–1935 рр.
частинами ВТС; тріангуляція ІІ, ІІІ і ІV класів і
полігонометрія V класу Придністровського району
(трапеція М-35-93), прокладена в 1932 р. части-
нами ВТС; тріангуляція ІІ, ІІІ і ІV класів і
полігонометрію V класу Коростеньського–
Новоград-Волинського району (трапеція М-35-81),
прокладена в 1932 р. частинами ВТС; тріангуляція
ІІІ і ІV класів Балтської ділянки (трапеції М-35-
93-Б,Г; 94-А,В,Г; 105-Б,Г; 106; 117-Б,Г; 118-А; 132-
Г; 143-Г; 144-А,Б,В), прокладена в 1937 р.
Південним аерогеодезичним підприємством;
тріангуляція ІІІ, ІV і V класів Янушпільського
району (трапеція М-35-81), прокладена в 1934–1935
рр. Вінницьким обласним земельним управлінням;
основний ряд тріангуляції ІІ класу Троща–Білий
Рукав–Тираспіль (трапеції (М-35-116-А,Г),
прокладений в 1932 р. частинами ВТС; тріангуляція
ІІ, ІІІ, ІV і V класів Придністровського району
(трапеції М-35-103-Г; 104-В; 116-А,В,Г), прокла-
дена в 1938–1939 рр. частинами ВТС; тріангуляція
ІІ, ІІІ і ІV класів та полігонометрії V класу
Придністровського району (трапеції М-35-104-
А,Б,В,Г; 115-А,Б,В,Г; 116-А,Б,В,Г), прокладені в
1932 р. частинами ВТС; тріангуляція ІІ, ІІІ і ІV
класів Гайсинського і Придністровського районів
(трапеції М-35-105-А,В; 118; 119; 120; 129-Г; 130-
А,Б; 131; 132-А,Б,Г; 143-Б), прокладена в 1938 р.
частинами ВТС; тріангуляція ІІ і ІІІ класів Одесо-
Вінницької ділянки (трапеції М-35-118-А,Б,Г; 119;
120; 131; 132; 143-Б,Г; 144) прокладена в 1936 р.
Південним аерогеодезичним підприємством;
тріангуляція ІІ, ІІІ і ІV класів в районі Чернівці –
Могилів-Подільський – Рибниця (трапеції М-35-
128-А,В,Г; 141-А), прокладена в 1945 р. частинами
ВТС; тріангуляція ІV класу Крижопільського
району (трапеції М-35-142-А; 131-В), прокладена
в 1933 р. Вінницьким обласним земельним
управлінням; основний ряд Кодима – Олександ-
рівка – Голованськ тріангуляції ІІ класу (трапеції
М-35-132-Б,В; 143-Б,В), прокладеної в 1932–1933
рр. Українським геодезичним управлінням. Слід
зазначити, що більша частка пунктів ІІ, ІІІ, ІV і V
класів у зв’язку з прокладанням нової мережі
(згідно Основних положень 1954–1961 рр.),
переведені до зйомочної мережі. Координати цих
пунктів зазначені у «Списку координат і висот
пунктів зйомочної мережі».

Надамо детальну характеристику ДГМ
побудовану згідно «Основних положень 1954–1961
рр.», що припадає на територію Вінницької області.

  За нашими підрахунками на територію
Вінницької області припадає 945 пунктів ДГМ 1–
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4-го класів визначених згідно «Основних положень
1954–1961 рр.». Середня щільність геодезичних
пунктів становить один пункт на 28,0 км2.
Зважаючи на те, що згідно Основних положень про
побудову геодезичної мережі України 1998 р. 4-й
клас переведений до розрядних геодезичних
мереж, тому кількість геодезичних пунктів 1–3-
го класів, що припадає на територію області,
становить – 723. Середня щільність пунктів
становитиме один пункт на 36,6 км2.

Надамо детальну характеристику гео-
дезичних мереж кожного класу.

Астрономо-геодезична мережа 1-го класу
налічує 27 пунктів. Середня щільність становить
один пункт на 981 км2. АГМ 1-го класу включає:
ланцюг тріангуляції 1-го класу Переяслав-
Хмельницький – Шепетівка (трапеція М-35-80-Г),
прокладений в 1928–1932 рр. частинами ВТС і
Українським геодезичним підприємством; ланцюг
тріангуляції 1-го класу Козятин – Фастів і
Козятинський базис 1-го класу (трапеції М-35-94-
Б,Г; 95-А), прокладені в 1954 і 1955 рр. Україн-
ським аерогеодезичним підприємством;  ланцюг
тріангуляції 1-го класу Козятин – Шепетівка
(трапеції М-35-93-А,Г), прокладений в 1932 р.
частинами ВТС і Українським геодезичним
підприємством; ланцюг тріангуляції 1-го класу
Козятин – Могилів-Подільський (трапеції М-35-
105-Б; 106-Г; 117; 118-В), прокладений в 1945 р.
частинами ВТС; ланцюг тріангуляції 1-го класу
Умань – Фастів (трапеція М-35-120-Б), прокла-
дений в 1954 і 1955 рр. Українським аерогео-
дезичним підприємством; ланцюг тріангуляції 1-
го класу Умань – Могилів-Подільський (трапеції
М-35-128-Б; 129-Г; 130-В; 131-А,Г; 141-А; 142-А,Б;
143-Б; 144-А), прокладений в 1954р. Українським
аерогеодезичним підприємством; ланцюг тріангу-
ляції 1-го класу Умань – Роздільна (трапеція М-
35-132-А), прокладений в 1954р. Українським
аерогеодезичним підприємством.

Середні квадратичні помилки виміряного кута
за формулою становили ±0??,5–0??,7, а із вирівню-
вання ±0??,7. Найбільша нев’язка трикутника
1,5?2??,3. Середні квадратичні помилки дирекцій-
ного кута ±0,6?1??,1. Середні квадратичні помилки
довжин сторін становили 1 : 220 000–1: 300 000.
Граничні помилки взаємного положення суміжних
пунктів тріангуляції не перевищують 0,2 м.

Геодезична мережа 2-го класу налічує 361
пункт. Середня щільність пунктів становить один
пункт на 73,4 км2. ГМ 2-го класу включає:
тріангуляцію 2-го класу Житомирського об’єкту
(трапеція М-35-80; 81; 82; 93-А,Б; 94-А), прокла-
дену в 1960–1962 рр. Українським аерогеодезичним
підприємством; тріангуляцію 2-го класу в районі

Хмельницький – Вінниця – Кам’янець-Подільський
(трапеції М-35-92; 93-А,В,Г; 103; 104; 105; 115; 116;
117; 127; 128-А,Б,В; 129-А,Б,Г), прокладену в 1961
р. частинами ВТС; тріангуляцію 2-го класу
Вінницького об’єкту (трапеції М-35-93-Г; 94-Б,В,Г;
105-Б,Г; 106; 107; 108; 118-А,Б; 119-А,Б; 120-А,Б),
прокладену в 1961–1963 рр. Українським аеро-
геодезичним підприємством; тріангуляцію 2-го
класу Вінницького об’єкту (трапеції М-35-83, 84,
95,96), прокладену в 1961–1963 рр. Підприємством
№13; тріангуляцію 2-го класу в районі Вапнярка  –
Умань – Котовськ (трапеції  М-35-107-Г; 108-В; 118;
119; 120; 130-А,Б; 131-А,Б,Г; 132; 143-Б,Г; 144),
прокладену в 1961 р. частинами ВТС; тріангуляцію
2-го класу в районі Чернівці  – Єдинці (трапеції  М-
35-128-В,Г), прокладену в 1965 р. частинами ВТС;
тріангуляцію 2-го класу в районі Бєльці – Кишинів –
Кодима (трапеції  М-35-128-Б,В,Г; 129-.А,В,Г; 130-
Б,В,Г; 131-В; 141; 142; 143-А,В,Г), прокладену в 1964
р. частинами ВТС.

 Середні квадратичні помилки виміряного кута
за формулою становили ±0,8–1??,0, а із вирівню-
вання  ±1,2–2??,0. Найбільша нев’язка трикутника
3,5?4??,4. Середні квадратичні помилки дирекцій-
ного кута ±1,0?1??,4. Середні квадратичні помилки
довжин сторін становили 1 : 145 000–1: 210 000.
Граничні помилки взаємного положення суміжних
пунктів тріангуляції не перевищують 0,2 м.

Геодезичні мережі згущення 3-го класу
налічують 335 пунктів. Середня щільність
становить один пункт на 79 км2. ГМ 3-го класу
включають: тріангуляцію і світловіддалемірну
полігонометрію 3-го класу в районі Хмельницький
– Вінниця – Кам’янець-Подільський (трапеції М-
35-92; 93-А,В,Г; 103; 104; 105; 115; 116; 117; 127;
128-А,Б,В; 129-А,Б,Г), прокладену в 1961 р.
частинами ВТС; тріангуляцію 3-го класу Жито-
мирського об’єкту (трапеція М-35-80; 81; 82; 93-
А,Б; 94-А), прокладену в 1960–1962 рр. Україн-
ським аерогеодезичним підприємством; тріангу-
ляцію 3-го класу в районі Вапнярка  – Умань –
Котовськ (трапеції  М-35-107-Г; 108-В; 118; 119;
120; 130-А,Б; 131-А,Б,Г; 132; 143-Б,Г; 144),
прокладену в 1961 р. частинами ВТС; тріангуляцію
3-го класу в районі Брацлав (трапеції М-35-118-
Б,Г; 119-А,В), прокладену в 1962 р. частинами
ВТС; тріангуляцію та світловіддалемірну і
радіовіддалемірну полігонометрію 3-го класу в
районі Чернівці  – Єдинці (трапеції  М-35-128-В,Г),
прокладену в 1965 р. частинами ВТС; тріангуляцію
та світловіддалемірну і радіовіддалемірну
полігонометрію 3-го класу в районі Бєльці –
Кишинів – Кодима (трапеції  М-35-128-Б,В,Г; 129-
.А,В,Г; 130-Б,В,Г; 131-В; 141; 142; 143-А,В,Г),
прокладену в 1964 р. частинами ВТС.
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Середні квадратичні помилки виміряного кута
за формулою становили ±1,1–1??,3, а із вирівню-
вання  ±1,2–2??,5. Найбільша нев’язка трикутника
3,3?5??,9. Середні квадратичні помилки дирекцій-
ного кута ±1,3?2??,0. Середні квадратичні помилки
довжин сторін становили 1 : 70 000–1: 180 000.
Граничні помилки взаємного положення суміжних
пунктів тріангуляції не перевищують 0,2 м.

Як ми уже зазначали, згідно «Основних
положень» 1998 р. геодезичні мережі 4-го класу
переведені до розрядних геодезичних мереж.
Геодезична мережа 4-го класу кількістю 222
пунктів була побудована згідно «Основних
положень 1954–1961 рр.». Вона включає: тріангу-
ляцію і світловіддалемірну полігонометрію 4-го
класу в районі Хмельницький – Вінниця –
Кам’янець-Подільський (трапеції М-35-92; 93-
А,В,Г; 103; 104; 105; 115; 116; 117; 127; 128-А,Б,В;
129-А,Б,Г), прокладену в 1961 р. частинами ВТС;
тріангуляцію 4-го класу Турбівської ділянки
(трапеції М-35-94-В; 106-А), прокладену в 1960 році
Київською комплексною експедицією тресту
«Київгеологія»; тріангуляцію 4-го класу Глухо-
вецької ділянки (трапеції М-35-82-В,Г), прокладену
в 1960 році Київською комплексною експедицією
тресту «Київгеологія»; тріангуляцію 4-го класу в
районі Вапнярка  – Умань – Котовськ (трапеції
М-35-107-Г; 108-В; 118; 119; 120; 130-А,Б; 131-
А,Б,Г; 132; 143-Б,Г; 144), прокладену в 1961 р.
частинами ВТС; тріангуляцію 4-го класу в районі
Брацлав (трапеції М-35-118-Б,Г; 119-А,В),
прокладену в 1962 р. частинами ВТС; тріангуляцію
та світловіддалемірну і радіовіддалемірну
полігонометрію 4-го класу в районі Бєльці –
Кишинів – Кодима (трапеції  М-35-128-Б,В,Г; 129-
.А,В,Г; 130-Б,В,Г; 131-В; 141; 142; 143-А,В,Г),
прокладену в 1964 р. частинами ВТС.

Середні квадратичні помилки виміряного кута
за формулою становили ±1,4–2??,0, а із вирівню-
вання  ±1,6–4??,0. Найбільша нев’язка трикутника
4,6?6??,6. Середні квадратичні помилки дирекцій-
ного кута ±1,4?3??,0. Середні квадратичні помилки
довжин сторін становили 1 : 50 000–1: 147 000.
Граничні помилки взаємного положення суміжних
пунктів тріангуляції не перевищують 0,2 м.

Висновки
1. Зважаючи на те, що середня щільність

пунктів ДГМ на території Вінницької області

становить один пункт на 36,6 км2, а згідно
«Основних положень» 1998 р. для створення
топографічних карт масштабів 1 : 10 000–1 : 25 000
середня щільність повинна становити один пункт
на 30 км2, виникає необхідність дозгущення
існуючих ДГМ на території області.

2. Необхідно здійснити детальну оцінку
можливості створення на територію області
топографічних карт і планів за існуючими
методиками.

3. Точність ДГМ відповідає вимогам норма-
тивних документів згідно яких вона будувалась.
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Belokrynitsky S. Geodetic support of Vinnitsa region. Implemented a general analysis of geodetic support of Vinnytsia
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ПРИРОДНІ РЕСУРСИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНО-ІНДУСТРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

Бурка В.Й.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Дана оцінка лісовим та мінерально-сировинними ресурсам Карпатського економічного району які використовуються
для забезпечення потреб будівництва та розвитку будівельно-індустріального комплексу економічного району.
Проводиться природно-ресурсне районування будівельних корисних копалин. Розкриваються теоретичні основи
вивчення природних ресурсів. Аналізується територіальна організація мінерально-ресурсної бази промисловості
будівельних матеріалів.
Ключові слова: мінеральні ресурси, будівельна індустрія, будівництво, природно-ресурсні райони.

Актуальність теми. Важливу роль у соціаль-
но-економічному розвитку території відіграють
природні ресурси, а для багатьох сфер людської
діяльності вони є визначальними. Будівельна
індустрія яка належить до галузей матеріального
виробництва характеризується інтенсивним
використанням ресурсів природного середовища
які є визначальним чинником територіальної
спеціалізації процесу будівництва. Природні ресурси
визначають особливості технологічного процесу
виробництва будівельних матеріалів, спорудження
об’єктів продукції будівельної індустрії тощо.

Аналіз попередніх досліджень та публіка-
цій. У науковій літературі дуже рідко появляються
праці присвячені географії мінерально-сировинних
ресурсів, що використовуються у будівництві. Це
переважно дослідження чернівецьких науковців. [1,
2, 3, 4]

Виклад основного матеріалу. Рослинні
ресурси території Карпатських областей над-
звичайно багаті і різноманітні. Особливо велике
значення мають ліси, які займають біля 36 %
території (2036,6 тис. га). Найбільші площі лісів у
Закарпатській області 694,0 тис. га, у Львівській
689,9 тис. га, Івано-Франківській 626,0 тис. га і
Чернівецькій 258,0 тис. га. Запаси деревини в лісах
регіону складають 366,6 млн. м3, в тому числі спілої
– 66,5 млн. м3. Таким чином, тут зосереджено 36,0
% площі і 33,4 % запасів деревини лісів України.

Ліси мають велике промислове, рекреаційне
та оздоровче значення. Вони служать базою для
формування елементів територіальної структури
Карпатського лісопромислового району.

З погляду потреб будiвельної iндустрiї, лiсовi
ресурси оцiнюються як будiвельний матерiал i
чинник, що впливає на розмiщення об’єктiв
будiвництва.

Запаси деревини i породний склад лiсiв є
основними  чинниками ефективного використання
лiсових ресурсiв у будiвництвi. Найбiльше
промислове значення мають ялина, ялиця,
смерека, бук, дуб. Переважання хвойних порiд

пiднiмає цiннiсть лiсу як сировини для виробництва
будівельних матеріалів, дерев’яних деталей і
конструкуцій. Хвойнi породи складають більшість
у лісових масивах гірської зони, у передгір’ях ялина
європейська, смерека біла, дуб, бук, граб,
особливо на Закарпатті. М’яколистянi породи (липа,
береза, тополя, осика,  вiльха) розмiщуються
практично по всiй лiсопокритiй територiї і
складають всього 7 % запасу деревини. У
породному складi лiсiв Карпат добре просте-
жується висотна зональнiсть. Верхня гiрська
частина зайнята хвойними лiсами. У передгiр’ях
зустрiчаються  смереково-дубовi, буково-сосновi
i сосновi лiси. Ближче до рiвнини поширюються
буково-дубово-грабовi лiси.

Для потреб будівництва місцевих лісових
ресурсiв достатньо. Значна частина деревини
вивозиться за межі району. Проте проблема
лісозбереження і раціонального використання
деревини надзвичайно актуальна і вимагає
негайного розв’язання. Одним із шляхів подолання
проблеми лісів є ефективне використання замiн-
никiв деревини для процесу будівництва.

На розвиток і розміщення будівельної індустрії
корисні копалини мають безпосередній і опосеред-
кований вплив. Безпосередньо на розвиток і
формування будівельно-індустріальних комплексів
впливає група будівельних корисних копалин. Інші
корисні копалини безпосередньо не впливають на
будівельну індустрію, але їх наявність у багатьох
випадках є визначальним чинником для розвитку
багатьох галузей господарства, що в свою чергу
викликає необхідність формування будівельної бази.

Рівень впливу мінеральних ресурсів на
розвиток і розміщення суспільного виробництва
залежить від рівня розвитку продуктивних сил.
Прямий вплив природні корисні копалини мають
на розміщення великої групи галузей добувної
промисловості. Географія цих виробництв відобра-
жає розміщення відповідних мінеральних ресурсів.

Для прикладу, територія Карпатського
економічного району має дуже багату природно-
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ресурсну базу для розвитку і формування всієї
системи виробництв будівельно-індустріального
комплексу.

Гірські, передгірські та рівнинні території
Карпатських областей мають різноманітні
мінеральні будматеріали - цементну сировину,
будівельний камінь, глини, пісок, гравійні та піщано-
гравійні суміші тощо. Цементна сировина (вапняки,
мергелі і глини) зосереджена в основному у
Придністров’ї – Розвадівське, Дубовецьке,
Скитське родовища вапняків; Межигірсько-
Дубовецьке родовище мергелю. Деякі із них
експлуатуються для одержання високоякісного
цементу на Миколаївському та Ямницькому
комбінатах.

Прикарпаття багате на родовища піщано-
гравійних сумішей, які використовуються для
виробництва бетонів, залізничного й авто-
дорожнього будівництва. Такі суміші знаходяться
переважно в долинах річок. Значно менші тут
запаси будівельного піску. З найбільших родовищ
можна назвати Миколаївське і Тростянецьке на
Львівщині.

Гірська частина Карпат і частково При-
дністров’я багаті пісковиками: Турківська та
Сколівська група родовищ на Львівщині, Шевчен-
ківське, Хмелівське, Городницьке, Виможське,
Бистрицьке, Пасечнянське – в Івано-Франківській
області; Шилівське – в Чернівецькій області. В
більшості випадків пісковик використовують для
виробництва щебеню.

Поклади глин, що найбільш інтенсивно
експлуатуються для виробництва цегли, розміщу-
ються смугою в передгір’ї і в Придністров’ї.

Всього на території Карпатських областей
нараховується 528 розвіданих родовищ різно-
манітних будівельних матеріалів, в тому числі: 18
родовищ цементної сировини, 4 – скляної, 51 –
гіпсу, 54 – каменю будівельного, 35 – піщано-
гравійної, 27 – піску будівельного, 21 – вапняків, 4
– глини тугоплавкої,    25 – облицювального каміння,
334 – цегельно-черепичної сировини.

Є ще велика кількість маловивчених родовищ
і виходів будівельних мінералів, багато з яких
тимчасово використовуються різними організа-
ціями та для власних потреб місцевого населення
без належного контролю.

Розподіл родовищ будівельних корисних
копалин і їх запаси по областях нерівномірні.
Найбільша кількість родовищ, а також їх видова
різноманітність характерні для Львівської і
Закарпатської областей. Так, Львівська область
виділяється запасами цементної сировини – 59,6
%; піску будівельного – 69,7%  та цегельно-
черепичної сировини – 49,0 % від усіх запасів

Карпатського економічного району. Закарпатська
область має великі запаси каменю будівельного –
67,2 %, облицювального каменю – 91,8 %, скляної
сировини – 52,7 %. Івано-Франківська область
виділяється запасами мергелів для цементної
сировини, вапняків для випалювання вапна.
Чернівецька область має найбільші запаси піщано-
гравійної суміші, що становлять 42,6 % запасів
економічного району.

У межах Карпатських областей виявлено
чотири родовища тугоплавкої глини: три у
Закарпатській і одне в Чернівецькій області.
Експлуатується тільки Мукачівське в Закарпатті.

На території Івано-Франківської області у
Верховинському районі розвідане родовище
родоніту. Велике родовище менілітових сланців
знаходиться у Львівській області. В Закарпатській
області виявлено родовища цеоліту,  бариту та
чотири родовища мінеральних фарб глинистого
типу - Чернянське, Ільницьке, Новоселицьке,
Іршавське.

В межах областей родовища будівельних
корисних копалин розміщені також нерівномірно.
Це пов’язано  з  геологічною  ситуацією   та
недостатньою розвіданістю території.

У Чернівецькій області є значні запаси
сировини для виробництва стінових і в’яжучих
матеріалів,  наповнювачів для бетонів. Найбільші
запаси різних глин, гравійно-піщаних сумішей та
піску розвідані у Вижницькому, Герцаївському,
Глибоцькому, Сторожинецькому та Застав-
нівському районах, каменю будівельного, вапняків
і гіпсу в Сокирянському, Кіцманському, Застав-
нівському і Хотинському районах.

У Закарпатській області, як і в Чернівецькій,
спостерігаються нерівномірності у поширенні
окремих будівельних матеріалів.

Так, сировина для облицювальних матеріалів
зосереджена в Хустському, Тячівському і Рахів-
ському районах. Перліти, що використовуються як
високоякісна сировина для легких наповнювачів,
знаходяться в Берегівському районі. Родовища
каменю будівельного представлені середньо-
кислими ефузивними породами в межах Вигорлат-
Гутинської вулканічної гряди, пісковиками у
Складчастих Карпатах, ліпаритами в Берегів-
ському районі. Піски будівельні поширені в західній
рівнинній частині області в смузі Чоп-Берегово, де
вони залягають у вигляді пластів і лінз потужністю
15 – 30 м серед давньо-четвертинних, дерново-
алювіальних відкладів. Цегельно-черепичною
сировиною для Закарпатської області є алю-
віально-озерні суглинки і глини, поширені в
рівнинній частині області. В низькогірних місце-
востях, а також по широких долинах гірських річок
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зустрічаються елюво-делювіальні і пролювіальні
глинисті   породи.

Різноманітними ресурсами будівельних
корисних копалин багата Івано-Франківська
область. На території області є практично
невичерпні запаси родовищ глиняної сировини, що
можуть використовуватись для виробництва цегли
і будівельної кераміки. Ці родовища поширені в
рівнинній і предгірській частині території. Най-
більше родовищ знаходиться в Тлумацькому,
Галицькому, Городенківському, Коломийському,
Снятинському, Надвірнянському і Тисменецькому
районах.

В гірській частині області є значні ресурси
будівельного каменю, а на рівнині - будівельного
піску, особливо у Рогатинському районі. Родовища
пісків найчастіше поширені в долинах гірських
річок - Пруту, Черемошу і приток Дністра -
Бистриці Надвірнянської і Солотвинської, Ломниці,
Чечви.

Піски неогенового віку виявлені в зоні
Прикарпатського прогину і на південно-західній
окраїні Руської платформи. Вони залягають у
руслах і долинах річки Дністер, його приток, а
також  річки Прут.

Піщано-гравійний матеріал поширений по всій
території Івано-Франківської області та на значних
площах в інших областях.

Дослідження географії мінерально-ресурсної
бази в областях Карпатського економічного району
дає підставу стверджувати, що природно-
ресурсний потенціал будівельних корисних копалин
є найважливішим чинником розвитку будівельно-
індустріального комплексу. Проте вважаємо, що
не менш важливим чинником є територіальне
зосередження цих будівельних корисних копалин,
яке дає підстави для комплексного їх використання
і більш повного забезпечення процесу будівництва.

Дослідження територіальних особливостей
поєднання будівельних корисних копалин та їх
районування складає важливу наукову і практичну
задачу. Розгляд цієї проблеми в умовах Карпат-
ського економічного району на основі дослідження
мінерально-ресурсного потенціалу та особли-
востей зосередження будівельних мінеральних
ресурсів, дозволяє запропонувати схему їх
районування (див. рис.1).

Методологічним і теоретичним принципам
вивчення територіальної структури природно-
ресурсного потенціалу територій   присвячено
багато   праць, зокрема професора В. П. Руденка.
Виходячи з них, здійснюється вибір таксономічних
одиниць для районування природно-ресурсних
комплексів. Насамперед враховувалась група
природних чинників, що значною мірою впливають

на якість і запаси природних ресурсів. Особливу
роль відіграють геологічні процеси та побудова
геологічних структур. Вони визначають весь
комплекс нерудних корисних копалин, на базі яких
виділяються відповідні територіальні поєднання.
На рівнинних та передгірних територіях на
скупчення мінеральних ресурсів та їх доступність
певним чином впливає орографія. Гідрологічний
чинник найбільше проявляється через розміщення
сучасних та давніх річкових долин. Територія
Карпатських областей характеризується значною
концентрацією річкових долин, заплав і терас,
складених алювіальними пісковими відкладами,
галькою, гравієм та піщано-гравійними сумішами.
Кліматичні чинники суттєво впливають на умови
та сезонність розробки корисних копалин, особливо
у гірській місцевості.

Зосередження різних видів сировинних
ресурсів в окремих регіонах, відмінності в їх видах,
якісних і кількісних показниках, наявність
видобутку та переробки дозволяють визначити
ресурсні райони. Так, у межах Карпатського
економічного району досить чітко виділяються
чотири   великих   природно-ресурсних  райони:
Північно-Східний Подільський, Придністерсько-
Передкарпатський, Карпатський, Закарпатський.
Кожний район розрізняється рівнем освоєності та
розмаїттям природних умов і ресурсів, що
позначається на виділенні  підрайонів, відмінних
між собою видовим складом, запасами, якісними
характеристиками та рівнем доступності до
родовищ мінеральної будівельної сировини.
Переважаючим чинником у виділенні природно-
ресурсних    районів і підрайонів є фізико-
географічні особливості територій.

Північно-Східний Подільський природно-
ресурсний район у географічному відношенні
відповідає північно-східній частині Карпатського
економічного району. Район характеризується
значними запасами карбонатної сировини, це-
гельно-черепичних та інертних матеріалів. У
розміщенні, виробництві та використанні будівель-
них матеріалів спостерігаються територіальні
відмінності. Виділяються два підрайони: Малопо-
лісський та Розтоксько-Гологорський, які суттєво
відрізняються орографічними особливостями
території та наявністю окремих груп природних
будівельних корисних копалин.

В цілому, спеціалізація Північно-Східного
Подільського природно-ресурсного підрайону
пов’язана з виробництвом цементу, вапна і меншою
мірою – стінових матеріалів.  Сировиною   для
виробництва   цементу  є   вапняки Розвадовського
і Добрянського, а також глинисті породи Городок-
ського і Рутківського родовищ. Вапняки
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Полянського і Роздольського родовищ використо-
вуються для виробництва вапна. Промислові
запаси вапняків складають понад два мільйони
метрів кубічних. Вапняки Волино-Подільської
плити використовуються для виробництва щебеню
та бутового каменю. Їх промислові запаси
оцінюються в 55 млн. м3.

У районі є всі умови для виробництва
високоякісної цегли і кераміки. Розвідані запаси
цегельно-черепичної сировини складають 7,2 %
запасів України. Серед нерудних будівельних
матеріалів помітне місце займають будівельні
піски, піщано-гравійна суміш, гравій. Піски
використовуються для виробництва силікатної
цегли і будівельних розчинів. Їх запаси складають
понад 68 млн. м3. Піщано-гравійні суміші та гравій
придатні як наповнювачі для виробництва бетону,
а також шляхового будівництва. Промислові
запаси оцінюються в 33,2 млн. м3, а геологічні –
70,0 млн. м3. Проблеми використання пов’язані з
тим, що частина родовищ розміщена в межах
населених пунктів і в зоні високопродуктивних
земель. В окремих випадках видобуток обме-
жується невідповідністю фракційного складу
вимогам споживачів.

Придністерсько-Передкарпатський природно-
ресурсний район характеризується значним
поширенням та великим розмаїттям будівельних
корисних копалин, що є передумовою виділення
декількох підрайонів: Західного Передкарпат-
ського, Центрального Передкарпатського, Прут-
Дністерського і Прут-Сіретського Передкарпат-
ського.

Найбільш потужним у природно-ресурсному
відношенні є Центральний Передкарпатський
природно-ресурсний підрайон, більша частина якого
належить до Івано-Франківської області. У
підрайоні розвідані великі запаси (особливо у
Придністров’ї) карбонатної сировини (понад 100
млн. м3). Практично невичерпні запаси будівель-
ного каменю (пісковику). Відомо понад 60
родовищ. Розвідано 89 родовищ цегельно-
черепичної сировини. Їх запаси в підрайоні
досягають 75 млн. м3, що складає 12,7% республі-
канських. Найдоступнішими для промислового
використання є четвертинні глинисті породи. Разом
із неогеновими глинами і суглинками вони є
сировиною для цегельно-керамічного виробництва.
Запаси найбільших родовищ, що розробляються
(Коломийське, Болехівське, Загвізднянське),
досягають 10 млн. м3.

Промислові запаси будівельних пісків, піщано-
гравійної суміші, валунно-галечникового матеріалу
оцінюються в 2,5 млн. м3. Піски виявлені в
неогенових і четвертинних відкладах, а також

залягають у руслах і заплавах річок Дністер і Прут.
Практично по всій території Центрального
Передкарпатського підрайону зустрічаються
гравійно-галечникові відклади. Практичне значен-
ня мають запаси цементної сировини. Як  в’яжучі
матеріали використовуються гіпси й ангідрити,
запаси яких складають відповідно 15,0 і 1,5 млн.
тонн. Вони розміщуються суцільною смугою в
зовнішній зоні Передкарпатського передового
прогину і в південно-західному краї Волино-
Подільської плити.

Поєднання різноманітних місцевих мінераль-
но-сировинних ресурсів стало основою для
формування Коломийського, Калуського та Івано-
Франківського вузлів будівельної індустрії,
Снятинського, Надвірнянського і Долинського
центрів та цілого ряду пунктів по видобутку та
виробництву будівельних матеріалів.

Прут-Дністерський природно-ресурсний
підрайон займає Прут-Дністерське межиріччя, а
в геологічному відношенні – південно-західну
частину Зовнішньої зони Передкарпатського
прогину і північно-східну частину Подільської
плити. Територія підрайону багата запасами
карбонатної сировини, будівельного каменю та
інертних матеріалів. Запаси розвіданих 64 родовищ
цегельно-черепичної сировини оцінюються в 50
млн. м3, а карбонатної сировини – 55 млн. тонн,
глинистих компонентів – 33 млн. тонн. Ці родовища
складають потужну сировинну базу для цементної
промисловості. Промислові запаси сировини для
видобутку пиляного каменю оцінюються в 140 млн.
м3.  Придністров’я багате перспективними
покладами гіпсу. Відомо 20 родовищ із промисло-
вими запасами 57,3 млн. тонн.

Територія підрайону вкрита суцільним чохлом
четвертинних відкладів із численними родови-
щами гравію і піщано-гравійного матеріалу, запаси
яких сягають 35,5 млн. м3. Більшість родовищ
постійно або періодично розробляються. У
підрайоні сформувався ряд територіально-
виробничих комплексів із виробництва будівельних
матеріалів, найбільшим з яких є Чернівецький
вузол будівельної індустрії.

Прут-Сіретський Передкарпатський підрайон
займає південно-східну частину Івано-Франків-
ської та південну частину Чернівецької перед-
гірської території і характеризується значним
поширенням цегельно-черепичної сировини та
окремими родовищами піщано-гравійної і піщано-
галечникової суміші.

Карпатський природно-ресурсний район
включає Зовнішні, Чорногорські, Водороздільно-
Верховинські, Рахівсько-Чивчинські та Вулканічні
Карпати. Територія Зовнішніх Карпат складена
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флішовими породами крейди. Чорногорські
Карпати представлені юрськими крейдовими та
пліоценовими конгломератами і вапняками.
Водороздільно-Верховинські Карпати знаходяться
в центральній зоні, де переважають породи
палеогенового флішу. Район багатий і перс-
пективний на будівельні матеріали, але надзвичай-
но важкодоступний. Відомі численні виходи
мармуризованих кольорових вапняків, а виходи
потужного шару мармуру у верхів’ї р. Альбін
досягають 40 м. Окремі родовища розробляються
з метою отримання цінних декоративних і
облицювальних матеріалів. В Карпатському
природно-ресурсному районі є невичерпні запаси
пісковиків. Найбільшим родовищем пісковиків, що
розробляються є Пасічнянське, запаси якого
обчислюються в 30 млн. м3.

Закарпатський природно-ресурсний район
включає Закарпатську низовину та частину
Вулканічних Карпат. Район багатий ресурсами
нерудних корисних копалин. Їх розміщення і
зосередження дає підставу виділити два природно-
ресурсних підрайони: Західний Рівнинний і
Північно-Східний Передгірський.

Західний Рівнинний природно-ресурсний
підрайон відповідно займає більшу частину
Закарпатської низовини. Основу сировинної бази
тут складають родовища будівельного каменю,
глини, піску. Перспективними вважаються поклади
цементної сировини, запаси якої оцінюються в 5,5
млн. тонн.

Північно-Східний Передгірський природно-
ресурсний підрайон включає північно-східну
частину Закарпатської низовини і південно-західну
та південно-східну частину Вулканічних Карпат.
У підрайоні розвідані значні запаси цементної і
цегельно-черепичної сировини, піску, будівельного
та облицювального каменю. Запаси 23 родовищ
андезитів, гранітів і базальтів складають біля 16
млн. м3. У Закарпатському природно-ресурсному
районі сформувалось декілька великих центрів із
виробництва будівельних матеріалів. Найбільшими
з них є Ужгородський, Мукачівський та Хустський.

Вивчення мінеральних ресурсів із позиції
формування і вдосконалення територіальної
структури процесу будівництва може являти
собою дослідження розміщення по території
природно-ресурсних районів і підрайонів запасів як
одного певного виду корисних копалин, так і
виявлення основних ареалів зосередження
декількох їх видів. Дослідження має велике
економіко-географічне значення. Це пов’язано з
тим, що характер розміщення корисних копалин
значною мірою впливає на розміщення промисло-
вості і в першу чергу, видобувних галузей і галузей

мінеральної орієнтації, до яких належить промисло-
вість будівельних матеріалів.

Форми територіальної організації цих галузей
істотно залежать від специфіки розміщення
родовищ відповідних копалин, характеру їх
територіальної концентрації.

Виявлення й аналіз основних форм терито-
ріального зосередження родовищ і визначення
можливостей їх загальної експлуатації полегшує
розробку основних напрямів комплексного
використання мінеральних ресурсів, сприяє більш
обґрунтованому проектуванню існуючих внутрі-
районних виробничо-територіальних комплексів.

З позиції формування внутрірайонних комп-
лексів будівельної індустрії мають інтерес такі
території, які відрізняються компактністю
розміщення родовищ і високої концентрації запасів.
Тому більш глибоке дослідження полягає у
виявленні основних форм територіального зосеред-
ження родовищ, а не тільки в районуванні
мінерально-сировинних ресурсів.

Основним критерієм визначення елементів
територіальної структури природно-ресурсних
районів і підрайонів будівельних корисних копалин
є врахування мінімальних відстаней між розміщен-
ням родовищ, їх концентрація в межах певної
території і врахування можливостей комплексного
економічно вигідного використання. Таким чином,
економіко-географічні форми зосередження
родовищ відрізняються від геологічних. По-перше,
у зв’язку з відмінностями критеріїв їх виділення,
по-друге, у зв’язку зі значною різницею цих
критеріїв між їх науковим і практичним значенням.

Геологічні форми (басейни, провінції, райони)
являють собою території з природними комп-
лексами корисних копалин, які сформувалися у
процесі геологічного розвитку літосфери і
виявляються за допомогою геологічних, гео-
фізичних, геохімічних, палеонтологічних та інших
методів. Економіко-географічні форми зосеред-
ження корисних копалин – це об’єднання родовищ,
які виділяються на основі названих вище критеріїв
за допомогою картографічного методу з метою
створення наукових основ раціонального розміщен-
ня і територіальної організації виробництва.

Об’єднання родовищ дуже різноманітне як за
територіальною розповсюдженістю, так і за
внутрішньою структурою. Мирослав Сивий виділяє
такі основні форми територіальної структури
корисних копалин: кущ, вузол, район, зона. Беручи
за основу його типізацію форм зосередження
родовищ, в Карпатському економічному районі
можемо виділити, крім природно-сировинних
районів і підрайонів, кущі й вузли мінеральних
ресурсів. Найпростішою формою територіальної
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організації мінерально-ресурсної бази промисло-
вості будівельних матеріалів є родовище. З
безперервним поліпшення рівня геологічної
вивченості території ця форма стає дедалі менш
поширеною. Виділені форми зосередження корисних
копалин можна коротко характеризувати так:

Кущ – територіальне поєднання декількох
родовищ однотипної сировини на порівняно
невеликій території;

Вузол – поєднання кущів і окремих родовищ
будматеріалів, пов’язані спільністю території,
можливістю економічно ефективного комп-
лексного використання. Цій формі властивий
високий рівень територіальної концентрації запасів
корисних копалин, що дає можливість їх загальної
експлуатації за рахунок спільного використання
під’їзних шляхів, джерел водопостачання, кому-
нікацій тощо. Кущі і вузли можуть входити до
складу більш великих форм зосередження родовищ
або бути самостійними елементами територіальної
структури мінерально-ресурсної бази.

Природно-ресурсний підрайон – скупчення
багатьох родовищ корисних копалин на значній,
однорідній у фізико-географічному відношенні
території, які об’єднані у вузли, кущі та окремі
родовища.

Природно-ресурсний район – поєднання
родовищ корисних копалин на споріднених у фізико-

Рис. 1. Природно-ресурсні райони будівельних корисних копалин Карпатського економічного району

географічному відношенні однорідних підрайонах,
що можуть являти собою певні крупні фізико-
географічні зони або орографічні одиниці.

Крупномасштабне і поглиблене дослідження
окремих родовищ, кущів і вузлів надзвичайно
цікаве щодо можливостей перспективного
використання місцевих будівельних корисних
копалин та формування раціональної територіальної
організації будівельно-індустріальних комплексів.
Проте це окрема тема дослідження.

Висновки. Загалом Карпатський еконо-
мічний район можна оцінити як такий, що повністю
забезпечений місцевими мінерально-сировинними
ресурсами для розвитку будівельно-індустрі-
ального комплексу і як перспективний для
зовнішньоекономічних зв’язків.
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УДК 338.486

ТРАНСКОРДОННИЙ ТУРИЗМ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Бучко Ж.І.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Подано й розкрито сутність транскордонного туризму як важливого елемента міжнародного туризму, показано його
значення у розвитку прикордонних регіонів, виявлено його позитивні та негативні наслідки для розбудови держави й
забезпечення національної безпеки, запропоновано шляхи подолання таких негативних наслідків і запобігання ризикам,
виділено головні форми транскордонного співробітництва в галузі туризму.
Ключові слова: транскордонний туризм; транскордонне співробітництво; законодавче забезпечення транскордонного
туризму; єврорегіон; транскордонний туристичний кластер.

Актуальність.  Важливим механізмом
розвитку міжнародних відносин і забезпечення
економічної та культурної інтеграції України до
Євросоюзу є транскордонна співпраця, що
втілюється у різних сферах життєдіяльності і
слугує однією із форм міждержавної взаємодії в
різних галузях. Це сприяє появі транскордонних
регіонів, що включають території сусідніх держав
та функціонують згідно узгоджених планів з
урахуванням інтересів цих країн. Ефективно ці
процеси відбуваються в туристичній галузі.

В Україні, як і в багатьох інших країнах, нині
поширені заходи в межах транскордонного спів-
робітництва  -  спільних дій, спрямованих на
встановлення і поглиблення економічних, соціаль-
них, науково-технічних, екологічних, культурних та
інших відносин між територіальними громадами, їх
представницькими органами, місцевими органами
виконавчої влади України та територіальними
громадами, відповідними органами влади інших
держав у межах компетенції, що визначена їх
національним законодавством [8]. Транскордонний
туризм, відповідно, слід вважати одним із важливих
напрямів транскордонного співробітництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання транскордонного туризму в Україні
розглядали Біль М. (сучасний стан та основні
напрямки розвитку транскордонного співробіт-
ництва регіонів України в галузі туризму),
Василиха Н.В. (дослідження ринку туристичних
послуг у контексті транскордонного співробіт-
ництва), Горб К.М. (дослідження митного забез-
печення транскордонного туризму), Зеленко О. (роль
єврорегіонів у розвитку туристичної індустрії України),
Мікула Н. та Толкованов В. (дослідження процесів
транскордонної співпраці в Україні).

Найбільший внесок у дослідження транс-
кордонних процесів в Україні зроблено львівськими
вченими. Мікула Н. та Толкованов В. вбачають
основну роль транскордонного співробітництва в
інтеграційних процесах як можливість прискорення
вирівнювання якості життя населення прикор-
донних територій до середньоєвропейського та

досягнення вільного руху товарів, людей і капіталів
через кордон до повної інтегрованості простору [7,
с. 11]. Важливою складовою транскордонної
співпраці є туризм. Горб К.М. вважає транс-
кордонний туризм видом туристичної діяльності,
в основі якого лежить розвиток туристичної
інфраструктури та організація туристичних
маршрутів на транскордонній території та
безпосередньо біля неї [4, с. 31]. На думку
Василихи Н.В., підтримка транскордонного
співробітництва прикордонних регіонів є інстру-
ментом соціально-економічного розвитку регіонів
та пом'якшення територіальних диспропорцій [2,
с. 161]. Висвітлення основних напрямів діяльності
єврорегіонів у розвитку туристичної індустрії
України та визначення їх ролі представлене в
доробку Зеленко О. [5].

Метою дослідження є виявлення й обґрун-
тування ключових напрямків, проблем та перспек-
тив, пов'язаних із транскордонною співпрацею в
галузі туризму та визначення його місця у контексті
євроінтеграційних процесів України.

Виклад основного матеріалу. Співпраця в
галузі туризму займає одне з чільних місць у
програмах транскордонного співробітництва. Для
більшості транскордонних регіонів туризм є
стратегічною сферою регіонального розвитку.
Позаяк туризм відзначається високою залежністю
від інших галузей національної економіки, а
доцільність транскордонного співробітництва в
туризмі зумовлюється високим ступенем залеж-
ності галузі від розміщення природно-рекреаційних
об'єктів, що формують туристичну привабливість
регіону, то в розвитку туризму на транскордонних
територіях зацікавлені прикордонні регіони країн,
що поєднані спільними туристичними об'єктами,
та розділені державними кордонами.

Основні форми реалізації транскордонного
співробітництва в Україні  - єврорегіони, між-
регіональні агломерації, транскордонні туристичні
кластери, стратегії транскордонної співпраці,
двосторонні міжурядові чи міжрегіональні угоди,
програми партнерства, транскордонні проекти.
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Створення єврорегіону дає змогу його
учасникам утворювати спільні економічні струк-
тури, розвивати прикордонну торгівлю, реалізо-
вувати проекти в галузі туризму, екології, спорту
та культури. Розвиток партнерських відносин між
прикордонними регіонами у будь-які сфері
життєдіяльності сприяє розвитку туризму, а
реалізація спільних проектів у туристичній галузі
дає поштовх до розвитку економічних, соціальних
та культурних зв'язків.

Роль транскордонного співробітництва у
розвитку туристичної індустрії України розглянемо
на прикладі єврорегіонів, які функціонують як
організаційні форми співробітництва адміні-
стративно-територіальних одиниць. З 1993 року на
прикордонних територіях України створено десять
єврорегіонів: Карпатський (1993 р.) Буг (1995 р.),
Нижній Дунай (1998 р.), Верхній Прут (2000 р.),
Дніпро (2003 р.), Слобожанщина (2003 р.),
Ярославна (2007 р.), Чорноморський (2008 р.),
Донбас (2010 р.) і Дністер (2012 р.). До їх
функціонування залучено 16 адміністративних
одиниць: Вінницьку, Волинську, Донецьку, Закар-
патську, Запорізьку, Івано-Франківську, Луганську,
Львівську, Миколаївську, Одеську, Сумську,
Харківську, Херсонську, Чернівецьку, Чернігівську
області та АР Крим.

У більшості єврорегіонів рекреаційно-ту-
ристична діяльність визначена як напрям транс-
кордонної співпраці. Значна увага приділяється
питанням охорони природної та культурної
спадщини як ресурсів розвитку туризму. Особливо
це характерно для єврорегіонів Верхній Прут,
Карпати, Буг.

Для усіх єврорегіонів важливим напрямом
діяльності, що сприяє розвитку туризму, є покращення
інфраструктури: шляхів сполучення, закладів
розміщення, харчування. Актуальними є питання
розбудови прикордонної інфраструктури, зокрема
пунктів пропуску за спрощеним режимом, особливо
в межах територій малого прикордонного руху.

Для ряду єврорегіонів, особливо західної
частини України, актуальним напрямом є вико-
ристання в організації туристичних послуг
етнокультурних традицій. На цьому ґрунтується
ряд проектів з підтримки етнічної та культурної
самобутності населення регіонів. Для єврорегіонів
Верхній Прут, Карпатський, Буг, Нижній Дунай
стали традиційними міжетнічні фестивалі, що
популяризують етнокультурну спадщину.

Збереженню та розвитку туристичної індустрії
сприяють проекти з охорони навколишнього
середовища і попередження екологічних ката-
строф, що реалізовуються в єврорегіонах Нижній
Дунай, Буг, Карпати, Верхній Прут, Дністер.

У програмах розвитку туризму більшості
єврорегіонів прописані розробка якісного турист-
ського продукту з урахуванням потреб охорони
природної та культурної спадщини, хоча в деяких
з них (Нижній Дунай, Слобожанщина, Ярославна,
Дніпро) туризм або відсутній як стратегічний
напрям, або окреслений дуже загально. Голов-
ними завданнями розробники стратегій визначили
тут розвиток малого та середнього бізнесу на
транскордонних територіях, залучення до регіонів
міжнародних туристичних потоків.

Актуальним завданням ряду єврорегіонів є
покращення інформаційної доступності туристич-
ного продукту та його промоції, що вирішується
через впровадження ряду транскордонних проектів.
Цілі досягаються шляхом створення баз даних
туристичних ресурсів, пунктів та центрів туристич-
ної інформації, розробки сайтів, картосхем,
путівників, буклетів.

Серед стратегічних цілей та завдань свого
часу недостатньо уваги було приділено  туризму
в  єврорегіонах Слобожанщина, Ярославна, Дніпро,
Донбас. З огляду на надскладну військово-
політичну ситуацію сьогодення, в цих єврорегіонах,
а також у Чорноморському, транскордонні проекти
призупинилися.

Висновки. Транскордонний туризм є одним із
напрямів реалізації проектів, що діють у прикордон-
них адміністративно-територіальних одиницях країн
для поліпшення соціально-економічної ситуації. Це
програми сусідства "Польща - Білорусь - Україна"
(Волинська, Закарпатська, Львівська області),
"Угорщина - Словаччина - Україна" (Закарпатська
область), "Румунія - Україна - Молдова" (Закар-
патська, Івано-Франківська, Одеська, Чернівецька
області). Результатом впровадження проектів є
вдосконалення комунікацій, оптимізація інформацій-
ного забезпечення туризму, покращення туристич-
ної інфраструктури та якості туристичного
обслуговування, зростання потоків міжнародного
туризму. Водночас потенціал транскордонної
співпраці України, який може забезпечити сталий
розвиток та конкурентоспроможність транс-
кордонних регіонів,  ще не повною мірою вико-
ристовується.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

Владійчук К.В.
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Виникнення та специфіка діяльності агросадиб на ринку рекреаційно-туристичних послуг обумовлені особливостями
переходу діяльності країни з командної економіки до ринкової. Є певні відмінності функціонування бізнесу сільського
зеленого туризму в українських Карпатах від аналогічного в гірських системах Європи.
Ключові слова: сільський туризм, міграція, рекреаційно-туристичний ринок, інвестиції.

Вступ. Важливою передумовою соціально-
економічного розвитку регіону є зміна структури
господарства: зменшення частки природо-
експлуатуючих галузей матеріального    виробниц-
тва   і   прискорений   розвиток   сфери   послуг
(особливо рекреаційних) та інфраструктури. Як і
всі проблемні регіони, гірські райони Українських
Карпат - це території, які самостійно не зможуть
вирішити численні соціально-економічні та
екологічні проблеми та реалізувати свій природно-
ресурсний потенціал і тому вимагають активної
підтримки з боку держави.

У сільських поселеннях на територіях, що
близькі до курортних центрів виникла та розвива-
ється напівпрофесійна участь у створюванні
турпродукту, певного досить значного ареалу
впливу атрактивності курортного ресурсу. За
характером фермерської зайнятості та поширен-
ням попиту на певну екзотичність природи та
господарства регіону сільське населення тяжіє до
участі в рекреаційно-туристичних послугах
прямого чи опосередкованого спрямування.
Оскільки курорт залишається центром тяжіння
відповідної соціально-виробничої зайнятості
населення сіл, що знаходяться на певній віддалі
від нього, то всю просторову систему зручно
називати географічним полем, полікомпонентного
призначення або ж гірським районом, у межах
якого спостерігається вплив певного курортного
обєкту [2].

Зауважимо, що,  на наш погляд, успішність
гостинності сільського туризму в конкуренції з
готелями гірськолижних чи санаторіями ліку-
вальних курортів на рекреаційно-туристичному
ринку визначається наступними спільними
чинниками: територіальна приналежність до ареалу
розповсюдження впливу курортного центру; - :
рекреаційна комфортність кліматичних ресурсів;
певна інфраструктурна складова; наявність
екскурсійних об'єктів екологічного туризму високої
ступені атрактивності.  Власним є агротуризм, де
атрактивність охоплює ландшафтну пейзажність,
та супутні: етнографічні специфічні прояви

фольклору, мисливство, рибальство, художні
промисли тощо [11].

Аналіз останніх досліджень. Дослідження
проблематики сільського туризму в Україні
здійснюють Ж. Бучко, В. Васильєв, Ю. Зінько, М. Кос-
триця, В. Куценко, Я. Мариняк, М. Рутинський.
Окремі напрями розвитку туризму  та рекреації
досліджують О. Бейдик, В. Євдокименко, М. Кра-
чило, О. Любіцева, І. Смаль, О. Топчієв [1; 5; 6; 3; 8; 9].

Географічні особливості привабливості
територій для сільського зеленого туризму регіону
досліджено в публікаціях:, В. Руденка, В. Явкіна
В. Івануніка, В. Євдокименка, М. Депутата, Я.
Кирпушка, М. Паламарюк та ін. [4,12].

Виклад основного матеріалу. Питання
розвитку сільського зеленого туризму особливої
актуальності набуло в останні роки. Організація
відпочинку на селі має надзвичайно позитивний
вплив на економіку та екологію регіону за рахунок
розширення сфери зайнятості сільського населення
та можливості реалізації на місці продукції
особистого селянського господарства, забез-
печення туристів екологічно чистими продуктами
харчування та збереження природи внаслідок
зниження антропогенного впливу.

Сільський зелений туризм істотно впливає на
благоустрій села, розвиток соціальної інфра-
структури, сфери обслуговування, поліпшення
демографічної ситуації на селі. Соціально-
економічними передумовами розвитку сільського
туризму є наявний приватний житловий фонд.
Потенційно в карпатському економічному районі
понад 1500 будинків. Незайняте або частково
зайняте в особистих селянських господарствах
сільське населення складає понад 60% населення
в працездатному віці. Значна кількість працездат-
ного населення, що проживає в сільській місце-
вості, не працевлаштована або частково зайнята.

Сільський зелений туризм набув популярності
уже практично в усіх громадах регіону. За
останніми даними у сфері сільського туризму
працюють близько 1500 сімей з різним ступенем
якості в обслуговуванні відпочиваючих.
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Сільський зелений туризм є однією з не
багатьох галузей, яка не просто створює робочі
місця, але й робить це без шкоди для навко-
лишнього середовища. Позитивний вплив сільсько-
го зеленого туризму на вирішення соціально-
економічних проблем села полягає ще й в тому,
що він розширює сферу зайнятості сільського
населення не тільки у виробничій сфері, але й у
сфері обслуговування. При певному нагромадженні
кількості відпочиваючих з'являється потреба в
задоволенні їх різноманітних запитів, а це, у свою
чергу, стимулює розвиток сфери послуг: транс-
портних, зв'язку, торгівлі, служби побуту, відпо-
чинково-розважальних та інших.

Вигоди розвитку подібного виду туристичних
послуг для всіх очевидні. Насамперед, не потрібно
великих інвестицій. По-друге, розвиток сільського
туризму паралельно вирішує соціальні питання:
люди отримують нові робочі місця, мають
можливість реалізовувати власноруч вироблені
продукти харчування, відновлюється інфра-
структура села. Починає формуватися екологічна
свідомість селян і відпочиваючих.

Українські Карпати охоплюють основну
частину 4 областей України: Львівської, Закар-
патської, Івано-Франківської і Чернівецької. Регіон
також прийнято ділити на 2 частини - Прикарпаття
і Закарпаття. Прикарпаття - це більшість Івано-
Франківської та суттєва частина Чернівецької
області, а Закарпаття - Закарпатська область.
Частина Львівської області також розташована на
їх території (південна частина). Гори покриті
снігом загалом близько 5 місяців протягом  року,
а схили північної експозиції - до 7 місяців.

В Карпатах туристів приймають 1500 госпо-
дарів, а кількість прийнятих туристів кожним
господарем в середньому становить 150 осіб на
рік, то це означає, що загальна кількість туристів,
що зупиняється на відпочинок у сільських садибах
складає приблизно до 225000 осіб. Якщо середню
вартість туро-дня оцінити в 50-100 грн., а
тривалість відпочинку - 5 діб, то орієнтовні обсяги
оплати за обслуговування складатимуть від 50 до
100 млн. грн. на рік.

До виникнення поняття "сільський зелений
туризм" туризмом в загальноприйнятому розумінні
займались особи, що мали відповідну освіту та
стаж роботи в туристичних фірмах. Основна
відмінність сільського зеленого туризму від
туризму звичайного - це те, що туристичні послуги
надають особи, які мають інший фах (сільсько-
господарські робітники, працівники сфери обслу-
говування, вчителі) та надають ці послуги в
сільський місцевості. Основою сільського туризму
є власне сам селянин та його побут.

З однієї сторони - не потрібно реєстрації чи
спеціальних документів для ведення цієї діяльності,
з іншої, - при визначенні критеріїв, за допомогою
яких можна б було відрізнити сільський туризм від
інших видів діяльності, необхідно законодавчо
закріпити ряд вимог до житла та до  власника, який
надає послуги з сільського туризму.

Актуальним на сьогодні для підтримки
розвитку сільського туризму, просування його
туристичних продуктів на внутрішньому і між-
народному туристичному ринку, є впровадження
системи добровільної категоризації сільських
садиб. Стандартизація приватних садиб дає
можливість забезпечити прозорість пропозиції для
клієнта; контроль якості туристичного продукту;
різноманітність пропозиції туристичних послуг та
різницю в ціні.

Враховуючи те, що 57,4% населення області
проживає на території сіл,важливим для регіону є
розвиток сільського зеленого туризму. Крім того,
більше половини мешканців працездатного віку не
мають постійної роботи. Рівень офіційного без-
робіття на кінець 2014 року склав 9,8%, що вище
ніж в середньому в Україні на 1,6 відсоткових пункти.

Багаторічний аналіз переконливо підтвердив,
що господарська діяльність в регіоні неспроможна
забезпечити достатній рівень надходжень до
місцевого бюджету. Більше 50% доходів місцевого
бюджету складає дотація з обласного бюджету.
А місцевий бюджет - це основне джерело розвитку
соціальної сфери на селі.

Процеси розвитку сільського туризму в
гірських регіонах Європи, в тому числі і в
Українських Карпатах, мають наступні спільні риси:

1) існують паралельно чи замінюють традицій-
ні заняття селян;

2) інвестиції бізнесу агротуризму стимулю-
ються державними та приватними банками [7];

3) в областях поширення послуг сільського
туризму, що сформувались навколо курортних
центрів (як адаптований варіант моделі А. Шеффле
[14]) їх економічна ефективність найвища.

В Україні банківські фінанси для кредитування
сільського туризму малоефективні через високий
відсоток кредитів та значну повторюваність
інфляційних спалахів. Тому в українському
сільському туризмі існують як мінімум 4 види
специфічних інвестиційних джерел: власні заощад-
ження, що дозволяють модернізувати комфорт-
ність садиби, родинні фінансові кооперації, за
рахунок яких суттєво переобладнубть будинок або
будують окремі сільські готельні котеджі; за гроші
трудових мігрантів відкриття  закладів гостинності
з елементами європейських технологій, офіційні
інвестиції часто іноземних офшорних компаній, що,
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як правило приховано, належать українським
олігархам, чи,  чиновникам певного рангу.

Перші два види сформовані виключно заощад-
женнями  з дрібного власного бізнесу (сільсько-
господарський, лісогосподарський тощо).

Простір третього виду розпочав формуватися
в 1995 рр. нелегальною трудовою міграцією [13].

Процес використання природних ресурсів гір
внаслідок значної вразливості гірських екосистем
досить специфічний, що нерідко ігнорується
землекористувачами, фахівцями та управлінцями.
Крім того, важливою причиною нераціонального
використання природно-ресурсного потенціалу є
складний економічний стан в державі та транс-
формація системи управління на всіх рівнях влади,
які негативно позначилися на фінансуванні робіт
щодо збереження довкілля, виконавчій дисципліні,
дотриманні норм та правил господарювання.

Складні природні умови в гірській місцевості
обмежують вибір видів господарської діяльності
для місцевого населення і зумовлюють особливі
умови господарювання. Негативний вплив на якісні
показники господарювання в гірських районах
справляють високі транспортні витрати, відсут-
ність інформації та вузький вибір потенційних
партнерів з торговельно-економічної діяльності,
обмежені можливості для реалізації ринкових
ініціатив. Проведений аналіз показав, що зниження
обсягів виробництва переробних галузей компен-
сується необґрунтовано великими масштабами
експлуатації природних ресурсів та їх експортом
без подальшої переробки на вітчизняних під-
приємствах.

У значно складніших умовах, порівняно з
іншими регіонами, у гірській зоні Карпат розви-
вається сільськогосподарське виробництво, яке
має свою специфіку, обумовлену ґрунтово-
кліматичними умовами, рельєфом місцевості,
структурою земельних угідь, земельно-правовими
відносинами, існуючими місцевими традиціями
тощо. Аналіз розвитку сільського господарства
гірських районів Львівської області свідчить про
те, що за останні п'ять років низький рівень
врожайності багатьох сільськогосподарських
культур призвів до зниження їх середньорічного
виробництва. Залишається низьким рівень
ефективності виробництва сільськогосподарської
продукції в громадському секторі в порівнянні з
індивідуальним.

Традиційна для гірської місцевості рекреаційна
діяльність, для розвитку якої в Українських
Карпатах є сприятливі умови, сьогодні має меншу
привабливість для потенційних інвесторів порівняно
з іншими сферами вкладання капіталу в гірській
місцевості (наприклад, лісозаготівлею).

Аналіз соціальних проблем свідчить, що
економічно слаборозвинені гірські райони в силу
природних, географічних, історичних та ряду інших
факторів мають незадовільну соціальну інфра-
структуру, що формує відповідне середовище
життєдіяльності людей та значно гірші соціально-
економічні умови життя і розвитку, ніж у рівнинних
районах. Це призвело до появи таких негативних
явищ як зменшення чисельності населення,
скорочення народжуваності, висока смертність,
інтенсивний міграційний відтік населення, погір-
шення якості життя.

Згідно з опитуванням, виїхати на заробітки за
кордон мали намір 6,2%, частка сімей, хоча б один
член яких мав досвід заробітчанства, становила
13,7% [10].

Вихід гірських районів Українських Карпат з
депресивного стану можливий лише за умови
трансформації господарства регіону у напрямку
підвищення рівня економічної ефективності та
екологічної безпеки, за допомогою стимулів
розвитку зеленого туризму.

За SWOТ-аналізом інфраструктурних ресурсів
до сильних сторін Карпатського регіону відно-
ситься: екологічно чистий простір, який характери-
зується великим різноманіттям природних,
культурно-історичних та рекреаційних ресурсів, на
диво, досить інтенсивна, як для гірських умов
мережа комунікацій, природно, в першу чергу,
вздовж днища долин основних річок та їх приток.

До слабких сторін відносяться: нерозвинена з
технічної точки зору і недостатня туристична
інфраструктура; застосування застарілих техно-
логій (наприклад, технології лікування на курортах);
недостатня пропаганда відповідних проектів для
залучення інвестицій.

До можливостей відноситься: про те вигідна
пропаганда і залучення інвестицій сприяють як
розвитку садиб зеленого туризму, що є нижчим
рівнем в обслуговуванні туристів, так і готелів які
виступають  вищим рівнем в розміщенні туристів.

Загрозами  виступають: політична і еконо-
мічна нестабільність як в регіоні так і в державі;
несприятлива податкова політика в сфері туризму
з боку держави.

У структурі регіонального туристичного
комплексу провідне місце належить готельному
господарству. Аналіз тенденцій розвитку даних
закладів дає нам підстави виділяти два періоди їх
розвитку: період спаду й згортання мережі
нічліжних закладів (1991 - 2000) в умовах
загального економічного спаду в країні ; сучасний
період відновлення потужностей й розбудови галузі
(з 2014 р.). Для цього періоду притаманна
тенденція приросту щорічних обсягів відвідувачів
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готелів. Згідно проведених досліджень до
01.01.2015р. кількість осіб, обслужених готелями
карпатського регіону, збільшилась  на половину
(майже на 200 тис. осіб). Темп середньорічного
зростання збільшився з 4-6% до 7-10%, особливо
у 2014 році. Помітно змінюється структура якості
готельних послуг: скорочення дешевих, мало-
комфортних форм номерного фонду, суттєве
зростання кількості місць проживання бізнес класу,
виникнення та поширення номерів, чи навіть
окремих готелів, елітного класу.

Рекреаційну галузь туристичного комплексу
Карпатського регіону формує не менш розгалу-
жена, ніж готелі, мережа закладів курортного типу:
санаторії і пансіонати з лікуванням, профілакторії,
пансіонати і будинки відпочинку, туристичні бази і
притулки. Проте найпотужніший приріст пропо-
нують будинки гостинності комплексного типу при
гірськолижних курортах. За останні 15 років
мережа цих закладів суттєво поповнилася
приватними пансіонами і гостьовими агро-
садибами.

Загальні та специфічні стимуляції ринку
сільського туризму в Карпатах: підвищений
відсоток  недоторканого природного середовища;
збереження елементів старовинної сільської
цивілізації та їх практичне застосування у
повсякденному житті; існування репрезентативних,
етнофольклорних традицій та цінностей (народна
архітектура, ремесла, етноавтентичність та
костюми, фольклорні свята і народні звичаї тощо);
гостинність з ретроспецифічним впливом; гастро-
номічні звичаї, в раціоні яких є споживання свіжих
та екологічно чистих харчів за низькими цінами;
інтеграція в специфічну атмосферу старих
сільських громад.

Висновки. Сьогодні структура туристично-
рекреаційного комплексу регіону складається із
санаторно-курортного лікування (39%), без-
посередньо туризму (38%) і оздоровчого відпо-
чинку (23%). З огляду на нерівномірність природ-
но-ресурсних баз, у регіоні можна виділити три
райони: Передкарпатський і Закарпатський
курортно-оздоровчі райони та Гірський Кар-
патський туристсько-оздоровчий район.

У регіоні утворилося кілька найважливіших
туристсько-екскурсійних вузлів: Львів, Ужгород,
Чернівці, Мукачеве, Яремча, Коломия, Вижниця й
ін. Через регіон проходить кілька міжнародних
маршрутів.

Серед основних споживчих мотивів здійснення
туристичних подорожей в ареали сільського
туризму наступні: можливість отримання нових
вражень; пізнання природи; пізнавальні мотиви
(побачити "на власні очі" видатні пам'ятки культури

і історії, побувати у загально відомих місцях світу);
модні тенденції (мода на подорожі в ті чи інші
туристичні місця); потреба в оздоровленні.
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Возникновение и специфика деятельности сельских усадеб на рынке рекреационно-туристических услуг обусловлены
особенностями перехода деятельности страны с командной экономики к рыночной. Есть определенные различия
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горных системах Европы.
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Vladiychuk K.V. Sotsialno-economic factors of development of rural tourism in the Ukrainian Carpathians. Occurrence
and specificity of rural estates in the market of recreational and tourism services due to the peculiarities of the transition
activities of the country with a command economy to a market economy. There are certain differences in the functioning of
the business of rural green tourism in the Ukrainian Carpathians, compared with populations in mountain systems in
Europe.
Key words: rural tourism, migration, recreational and tourism market, investments.
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ВПЛИВ ГЕОГРАФІЧНИХ ЧИННИКІВ
НА ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ ПОДІЛЛЯ

Воловик В.М.
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського

Проаналізовано роль географічних чинників регіону: природних умов і ресурсів, їх вплив на формування і поширення
етносів на Поділлі та формування етнокультурного регіону. Наголошено на перевазі міждисциплінарного підходу, з
урахуванням здобутків фізичної географії, історії, етнології, геополітики, соціальної та економічної географій.
Ключові слова: географічні чинники, етнокультурний регіон, Поділля.

Актуальність досліджень. Регіональна
культура представляє специфічний синтез елементів
різних етнокультур. Регіон розглядається як визначений
географічний простір, заповнений етнокультурними
ландшафтами і закріплений у свідомості людей.
Поступово формується певний спосіб зв’язку з
місцепроживанням, що проявляється у створенні
певної картини світу і відповідного світогляду:
«…народи утворюються у результаті своєї історичної
долі, але такі пов’язані з природою країни» [4, с. 245].
Простір регіону має унікальні риси, що формуються
під впливом структури натурального ландшафту,
сакральних місць, регіональних артефактів та реліквій,
етнічних відмінностей культури. Історія етносу
розпочинається у хронологічному локусі, коли відома
та зафіксована перша подія, пов’язана з його
походженням: утворення, міграція та поширення
етнокультури, формування селитебної мережі. Цей
підхід може змінюватись, коли об’єктом вивчення є
формування етнокультурного регіону з його фізико-
географічними особливостями. Він може забезпечити
основу для вивчення структури та динаміки етно-
культурних ландшафтів досліджуваного регіону.

Аналіз сучасних досліджень і публікацій.
Вивченням території Поділля та західної частини
України з позицій етнокультурного ландшафто-
знавства займались українські географи на початку
ХХІ сторіччя. У своїх працях вони підкреслювали
важливість вивчення ландшафту як провідного
чинника етногенезу [8], так і формування на основі
відповідних фізико-географічних умов етноланд-
шафтного регіону [1, 2].

Результати досліджень. Модельний регіон
Поділля розглядається відповідно до схеми
природно-господарського районування України в
межах трьох адміністративних областей: Тер-
нопільської (Західне Поділля), Хмельницької
(Центральне Поділля), Вінницької (Східне Поділ-
ля). Тут сформувались історико-географічні краї:
власне Поділля, Східна Галичина, південна
частина Волині.

Географічний аналіз показує, що впродовж І-
ІІ тисячоріч Поділля відігравало суттєву роль у
створенні геопростору Європи, а в ХХІ сторіччі,

здебільшого України. Географічне розташування
регіону між болотами річкової долини Прип’яті і
південно-східними відрогами Карпат сформувало
в регіоні міграційні «ворота» для етносів. Певні
етнічні групи знайшли краще оточення. Деякі, щоб
збільшити їх територіальні межі, і, зваживши на
фізико-географічний та економічний потенціал
ландшафтів, залишились у Поділлі. З ХІІІ сторіччя
Поділля не тільки вийшло зі складу інших
етнографічних земель, «не только пошла по пути
своего оригинального развитія, но повидимому
также выделилась в среде земель Кипчака въ
особую единицу: памятникомъ такого выделенія
и известнаго рода сплоченія Поднестровья и
Побужья въ одно целое и является имя «Подоль-
ской земли…» [11, с. 329], яке з’являється з другої
половини XIV сторіччя.

Регіон є одним з найрізноманітніших в етно-
культурному відношенні: «Подолія не имеетъ
уголка, не только бесплоднаго, но лишеннаго самой
поэтической обстановки» [14, с. 24]; «…навстречу
несутся обычныя картины Подольской губерніи:
леса сменяются полями, мелькают большія села и
деревни, на горизонте вырисовываются колокольни
церквей и попадаются помещичьи усадьбы» [5, с.
178]. У 1670-1672 роках німецький дослідник У. фон
Вердум, проїжджаючи Поділля, описує особливості
рослинного покриву та ландшафтної структури
регіону: біля Тернополя «одностайні, буйні, але
неуправлені поля» [6, с. 75], над Збручем, під
Скалою «на горбках і долині, що розтягається під
ними, росте дуже буйна трава й широка, висока
конюшина, а також різні лікарські й кухонні зела, як
шпарат, рід карчохів, материнка огородова, шавлія,
потім полин, подорожник і велика кількість згаданих
уже вишеньок на корчах» [6, с. 75].

Перші ознаки появи полікультурних ланд-
шафтів регіону відносять до VI-V тисячоріччя до
н.е. Формуються сільськогосподарські і перші
селитебні ландшафти. Природні умови Поділля на
всіх етапах історичного розвитку були сприятли-
вими для землеробського освоєння, формування
селитебної мережі. На ці процеси вплинули
відповідні особливості контактності регіону [3,
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с. 21]: а) його фізико-географічне розташування на
південному заході Східноєвропейської рівнини;
ландшафти регіону геоекотонного характеру: на
заході – широколисто-лісові Центральної Європи,
на півночі – північноєвропейські, на півдні – північні
степові; б) вигідне економіко-географічне розташу-
вання між західною Європою та Причорномор’ям;
в) рівнинний рельєф: щільна мережа річок різних
басейнів; г) помірно-континентальний вологий
клімат, сприятливий для життя населення,
вирощування сільськогосподарських культур та
розведення худоби; д) переважання лісостепових
та широколистолісових ландшафтів, зі значними
масивами лісів і лучних степів, достатньо родючих
сірих і темно-сірих лісових ґрунтів, опідзолених і
типових чорноземів; е) різноманітність природних
ресурсів: кліматичних, водних, рослинних, тварин-
них тощо; є) значна диференційованість, різно-
манітність і контрастність природних умов,
складна хорична структура ландшафтних комп-
лексів регіонального та локального рівнів.

Необхідною передумовою для регіонального
етногенезу є контрастне ландшафтне середовище.
Як зазначають В. С. Крисаченко й О. І. Мостяєв,
лісостепові ландшафти (зокрема Поділля) є
«центральним стрижнем» України: «Сам Край за
своїми еколого-географічними ознаками здебіль-
шого репрезентований лістеповими ландшафта-
ми…, оправлений з обох боків надзвичайно
потужними і тяглими екосистемами, а саме
Степом і Лісом» [за 9, с. 15]. Лісостеп дискретний
та контрастний (значна диференціація флювіальних
ландшафтів, різні типи рельєфу) краще сприймався
та освоювався українцями, ніж гомогенні ланд-
шафти лісу та степу, що у свою чергу вплинуло на
інтенсивність колонізації регіону.

Унікальність природи і ландшафтів Поділля
вплинули на історію розвитку етнологічної системи,
територіальну організацію її структури, менталітет
місцевих етносів, вплинули на економічну діяль-
ність, побут звичаї, навіть фольклор та формування
етнокультурних ландшафтів. Регіон був фронтиром
українського народу: розташований на кордоні
різних держав, на межах земель різних етносів, «і
кожна суміжна держава, кожен сусідній народ
закидали око на цю родючу країну» [16, с. 5].

Е. Реклю зазначив, що рельєф поверхні
суттєво важливий для розподілу рослинного
покриву, тваринного світу та історії населення, але
найважливіше – ґрунтовий покрив, який вплинув
на історичну долю місцевих жителів [12]. В
етнокультурних ландшафтах рельєф визначає
головні особливості та якості місцеіснування
людини, а також тип розселення етносів, специфіку
їх міжетнічних зв’язків. З морфометричними

характеристиками рельєфу пов’язана комфорт-
ність проживання населення, ефективність
виробництва, стан здоров’я людини. На етногенез
впливає відносна геоморфологічна ізольованість
території. На рівнинних територіях (наприклад,
Поділля), коли загальний рельєф відходить на
другий план, «бар’єрні» функції можуть виконувати:
а) значні відстані; б) наявність водних перешкод
на шляхах міграції етносу і ускладнення в торгівлі;
в) непрохідні ліси й болота [7].

У рельєфі регіон має значну вертикальну
диференціацію і ділиться на Побузьку та Дністров-
ську частини. У північно-західній частині височина
межує з Волинню, де розташовані Кременецькі
гори і починаються Медобори (Товтри), що
віддалено нагадують гористі місцевості, які
порівнюють зі Швейцарією.

Назва регіону не означає, що Поділля є
нескінченою рівниною (Пониззям, Подолом). Тут є
глибокі долини, почленовані річками: гористі підняття,
які нагадують гористу місцевість Швейцарії. Таке
порівняння часто цитувалося у туристичних
публікаціях Польщі і зберегло його основний опис при
посиланні на долину Дністра: «Если васъ тянетъ на
Рейнъ или Эльбу, но Днестръ отъ васъ ближе, –
поезжайте на Днестръ. Это действительно прелесть,
действительно рай» [5, с. 179].

Унікальною особливістю Поділля у геолого-
геоморфологічному аспекті є те, що більшість ярів
та приток Дністра розташовані в шарах третинного
силурійського вапняку. Через його крихкість та
вивітрювання спочатку з’являлись тріщини, які
згодом перетворились у печери. Такі відслонення
розташовані у середній та нижній течії лівих допливів
Дністра. Печери були першоосновою селитебних
ландшафтів, а кремінь давав їм зручний матеріал
для домашнього знаряддя та зброї.

Регіон має сприятливий клімат. За історичний
час північні і південні частини були досить
контрастними. На півдні глибока долина Дністра
дозволяє проникати теплому субтропічному
повітрю. Ця кліматична умова сприяла розробці
високого стандарту агрокультури. Через цей
винятковий клімат, родючі ґрунти і багатий урожай
південну частину Поділля часто порівнювали з
турецькими садами Меран. Тоді як південь мав
теплий, м’який клімат, на півночі було прохолодно.
Постійні холодні вітри з півночі надали клімату цієї
частини регіону спорідненості з континентальними
зимами. Влітку, проте, погода компенсувалась
найвищою температурою, загальною для цього
типу клімату. У ХІХ сторіччі про клімат регіону
занотували: «Подолье или Русь дольная казалась
для всех истинной страной солнца в сравнении с
литовскими и польскими землями», через це
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«солнце же и признано было древними самымъ
приличным для нея гербом» [15, с. 137].

Річкова мережа регіону вплинула на поділ
праці за місцевими природними умовами. Велики-
ми річками як головними торговельними шляхами
концентрувалось населення, яке приймало діяльну
участь у торговельному русі: «Українські ріки…
тісно звязані з судьбами українського народа.
Річки… це найліпші та найдешевші дороги, куди
можна перевозитися людям і всякому добру» [13, с.
33]. На річках виникали торговельні осередки, міста
та містечка; населення, яке жило поза містечками,
займалось хліборобством і лісовими промислами.
При такому впливі на народногосподарський обмін
річки отримали важливе політичне значення.
Служачи готовими первісними дорогами, річки були
міграційними шляхами для етносів.

Взаємна близькість головних річкових
басейнів Поділля при сприянні горбисто-пасмового
рельєфу не дозволяла частинам населення, що
розміщалися по них, відокремлюватися один від
одного, замикатися в ізольовані гідрографічні
осередки і тим самим сприяла єдності етносів.

Ґрунтові смуги і зазначені властивості річкових
басейнів вплинули на заселення регіону. Відмін-
ності у складі ґрунту різних частин Поділля з
неоднаковою рослинністю визначили особливості
народного господарства, сформували місцеві
господарсько-культурні типи. Але дія цієї умови
позначилася не відразу. Слов’яни при своєму
розселенні у регіоні зайняли обидві суміжні смуги,
лісовий суглинок і північну частину степового
чорнозему. Можна було б очікувати, що у
лісостеповій смузі сформуються різні типи
природокористування: мисливський і землероб-
ський. Племена південного поясу слов’янського
розселення, які жили в лісах, займалися звіро-
ловством, платячи данину хутром київським
князям або хозарам. У той же час, за літописами,
вони були землеробами. Родючість ґрунтів
Поділля зберігається до ХХ сторіччя, дивуючи
європейських дослідників. Як відзначив Р. Волтерс,
перебуваючи у Поділлі у 1942 році: «Ґрунт такої
родючості, про яку у решті Європи і не чули.
Чорнозем розташований товщею до двох метрів
на лесовому шарі. Тут, як нам сказали, селянину
роками не потрібно удобрювати землю» [18, с. 131].

Насичені ресурсами лісостепові ландшафти
регіону, родючі ґрунти, помірний клімат створили
прекрасні передумови для розвитку землеробства
та формування значних площ сільськогосподар-
ських ландшафтів. Літописці із захопленням
зазначають родючість ґрунту: «Подол въ древ-
ности превосходила все соседнія въ нею страны
плодородіемъ и красотою своей природы» [за 15,

с. 126], також описують родючість ґрунту Поділля
на прикладі ввіткнутої палиці або залишеного у полі
плуга, які заростали травою за три-чотири дні. Що
стосується ґрунту, то у давні часи тут «нередко
приходилось безъ всякаго удобренія и обработки
собирать даже по две жатвы съ одного посева»
[15, с. 137]. Порівнюючи ґрунти регіону з сусідніми,
літописці зазначають, що за своєю родючістю –
це омріяна людством «країна сонця». Ще у XVI
сторіччі зафіксовано, що «край этот до того
плодороденъ и изобилуетъ всемъ, что может
только произрастать на земле, что пахарь, вкинувъ
кое-какъ семена въ землю, всегда получаетъ
стократный приплодъ» [15, с. 189]. Дослідник
Ф. Руджієрі писав: «Подільська земля така плідна,
що родить траву, заввишки у хлопа і без ніякої
майже управи таку силу збіжжя, що воно в значній
части марно пропадає на пні, бо нема кому його
збирати. Причиною цього є й те, що ця земля є
далека від торгових доріг, нема й сплавних рік,
котрими можна було б спускати збіжжя туди, де
воно б знайшло купця…» [за 6, с. 90]. Подібне
твердження зустрічаємо в 1573 році у французь-
кого мандрівника Блеза де Віженера: «Кажуть, що
ґрунт цієї країни (Поділля – авт.) такий добрий і
плодючий, що коли залишити в полі плуг, то він
протягом двох чи трьох днів так заростає травою,
що знайти його тяжко» [за 17, с. 12].

Ліс сформував для місцевих етносів передумови
– господарські, політичні: надавав сосну і дуб для
будівництва; березу й осику – для опалення житла;
давав домашній посуд, був надійним притулком від
зовнішніх ворогів. Родючий ґрунт регіону, його високі
механіко-хімічні показники, особливо у давні часи,
свідчать, що натуральна рослинність була різно-
манітною й унікальною. Регіон був відомий лісами,
які займали всю північну частину регіону, у південній
частині починались «степи татарскія» або «подоль-
скія пустыни». Ще у XVI сторіччі, де розташований
сучасний Кам’янець-Подільський, був непрохідний
ліс, у якому полювали Коріатовичі на зубрів, оленів
та диких коней.

Знищення лісових масивів регіону мало
етногенетичні ознаки: на південному сході татари
сформували екотонні пірогенні ландшафти,
випалюючи ліси для своїх табунів та зменшуючи
площу лісових ландшафтів, де переховувались
українці. У східній частині регіону були російські
пани, у центральній та західній – польські, які
вирубували ліси задля формування фільварків або
збільшення площ селитебних ландшафтів.

Останній найбільший ліс у XVI сторіччі був
розташований між річками Серет та Гнізна.
Надзбручанські Товтри тоді називались «Недо-
бір», але польські географи пізніше перекрутили
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назву на «Медобори». Козацький літописець С.
Величко розташував тут селище дикого Сатира,
який насилає лихоліття на Україну. У зв’язку з цим,
ліс мав назву Чортового і тричі згаданий у
літописах 1150 і 1231 років. Його східна межа
проходила по р. Ушиці і верхів’ями р. Случ.
Ймовірно, що територія Товтр також входила до
складу «Чортового лісу» [6].

У річках (особливо Дністрі та Південному
Бузі) було багато видів промислової риби: форель,
щука, короп, карась, сом, сичуга, в’юни тощо.
Птахи, у літописний період, також були різно-
манітними: білі орли, сови, чорні ворони, галки,
круки, горобці, зяблики, коноплянки, жайворонки,
ластівки, голуби, куріпки, лісові кулики, дрохви,
журавлі, лелеки, чайки та багато інших. У XVI
сторіччі багатими були подільські «бори» та «пущі»
на зубрів, оленів, диких кіз та диких коней, бобрів.

У XVIII – ХІХ сторіччях птахи були об’єктом
полювання місцевого польського дворянства:
«…яке втішається цим, полюючи з рушницями та
з гончими борзими псами, а в широких лісах – із
використанням тенетів. Одних пернатих (диких
гусей, качок, дрохв, диких голубів), підійшовши,
вбивають; інших (куріпок, перепелів, бекасів)
ловлять за допомогою нацькованих собак, яких
називають лягавими, а також накривають
сітками…» [10, с. 60].

Наприкінці ХІХ сторіччя інтенсивність
природокористування зростає, що призводить до
скорочення чисельності поширених видів (вовки,
лисиці, зайці), а інколи і до повного зникнення.

З цінних комах регіону, беззаперечно, бджоли:
«Бджільництвом у Подільській губернії займатися
дуже вигідно, а найбільше в тепле й тихе літо, коли
сама природа своїм теплим кліматом та плодо-
вими садами й затишними гаями, оточеними з усіх
боків величезною кількістю всяких зернових,
соковитих злаків та квітів, сприяють цьому» [10,
с. 60]. Бджоли, не завжди маючи можливість
гніздитись у лісі, будували стільники у печерах, на
скелях, заплавах рік і навіть просто у ґрунті. Багато
бджіл було у лісах Медобор: «Ступишь ли, бывало
на землю ногой, нередко выдавишь изъ нея струю
отличнаго меда: не имея где поместиться в лесу,
– въ старыхъ выгнившихъ пняхъ, – пчёлы часто
роились в земле, въ прибережьяхъ рек, словомъ
во всякомъ удобномъ месте» [15, с. 250]. У ХІХ
сторіччі селяни та представники польської шляхти
тримали понад 50 вуликів, у господарствах багатих
поміщиків пасік було кілька.

Висновки. Масштабність простору та локаль-
ність місць сформували особливе відчуття широти,
простору, нескінченності і відчуття загальності,
оформило образ етнокультурних ландшафтів

Поділля. Безсумнівно те, що етнос постійно
пристосовується до ландшафтної структури регіону
і до своїх потреб, від яких не може або не хоче
відмовитися, і в цій двосторонній боротьбі із самим
собою і з природою виробився специфічний тип
природокористування. І чим більший поштовх дає
природа здібностям етносу, чим ширше розкриває
вона його внутрішні сили, тим більший її вплив на
природу та історію регіону.

Упродовж історичного періоду Поділля
формується як поліетнічний регіон, з етно-
культурними ландшафтами геоекотонного та
фронтирного типу, що зумовлено особливостями
контактності, вираженої у фізико-географічному
розташуванні на межі трьох рівнинних фізико-
географічних зон та гірської країни. Це зумовлює
формування контрастного ландшафтного середо-
вища, що у свою чергу впливає на заселення
регіону та міграційні процеси.
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Воловик В.Н. Влияние географических факторов на формирование этнокультурного региона Подолья. В статье проанализирована
роль физико-географических факторов региона: природных условий и ресурсов, их влияние на появление и распространение
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Volovyk V. M. The impact of geographical factors on the formation of ethnocultural region of Podillya. The article analyzes the role of
physical and geographical factors of the region: the natural environment and resources, their influence on the formation and distribution
of ethnic groups on the tail and the formation of ethnocultural region. Emphasized the superiority of an interdisciplinary approach, taking
into account the achievements of physical geography, history, ethnology, geopolitics, social and economic geographies.
Key words: geographical factors, ethnocultural region, Podillya.

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


122 Науковий вісник Чернівецького університету

УДК:911.6:379.851(477.8)

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОСБЛАСТІ В НИНІШНІХ УМОВАХ

Гищук Р.М.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Розглядаються питання теоретичного обґрунтування потенційних перспектив формування та функціонування
туристичних кластерів за нинішніх умов розвитку туризму в Чернівецькій області. За допомогою  програмного
забезпечення Deductor Studio Academic 5.3 проведено оцінку та аналіз спеціалізації туристичних кластерів області в
регіональному аспекті. Запропоновано низку кроків із оптимізації регіональної мережі туристичних кластерів
Чернівецької області у межах адміністративних районів.
Ключові слова: кластер, туристичний кластер, кластерні технології в туризмі, чинники та передумовами створення
кластерів, кластерний аналіз.

Вступ. З метою створення умов для сталого
розвитку туристичної сфери в Україні та її регіонах
на сьогоднішньому етапі назріли умови інновацій-
ного її розвитку, які підвищать  конкуренто-
спроможність туристичної галузі та економіки
України загалом, оптимізують просторову струк-
туру та відносини між органами виконавчої влади,
суб’єктами туристичної діяльності, науково-
дослідними інституціями та інвесторами. Враху-
вання таких передумов зумовлює також нагальну
потребу в організації інноваційних напрямів і форм
туристичної діяльності. В Чернівецькій області, в
геопросторовому вимірі, до останніх варто віднести
створення туристичних кластерів, які в провідних
західних країнах стали ключовим елементом
здійснення туристичної політики. Разом із тим,
можливості туристичного кластера задля ефектив-
нішого функціонування сфери послуг та її інфра-
структури українською наукою та практикою
вивчені ще недостатньо.

Методика та мета роботи. Дослідженню
проблем, які виникають при формуванні та
функціонуванні кластерів, присвячено численні
праці зарубіжних і вітчизняних науковців, зокрема,
Ю.М. Бажала, П. Ю. Буряка, М. П. Войнаренко,
Д. Джереффі, М. Портера А. О. Прочан, С. І. Со-
коленка, Д. М. Стеченка. Можливості діяльності
кластерів у туристичній галузі розкриті у працях
Ю.Г. Дробенко, О.В. Мельник, І.Ю. Швеця та
інших, що свідчить про певне зацікавлення
науковців і практиків до перспектив формування
кластерів у туристичній сфері України [6].

Метою даного дослідження є визначення
передумов і можливостей формування туристич-
них кластерів на основі аналізу сучасного розвитку
туристичної діяльності в Чернівецькій області. Для
цього опрацювання та графічна інтерпретація
статистичної інформації виконувалася за допо-
могою програмних продуктів Microsoft Excel і
Deductor Studio Academic 5.3, за допомогою яких
здійснювалися теоретичні узагальнення.

Результати досліджень та їх аналіз. У
чинному законодавстві України поняття «кластер»
досі ще не знайшло свого відображення, хоча в
підготовлених проектах стратегій розвитку регіонів
та окремих сфер діяльності в національному
масштабі це поняття вже позиціонується. У проекті
Концепції створення кластерів в Україні  визначено
чотири види кластерів, зокрема і туристичний
кластер [5], а в проекті Концепції Національної
стратегії формування та розвитку транскордонних
кластерів наголошено на пріоритетності форму-
вання транскордонних туристичних кластерів [6].

Туристичний кластер (від англ. cluster – гроно,
блок або скупчення людей чи предметів) тракту-
ється як система інтенсивної виробничо-техно-
логічної та інформаційної взаємодії туристичних
підприємств, постачальників базових та додатко-
вих послуг із метою створення спільного туристич-
ного продукту. Мета створення кластера полягає
у забезпеченні економічного розвитку та під-
вищенні конкурентоспроможності продукції або
послуг його учасників на ринках. Кластер туризму
утворюється навколо так званого «стрижневого»
бізнесу», яким займаються туристичні фірми, що
створюють туристичний продукт. Але при цьому
вони залучають послуги інших видів бізнесу:
готельного і ресторанного, перевезень, торгівлі,
розважального та інших. Підприємства всіх цих
видів бізнесу утворюють кластер туризму.

При розробці стратегії організації та діяльності
туристичного кластеру в регіоні беруться до уваги
окремі показники розвитку туристичної галузі, які
формують основну кількісно-якісну характеристи-
ку привабливості території для туристів. Оцінюючи
перспективи створення туристичного (-их)
кластеру (-ів) в Чернівецькій області, нами була
застосована відповідна система показників (див.
табл. 1) розвитку та діяльності туристичних
підприємств, потенціал природних, суспільних,
історичних рекреаційно-туристичних ресурсів,
туристичної інфраструктури за статистичними
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даними 2013р., літературними інформаційними
джерелами та власними дослідженнями.

Зазначені в таблиці 12 основних кваліфіка-
ційних показників [6] різнопланової спеціалізації
туристичної діяльності та ресурсів у області було
опрацьовано програмою Deductor Studio Academic
5.3, яка дала змогу на їх основі згрупувати
адміністративні райони Чернівецької області в
самоорганізовані карти Кохонена та спрогнозувати
модель перспективного розвитку туристичних
кластерних одиниць нижчого територіального рівня
(див. рис. 1).

Таким чином, найважливіші показники
розвитку туристичного бізнесу Чернівецької
області, які визначають туристичну спеціалізацію
кожного адміністративного району, після опрацю-
вання програмою згрупувалися в три окремі
кластери різної стадії сформованості. За опрацьо-
ваними результатами дослідження вони розташо-
вуються в певній послідовності.

Кельменецько-Нововселицький туристич-
ний кластер об’єднує відповідні  два адміні-
стративні райони. Він спеціалізується на оздоров-
ленні незначної кількості осіб (923 ос.) в різних
засобах розміщення  обох районів і відправленні
туристів до інших країн та регіонів (у 2013 році в
районі було продано 2136 туристичних путівок і
надано послуги такій же кількості туристів) із
Новоселицького району. Остання характеристика
за першою картою більше підпадає до об’єднання
у співпраці з Буковинським туристичним клас-
тером, про який мова йтиме нижче.

Таблиця 1
Окремі показники розвитку туризму в Чернівецькій області [2, 7, 8]
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№ з/п Показник 

м.
 Ч

ер
ні

вц
і 

В
иж

ни
ць

ки
й 

Ге
рц

аї
вс

ьк
ий

 

Гл
иб

оц
ьк

ий
 

За
ст

ав
ні

вс
ьк

ий
 

К
ел

ьм
ен

ец
ьк

ий
 

К
іц

ма
нс

ьк
ий

 

Н
ов

ос
ел

иц
ьк

ий
 

П
ут

ил
ьс

ьк
ий

 

С
ок

ир
ян

сь
ки

й 

С
то

ро
ж

ин
ец

ьк
ий

 

Х
от

ин
сь

ки
й 

1. Суб’єкти туристичної діяльності, 
один. 

113 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 

2. Кількість туристів, ос. 16304 0 0 0 0 0 87 2136 0 0 0 51 
3. Кількість садиб, один. 0 12 0 1 5 1 10 3 18 2 4 10 

4. Кількість готелів і засобів 
розміщення, один. 

34 9 1 6 0 2 11 4 6 3 4 3 

5. Заклади культури, один. 53 88 77 79 94 69 83 79 57 50 109 71 
6. Лікувально-оздоровчі заклади, один. 2 9 0 4 6 4 7 9 9 4 6 4 
7. 

Загальна кількість осіб (в т.ч. дітей), 
які оздоровились, у різних засобах 
розміщення, ос. 

831 2077 0 255 404 202 655 721 621 315 406 298 

8. Дитячі літні заклади для 
оздоровлення, один. 

45 76 31 42 55 28 40 42 22 28 58 40 

9. Кількість ринків та роздрібних 
торговельних підприємств, один. 

496 53 13 51 15 27 52 63 13 32 62 52 

10. Ресторанне господарство, один. 107 2 3 56 36 6 46 4 2 3 6 13 
11. Природно-заповідний фонд 

(об’єктів)  
2 8 8 8 37 7 8 8 28 7 20 17 

12. Історико-культурні об’єкти 43 14 17 10 7 4 13 3 11 8 9 9 

 
Все ж вказані риси туристичної спеціалізації

даного кластеру не можуть вважатися його
основними й сильними сторонами в області, а
швидше навпаки. Змодельоване виділення вказаної
території до окремого кластеру базується на його
тяжінні до менших за середні значення в області
показників розвитку туристичного бізнесу та
інфраструктури. Тут спостерігаються слабкі
позиції за кількістю суб’єктів туристичної
діяльності (3 суб’єкти), з малою кількість садиб –
6, низькою забезпеченістю готелями та іншими
засобами розміщення (7 об’єктів), наявністю
незначної кількості ринків та підприємств роздріб-
ної торгівлі (90 один.), низьким рівнем забезпе-
чення ресурсами природно-заповідного фонду (15
об’єктів) та історико-культурної спадщини (7
об’єктів). Виділений кластер зовсім не спеціалізу-
ється на обслуговуванні приїжджих туристів та
екскурсантів.

Чернівецький туристичний кластер фор-
мує місто Чернівці як окрема адміністративна
одиниця. Аналізовані показники розвитку туризму
тут більше тяжіють до середніх значень в області,
що дає підстави виділити обласний центр до
окремого кластеру. Вищими за середні значення
в ньому є лише кількість суб’єктів туристичної
діяльності – 115 одиниць, і відповідно 16304
обслугованих туристів, 97,2% з яких це ті, що
виїжджали за межі області чи країни.

Ядром так званого Буковинського туристич-
ного кластеру (Вижницький, Герцаївський,
Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський,
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Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та
Хотинський райони) є 6 адміністративних районів
історичної Буковини. З-поміж множини даних
розвитку туризму тут переважають вищі за
середні в області показники, основними з яких є
62 садиби зеленого туризму, 43 готелі та інші
засоби розміщення, 167 суб’єктів ресторанного
господарства, 392 дитячі заклади оздоровлення,
141 об’єкт природно-заповідного фонду, 98 об’єктів
історико-культурної спадщини. При цьому галузями
кластерної співпраці можуть бути сільський
туризм, рекреаційне господарство дитячого та
дорослого оздоровлення, розгалужена мережа
готельних закладів та використання об’єктів
природно-заповідного фонду з метою інтенсифікації
та концентрації тут розвитку якісних спеціалізо-
ваних туристичних послуг. Разом із тим, проблем-
ним питанням цього кластеру є територіальна
віддаленість від нього Сокирянського району. Він,
маючи непогані передумови до співпраці, терито-
ріально «переривається» Кельменецько-Ново-
вселицьким туристичним кластером, в якого нині
доволі слабкі перспективи до розвитку та
об’єднання в одне ціле з Буковинським кластером.

 Окремо варто зазначити, що методика
розрахунків і формування деяких статистичних
відомостей із розвитку туризму не витримує жодної
критики. До прикладу варто згадати проблему
коректного розрахунку кількості обслуговуваних
прибулих туристів, яка значно хибить у вітчизняній
статистиці [4]. Тому цілком очевидно, що після
доведення до об’єктивності лише цих даних, модель
перспектив формування та прогнозованості
функціонування туристичних кластерів у Чер-
нівецькій області може зазнати певних змін.

Висновки. Нинішні умови розвитку туризму
в Чернівецькій області як економічного явища

Рис. 1. Самоорганізовані карти туристичної спеціалізації (кластеризації) Чернівецької області за Кохоненом

створюють передумови для перспективного
розвитку щонайменше двох кластерних об’єднань
окремо в межах м. Чернівці та іншої території
області (так званий Буковинський туристичний
кластер), за винятком Новоселицького та Кель-
менецького адміністративних районів із найнижчим
туристичним потенціалом. Останні два райони
створюють своєрідну розмежувальну смугу між
територією Сокирянського району та основною
частиною Буковинського туристичного кластеру
з найкращими умовами розвитку й кооперації в
туризмі. При цьому Сокирянський район наділений
такими ж потенційними можливостями для
туристичної співпраці, як і туристичний бізнес в
рамках основної частини Буковинського кластеру.

Перспективи подальших наукових пошуків у
даному напрямі лежать у площині наукових і
практичних розробок нових форм і методів
господарювання в галузі туризму, які дадуть якісно
інший поштовх у потенційному розвитку туристич-
них кластерів в області. Зокрема, для Новоселиць-
кого та Кельменецького адміністративних районів
актуальною є проблема розвитку готельної мережі,
сільського зеленого туризму та прийому туристів,
в т.ч. із сусідньої Молдови. Для Сокирянського
району, який є своєрідним ексклавом Буковин-
ського туристичного кластеру, оптимізаційними
кроками поліпшення стану туристичного бізнесу
є налагодження співпраці з транскордонного
туристичного співробітництва з Молдовою,
суміжними районами сусідніх областей і в рамках
основного ареалу туристичного кластеру в західній
частині Чернівецької області.
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Гищук Р. Особенности формирования туристического кластера Черновицкой области в сегодняшних условиях.
Рассматриваются вопросы теоретического обоснования потенциальных перспектив формирования и
функционирования туристических кластеров в нынешних условиях развития туризма Черновицкой области. С
помощью программного обеспечения Deductor Studio Academic 5.3 проведена оценка и анализ специализации
туристических кластеров области в региональном аспекте. Предложено ряд шагов по оптимизации региональной
сети туристических кластеров Черновицкой области в пределах административных районов.
Ключевые слова: кластер, туристический кластер, кластерные технологии в туризме, факторы и предпосылки
создания кластеров, кластерный анализ.

Hyshchuk R. Peculiarities of formation of Chernivtsi regional tourism cluster under  current conditions. The article
considers the questions of theoretical study of potential prospects for the formation and operation of tourism clusters in
Chernivtsi region in the present state of tourism development within it. The author has fulfilled software-based Deductor
Studio Academic 5.3 assessment and analysis of regional tourist clusters’ specialization based on proposal of optimization
of Chernivtsi regional tourist cluster network.
Key words: cluster, tourism cluster, cluster technologies in tourism, factors and preconditions of a cluster formation, cluster
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УДК 338.48–6327–57–522

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ
ХРИСТИЯНСЬКИХ САКРАЛЬНИХ МІСЦЬ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Городиський Ю.Я.
Львівський національний університет імені Івана Франка

Здійснено ретроспективний аналіз формування і розвитку мережі сакральних місць у Львівській області. Розроблено
класифікацію об’єктів паломництва за часом виникнення (першою згадкою, народним переказом, першим чудодійним
дійством). Виокремлено групи сакральних місць, кожна з яких відповідає конкретному історичному періоду. Наведено
коротку характеристику найголовніших релігійно-сакральних об’єктів.
Ключові слова: паломництво, сакральна географія, мощі святих і блаженних, чудотворні ікони, святі цілющі джерела.

Актуальність проблеми. Львівська об-
ласть належить до областей України з найвищим
рівнем релігійності населення. На території області
розташована велика кількість християнських
храмів різних конфесій. Релігійне життя упродовж
століть формувалося під впливом економічних,
культурних і демографічних процесів. У області є
багато паломницьких об’єктів,що мають особливе
значення для християн. Левова частка давніх
об’єктів втрачена через нешанобливе ставлення
або знищена загарбницькими режимами. Ретро-
спективний аналіз християнських паломницьких
місць у Львівській області є актуальним, адже
більша частина населення регіону сповідує
християнство і бере участь у паломницькому русі.

Аналізостанніх досліджень і публікацій.
Вивченню питань сакральної географії та палом-
ництва туризму присвячено публікації українських
науковцівО. Шабля [9], С. Павлова [5], К. Мезен-
цева, О. Любіцевої [4], Л. Шевчук [10], А. Ко-
вальчук [2], І. Ровенчак [8]та ін. Інформацію про
паломницьку діяльність можна отримати на сайтах
релігійних конфесій, а також туристичних фірм.
Чимало інформації надає патріарший паломницький
центр Української Греко-Католицької Церкви, який
займається створенням бази даних сакральних
об’єктів УГКЦ [3], а також виданням професійних
карт відпустових місць УГКЦ, путівників цієї
тематики. Створені інтернет-сайти релігійно-
паломницької тематики, зокрема, “Патріарший
паломницький центр УГКЦ” [7], “Святині, що
містяться в храмах Львівської єпархії УПЦ” [6].
Крім цього, є доволі багато публікацій із релігійно-
паломницького туризму, в яких наводиться
характеристикаконкретнихмісць паломництва.

Мета дослідження. Головна мета дослід-
ження – ретроспективний аналіз формування
мережі паломницьких об’єктів на території
Львівської області.

Виклад основного матеріалу. Активний
розвиток географії релігій в Україні у період після
проголошення незалежності відкрив для науковців-
географів багато нових тем для дослідження.

Однією з них є проблематика паломництва, яку
вивчаєтакож і географія туризму. Різнобічне
дослідження паломницьких місць дасть змогу
запропонувати нові паломницькі тури, виявити
економічні, екологічні, соціальні проблеми, що
виникають із розвитком цього виду туризму.

Паломництво є одним з найдавніших видів
подорожей. Від найдавніших часів люди вшанову-
вали місця, пов’язані з об’явленням Бога, Його
особливою присутністю, важливими подіями
священної історії, життям видатних людей, їх
смертю чи місцями поховання. Часто такі місця
асоціюються з літургійними богослужіннями,
природними феноменами чи творами мистецтва,
наділеними чудодійною силою (цілющі джерела чи
купелі, могили з мощами святих, ікони).

Християнство, порівняно з іншими моно-
теїстичними релігіями, вносить радикальну
новизну в розуміння святих місць. На відміну від
старозавітної віри Ізраїлю та ісламу, християнство
не сповідує заповідей про обов’язковість палом-
ництва до святих місць. Християнство за своєю
суттю є історичною релігією, вчення якого полягає
не в ідеях та принципах, а в реальних подіях життя
і смерті Господа та Його послідовників (апостолів,
мучеників і подвижників). Святі місця і предмети
(ікони, мощі та реліквії), які вшановують християни,
пов’язані з церковною пам’яттю про Христа і
святих, любов’ю до них і до всього, що дотичне
до їхнього земного життя на.

Масштабне відродження святих місць та їх
ушанування розпочалося в ІV ст., коли по
декількох віках гонінь християнство стало не
тільки дозволеною, а й офіційною державною
релігією, і римський імператор-християнин
Костянтин Великий почав відроджувати Єру-
салим. У Єрусалимі були збудовані храми Гробу
Господнього, Воскресіння та Вознесіння Христо-
вого, Чесного Хреста Господнього, у Вифлеємі –
церква Різдва Христового [6].Упродовж наступних
століть у різноманітних частинах християнського
світу з’явилися тисячі паломницьких місць,
світового, регіонального, національного значення.
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Паломницька діяльність у Львівській області
має багате минуле і залишається протягом століть
основним різновидом подорожей. На території
області розташовано 67 релігійно-паломницьких
місць, кожне з яких має свою історію та значення.
За часом виникнення (першою згадкою, народним
переказом, першим чудодійним дійством)  вони
поділяються на п’ять груп; кожна з них відповідає
конкретному історичному періоду (див. таблицю і
рисунок).

До першої групи належить м. Самбір, де
вцеркві Різдва Пречистої Діви Марії зберігається
чудотворна ікона Богородиці, написана, за
переказами, євангелістом Лукою на кипарисовій
дошці. Самбірська чудотворна ікона – один із
найстаріших об’єктів паломництва в області.
Дослідники відносять її до найдавніших українських
ікон, що походять із XII–XIII ст. Її привезли до
Самбора двоє грецьких купців на початку XVII
ст. За релігійними джерелами,15 вересня 1727 р.
сталося перше чудо – ікона плакала. 17 жовтня
1727 р. на іконі знову з’явилися сльози на очах
Богородиці. Спеціальна церковна комісія визнала
плач Богородиці на іконі надприродним явищем, а
ікону – чудотворною. Тоді стали відомими випадки
зцілення людей, які молилися перед іконою. 22
грудня 1727 р. Самбірську ікону проголошено
чудотворною.

Восени 1996 р. ікону передали на реставрацію
до Львова. Після реставрації ікона побувала у
львівських та дрогобицьких храмах, а 23 лютого
1997 р. повернулась до Самбора. 3 грудня (з
можливим перенесенням на неділю) визначено як
день пошанування самбірської чудотворної ікони
Пресвятої Богородиці, а 15 лютого – днем її
віднайдення.

Друга група об’єктів існувала ще за часів
татарських нападів на українську землю. Під час
таких  нападів люди тікали в ліси, шукаючи
порятунку, молились перед іконами, і з чистою
вірою та щирими молитвами на порятунок
відбувалися чуда.

Окрасою і найбільш цінністю в регіоні є
Жидачівська чудотворна ікона в церкві Вос-
кресіння Господнього. Ікона Пресвятої Богородиці
“Жидачівська Оранта” написана 1406 р. монахом
Веніаміном і передана до Жидачівського василіян-
ського монастиря. Про дату написання ікони та її
автора сповіщає напис на звороті: “Образ цей
Воплочення Пречистої Присно Діви Марії нама-
льований і відданий до монастиря Жидачівського
року Божого 1406 Ієромонах Веніамін”. Ікона є
унікальною пам’яткою середньовічного україн-
ського малярства. Богородиця зображена на
повний зріст у строго фронтальній позі з піднятими

руками, як у Софії Київській. У складках мафорія
(плаща) на грудях Богородиці погрудне зобра-
ження дитяти Христа-спасителя, який лівою рукою
підтримує сувій, а правою благословляє. Перші
згадки про чудотворність ікони оприлюднив учений
А. С. Петрушевич у своїй праці “Сводная
Галицько-Руська літопись”. Хроніка чудес
Жидачівської чудотворної ікони Пресвятої
Богородиці велася з 1750 р. [6].

Ще одна реліквія, історія якої пов’язана із
середньовіччям, – Сокальська чудотворна ікона.
На початку 1392 р. під час чергового турецько-
татарського нападу церква Благовіщення Пречис-
тої Діви в Сокалі згоріла, але ікона Пресвятої
Богородиці залишилася неушкодженою. Згідно з
легендою, придворний художник короля Влади-
слава ІІ Ягайла Яків Венжик десь близько 1392 р.
написав для української церкви в Сокалі ікону,
подібну на Матір Божу Ченстоховську, на знак
подяки за повернення зору. У 1951 р. бернардинці
забрали ікону Богородиці до свого монастиря в
Кракові, а 19 грудня 2002 р. урочисто перевезли її
до костелу святого Станіслава Кости в Грубешові
(Польща), помістившивсанктурії Матері Божої
Сокальської Потішення. У Сокалі зберігається
копія, яку написав 8 вересня 1843 р. художник
Машковський.

До інших сакральних об’єктів відносять святі
цілющі джерела, які мають давню історію. Вони
розташовані в лісі неподалік від населених пунктів.
На цих місцях неодноразово являлася Богородиця
сільським мешканцям. Згідно зі свідченнями, вода
має властивість не псуватися і дивним чином
оздоровлює. Над джерелами встановлено фігурки
Матері Божої і зведенокам’яні каплиці. Кожного
року до цих сакральних місць прямують тисячі
людей, прагнучиоздоровитися від недуг.

До третьої групи належать об’єкти, які
пов’язуються з  переходом від середньовіччя до
раннього нового часу, коли формувалися мате-
ріальні і духовні надбання людства, інтенсивно
розвивалися  наука, освіта, література, мистецтво,
мораль і релігійна сфера.

Саме в цей період релігійне життя україн-
ського народу відроджувалося. Виникали мона-
стирі, лаври, чернечі установи, релігійні об’єкти,
зокрема, у Львівській області – Крехівський
монастир святого Миколая отців-василіян –
монастир ЧСВВ УГКЦ в с. Крехів. Заснований
1612 р. монастирський ансамбль – пам’ятка
архітектури національного значення XV–XVII ст.
Засновниками Крехівського монастиря вважають
ченців Києво-Печерської лаври Йова та Силь-
вестра, які в 1590-х роках поселились у вирубаній
в скелі печері за 12 км від м. Жовква. З часом
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Таблиця

Класифікація місць паломництва у Львівській області за часом

X–XII ст. XIIІ–XV ст. XV–XVIII ст. XІХ–XX ст. Не з’ясовано 

м. Самбір м. Жидачів 
м. Сокаль 
с. Биличі 
с. Тишковичі 
с. Урич 
 
 

м. Глиняни 
м. Жовква 
м. Львів  
м. Рудки 
м. Стрий 
м. Червоноград 
м. Яворів 
смт. Гніздичів 
смт. Підкамінь 
с. Борусів 
с. Заглина 
с. Крехів 
с. Лісок 
с. Махнівці 
с. Нестаничі 
с. Підгірці 
с. Раковець 
с. Тартаків 
с. Туринка 
с. Тучне 
с. Улівок 
с. Унів 
 

м. Борислав 
м. Броди 
м. Городок 
м. Дрогобич 
м. Кам’янка-Бузька 
м. Львів  
м. Мостиська 
м. Рава-Руська 
м. Радехів 
м. Турка 
м. Ходорів 
смт. Поморяни 
с. Баня-Лисовицька 
с. Бориничі 
с. Боянець 
с. Вербляни 
с. Вербиця 
с. Воля-
Довголуцька 
с. Дроговиж 
с. Грушів 
с. Губичі 
с. Жужеляни 
с. Корсів 
с. Криве 
с. Крисовичі 
с. Маркопіль 
с. Махнівці 
с. Плугів 
с. Сопошин 
с. Синьковичі 
с. Страдч 
с. Чишки 
с. Шандровець 
 

с. Межиброди 
с. Острівчик-
Пильний 
с. Старе Село 
 

 
ченців побільшало. За підтримки магната Станісла-
ва Жолкевського вони збудували неподалік від
печери церкву святих Петра і Павла, пізніше церкву
Преображення і Троїцьку церкву. З 1660-х років за
підтримки короля Міхала (Михала) Вишневецького
монастир був оточений фортечними мурами, які
замикали чотири високі вежі. За його мурами від
нападів татар не раз рятувалось багато людей. Під
час облоги 1672 р. монастир захищав молодий Іван
Мазепа. У 1721 р. Крехівський монастир став
греко-католицьким. З цього часу ще більше
посилюється його релігійне значення. Замість
дерев’яної постала мурована будівля. Монастир
славився своїми чудотворними іконами, яких у
Крехові було чотири: три ікони Богородиці (одна з
Верхрати) та ікона святого Миколая Великого [11].

Верхратську чудотворну ікону Богородиці зі
скасуванням василіянського монастиря у Верхраті
1808 р. перенесено до монастиря отців-василіян у
Крехові. Тут продовжували здійснюватися чуда.
Після закриття монастиря в Крехові чудотворну

ікону вдалося перенести до храму святої Пара-
скеви П’ятниці у Львові. З виходом із підпілля
Української Греко-Католицької Церкви 19 травня
1991 р. Крехівську (Верхратську) чудотворну ікону
Пресвятої Богородиці повернуто до Крехова.

Ще однією релігійно-паломницькою пам’ят-
кою державного значення є Свято-Успенська
Унівська лавра Студійського уставу – один із
найдавніших монастирських комплексів України,
центральна обитель Галицької єпархії впродовж
XIV–XVIII ст., осередок чернечого життя монахів
Студійського уставу, унікальний архітектурний
ансамбль, розташований у с. Унів Перемишлян-
ського району.

Перша письмова згадка є в привілеї короля
Владислава ІІ Яґайла 1395 р. Засновником
монастиря вважають лицаря Олександра Ванька
Лагодовського зіс. Лагодів, який зцілився водою з
місцевого джерела (уві сні йому вказала на місце
джерела Богородиця). Він збудував дерев’яний
храм і монастир (пізніше зруйновані татарами).
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Монастир зведено, ймовірно, в XV ст. У 1542 р.
він став архімандрією. Перший архімандрит –
Анастасій Радиловський, потім – Гедеон та Ісая
Балабани. Із 1668 p. архімандритом був Варлаам
Шептицький, який перейшов на унію у 1681 р. За
нього споруджено високий земляний вал із ровом
довкола монастиря [1].

У 1913 р. митрополит Андрей Шептицький
передав Унівську обитель монахам Студійського
уставу і невдовзі надав їй статус лаври. У 1950 р.
лавру закрили, розмістивши там психіатричну
лікарню. Розписи в храмі були забілені, посеред
храму влаштовували багаття, на яких спалювали
церковні та богослужбові книги. До наших днів не
дійшов оригінал Унівської чудотворної ікони. Вже
за часів митрополита Михаїла Левицького вона
була значно пошкоджена, тому виготовили копію
на полотні, яку помістили на оригіналі, оздобивши
окладом. Ще одна копія ікони Богородиці до 1939
р. була в монастирській каплиці. Обидні святині
втрачено після закриття Унівської лаври радян-
ською владою.

У 2008 р. Блаженнійший Любомир Гузар
надав Свято-Успенській Унівській лаврі статус
ставропігійського монастиря. Сьогодні Свято-
Успенська Унівська лавра є одним із найбільших
паломницьких центрів Західної України. Почина-
ючи з 1994 р., кожного травня до Унева йде
дводенна молодіжна проща, організована студент-
ським товариством “Обнова”, Мальтійською
службою допомоги і монастирем студитів.

До періоду кінця XV ст. відносимо й два
монастирських комплекси: монастир Благовіщення
Пречистої Діви Марії в с. Підгірці та монастир
Походження древа Хреста Господнього в смт.
Підкамінь Бродівського району. Вперше в
історичних документах монастирі згадуються в
XІV ст. Монастир у Підкамені неодноразово
спустошували татари. В 1612 р. розпочались
будівельні роботи в храмі та монастирі. Цього ж
року ченці принесли зі собою образ Божої Матері
з Дитям. Щороку до монастиря прибувають тисячі
паломників, щоб ушанувати чудотворне Розп’яття
(XVII ст.), дивом урятоване від спалення в
страшні роки переслідувань, копію Підкамінської
чудотворної ікони (оригінал був вивезений до
Вроцлава, Польща) та празничну ікону “Не ридай
мене, Мати”.

На зламі історичних епох, при переході від
раннього нового часу до нового часу та  новітнього
(сьогодення) надзвичайно гостро постало питання
про роль церкви та релігії. Адже на території
Львівської області, як і в Україні загалом
атеїстична радянська влада забороняла будь-яку
релігійну діяльність. Незважаючи на гоніння на

релігійні організації, кількість релігійно-палом-
ницьких об’єктів зростала.У XVIII–XX ст. частка
виникнення паломницьких місць, дезберігаються
об’єкти паломництва, збільшилась.

Серед найвідоміших паломницьких місць цього
періоду виокремлюється Страдецька гора поблизу
с. Страдч Яворівського району. Початки христи-
янства на цій території сягають XI ст. Приблизно
тоді прибули монахи, вирубали в кам’яному пагорбі
монастирську церковцю з кам’яним престолом. Цей
монастир проіснував недовго, до 1242 р. Поверта-
ючись із військового походу, татари підпалили
обитель і винищили людей, які тут переховувались.
За народними переказами, тоді тут уперше
об’явилася Богородиця.

Великою святинею на Страдецькій горі є
парафіяльна церква Успіння Пресвятої Богородиці,
збудована 1795 р. на місці колишньої дерев’яної
церкви поч. XV ст. Церква має велику духовну і
мистецьку цінність, бо в ній зберігаються копія
чудотворної ікони Матері Божої Нерушимої Стіни
(написана після Другої світової війни (оригінал,що
сягає ще княжих часів, зник під час або відразу
після війни), запрестольна ікона Успіння Пресвятої
Богородиці (ймовірно XVIII ст.) та дві ікони
намісного ряду іконостаса – Ісуса Христа з
відкритим серцем та Матері Божої Неустанної
Помочі [6].

Серед численних чудотворних місць на
території області – с. Корсів.  Найбільшим
скарбом села є чудотворна ікона Матері Божої,
яку в часи переслідування Святої Унії царським
режимом принесли з Почаєва у 1831 р. Серед 50
офіційно зареєстрованих у книзі-літописі най-
важливіших чуд найбільшу увагу приділено події
1831 р., коли в краї лютувала епідемія холери.
Підтвердженням чудесних зцілень того часу від
недуги стало вилите зі золота серце з датою “1832
р.”, яке лежало на оксамитовому покривалі під
іконою. Поряд було ще понад 70 срібних і золотих
дарів – свідчень інших оздоровлень. Ці дари зникли
під час переходу церкви в лоно УГКЦ в 1991р.

Грушівську чудотворну ікону Пресвятої Бого-
родиці написав іконописець Стефан Чаповський у
1806 р. Спочатку її помістили на вербі, в дуплі якої
чудесним чином з’явилося цілюще джерело. Щоб
не допустити великого скупчення народу біля
джерела місцеві урядовці надумали зруйнувати
святиню і зневажити ікону. Але місцеві мешканці та
прочани перенесли ікону до сільської церкви в с.
Грушів. Згодом вербу зрубали, джерело осквернили.
Лютування в краї у 1855 р. епідемії холери змусило
людей звернутися до Небесної Заступниці.

18 березня 1959 р. церква була закрита, але
прочани молилися до Грушівської чудотворної ікони
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навіть перед зачиненими дверми. 26 квітня 1987
р. 12-річній дівчинці на балконі зачиненої церкви
об’явилася Пресвята Богородиця. З цього часу
Грушів знову набув слави відомого відпустового
місця.

Монастир святого Юра, що в Червонограді,
славиться чудотворною іконою, яку 1765 р.
подарував василіянській чернечій обителі в
Кристинополі український шляхтич Станіслав
Садовський. 26 січня 1771 р. на підставі рішення
духовної комісії владика Максиміліан Рило своєю
грамотою проголосив Кристинопільську ікону
Пресвятої Богородиці чудотворною.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. слава про
Кристинопільську чудотворну ікону Божої Матері
полинула далеко за межі області. Визнаючи цей
факт і підтверджуючи чудотворну вагомість
образа Пресвятої Богородиці, у 1902 р. Папа
Римський Лев ХIII надав василіянському храму
Святого Юра відпусти на Богородичні свята, а
також на свято святого Онуфрія. Відпусти у
Кристинопільському монастирі були величаві й
багатолюдні. В червні 1947 р., з приходом
комуністичного режиму, василіянська чернеча
обитель перестала функціонувати. 17 червня 1947
р. останніми залишили спорожнілий монастир о.
Арсен Кулибаба, брат Якинт Пилип та брат
Веніамин.  Вони переїхали до Варшави, і таємно

Рис. 1. Виникнення паломницьких місць
 у Львівській області

вивезли святиню – чудотворну ікону Божої Матері.
Спочатку ікона перебувала в каплиці дому сестер-
служебниць, пізніше – в каплиці отців-василіан. Від
того часу аж до 1994 р. ікона зберігалася в церкві
Успіння Богородиці у Варшаві.

Серед визначних паломницьких місць вио-
кремимо храм Різдва Пресвятої Богородиці в с.
Воля-Довголуцька (Стрийського району) та храм
Успіння Пресвятої Богородиці в с. Дроговиж
(Миколаївського району). Історія цієї чудотворної
ікони сягає корінням XVIII ст. Двоє мешканців
Волі-Довголуцької, в’їжджаючи до села, побачили
видіння – Божу Матір з дитятком на руках у
великому сяйві. Місцевий священик порадив їм
звернутися до маляра, і так була написана ікона,
яку урочисто помістили в храмі. За посеред-
ництвом ікони стали відбуватися чуда.

Чудотворна ікона Матері Божої з Дроговижа
дослідники датують XV–XVI ст. Вона є пам’яткою
західноукраїнського іконопису, “твором високого
письма”. Перші документальні відомості про ікону
сягають 1834 р. Ікона була коронована, зодягнена
в шати, однак коли відбулося визнання її чудо-
творною, час коронації і на які свята були надані
відпусти – невідомо. На зворотному боці ікони
напис: “Сей образ визнаний знатоками старовини
в 1901 р. на 600 літ давности”. Проте сучасні
мистецтвознавці датують ікону XV–XVI ст. У
2005–2006 рр. ікона відреставрована.

До останньої групи об’єктів належать місця,
історичну дату яких не з’ясовано. Це місця,
пов’язані з чудодійною водою, тобто цілющими
властивостями води. До таких джерел відносимо
cвяте цілюще джерело в с. Острівчик-Пильний
Буського району, cвяте джерело архистратига
Михаїла в Старому Селі Жовківського району та
cвяте цілюще джерело Пресвятої Богородиці в с.
МежибродиСколівського району.

Висновки. Львівська область є регіоном
України, де впродовж сторіч активно розвивався
християнський паломницьких рух. Найдавніші
місця паломництва в регіоні з’явились у період
Київської Русі. Вони пов’язані з найдавнішими
поселенськими ареалами. У великій кількості
паломницькі об’єкти почали з’являтися з XV ст.
Ймовірно, це зумовлено зростанням мережі
поселень, збільшенням кількості населення і
відповідно активізацією релігійного життя.
Найбільше сакральних місць, близько половини,
виникло порівняно недавно, у ХІХ–ХХ ст.
Паломницькі місця розміщені по території області
більш-менш рівномірно. Лише, у південних гірських
районах і північних їх трохи менше. Це, очевидно,
пов’язано з меншою у них щільністю населення.
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Городыськый Ю.Я. Ретроспективный анализ формирования сети христианских сакральных мест во Львовской
области. Осуществлен ретроспективный анализ формирования и развития сети сакральных мест во Львовской области.
Разработана классификация объектов паломничества по времени возникновения (первое упоминание, народное
предание, первый чудодейственныйакт). Выделены группы сакральных мест, каждая из которых соответствует
конкретному историческому периоду. Приведена краткая характеристика главных религиозно-сакральных объектов.
Ключевые слова: паломничество, сакральная география, мощи святых и блаженных, чудотворные иконы, святые
целебные источники.

Gorodyskyy Y. Retrospective analysis of forming of network of Christian sacramental places in Lviv area. The retrospective
analysis of researches of forming and development of sacramental places is in process considered. Classification of objects
of pilgrimage is developed on the date of origin (by the first mention, folk translation, first miracle action). The separate
groups of sacramental places are selected each of which answers a concrete historical period. Short retrospective description
of the most important is resulted religiously sacramental objects.
With growth of amount of travelling with the purpose of visit of religious objects, religious tourism (sacramental tourism)
develops rapid rates, as one from modern directions recreation-tourist to activity.
Key words: pilgrimage, sacramental geography, earthly remains of saints and beatific, miraculous icons, sainted healthful
sources.
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА СИСТЕМА
ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА  ПІДВАЛИНА  ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНІВ  НИЗОВОГО  РІВНЯ

Дудник І., Борисюк О.
Національний авіаційний університет, м. Київ

В статті обґрунтовується доцільність дослідження суспільно-географічної системи низового рівня, під якою розуміють
взаємозв‘язану сукупність різноякісних за своєю субстанційною природою елементів (природних, демографічних,
господарських), їх властивостей та відношень, яка в результаті взаємозв‘язків утворює нову якість, що виявляється у
відносній стійкості, територіальній та функціональній цілісності, особливому вияві закономірностей її
розвитку.Розкриваються особливості складусуспільно-географічної системи низового рівня (на низовому рівні не
представлена (відсутня) значна частина елементів, притаманних вищим рівням), структури, системних зв‘язків (зв‘язки
трьох типів: “господарство - природа”, “населення - природа”, “населення -господарство”, “центр - периферія”) та
функцій (соціально-обслуговуючі, соціально-культурні, соціально-екологічні, демовідтворювальні, екістичні,
організаційно-територіальні), роль штучних системоутворюючих факторів (заходи адміністративно-територіального
устрою) і рівень територіальної впорядкованості системи низового рівня, а також аналізуються рівень суспільно-
географічного осмислення та дослідження таких утворень.
Ключові слова: суспільно-географічна система низового рівня; суспільно-географічне дослідження;системні
зв’язки;територіальна структура.

Постановка проблеми. Зорієнтованість
господарського розвитку на соціальні пріоритети;
ускладнення взаємодії технічних, природних,
соціальних, демографічних об‘єктів та необхідність
їх збалансованого розвитку в умовах цілісної
території; виникнення якісно нових завдань в
розвитку сфери послуг зумовили появу такого виду
управлінської діяльності, як управління комп-
лексним розвитком регіону. Однією з проблемних
особливостей такого виду недостатньо чітке
наукове обґрунтування регіону як об’єкту управлін-
ня. Помітний внесок в таке обґрунтування
здійснюють представники різних наук. Однак вони
не досягають належного узагальнення регіону як
синергетичної різноякісної територіальної системи.
Наукове вирішення такого завдання вбачається
великою мірою співзвучним сучасним засадничим
теоретико-методологічним положенням суспільної
географії. При цьому варто зауважити, що регіони
низового рівня переважно залишаються поза
увагою представників більшості наук.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
В географічній літературі низовий рівень не
одержав поки ще належного відображення.
Переважна більшість суспільно-географічних
досліджень обмежується “знизу” локальним
рівнем, до якого без належної аргументації
відносять всі таксони внутріобласного рівня і
нижче. Є підстави стверджувати, що використання
існуючої ієрархії територіальних одиниць (держав-
ний - регіональний - локальний рівень) є однією з
причин того, що з поля  зору  дослідників випали
системи найнижчих рівнів, які за територіальними
масштабами відповідають низовому адміні-
стративному району або є його складовими. До

останнього часу навіть територіальні утворення
локального рівня майже не досліджувались як
самостійні суспільно-географічні об`єкти. Вони
хіба що розглядались як елементи в контексті
дослідження об`єктів вищих територіальних рангів
(областей, економічних районів, держави).
Порівняльно недавно з`явились монографічні
дослідження, які присвячені різним аспектам
суспільного життя на даному територіальному
рівні. Одними з перших вийшли роботи практичних
управлінців, суспільствознавців, економістів
(Е.Д. Аграновський,В.І. Музичкін, М.Г. Василів,
Л.М. Мушкетик, М.І. Долішній, М.Ф. Тимчук).
Роботи географів з`явились спочатку у вигляді
наукових статей (В.В. Гарабцов, І.М. Дудник,
С.С. Мохначук, М.Д. Пістун), в яких аналізувались
окремі аспекти розвитку низових адміністративних
районів. Монографічному суспільно-географічному
дослідженню низових районів присвячені роботи
І.М. Дудника; В.Я. Лузана, М.Д. Пістуна, Н.І. Про-
вотар; І.М. Дудника, Т.В. Панасенко;  пізніше –
К.В. Мезенцева.

Виділення невирішених раніше частин
проблеми. Одним з найвідповідальніших, проте
далеко недостатньо вирішених в цьому плані
методологічних завдань є обґрунтування якісної
визначеності (об‘єктивності існування) та терито-
ріальних масштабів низових систем. В процесі
попередньої делімітації об‘єктів дослідження до
даного рівня були віднесені території низових
адміністративних районів, як найменш досліджених
об‘єктів. Аналіз існуючих, поки що небагатьох,
літературних джерел показав, що даний рівень
володіє низкою специфічних особливостей і ознак,
які формують певну якісну його завершеність та
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суттєву відмінність від утворень суміжних рівнів
– локального (зверху) та елементарного (знизу).

Мета статті. На основі суспільно-гео-
графічної методології як одного з найбільш
універсальних трактувань регіону (території)
спробуємо дати інтерпретацію сутності та
особливостей низового регіону через призму
концепції суспільно-географічної системи.

Виклад основного матеріалу дослідження.
В сучасних умовах розвитку суспільної географії
дедалі більшої прихильності вчених набуває точка
зору про те, що найбільш загальним та в той же час
змістовно визначеним об‘єктом даної науки є
суспільно-географічна система [5]. Еволюція поглядів
на об‘єкт соціально-економічної географії є, по-перше,
відображенням діалектичної єдності процесів
диференціації та інтеграції людської діяльності (в
широкому розумінні); по-друге, вона відображує
розширення, поглиблення та ускладнення тео-
ретичних уявлень про об‘єкт та предмет даної науки
у відповідності із соціальним замовленням.

Послідовну зміну (впродовж відповідних
періодів розвитку економічної географії) таких
категорій як “виробничо-територіальний комп-
лекс”, “територіально-виробничий комплекс”,
“економіко-географічна система”, “територіальна
соціально-економічна система”, “суспільно-
територіальна система (комплекс)” можна
розглядати як ілюстрацію еволюції уявлень про
об`єкт цієї науки. Виходячи з оцінки сучасного рівня
розвитку теорії економічної і соціальної географії,
фактичних та потенційних можливостей застосу-
вання результатів її досліджень, а також зі змісту
процесів територіальної диференціації та інтеграції
життєдіяльності суспільства, виявів системо- та
комплексотворенням можна стверджувати, що
найбільш загальним (інтегрованим) її об`єктом є
суспільно-географічна система. А сам термін
“економічна і соціальна географія” змістовно
трансформується в термін “суспільна географія”.

Під суспільно-географічною системою (СГС)
слід розуміти закономірний взаємозв‘язок різно-
якісних видів та об‘єктів людської діяльності в
умовах цілісної території, що функціонально
зорієнтовані на забезпечення потреб конкретної
спільності людей. В найбільш загальному вигляді
суспільно-географічна система являє собою
взаємозв‘язану сукупність різноякісних за своєю
субстанційною природою елементів (природних,
демографічних, господарських), їх властивостей
та відношень, яка в результаті взаємозв‘язків
утворює нову якість, що виявляється у відносній
стійкості, територіальній та функціональній
цілісності, особливому вияві закономірностей
розвитку даної цілісності. Суспільно-географічна

система зароджується та функціонує в результаті
складних процесів взаємодії територіальних
поєднань природних ресурсів, господарсько-
територіальних систем, демогеографічних систем,
які розглядаються як її субстанційні підсистеми /
компоненти/[2].

Дослідження об‘єктів низового рівня під-
твердили попереднє припущення про те, що вони
являють собою цілісні територіальні поєднання
різноякісних елементів певної складності. Тобто,
такі об‘єкти є системними утвореннями, для яких
притаманні істотні ознаки суспільно-географічних
систем. Це стосується, зокрема, таких ознак, як
якісна визначеність елементів, певний вияв
процесів диференціації та інтеграції людської
діяльності, наявність основних типів та видів
суспільно-географічних зв‘язків та відношень,
цілісність та рівень впорядкованості.

Якісна специфіка процесів суспільно-гео-
графічного системоутворення на низовому рівні
виявляється, зокрема, в кількості та різно-
манітності взаємодіючих елементів. Хоча вся
сукупність елементів даного рівня цілком узгоджу-
ється з триєдиною якістю суспільно-географічної
взаємодії (природна - демографічна - госпо-
дарська), проте внутрішній їх склад та зміст
функцій істотно відрізняються від вищих рівнів. Ці
відмінності виявляються в тому, що на низовому
рівні не представлена (відсутня) значна частина
елементів, притаманних вищим рівням. Ілюстра-
цією такого стану, наприклад, є відсутність в
матеріальному виробництві цілої низки галузей (і
навіть окремих підприємств) промисловості; в
сфері послуг - спеціалізованих підприємств
епізодичного попиту; в демогеографічній під-
системі - відсутність складних форм розселення
(системи міських поселень, великих міст, агло-
мерацій); в природній підсистемі- відсутність
багатьох компонентів природно-ресурсного
потенціалу. Така “звуженість” субстанційного
складу низової системи об`єктивно зумовлює
відсутність багатьох ланок (стадій, видів)
виробничо-географічних процесів. Внаслідок цього
сформувались специфічні риси функціонально-
компонентної структури таких систем, які
виявляються в істотному переважанні матеріаль-
ного виробництва над соціальною сферою;
сільського господарства та агропромислового
виробництва в матеріальній сфері; торгівлі, освіти
та медицини - в сфері послуг; в підвищеній питомій
вазі старших вікових груп в структурі населення;
в переважанні монокомпонентного ресурсо-
використання.

Особливості компонентного складу систем
низового рівня зумовлюють відповідну специфіку
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формування системних пропорцій в компо-
нентному та територіальному аспектах. Існуючі
пропорції (як кількісний вираз співвідношень та
зв’язків) в низових СГС істотно відрізняються від
параметрів (значень) таких пропорцій в системах
вищих рівнів. В той же час стійкість основних
системних ознак утворень низового рівня,
достатній вияв інерційності тенденцій їх розвитку,
результати аналізу літературних джерел, резуль-
тати власних досліджень автора дають підстави
для висновку про те, що в низовинах СГС
сформувались досить стійкі, типові саме для них
пропорції, які, зокрема, є відображенням специфіки
даного рівня систем.

Низові системи відрізняються особливим
набором та співвідношенням їх внутрішніх функцій.
Наявність та сила вияву певних функцій у великій
мірі залежить від особливостей компонентного
складу та своєрідності складових суспільно-
географічного процесу. На цьому рівні помітно
більшого вияву, інтенсивності та конкретно-
територіальної прив‘язаності набули демографічні,
соціально-географічні, еколого-географічні та
еколого-соціальні процеси в порівнянні з процесами
виробничо-географічного характеру, які відіграють
значно більшу роль в системах вищих рангів. Це,
однак, не означає, що зі зниженням рангу системи
буде спостерігатися відносне послаблення
виробничо-географічних процесів. Навпаки, на
рівні елементарних та первинних систем ці процеси
відіграють провідну роль. В зв‘язку з такими
особливостями можна зробити висновок, що на
низовому рівні відносно більшого розвитку набули
соціально спрямовані функції, тобто такі, що
безпосередньо пов‘язані з людиною, з забезпе-
ченням сукупності умов її життєдіяльності. До
таких внутрісистемних функцій доцільно відносити
соціально-обслуговуючі, соціально-культурні,
соціально-екологічні, демовідтворювальні, екістич-
ні, організаційно-територіальні. В той же час тут
спостерігається досить незначний вияв (а в
окремих випадках - і відсутність) певних функцій,
які притаманні системам вищого порядку. Це
стосується, зокрема гірничо-промислових,
транспортних, будівельних, природоперетворю-
ючих, наукового та навчального обслуговування,
культурно-мистецького обслуговування.

Оскільки системні зв‘язки є матеріальними
носіями функцій, то аналогічне становище
спостерігається і в наборі, співвідношенні,
спрямованості, інтенсивності та тісноті (силі)
внутрісистемних зв’язків на низовому рівні. Прояв
таких зв’язків багато в чому залежить від
внутрішнього потенціалу (потужності) елементів
системи. Мала потужність елементів низової

системи накладає відповідний відбиток на
можливості та характер їх взаємодії. Можна
стверджувати, що чим менша потужність об‘єкта,
тим менша сфера його впливу на зовнішнє
середовище, менше його “поле притягання”. Дія
цього правила відбивається на процесах взаємодії
переважної більшості елементів низової системи
- як на внутрікомпонентному, так і на між-
компонентному рівнях. Найбільшу системо-
утворюючу роль на низовому рівні відіграють
зв‘язки трьох типів: “господарство - природа”,
“населення - природа”, “населення -господарство”,
“центр - периферія”. Особливо велика системо-
утворююча роль тут належить адміністративно -
управлінським зв‘язкам, де вони знаходять якісно
сильніший вияв, ніж в системах вищих рангів.

Виробничо-технологічна незавершеність
багатьох господарсько-географічних процесів,
слабкий потенціал поля притягання більшості
об‘єктів зумовили відповідний характер диферен-
ційно-інтеграційних процесів на низовому рівні та
наклали істотний відбиток на формування
цілісності низової суспільно-географічної системи.
Рівень її власне системної цілісності, зумовленої
внутрішнім змістом елементів та зв‘язків між ними,
значно менший в порівнянні з системами вищого
рангу, де провідна роль належить матеріально-
виробничим, природно-ресурсним, еколого-
господарським зв‘язкам. В силу таких особли-
востей низові системи в цілому мають чітко
виявлений відкритий характер, а їх цілісність
виявляється, насамперед, в соціальних, соціально
- екологічних та адміністративних аспектах.

До специфічних рис низових систем відно-
ситься і своєрідний вияв їх територіальної
структури та впорядкованості. Вони мають досить
розгалужену територіальну структуру, в якій чітко
виділяються компонентно-територіальні, між-
компонентні та інтегральні підсистеми. В той же
час для такої структури властиве переважання
простих форм як в галузевому (компонентному),
так і в інтегральному аспектах. Багато елементів
територіальної структури низових систем функ–
ціонально підпорядковані структурно- галузевим
утворенням вищих рівнів. Це особливо ви-
являється у виробничій підсистемі. Ступінь
внутрісистемної інтегрованості різноякісних
елементів територіальної структури також
невисокий, що пояснюється розглянутими вище
особливостями компонентного складу та харак-
тером зв‘язків. Значна частина інтегральних
елементів є недостатньо сформованою. В цілому
можна зробити висновок про невисокий рівень
територіальної впорядкованості низових систем, в
чому спрацювали причини як об‘єктивного, так і
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суб‘єктивного характеру. Це висуває відповідні
завдання географічного осмислення даного
питання та розробки заходів регулюючого впливу.

Особливістю низових систем є надзвичайно
велика роль штучних системоутворюючих
факторів. Першопричиною формування таких
систем були заходи адміністративно-терито-
ріального устрою. Саме завдяки адміністратив-
ному встановленню меж низових районів, створен-
ню відповідних організаційно-управлінських
структур, узаконенню певного статусу даної
території було покладено початок її розвитку як
цілого, створені відповідні передумови для
змістовного системоутворення. Роль цього
фактору залишається постійно великою, вона тут
значно більша, ніж в системах локального та
регіонального рівнів. В зв‘язку з цим є підстави
стверджувати, що низові системи мають найбільш
сприятливі  передумови для самоуправління та
самоорганізації.

Висновки. З вищенаведеного можна зробити
висновок про те, що: а) типові поєднання різно-
якісних елементів (природа - населення - госпо-
дарство) на низовому рівні володіють всіма
ознаками системності і їх правомірно ідентифіку-
вати як суспільно- географічні системи; б) ці
утворення мають якісну (відмінну від інших рівнів
та типів систем) специфіку складу, структури,
зв‘язків та функцій; в) рівень їх суспільно-
географічного осмислення та дослідження як в
теоретичному, так і в практично-прикладному
відношеннях є недостатнім як з теоретико-
методологічних міркувань, так і з потреб практики
регіонального управління.
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Дудник И., Борисюк О. Общественно-географическая система как методологическая основа исследований регионов низового
уровня. В статье обосновывается целесообразность исследования общественно-географической системы низового уровня, под
которой понимают взаимосвязанною совокупность разнокачественных по своей субстанциональной природе элементов
(природных, демографических, хозяйственных), их свойств и отношений, которая в результате взаимосвязей образует новое качество,
проявляющееся в относительной устойчивости, территориальной и функциональной целостности, особом проявлении
закономерностей развития данной целостности. Раскрываются особенности их состава (на низовом уровне не представлена
(отсутствует) значительная часть элементов, присущих высшим уровням), структуры, системных связей (связи трех типов: “хозяйство
- природа”, “население - природа”, “население -хозяйство “,” центр - периферия “) и функций (социально-обслуживающие,
социально-культурные, социально-экологические, екистичные, организационно-территориальные), уровень их территориальной
упорядоченности, а также анализируется уровень их общественно-географического осмысления и исследования.
Ключевые слова: общественно-географическая система низового уровня; общественно-географическое
исследование; системныесвязи; территориальная структура.

Dudnic I., Borisyuk O. Social-Geographic system as Methodological Foundations surveyed regions grassroots. The article proves the
feasibility of the study of social and geographical system of grass-roots, which is defined as a set of interrelated different quality to its
substantial nature elements (natural, demographic, economic), their properties and relations, which as a result of the relationship forms a
newquality, which manifests itself in relative stability, territorial and functional integrity, a special manifestation of the laws of development
of integrity. The peculiarities of their composition (at the grass roots level is not present (absent) a significant part of the elements inherent
in the higher levels), structure, system connections (connections of three types: “agriculture - nature”, “population - nature”, “population
-economy” “ center - periphery “) and functions (social-service, socio-cultural, socio-environmental, main, organizational and territorial),
the irlevel of territorial ordering, as well asanalyzes the level of their social and geographical understanding and research.
Key words: social and geographical system of grass-roots; socio-geographica lstudy; system of communication; territorial structure.
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УДК 911.3

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ

Заблотовська Н.В., Бундзяк Ю.В.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Розглядаються суспільно-географічні передумови формування регіонального ринку праці Закарпатської області,
чинники, які впливають на формування ринку праці та його територіальні особливості. На снові аналізу особливостей
розвитку та функціонування Закарпатського регіонального ринку праці в його межах виділено субрегіональні та
локальні ринки праці та дано їх характеристику.
Ключові слова: трудові ресурси, ринок праці, регіональний ринок праці; безробіття; зайнятість населення, трудо-
ресурсний потенціал.

Постановка проблеми. Розподіл та пере-
розподіл трудових ресурсів на ринку праці є
важливим аспектом сучасної суспільно-гео-
графічної  характеристики регіону. На особливості
формування ринку праці з одного боку має вплив
цілий комплекс чинників розвитку, а з іншого - він
сам обумовлює подальше формування соціально-
економічного портрету регіону. Через нього не
тільки здійснюється продаж робочої сили на
визначений термін, він дає відповіді на питання що,
для кого, як виробляти.

Особливо цікавим в цьому випадку виступає
ринок праці Закарпатської області, який будучи
складовою загальнодержавного рику праці,
розвивається дещо відокремлено від решти, що
зумовлено не лише особливостями географічного
положення території, але й історичними та
геополітичними чинниками.

Постановка завдання. Враховуючи акту-
альність дослідження ринку праці на регіональному
рівні та специфіку його розвитку в межах регіону
дослідження, нами було поставлено за мету
дослідити особливості Закарпатського регіональ-
ного ринку праці та охарактеризувати основні його
територіальні складові.

Виклад основного матеріалу. Для Закар-
патського регіонального ринку праці характерні
нижчі від середнього по Україні показники рівня
економічної активності населення, рівнів його
зайнятості та оплати праці,та вищі значення рівня
безробіття. Дана ситуація зумовлена пере-
вищенням пропозиції робочої сили над попитом на
неї, що веде до праце надлишкової кон'юктури на
регіональному ринку праці. Основними рисами
Закарпатського регіонального ринку праці є: а)
середньорічна кількість найманих працівників
області за 18 років скоротилася з 343,4 тис. до 194,7
тис., проте в її структурі залишається висока
частка пенсіонерів; б) у віковій структурі
економічно активного населення області пере-
важають особи віком від 40 до 59 років; в) кожен
третій безробітній області є молодою людиною

віком до 29 років; найвищі рівні безробіття
населення характерні для сільської місцевості
(гірської); навантаження незайнятого населення,
яке перебувало на обліку в державній службі
зайнятості, на одне вільне робоче місце збільши-
лося у 2 рази, в порівнянні з 2010 роком. [2]

Територіальна структура Закарпатського
регіонального ринку праці включає 3 субрегіональні
та 13 локальних ринків праці.

На основі взаємозв'язків локальних ринків
праці та Закарпатської субрегіональної системи
розселення виділено такі субрегіональні ринки
праці Закарпатської області:

1).Ужгородсько-Мукачівський субрегіо-
нальний ринок праці, що включає 5 локальних ринків
праці (Ужгородський, Мукачівський, Пере-
чинський, Свалявський, Берегівський). Він займає
30,7 % території Закарпатської області, де мешкає
43,2 % (589 881 осіб) населення регіону. Природний
рух населення характеризується переважанням
народжуваності (12,4 %о) над смертністю (10,9
%о). Для нього притаманна максимальна щіль-
ність населення -15,5 %о, за рахунок містам
Ужгород, Мукачеве, Чоп і адміністративним
районам, які мають вищий рівень урбанізації.
Статево-вікова структура, що сформувалася
протягом тривалого періоду є основним чинником
формування пропозиції на ринку праці. На
субрегіональному ринку праці вона представлена
переважанням кількості чоловіків над жінками
(304212 проти 285669 осіб).

Чисельність економічно активного населення
складає 124,1 тис. осіб. Пропозиція робочої сили
для виробництва товарів і надання послуг,
переважає над попитом - 7,9 %о  та 1,6 %о. В
регіоні переважає високий рівень трудової
активності, який пов'язаний з досягненням
продуктивної зайнятості, ступенем розвитку різних
форм підприємницької діяльності, зростанням
потреб та розвитком інтересів до змістовної праці.
Досить важливим є показник середньої заробітної
плати в регіоні - 2663 грн., що є найвищим серед
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інших. Такий високий показних оплати праці
сформувався, в основному, за рахунок міст
Ужгород та Мукачево.

Доволі визначним показником, який харак-
теризує економічну активність є динаміка руху
працівників за видами економічної діяльності, під
якою розуміється відношення вибулих та прийнятих
до середньооблікової чисельності працівників.
Число звільнених працівників значно перевищило
кількість працевлаштованих, що свідчить про
від'ємне сальдо руху робочої сили (4476 осіб).

Вплив міграційного чинника на формування
ринку праці має свої особливості щодо сили і
характеру прояву і значно залежить від суспільно-
географічних передумов розвитку території.
Географічне положення, демографічна ситуація і
особливості господарської системи впливають на
формування міграційної поведінки населення,
визначають її напрям і тривалість. Для Ужгород-
сько-Мукачівсьокого субрегіонального ринку праці
механічний рух населення характеризується
однаковою кількість емігрантів та іммігрантів (по
7,8 проміле). Географія напрямів трудової міграції
чітко спрямована із села в місто, окрім того для
даного регіону притаманні маятникові міграційні
переміщення населення від локальних ринків праці
регіону до ядер субрегіонального ринку праці.

Не менш важливим фактором, який пливає на
Ужгородсько-Мукачівський субрегіональний ринок
праці є рівень безробіття. На досліджуваній
території спостерігається середній рівень без-
робіття, показник якого 6 ‰. Субрегіональний
ринок праці сформувався навколо ядра регіо-
нального ринку праці і характеризується най-
вищими рівнями зайнятості, кваліфікації та оплати
праці робочої сили, середнім рівнем безробіття та
навантаженням на одне вільне робоче місце на
Ужгородському, Свалявському локальних ринках
праці і водночас високим рівнем напруженості за
показниками зайнятості, безробіття і оплати праці

Рис.1. Територіальна структура
Закарпатського регіонального ринку праці

на Берегівському, Свалявському, Мукачівському.
2). Хустсько-Тячівський субрегіональний

ринок праці, що включає 5 локальних ринків праці
(Тячівський, Хустський, Рахівський, Іршавський,
Виноградівський). Він займає 49,3% території
Закарпатської області та 48,9 % населення і має
праценадлишкову кон'юктуру. Специфічною
характеристикою даного ринку праці є додатній
природній приріст населення (при народжуваності
15,6 ‰ та смертності 11,3 ‰), що забезпечує
сприятливі умови демографічного навантаження.
Статево-вікова структура має великий вплив на
соціально економічне становище області загалом
так і на рівні субрегіональних ринків праці. Від
даного показника залежить не тільки спроможність
до відтворення населення, але і значною мірою
здатність економічної активності та потреби у
матеріальних благах. Дослідження статево-вікової
структури населення Хустсько-Тячівського
субрегіонального ринку праці свідчить про
перевагу жінок над чоловіками, а саме 315 862  та
297 907 осіб.

Економічно активне населення становить 59,4
тис. осібна фоні загальної кількості жителів  в
регіоні. Пропозиція робочої сили досить висока -
8,1 ‰, а попит складає 0,4 ‰. В регіоні переважає
середній рівень трудової активності, який сформу-
вався за рахунок неспроможності повність
забезпечити населення робочими місцями,
скорочення обсягів зайнятості в пріоритетних
сферах, які є становим хребтом економіки регіону,
бюджетоутворюючим фактором, де відносно
невелика заробітна оплата 2556 грн.

В розвитку Хустсько-Тячівського субрегіо-
нального ринку праці велику роль відіграє рух
робочої сили, кількість вибулих осіб переважає над
кількістю прийнятих. В порівнянні з Ужгородсько-
Мукачівським субрегіональним ринком праці
показник сальдо нижчий, але й сама кількість
працівників, які були прийняті та вибулі теж менша,
за рахунок неспроможності надання робочих місць.

Міграційні потоки мають значний вплив на
динаміку ринку праці регіону, які блокують
формування конкурентоспроможних терито-
ріально-виробничих структур. При цьому виникає
дефіцит праці населення  на регіональному рівні,
що призводить до негативних наслідків. Структура
механічного руху субрегіональному ринку праці
показує, що кількість емігрантів переважає над
кількістю іммігрантів, а це відповідно становить
3,6 та 2,4 ‰.

В розрізі локальних ринків до групи з високим
коефіцієнтом трудової міграції можна віднести
Рахівський, Виноградівський та Хустський райони,
де трудова міграція відіграє важливу роль у
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зайнятості населення. В основному цей фактор
спричинений межуванням даних регіонів в
Європейськими країнами, де є можливість
працевлаштування та висока заробітна оплата в
порівнянні з місцевою.

Для досліджуваної території характерним
явищем є безробіття, що в порівнянні з іншими
субрегіональними ринками праці є низьким - 5,8
‰. В розрізі локальних ринків праці, найбільший
рівень зареєстрованого безробіття в Тячівському
та Хустському районах. Загалом Хустсько-
Тячівський субрегіональний ринок праці характери-
зується середніми показниками зайнятості та
оплати праці, низьким рівнем безробіття та
середнім навантаженням на одне вільне робоче
місце. Ефективність використання робочої сили в
межах субрегіонального ринку праці характери-
зується наявністю проблем через деяку невід-
повідність кваліфікації працівників наявним
робочим місцям та недостатнім фінансуванням
для розвитку регіону .

3). Міжгірсько-Воловецький субрегіональний
ринок праці, що включає  3 локальних ринків праці
(Міжгірський, Воловецький, Великоберезнянський)
і займає 20 % території, на якій проживає 7,9 %
населення (99157 осіб). Частка економічно
активного населення  становить 11,2 тис. осіб.
Пропозиція робочої сили найвища серед суб-
регіональних ринків праці 24,9 ‰, а щодо попиту
то він становить 0,4 ‰.  Така велика відмінність
пов'язана з сезонною міграцією населення регіону.
В регіоні переважає низький рівень трудової
активності , так як немає трудової мотивації, яка
б заохочувала людей працювати. Проблематичним
є влаштування на роботу по професії, умови праці
та її оплата.

Для  Міжгірсько-Воловецького субрегіональ-
ного ринку праці сальдо руху робочої сили є
додатнім 99 осіб, тобто кількість прийнятих
працівників переважає над кількістю вибулих. В
порівнянні з іншими субрегіональними ринками
праці в даному регіоні простежується найкращий
показник, це спричинено із збільшенням обсягу
виконуваних робіт, які пропонують на ринку праці.
В розрізі локальних ринків праці спостерігається
позитивна динаміка руху робочої сили в Міжгір-
ському районі (сальдо 239 осіб) та Воловецькому
(сальдо 29). Ці райони мають можливість
забезпечувати працівників роботою в різних сферах
діяльності, які притаманні даному регіону, де
відбувається залучення іноземних інвестицій, що
підвищує рівень зайнятості населення.

Однією з причин посилення впливу міграцій-
ного чинника на функціонування регіонального
ринку праці є низький рівень заробітків. Сезонні

поїздки жителів регіону  з метою працевлашту-
вання за кордон стали масовим явищем, масштаби
якого демонструє незареєстрований ринок праці.
Значний відплив трудових ресурсів, деформує
професійно-кваліфікаційну структуру ринку праці
регіону. Особливо це стосується працівників
освітньої сфери, медицини, фахівців з інженерних
та технічних спеціальностей, які могли б реалізу-
вати інноваційні принципи економічного зростання,
обслуговувати високотехнологічні виробництва та
в силу неможливості працевлаштування в межах
субрегіонального ринку праці та області  реалізу-
ють свій потенціал в інших державах. Механічний
рух  субрегіональному ринку праці показує, що
кількість емігрантів переважає над кількістю
іммігрантів, а це відповідно становить 6,5 та 5,4
‰. В межах локальних ринків праці, найвищий
рівень безробіття спостерігається у Міжгірському
районі, для нього характерна гостра напруга у
сфері соціально-трудових відносин.

Загалом Міжгірсько-Воловецький субрегіо-
нальний ринок праці характеризується низьким
рівнем зайнятості населення, високою  оплатою
праці робочої сили в порівнянні з іншими ринками
праці, однак, високим рівнем безробіття та
навантаженням на одне вільне робоче місце.

Висновки. Як бачимо, на  формування і
функціонування Закарпатського регіонального
ринку праці впливають демографічні, соціально-
економічні чинники, природні та чинники якості
робочої сили. Слід зауважити, що формування в
межах Закарпатської області ринків праці
субрегіонального та локального рівнів тісно
взаємопов'язане із функціонуванням систем
розселення, а тому і подальші дослідження
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Transcarpathian regional labor market within it highlighted subregional and local labor markets and given their response.
Key words: labor, labor market, regional labor market; unemployment; employment, human resources potential.

4. Sadkina V. Vydavnycha hrupa "osnova". Naukovo -
metodychnyi zhurnal  "Ekonomika v shkolakh Ukrainy",
berezen 2006, st.-47.
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЄМНОСТІ
РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРОДОВОЛЬСТВА В УКРАЇНІ

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У ЇХ НАПОВНЕННІ

Заячук М.Д., Заячук О.Г.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Розглянуто територіальні особливості наповнення регіональних ринків продовольства з врахуванням фактичного
споживання та рекомендованих норм споживання окремих видів сільськогосподарської продукції. При оцінці ємності
внутрішнього продовольчого ринку враховано продукцію, що перебуває поза товарно-грошовими відносинами.
Аналіз ємності регіональних продовольчих ринків дозволив виявити потенційні ніші для виробництва окремих видів
сільськогосподарської продукції фермерськими господарствами, зокрема зернових культур у Закарпатській, Івано-
Франківській та Чернівецькій областях; картоплі у Донецькій та Дніпропетровській, овочевих – Київській, Донецькій,
Луганській тощо. В усіх регіонах спостерігаються значні перспективи з наповнення продовольчих ринків
тваринницькою продукцією.
Ключові слова: фермерські господарства, ємність внутрішнього ринку, фактичне споживання рекомендована норма
споживання.

Вступ. Продовольчий ринок є найвразли-
вішим із соціальної позиції, оскільки його функціону-
вання безпосередньо пов’язане, з одного боку, з
рівнем життя населення та його купівельною
спроможністю, а з іншого, з собівартістю
виробництва і ціновою політикою. Ринок продо-
вольства (зерна, картоплі, технічних, овоче-
баштанних та інших культур, м’яса, молока, яєць)
і продуктів їхньої переробки формується суб’єкта-
ми ринкових відносин, якими є приватні підприєм-
ства сімейного типу, в тому числі й фермерські
господарства, колективні підприємства і підприєм-
ства системи заготівлі, зберігання, переробки і
реалізації. В результаті формуються різні ринкові
структури (оптовий та роздрібний ринок), які
забезпечують експортний аграрний потенціал та
державну продовольчу безпеку.

Фермери, будучи підприємцями намагаються
віднайти свою нішу на регіональних ринках з метою
стабільного збуту виробленої продукції. Частка
фермерських господарств у виробництві основних
сільськогосподарських культур хоча й залишається
незначною, але має тенденцію до зростання, так
вони в наш час виробляють 20% валового збору
гречки і проса, 18% - соняшника, 15 - % ріпаку і
ячменю, 14% - сої та пшениці, 9% цукрових
буряків. Роль фермерів у виробництві тварин-
ницької продукції є менш значною (2% м’яса, 1% -
молока, 0,5% яєць). Існують значні територіальні
відміни у виробництві певних видів сільсько-
господарської продукції всіма типами господарств
та фермерськими господарствами в тому числі.
Власне, ці територіальні особливості й необхідно
проаналізувати.

Виклад основного матеріалу.  Оцінка
ємності ринку застосовується для об’єктивної
оцінки ситуації і динаміки змін на ринку і, відповідно,

ухвалення єдино дієвих управлінських рішень.
Найадаптованішим для оцінки ємності продоволь-
чого ринку є методика розрахунку ємності на
основі показників раціональних та мінімальних
норм споживання норм споживання основних
продуктів харчування, що входять до споживчого
кошика. За основу розрахунків слугують річні
норми споживання на одну особу та загальна
чисельність населення. Отже, показник ємності
обчислюється як добуток між зазначеними
показниками. Вважаємо за доцільне здійснювати
його порівняння з рекомендованими нормами
споживання.

За щорічними показниками споживання
основних продуктів харчування, є можливість
здійснити порівняння між рекомендованою нормою
споживання й фактичним споживанням основних
продуктів харчування та порівняти фактичне
товарне виробництво з рекомендованим.

Територіально в Україні фактичне споживання
хліба, хлібопродуктів, картоплі є значним і таким
що перевищує рекомендовані норми споживання.
Ці продукти є відносно дешевшими, становлять
основу продуктового раціону населення, часто
ними замінюють більш дорожчі продукти. Значно
нижче рекомендованої норми споживання є
фактичне споживання молока і молокопродуктів,
м’яса та м’ясопродуктів, плодів та ягід, овочів та
баштанних культур.

Аналізуючи динаміку споживання, зауважимо
на зменшенні споживання, в розрахунку на одну
особу, молока і молокопродуктів, плодів та ягід і
певному зростанні споживання яєць, риби та
рибопродуктів, овочів та баштанних культур (див.
таблицю 1).

На внутрішньому продовольчому ринку
України очевидним є дефіцит м’яса і м’ясо-
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продуктів, молока, риби та рибопродуктів, плодів
та ягід тощо. Водночас в Україні спостерігається
доволі високий рівень самозабезпечення –
молоком та молокопродуктами (106,7%), овочів та
баштанних культур (105,3%), яєць (109,5%) і
значно менший м’ясом і м’ясопродуктами (91,4%),
плодами, ягодами та виноградом (74,0%).

Науковцями ННЦ «Інститут аграрної еконо-
міки» для розрахунку норм споживання врахована
структура населення України: 6,3% - діти 0-6 років;
10,9% - діти 6-18 років; 52,3% - працездатне
населення та 30,4% - працездатне населення і
відповідно використовуючи коефіцієнти перерахун-
ку продуктів харчування в основний продукт, було
визначено потребу у продовольчому зерні та хлібі
й хлібобулочних виробах у перерахунку на борошно
відповідно, до споживчого кошика, загалом за
відповідними категоріями населення. Корегування
цієї потреби, відповідно до структури постійного
населення України, дозволило науковцям визначити
мінімальну норму споживання зерна та хліба в
середньому на одну особу, що становлять
відповідно 125,3 та 93,8 кг. Згідно з аналогічним
алгоритмом мінімальна норма споживання,
відповідно до споживчого кошика, в розрахунку на
одну особу, становить: картоплі – 99 кг, овочів –
105 кг, фруктів – 66 кг, молока і молокопродуктів –
331 кг, м’яса всіх видів – 50,3 кг (яловичини – 20,0;
свинини – 14,1 кг та м’яса птиці – 14,9 кг), яєць –
223,6 шт.; риби і рибопродуктів – 12 кг. Ці показники
є меншими ніж показники раціональної норми
харчування – м’ясо і м’ясопродукти – 83 кг, молоко
і молокопродукти – 380 кг, яйця – 290 шт., риба і
рибопродукти – 20 кг, хліб і хлібопродукти – 101
кг, картопля – 124 кг, овочі та баштанні – 161 кг,
плоди та ягоди – 90 кг. [2].

Державну програму забезпечення продо-
вольчої безпеки слід орієнтувати на стимулювання
виробництва фермерами певної продукції з
урахуванням регіональних диспропорцій. Як вже
зазначалось, за сучасних умов ємність продо-
вольчого ринку України залежить і від купівельної
спроможності населення, яка у свою чергу,
пов’язана з рівнем прожиткового мінімуму. На
кінець 2010 р. прожитковий мінімум становив 953
грн. (870 грн. – діти до 6 років; 1042 грн. – діти від
6 до 18 років, 1004 грн. – працездатні особи, 800
грн. – особи які втратили працездатність). Частка
витрат населення України на продовольчі потреби
залишається високого – 50-52% сімейного
бюджету (див табл. 2.).

Найбільше витрат припадає на придбання
м’яса і м’ясопродуктів, хліба і хлібопродуктів,
молока і молокопродуктів та картоплі. Загально-
визнано, що низька купівельна спроможність

населення зумовлює високий ступінь вразливості
внутрішнього ринку від коливання роздрібних цін
на продукти харчування, що й визначає еластич-
ність зв’язку між попитом і цінами на сільсько-
господарську продукцію. Низький рівень купівель-
ної спроможності, особливо сільського населення,
зумовлює високу частку продуктів харчування, які
не входять в товарно-грошові відносини, а
знаходяться у натуральному виробництві, а низький
рівень зайнятості населення на селі та нижчий рівень
заробітної плати (на 34% нижчий ніж пересічний)
зумовлює досить високий рівень самозабезпеченості
сільського населення власними продуктами харчу-
вання. У сільських поселеннях споживається значна
частина продовольства, яке оминуло товарно-
грошові відносини, тобто вироблено в середині
господарства (в т.ч. і фермерського) або надано
родичами, зокрема у споживанні картоплі – 84%, яєць
– 70%, , овочів – 49, молока – 41, м’яса – 34,5, фруктів
і ягід – 33,7%. [2, ст. 91]

Науковцями ННЦ «Інститут аграрної еконо-
міки», згідно яких оцінено нормативну ємність
внутрішнього продовольчого ринку в Україні для
забезпечення потреб, відповідно до споживчого
кошика за умов 2010 р. та середньорічну споживчу
ціну. Це дозволило визначити ємність продоволь-
чого ринку України за основними продуктами
харчування: хліб і хлібобулочні вироби - 4261,8 тис.
тонн (43,9 млрд. грн.), картопля - 4502,6 тис. тонн
(20,7 млрд. грн.), овочі - 4748,0 тис. тонн (33,2 млрд.
грн.), фрукти - 2998,7 тис. тонн (33,6 млрд. грн.),
молоко та молокопродукти - 15043,6 тис. тонн (75,2
млрд. грн.), м’ясо та м’ясопродукти - 2285,4 тис.
тонн (72,7 млрд. грн.), риба і рибопродукти - 522,5
тис. тонн (12,0 млрд. грн.), яйця - 10159,3 (8,1 млрд.
грн.). За умов раціональних норм споживання
продуктів харчування потенційна ємність внутрі-
шнього ринку у 2011 р. становила б 447 млрд. грн.
Для забезпечення основними продуктами харчу-
вання на рівні раціональних норм одному жителю
України необхідно було б витратити 9841 грн/рік,
тобто пересічно додатково потрібно було 2422 грн.
на рік, або ж 186 грн. на місяць.

Здійснюючи оцінку ємності внутрішніх
регіональних продовольчого ринку, нами враховано
чисельність міського і сільського населення в
регіонах України, обсяги виробництва окремих
видів сільськогосподарської продукції, потребу в
тому чи іншому виді продукції згідно мінімальних
та раціональних норм споживання без продукції,
що перебуває поза товарно-грошовими відно-
синами (див табл. 3.)

Територіальні відміни у вищезазначених
показниках подано на рис. 1. Виробництво хліба і
хлібобулочних виробів в Україні повністю забезпе-
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Таблиця 1

Фактичне споживання та рекомендовані норми споживання продуктів харчування [2]

Фактичне споживання основних 
продуктів харчування, кг/особу 

Різниця між фактичним 
споживанням та рекомендованою 

нормою споживання (кг/особу) 

 
Основні продукти 

Рекоменд
ована 
норма 
спожи-
вання 

(кг на 1 
ос./рік) 

19
90

 

19
95

 

20
00

 

20
05

 

20
10

 

19
90

 

19
95

 

20
00

 

20
05

 

20
10

 

М’ясо і 
м’ясопродукти 

83 68 39 33 39 52 -15 -44 -50 -44 -31 

Молоко і молоко 
продукти 

380 
73 45 99 26 05 7 135 181 154 175 

Яйця, шт. 290 272 171 166 238 290 -18   -119 -124 -52 0 
Риба та 
рибопродукти 

20 18 4 8 14 37 -2 -16 -12 -6 +17 

Хліб і 
хлібопродукти 

101 141 124 125 124 111 +40 +23 +24 +23 +10 

Картопля 124 131 124 135 136 129 +7 0 +11 +12 +5 
Овочі та баштанні 
культури 

 
161 

 
103 

 
97 

 
102 

 
120 

 
144 

 
-58 

 
-64 

 
-59 

 
-41 

 
-17 

Плоди та ягоди 90 47 33 29 37 14 -43 -57 -61 -53 -76 

Цукор 38 50 32 37 38 37 +12 -6 -1 0 +1 
 

Таблиця 2
Розмір “споживчого кошика” в частині продовольства [2, ст. 86]

2005 2010 Показник 
грн. на особу структура, % грн. на особу структура, % 

М'ясо і м’ясопродукти 639,9 24,6 1534,4 23,0 
Молоко і молокопродукти 298,6 11,5 887,8 13,3 

Яйця 92,7 3,6 213,9 3,2 
Риба і рибопродукти 146,9 5,7 292,7 4,4 
Хліб і хлібопродукти 415,2 16,0 969,8 14,5 
Картопля 190,2 7,3 567,6 8,5 
Овочі і баштанні 356,6 13,7 977,3 14,6 
Плоди, ягоди, виноград 135,4 5,2 454,7 6,8 
Цукор, конд. вироби 244,9 9,4 626,4 9,4 
Олія 77,7 3,0 159,5 2,4 
Частка продовольства у 
сукупних витратах, % 

56,6 - 51,4 - 

Усього в рік на од./ особу 2598 100 6684 100 
 

чує потребу і в мінімальній і в раціональній нормах.
Звісно, в більшості регіонів України обсяги
вирощування зернових культур є достатніми і для
надлишкового виробництва хліба і хлібобулочних
виробів, за винятком Закарпатської, Івано-
Франківської, Чернівецької областей та м. Києва.
Виробництво картоплі значною мірою перебуває
поза товарно-грошовими відносинами. З урахуван-
ням мінімальних норм, згідно споживчого кошика,
виробництво картоплі певною мірою є недостатнім
у високо урбанізованих Донецькій та Дніпро-
петровській областях.

За умов забезпечення раціональних норм до
них додаються Запорізька, Луганська та Харків-
ська області. Ці резервні обсяги можуть бути
рушієм для нарощування обсягів виробництва
картоплі у фермерських приміських зонах
вищезгаданих областей. Ємність внутрішнього
ринку овоче-баштанних культур загалом, забезпе-
чує потреби згідно мінімальних раціональних норм.
Окрім високоурбанізованих регіонів, де обсяги
виробництва не заповнюють величину потреб
навіть мінімальних норм споживчого кошика. Це
властиво для м. Києва і Київської, Донецької,
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Луганської областей. З врахуванням раціональних
норм споживання незадовільною залишається
пропозиція на  внутрішньому ринку овоче-
баштанних культур, окрім згаданих, у Дніпро-
петровській, Запорізькій, Івано-Франківській,
Сумській та Харківській областях. Ці ніші можуть
бути заповнені продукцією виробленою у фермер-
ських господарствах, але з врахуванням асортименту.

Значно складнішою є ситуація з наповненням
внутрішнього продовольчого ринку України
тваринницькою продукцією. Різниця між вироб-
ництвом молока і молокопродуктів та мінімальною
потребою вказує на дефіцит – 6286,1 тис. тонн,
раціональною нормою – 8214,9 тис. тонн. Міні-
мальна потреба споживчого кошика забезпе-
чується внутрішнім виробництвом лише у
Вінницькій, Волинській, Полтавській, Хмельницькій
та Чернігівській областях. Ємність ринку молока
є значною, але проблем із розвитком скотарства
надзвичайно багато. Фермери зрідка зважуються
на вибір молочно-скотарського напряму вироб-
ничої діяльності.

Ємність ринку м’яса також є незаповненою.
Водночас, на ринку цієї продукції найвідчутнішим
є вплив купівельної спроможності населення і,
власне, через високу вартість м’яса його доволі
часто в харчовому раціоні люди замінюють
іншими продуктами. Різниця між фактичним
виробництвом і потребою згідно мінімальних норм
в Україні, становить – 739,1 тис. тонн, і є від’ємною
у всіх регіонах (за винятком Волинської області
+17,6 тис. тонн та АР Крим +6,2 тис. тонн).
Відносно раціональної норми різниця становить –
2049,3 тис. тонн і є від’ємною у всіх регіонах
України. Найбільш «незаповненим», а відповідно
перспективним для фермерів є внутрішній ринок
м’яса Донецької області, м. Києва і Київської,
Харківської, Одеської, Луганської, Львівської,
Дніпропетровської та Запорізької областей.
Достатньо збалансованим є ринок яєць, фактичне
виробництво яких перевищує потребу в міні-
мальних нормах і знаходиться на рівні забезпе-

Таблиця 3
Частка продуктів харчування, які у загальній кількості знаходяться поза товарно-грошовими відносинами (%)

[2] Міські домогосподарства Сільські домогосподарства 
Хліб і хлібопродукти 0,0 1,8 
Риба і рибопродукти 0,4 1,5 
Яйця 5,3 70,4 
Олія 0,0 0,2 
Цукор 1,7 5,6 
М'ясо і м’ясопродукти 2,2 34,5 
Молоко і молокопродукти 1,4 41,2 
Фрукти, ягоди, горіхи, виноград 5,3 33,7 
Картопля 17,2 83,7 
Овочі і баштанні культури 9,2 49,2 

 
чення раціональних норм. Мінімальна норма
забезпечується внутрішньо регіональним вироб-
ництвом в усіх регіонах України, а щодо потреби
згідно раціональних норм незначний дефіцит
наявний у Львівській, Дніпропетровській, Волин-
ській, Сумській та Чернігівській областях.

Висновки. Місткість продовольчого ринку
чималою мірою залежить від ефективності
проведення політики продовольчої незалежної
країни. Сьогодні, напередодні відкриття україн-
ського ринку, ситуація на світовому агропродо-
вольчому ринку така, що розвиненим країнам
імпорт продовольства і сільськогосподарської
сировини коштує значно дешевше, ніж власно
вироблена. Водночас, розвинені країни зберігають
дуже значну підтримку власного аграрного
виробника, керуючись не лише міркуваннями
продовольчої доступності, але й принципом
продовольчої незалежності, під якою мається на
увазі можливість забезпечення життєво-важливих
потреб в продуктах національними виробниками.
З огляду на розвиток фермерського укладу в
регіонах України, де вони намагаються зайняти
свою нішу на регіональних ринках продовольства,
за умови державної підтримки є можливості
максимального їх наповнення продукцією фер-
мерських господарств. Це перш за все стосується
продукції тваринництва (в усіх регіонах), овоче-
баштанних культур (в більшості регіонів) та
картоплі тощо.
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Заячук М.Д., Заячук О.Г. Территориальные особенности емкости региональных рынков продовольствия в Украине
и перспективы фермерских хозяйств в их наполнении. Рассмотрены территориальные особенности наполнения
региональных рынков продовольствия с учетом фактического потребления и рекомендуемых норм потребления
отдельных видов сельскохозяйственной продукции. При оценке емкости внутреннего продовольственного рынка
учтено продукцию, находящуюся вне товарно-денежных отношений. Анализ емкости региональных
продовольственных рынков позволил выявить потенциальные ниши для производства отдельных видов
сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами, в частности зерновых культур в Закарпатской, Ивано-
Франковской и Черновицкой областях; картофеля в Донецкой и Днепропетровской, овощных - Киевской, Донецкой,
Луганской и тому подобное. Во всех регионах наблюдаются значительные перспективы по наполнению
продовольственных рынков животноводческой продукцией.
Ключевые слова: фермерские хозяйства, емкость внутреннего рынка, фактическое потребление рекомендуемая
норма потребления.

Territorial specificities of regional food markets’ commoditization with consideration of actual consumption and single
agrarian product’s recommended consumption rates have been disclosed. The products that stay beyond the commodity-
money relations were taken into account when internal food market’s capacity was analyzed. The analysis of regional food
markets’ capacities allowed for unveiling potential niches where farming economies would find it relevant to produce some
agrarian products, in particular, cereal crops in Zakarpattia, Ivano-Frankivsk and Chernivtsi Oblasts; potatoes – in Donetsk
and Dnipropetrovsk Oblasts; vegetables – in Kyiv, Donetsk and Lugansk Oblatsts, etc. All regions manifest significant
perspectives with respect to commoditization of food markets with animal products.
Key words: farming economies, internal market capacity, actual consumption, recommended consumption rate.
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СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ
У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Костащук І., Білоус Ю.
Чернівецький національний університетімені Юрія Федьковича

Розглянуто особливості формування якості знань учнів за матеріалами ЗНО на території Чернівецької області.
Простежено чинники, що впливають на якість знань і встановлено їх роль у процесі розвитку освіти. На основі аналізу
результатів ЗНО за 2010-2013 років встановлено рейтинг адміністративно-територіальних одиниць Чернівецької області
за якістю знань учнів.
Ключові слова: якість знань, освіта, зовнішнє незалежне оцінювання.

Актуальність теми дослідження. Про-
блема якості освіти на сучасному етапі для
України є важливою, адже система освіти в нашій
державі знаходиться на стадії реформування.
Саме якісні показники розвитку освіти, на думку
експертів, визначають ефективність суспільного
поступу держав в умовах глобалізації світу та
підвищення їхньої конкурентної боротьби за якість
життя своїх громадян. Забезпечення рівного
доступу громадян України до якісної освіти на всіх
рівнях - одне із реальних пріоритетів державної
політики країни. Якість знань сьогодні залишається
одним із ключових аспектів розвитку освіти
загалом, так як відображає її ефективність та
регіональні відміни прояву факторів, що в тій чи
іншій мірі впливають на її розвиток.

Огляд попередніх результатів наукових
досліджень. Проблема визначення означення
категорій "знання", "якість знань" є актуальною
вже декілька десятиліть, та вимагає системного
дослідження. Останнім часом з'явилось багато
публікацій учених з питань управління освітою та
дослідження особливостей формування якості
знань учнів, а саме: Аванесова В., Антонченко М., Ба-
банського Ю., Беспалько В., Білоконної Н., Бон-
даревського В., Бочерашвілі В., Волкова Н., Гу-
бенко О., Друзь Б., Завортяна Н., Зорина С., Ко-
валенко Г., Мазниченко М., Матрос Д., Мельни-
кова Н., Мозгарьова Є., Паламарчука В., Пана-
сюка В., Підласого І. Проте вони носять аналітичний
характер з позицій педагогіки. І слід відмітити, що нами
вперше розглядається якість знань випускників шкіл
різних типів з позиції суспільної географії.

Постановка мети та завдань наукового
дослідження. Метою дослідження було перед-
бачено аналіз територіальних відмін якості знань
учнів в Чернівецькій області  на основі результатів
зовнішнього незалежного оцінювання. Виходячи із
поставленої мети перед нами були поставлені
наступні завдання: проаналізувати форми перевірки
та розробити методику дослідження якості знань
учнів; охарактеризувати зовнішнє незалежне

оцінювання як складову моніторингу якості знань
учнів; дослідити та охарактеризувати чинники
формування якості знань учнів; охарактеризувати
освітню мережу Чернівецької області; провести
аналіз участі учнів у ЗНО; розкрити територіальні
відміни якості знань учнів Чернівецької області.

Виклад основного матеріалу. Уже кілька
років випускники шкіл України, що бажають
продовжити навчання у вищих навчальних
закладах проходять зовнішнє незалежне оціню-
вання. За допомогою ЗНО визначається рівень їх
знань і чи досить його для навчання у ВНЗ.
Головна мета введення зовнішнього незалежного
оцінювання в Україні - це забезпечення об'єктив-
ності при оцінці знань випускників, створення умов,
за яких визначати можливість вступу до ВНЗ
зможе рівень знань абітурієнта.

В Чернівецькій області пересічна частка
випускників, що складали ЗНО у 2010-2013 роках
становить 51% від загальної кількості випускників,
тобто тільки половина усіх випускників здає
зовнішнє незалежне оцінювання. Найбільшим цей
показник був у 2010 році і становив 55,7%, а
найнижчим у 2012 році - 45,5%. У 2011 та 2013
роках даний показник становив 53,3% та 50,25
відповідно[1].

Найвища часка учасників ЗНО спостеріга-
ється у м. Чернівці (76,3%). Так у 2010 році 80,9%
випускників брали участь у зовнішньому незалеж-
ному оцінюванні, а у 2011  році 72% [2].

Також досить висока часка випускників бере
участь у ЗНО у Кельменецькому районі, де даний
показник коливається у межах 60-70%, Сокирянському
районі, Вижницькому та Путильському, пересічні
показники в яких коливаються від 57% до 60%. Також
більше половини учнів здають ЗНО у Заставнівському
(55,4%) та Кіцманському (54%) районах.

Найменша часка учнів здає ЗНО у місті
Новодністровськ, де у 2010 та 2011 роках жоден
випускник не виявив бажання складати ЗНО,
Герцаївському (у 2012 році даний показник
становив 18,7%), та Сторожинецькому районах.
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Також низькі показники у Глибоцькому, Ново-
селицькому та Хотинському районах, показники
яких коливаються від 35% до 45% (рис 1.).

Найбільша кількість учнів, які складали ЗНО з
української мови спостерігається у 2013 році - 3832
учнів,з них майже 30%  це випускники в м. Чернівці.
У 2013 році в м. Чернівці ЗНО складали 1143
випускники, з них близько 4% отримало менше 124
балів, близько 33% отримало 124,5-150 балів, від
150,5 до 173 балів -36% і 5% отримали 190 балів і
більше. У 2011 році брало 617 учнів, це найнижчий
показник для міста за 3 роки,але не дивлячи на це,
результати ЗНО є найвищими серед усіх районів за
різні роки. В цьому році тільки 2,59% від усієї
кількості учнів не здали ЗНО і 5,51% склали ЗНО
найкраще. В 2012 році у ЗНО брали участь 963
випускники з яких 7,37% не склали його і тільки
3,01% склали на 190 і вище. Це є найвищі показники
якості знань учнів з української мови в м. Чернівці у
порівнянні з результатами 2010 та 2011 років [2].

Практично поряд з м. Чернівці за рівнем знань
з української мови знаходиться Кельменецький
район. Найвищий рівень знань,але найнижча
кількість учасників у даному районі були про-
демонстровані у 2011 році. Близько 7,6% учасників
ЗНО не склали дане випробування і близько 2,5%
набрали більше 190%. Трішки гірша ситуація
результатів ЗНО у 2013 році, але кількість відчутно
більша ніж у 2011. У 2013 році близько 6,2 % учнів
не склали ЗНО української мови і близько 1%
склали його на 190 і більше. У порівнянні з 2011 та
2013 роком в 2012 році найгірша ситуація. 8,5%
випускників не склали ЗНО та 0,6% склали його
на 190 і більше балів.

За якістю знань у 2012 році  лідером є м.
Чернівці - 20,5%, після нього йде Кельменецький
район - 13,5%, найгірший показник якості знань
спостерігається у Глибоцькому та Застав-
нівському районах.

У 2013 році якість знань у м. Чернівці
становила близько 27 %. Також високі показники
якості знань у м. Новодністровськ, Хотинському
та Вижницькому районах. А найнижчі показники у
Новоселицькому та Герцаївському районах.

Результати ЗНО з історії України показують,
що найбільша кількість учасників ЗНО у м.
Чернівці. У 2013 році ЗНО з історії України здавало
2283 осіб, це є другим показником після української
мови. Найменше учнів складали ЗНО в Герцаїв-
ському районі у 2012 році, з них 12,3% набрали
менше 124 балів, це є одним із найгірших
показників успішності учнів. Найкращі показники
успішності з історії України спостерігаються у м.
Чернівці в 2011 році - 6,6%. Окрім м. Чернівці високі
результати успішності в Хотинському та Глибоць-

кому районі, але кількість учасників ЗНО у
порівнянні з м. Чернівці є суттєво нижчою, так у
2012 році в Хотинському районі ЗНО складали 139
учнів (з них майже 8% набрали менше 124 балі), у
2011 - 122 учні (з них менше 124 балів набрали
майже 10%) і у 2013 - 160 учасників, що є найвищим
показником за 3 роки. Найнижча кількість учнів, що
здавали ЗНО з історії України у Герцаївському
районі та у м. Новодністровськ [2].

Найнижчі показники якості знань з історії
України у 2012 році спостерігаються у Путиль-
ському (5,05%), Герцаївському (5,26%) районах та
м. Новодністровськ (5,8%). Найвищі показники
якості знань у м. Чернівці, Хотинському та
Вижницькому районах.

Як і у 2012 року , найнижчі показники у якості
знань у 2013 постерігались у Герцаївському районі
(3.9%). Також низька якість знань у Застав-
нівському, Кельменецькому та Кіцманському
районах, а найвищі показники у м. Чернівці та
Хотинському районі.

Найкраща успішність учнів з математики
спостерігається у м. Чернівці. Найкращі результа-
ти у м. Чернівці спостерігаються в 2011. Близько
8% учнів склали ЗНО на 190 балів і вище і тільки
2,3 випускників отримали менше 124 балів. У 2013
році показник успішності був дещо гіршим, адже
тільки 4,46% учнів отримали більше 190 балів, а
3% отримали менше 124 балів. У порівнянні з
іншими районами області досить високі результати
були в 2011 році у Новоселицькому районі, де 2,13%
набрали більше 190 балів і така ж кількість
отримала менше 124 бали. Найгірші показники
успішності показані в 2012 році. У Сторо-
жинецькому районі в 2012 році 18,5% склали менше
ніж на 124 бали і жодний учень не склав ЗНО на
190 балів і більше. Також більше 190 балів не
отримали в 2012 році випускники Герцаївського,
Глибоцького, Заставнівського, Кіцманського,
Путильського, Сторжинецького районів.

Якість знань з математики у 2012 році
коливається в межах від 3% до 21,2%. Найвища
якість знань простежується у м. Чернівці,

Рис. 1. Частка випускників денних загальноосвітніх
навчальних закладів, які пройшли ЗНО
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Кельменецькому та Сокирянському районах, а
найнижча у Сторожинецькому, Герцаївському та
Новоселицькому районах.

У 2013 році найгірші показники якості знань
були у Герцаївському(3,4%), Заставнівському
(5,7%) та Кіцманському(6,5%) районах. А
найкращий показник якості знань - м. Чернівці та
м. Новодністровськ [2].

Успішність учнів на ЗНО з фізики дуже низька
по всій області. У 2012 році найкраще здали ЗНО
учні м. Чернівців - 2,4% склали на 190 і більше,
тоді як у інших районах максимальні показники
до 190 балів, у 2011 та 2013 роках трішки краща
ситуація, адже, окрім м. Чернівців, ще учні 4 районів
(Вижницький, Кіцманський, Сокирянський та
Хотинський) та учні м. Новодністровськ набрали
більше 190 балів. Досить високі результати з
фізики показані у Сокирянському районі. У 2011
році в Сокирянському районі 9% випускників здали
ЗНО з фізики менше ніж на 124 бали, а більше 190
балів отримали  майже 5% абітурієнтів. Після
Сокирянського району за успішністю учнів йде
Хотинський, Вижницький та Кіцманський райони.

Найкраща якість знань у 2013 році спостері-
галась у м. Чернівці, Сокирянському та Хотин-
ському районах, а найнижча - у Путильському та
Сторожинецькому районах.

Найбільше учнів здавало ЗНО з хімії у 2013
році, з них 163 учнів здавали у м. Чернівці, з них
4,9% набрали більше 190 балів, по 25%  учнів
набрали від 124 до 150 балів та від 173 до 190 балів
і 37,41% отримали від 150 до 173 балів. Також
високі результати були показані учнями у Хотин-
ському та Кіцманському районах.

У 2011 році ЗНО з хімії здавало 415 учнів з
них тільки 9 учнів отримали більше 190 балів, серед
них 6 учнів це випускники м. Чернівці [2].

Найвища якість знань за 2012 рік з хімії у м.
Чернівці, Путильському та Кельменецькому
районах, а найнижча у м. Новодністровськ та
Вижницькому районах.

У 2013 році найвища якість знань у Герцаїв-
ському районі (33%), м. Чернівці(29,5)% та
хотинському районі (23,5). Також високі результати
у Кіцманському та Кельменецькому районах.
Найнижчі результати у м. Новодністровськ та
Глибоцькому районі.

Найбільше випускників здавало ЗНО з біології
у м. Чернівці, Глибоцькому та Сторожинецькому
районах. Найкраще здали учні м. Чернівці. Також
високі результати були показані у Хотинському районі.
Найгірші результати показані у Герцаївському,
Вижницькому районах та м. Новодністровськ.

Якість знань з біології у 2012 році коливається
від 0% до 30%. Найкраща якість знань у м. Чернівці

29,63%, за ним йдуть Хотинський (18,27%) та
Кельменецький (17,81%) райони.

У 2013 році найкраща якість знань була у м. Чер-
нівці, Хотинському, Сокирянському та Глибоцькому
районах, а найнижчі показники у м. Новодніс-
тровськ, де жоден учень не набрав більше 173 балів.

За 2011-2013рр. кількість учнів, які склали
ЗНО з географії становила 3385. Найбільша
кількість абітурієнтів, які склали ЗНО спостері-
галася у 2012 році, але кількість учасників не дуже
суттєво відрізняється, так у 2011 році ЗНО
складали 1117 абітурієнтів, а у 2013 році - 1115 [2].

У 2013 р. у м. Чернівці ЗНО склали 413
абітурієнтів, з яких 10,9% не здали, майже 34%
здали на 124-150 балів, 37,3%  на 150-173, 15%
склали на 173-190 і лише 2,4 відсотки набрали
більше 190 балів і це є найнижчим показником за
3 роки. У 2011 р. спостерігався найнижчий
показник учасників ЗНО за 3 роки - 302 абітурієнта,
але рівень успішності в цьому році був вищий. У
2012 році було 359 учасників, але більше 190 балів
набрали лише близько 3% абітурієнтів.

Після м. Чернівці, за активністю абітурієнтів
за 2011-2013 рр., друге  місце посідає Вижницький
район, де 2011 році приймали участь 112 абіту-
рієнтів, у 2012 р. - 115 та у 2013 - 114 абітурієнтів.
З яких 33 абітурієнти за ці 3 роки склали ЗНО
менше 124 балів і лише 10 осіб набрали більше
190 балів. Найменш активним є м. Новодніс-
тровськ, за 3 роки участь у ЗНО тут взяли всього
112 абітурієнтів.

Найкращий показник успішності спостерігався
у Новоселицькому районі у 2011 році, де більше
190 балів склали 8,3% учнів, а найнижчий у
Путильському районі за 2012 р. всього 2,5%
набрали тільки  від 173-190 балів [2].

Найвищий показник якості знань у 2012 році
становив 19,5%(м. Чернівці), а найнижчий
2,5%(Путильський район).

 Найкраща якість знань у  2013 році була у
Вижницькому районі та у м. Чернівці, також високі
результати були показані у Герцаївському,
Глибоцькому, Новоселицькому та Хотинському
районах, а також у м. Новодністровськ, а найгірші
показники у Заставнівському та Сокирянському
районах.

Найбільше учнів здавало ЗНО з англійської
мови у м. Чернівці в 2013 році. У Герцаївському
районі в 2012 та 2013 роках  ЗНО з англійської мови
здавав тільки 1 випускник, а в 2011 році 2, це
найнижчі показники кількості учнів, що здавали
ЗНО з англійської мови. Найкраще англійську мову
здавали учні Кіцманського району та м. Чернівці,
так у 2012 році 6,7 %  учнів отримали на ЗНО з
англійської мови в Кіцманському районі більше 190
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балів, а в м. Чернівці - 5%. У 2011 у Чернівцях
більше 190 балів отримало 8,3%, а в Кіцманському
районі -5,6% [2].

Найкраща якість знань з англійської мови за
2012 рік у м. Чернівці, потім ідуть Кіцманський та
Заставнівський райони. Найгірша ситуація у
Герцаївському, Кельменецькому та Путильському
районах.

У 2013 році якість знань з англійської мови
була вищою ніж у 2012 році. Так  найкращі
показники були показані у м. Чернівці, Герцаїв-
ському, Глибоцькому та Новоселицькому районах,
якість знань в яких була вище 20%. Також високі
результати були показані у Сторожинецькому
районі.  Найнижчі результати були у Путильському
та Кіцманському районах.

Сумарні показники результатів ЗНО показ-
ують, що кількість учнів, які здавали ЗНО з 2010
по 2013 роки становить 47172. З них 4426 набрали
менше 124 балів, а більше 190 балів отримали
тільки 1046 учні, з них 34 абітурієнти набрали 200
балів. Найбільша кількість учнів здавали у м.
Чернівці -13248, з них 22 отримали максимальний
бал. Після м. Чернівці, за активністю абітурієнтів
за 2010-2013 рр., 2 місце посідає Вижницький
район, де у 2010-2013 роках приймали участь 4168
абітурієнтів. З яких 397 склали ЗНО менше 124
балів і лише 41 чоловік набрали більше 190 балів.
Найменш активним є м. Новодністровськ, за 4 роки
участь у ЗНО тут взяли всього 1394 абітурієнти, з
них тільки 12 отримали більше 190 балів [2].

Високою успішністю вирізняється Хотинський
район, де 3 абітурієнтів отримали максимальний
бал. Всього в Хотинському районі брало участь у
ЗНО 2906  абітурієнтів, з них 8,5% отримали менше
124 балів і 2% отримали 190 і більше балів.

Також досить високі результати показані у
Кельменецькому районі, де з 2352 абітурієнтів,
тільки 184 не отримали більше 124 балів. Більше
190 отримали 1,44 %.

Найгірша якість знань за сумою 4 років у
Герцаївському районі, де більше 173 балів на ЗНО
з усіх предметів отримали тільки 5,9% випускників
натомість 16,78 % отримали менше 124 балів.

Також низька якість знань у Путильському,
Новоселицькому, Глибоцькому, Заставнівському,
Сторожинецькому та Вижницькому райони, якість
знань в яких коливається від 8% до 10%.
Найкраща якість знань у м. Чернівці, Хотинському
та Кельменецькому районах.

Висновки. Нами охарактеризовано терито-
ріальні особливості якості знань учнів, на
матеріалах зовнішнього незалежного оцінювання
випускників загальноосвітніх навчальних закладів
Чернівецької області. Отримані  результати
свідчать про те, що найкраща якість знань у м.
Чернівці (26,1%), Хотинському (15,4%) та
Кельменецькому (12%) районах, а найгірша якість
знань за сумою 4 років у Герцаївському районі, де
більше 173 балів на ЗНО з усіх предметів отримали
тільки 5,9% випускників. Також низька якість знань
у  Путильському, Новоселицькому, Глибоцькому,
Заставнівському, Сторожинецькому та Виж-
ницькому райони, якість знань в яких коливається
від 8% до 9%. Проміжні  результати мають такі
райони - Кіцманський (9,7%), м. Новодністровськ
(11,2%) та Сокирянський (11,2%) район. Най-
важливішими чинниками, які впливають на якість
знань учнів є: етнічний склад населення та мова
викладання у школах, типи населених пунктів,
віддаленість від великих міст, а також кадровий
склад вчителів та сімейно-побутові умови
проживання учнів.
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РОЛЬ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ
В ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Левицький О.І.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Розглянуто сучасний стан, діяльність і роль туристичних фірм в зайнятості населення Івано-Франківської області.
Проведений аналіз просторового розміщення туристичних фірм по адміністративним районам і міським радам
області. Проаналізовано особливості обслуговування туристичними фірмами туристів і екскурсантів, статево-вікова
структура зайнятого населення, подальші перспективи розширення мережі туристичних фірм в Івано-Франківської
області, а також можливості залучення населення до рекреаційної діяльності.
Ключові слова: туристичні фірми, туроператорська діяльність, турагентська діяльність, екскурсійна діяльність,
туристична інфраструктура, зайнятість населення, робочі місця, соціально-економічний розвиток.

Вступ. Новітні зміни у геополітичному,
соціально-економічному та історико-культурному
розвитку Івано-Франківської області України
зумовили до виокремлення рекреаційної сфери –
перспективного напряму розвитку економіки
території. Територія Івано-Франківської області є
однією з основних в Україні, де швидкими темпами
розвивається рекреаційна сфера із великим
спектром надання туристичних послуг. Наявність
на території області Українських Карпат з
багатьма відомими вершинами, численних
мінеральних джерел, мальовничих ландшафтів із
різноманітним рослинним і тваринним світом
сприяє багатолітньому розвитку рекреаційної
сфери, зокрема розширенню туристичних послуг,
а відповідно і збільшенню зайнятості населення в
такому виді економічної діяльності.

Піднесення рекреаційної сфери активізовує
зайнятість населення (особливо в гірській
місцевості, де існують малі можливість зайнятості
в сільському господарстві, промисловості тощо),
забезпечує створення додаткових робочих місць
в таких галузях господарства області як будів-
ництво, зв’язок, транспорт, виробництво рекре-
аційної продукції, і водночас виступає одним із
визначальних факторів соціально-економічного
розвитку території [3].

На сьогоднішньому етапі соціально-еконо-
мічного поступу Івано-Франківській області в
розвитку рекреаційної сфери і зайнятості населення
в ній, значну частину поміж готелів і аналогічних
закладів розміщення населення, санаторно-
курортних закладів, садиб сільського зеленого
туризму, інших закладів рекреаційної сфери
займають туристичні фірми (суб’єкти туристичної
діяльності за термінологією Головного управління
статистики в Івано-Франківській області), які
виконують туроператорську, турагентську та
екскурсійну діяльність.

Наразі в складній ситуації як політичному так
і в економічному відношеннях для всього україн-

ського суспільства постають нові виклики,
подолавши які країна має переродитись та
реалізувати всі можливості розвитку. Одним з
основних напрямів майбутнього процвітання Івано-
Франківської області вбачається саме подальший
розвиток рекреаційної сфери – найбільш доцільної
і вже обґрунтованої століттями як показує час
форми діяльності населення в цьому регіоні
України.

Попередній досвід. Питаннями теоретич-
ного, методологічного, практичного і фінансово-
економічного аналізу діяльності підприємств
рекреаційної сфери, особливостям соціально-
економічних напрямів регіональної зайнятості
населення присвячені наукові публікації багатьох
економістів та економіко-географів України (І. Ба-
ланюк (2014), С. Бандури (2009), А. Гальчинський
(2005), О. Грішнова (2011), В. Гуменюк (2009), А. Ко-
лот (2002), Е. Лібанова (2002), Л. Лісогор (2005),
Я. Никифорак (2007), В. Онікієнко (2007), В. Петюх
(1999) та ін.).

Значну увагу в регулюванні зайнятості
населення і менеджменті діяльності суб’єктів
господарювання приділяли такі всесвітньовідомі
економісти як Дж. Еренбург, Дж. Кейнс (1993), Л.
Робінсом (1996), П. Самуельсон (1995) та ін. Проте
на сьогоднішній день в Івано-Франківській області
не вистачає досліджень в царині діяльності
туристичних фірм, достовірної інформації про
зайнятість населення в них, а це все в сукупності
є важливою складовою в розвитку рекреаційної
сфери, чому власне і присвячена дана публікація.

Мета і завдання дослідження. Метою
проведеного дослідження було висвітлення питань
аналізу сучасного стану діяльності туристичних
фірм, зайнятості населення в них на території Івано-
Франківської області. Ключовими аспектами
дослідження стали наступні завдання:

1) характеристика сучасного стану кількості
і просторого аналізу розміщення туристичних фірм
регіону;
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2) особливості обслуговування туристів і
екскурсантів, внутрішній та іноземний туризм;

3) проведення моніторингу кількості зайнятого
населення в туристичних фірмах, їх статево-вікова
структура, територіальне розміщення та подальші
перспективи розвитку зайнятості населення в
туристичних фірмах.

Виклад основного матеріалу. На території
Івано-Франківській області у 2013 р. налічувалось
112 туристичних фірм, зокрема 49 юридичних осіб
і 63 фізичних осіб-підприємців, що на 4 (або 3,6 %)
менше, ніж в 2011 р. (табл. 1) [4, с. 7; 5, с. 7; 6, с. 7].

На сьогоднішній день відбулося незначне, але
скорочення кількості туристичних фірм, що
пов’язане перш за все із переорієнтацією в
обслуговуванні населення до інших видів туристич-
ної діяльності, насамперед до садиб сільського
зеленого туризму і туристичних комплексів.

В час економічної нестабільності більшість
населення області обирає відпочинок не за
кордоном, а в межах області, де є наразі великий
вибір туристичних послуг. Виділяється збільшення
кількості закладів, які надають екскурсійні послуги
(8 на противагу 4 у 2012 р.), які особливо стрімко
розвиваються в гірській місцевості на території
Яремчанської міської ради.

За досліджуваний період спостерігалося
збільшення кількості туристичних фірм в м.
Калуш, Яремчанській міській раді, Богород-
чанському, Галицькому, Долинському, Рожнятів-
ському і Тисменицькому районах (табл. 2) [4, с. 9,
24; 5, с. 9, 24; 6, с. 9, 24].

За показниками надання рекреаційних послуг
населенню провідними туристичними фірмами Івано-
Франківської області є „Івано-Франківськтурист”,
„Туристична фірма „Надія””, „Кей”, “Галичанка ІФ”,
„Блюмме”, „Колумб” (м. Івано-Франківськ),
„Червона валіза”, „Гелеон” (м. Калуш), „Марко”,
„Прикарпаття тур”, „Travel”, „Галатея” (м. Коломия),
„Спорт-тур” (м. Косів), „Карпатська туристична
компанія”, „Туристичних лідер”, „Агенція подорожей
Карпати Travel” (м. Яремче) та ін.

Протягом 2013 р. туристичними фірмами
Івано-Франківської області було обслуговано 77,7
тис. осіб, що на 32,5 тис. осіб менше, ніж у 2012 р.,
але в той же час на 18,4 тис. осіб більше – ніж у
2011 р. Пріоритетним напрямом для всіх категорій
туристів у досліджуваному періоді було дозвілля і
відпочинок, яким щороку охоплювалося від 27,4
тис. осіб (46,2 % від загальної кількості туристів)
у 2011 р. до 38,3 тис. осіб (49,3 % від загальної
кількості туристів) у 2013 р. і 71,8 тис. осіб (65,1 %
від загальної кількості туристів) у 2012 р.

На сьогодні відбувається зростання кількості
мешканців області, які виїжджають відпочивати

за кордон. Так, в 2013 р. за кордоном відпочивало
12 тис. осіб, що на 3,2 тис. осіб більше ніж у 2011
р. Кількість іноземних туристів і відпочиваючих,
які відвідали Івано-Франківську область склала на
кінець досліджуваного періоду 5,8 тис. осіб або у
1,8 рази більше ніж у 2011 р. Негативною є ситуація
із внутрішніми туристами, так пік найбільшого
відпочинку населення в межах області припав на
2008 р., коли склав 583,6 тис. осіб, а наразі станом
на 2013 р. в межах області відпочивало 59,9 тис.
осіб або на 9,7 рази менше ніж в 2008 р. Екскурсійні
послуги було надано 337,5 тис. осіб, що на 22,5 тис.
осіб менше ніж в 2012 р., з них майже 99 %
надавали туристичні послуги юридичні особи
туристичних фірм.

На території Івано-Франківській області у
2013 р. загальна кількість працівників у туристич-
них фірмах становила 615 осіб, що на 1,5 % (606
осіб) більше ніж у 2011 р., але водночас менше на
19,8 % (767 осіб), ніж в 2012 р. (табл. 3) [4, с. 10; 5,
с. 10; 6, с. 10].

В статевій структурі близько 52 % від усього
числа працюючих працівників займають жінки.
Завдяки знаходженню на території області
багатьох закладів із надання туристичної освіти,
станом на 2013 р. 21,1 % працівників мають вищу
або середню спеціальну освіту в галузі туризму і
цей показник в порівнянні із минулими роками
збільшується щороку. Відповідно наразі відбу-
вається і омолодження працівників в туристичних
фірмах, так на сьогодні в цій царині економічної
діяльності мешканців 48,3 % становлять особи
віком до 30-ти років. В той час як ще в 2011 р. цей
показник становив 22 %.

В 2013 р. спостерігалося зменшення кількості
працівників в туристичних фірмах. Якщо сьогодні
тут працює 615 осіб, то ще 2012 р. працювало 767
осіб (табл. 4).

Таке зменшення мотивоване із залученням
мешканців до праці в інших видах рекреаційної
діяльності (готельному господарстві, санаторно-
курортному комплексі, садибах сільського
зеленого туризму тощо), які вже на сьогодні стають
як більш прибутковими, так і більш доступнішими
в можливості знайдення місця працевлаштування.
Також не варто забувати і про кількість працівників,
які не числяться офіційно на робочих місцях. Ця
проблема прихованої зайнятості є однією з причин,
яка не дає можливість більш повно охарактери-
зувати рекреаційно-туристичний ринок праці в
Івано-Франківській області [2]. Більш розгалужене
залучення жителів області до рекреаційної
діяльності сприятиме відкриття туристичних фірм
в м. Болехів, Верховинському, Калуському,
Коломийському та Тлумацькому районах.

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


151Випуск 744-745. Географія

Запровадження в рекреаційній сфері інновацій-
ної складової розвитку, введення з боку державних
органів жорсткіших методів контролю за роботою
туристичних закладів зумовлюють потребу
підготовки фахових спеціалістів, що підвищить
ефективність обслуговування населення [1].

Висновки. За результатами дослідження
найбільше зайнятого населення в туристичних
фірмах спостерігається на території Яремчанської
та Івано-Франківської міських рад, відповідно 54,6
% і 32,2 % від загальної кількості зайнятих по
області. Наразі існує необхідність до створення
більш розгалуженої мережі туристичних фірм по
всій області, що створить поліпшену доступність
населення до такого виду рекреаційної діяльності.
Центральних напрямом політики зайнятості
мешканців Івано-Франківської області має стати
мотивація населення до самореалізації через
зайнятість в рекреаційній сфері, в тому числі і

Таблиця 1
Динаміка кількості туристичних фірм у 2011-2013 рр.

Загальна кількість туристичних фірм 

З них за видами: Роки 
Всього туроператорської 

діяльності 
турагентської 

діяльності 
екскурсійної 
діяльності 

2011 116 21 88 7 

2012 109 21 84 4 

2013 112 22 82 8 
 

Таблиця 2
Географія розміщення туристичних фірм у 2011-2013 рр.

Загальна кількість туристичних фірм Адміністративний район, 
міська рада  2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Область 116 109 112 
м. Івано-Франківськ 73 66 64 
м. Болехів – – – 
м. Калуш 5 8 9 
м. Коломия 14 8 8 
м. Яремче 7 8 10 
райони 
Богородчанський 3 3 4 
Верховинський – – – 
Галицький 1 1 2 
Городенківський 2 2 2 
Долинський 2 3 3 
Калуський – – – 
Коломийський – – 1 
Косівський 1 1 1 
Надвірнянський 4 4 3 
Рогатинський 1 2 – 
Рожнятівський 1 2 2 
Снятинський 1 – – 
Тисменицький 1 1 2 
Тлумацький – – 1 
 

розвивати зайнятість населення в туроператор-
ській, турагентській та екскурсійній діяльності.

Отже, Івано-Франківська область має
перспективи активізації роботи туристичних фірм,
а відповідно і до збільшення зайнятості населення
в них. Такий вид діяльності не тільки сприятиме
до зайнятості населення у рекреаційній сфері, але
і до створення супутніх робочих місць у інших
галузях господарства регіону. На сьогодні
вагомим завданням є створення зручних
соціально-економічних умов для піднесення в
розвитку малого і середнього бізнесу в області.

Перспективи наступних досліджень повинні
спрямовуватись на вивчення оптимальної
доцільності розміщення об’єктів і установ
рекреаційної сфери на тій чи іншій території Івано-
Франківської області. При цьому необхідні
дослідження з виявлення аспектів зайнятості
населення в рекреаційній сфері із залученням
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Таблиця 3

Динаміка кількості працівників у туристичних фірмах в 2011-2013 рр.

Загальна кількість працівників в туристичних фірмах 

З них зайняті: Роки 
Всього туроператорською 

діяльністю 
турагентською 

діяльністю 
екскурсійної 
діяльністю 

2011 606 408 174 24 
2012 767 606 150 11 
2013 615 459 136 20 

 
Таблиця 4

Географія зайнятості працівників туристичних фірм у 2011-2013 рр.

Загальна кількість працівників в туристичних фірмах Адміністративний район, 
міська рада 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Область 606 767 615 
м. Івано-Франківськ 267 220 198 
м. Болехів – – – 
м. Калуш 7 10 14 
м. Коломия 20 15 16 
м. Яремче 267 481 336 
райони 
Богородчанський 15 12 12 
Верховинський – – – 
Галицький 1 1 2 
Городенківський 2 2 3 
Долинський 7 9 7 
Калуський – – – 
Коломийський – – 5 
Косівський 6 6 6 
Надвірнянський 6 6 7 
Рогатинський 1 1 – 
Рожнятівський 1 3 4 
Снятинський 5 – – 
Тисменицький 1 1 3 
Тлумацький – – 2 
 

самих працівників, себто, до прикладу, виявлення
на місці туристичної фірми, сільської садиби
зеленого туризму, готелю, санаторію, будинку
відпочинку тощо, основних проблем, скарг,
побажань до органів місцевого самоврядування,
що дасть змогу побачити більш цілісну картину і
вирішити необхідні завдання в подальшому.

Література
1. Гуменюк В.В. Фінансово-економічний аналіз діяльності

суб’єктів господарювання туристичної галузі [Текст]
: навч. посіб. / В.В. Гуменюк. – Івано-Франківськ :
Видавництво „Плай” ЦІТ ПНУ ім. В. Стефаника, 2009.
– 260 с.

2. Лібанова Е.М. Ринок праці [Текст] : навч. посіб. – Київ:
Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

3. Стратегія розвитку Івано-Франківської області на
період до 2020 р. [Електронний ресурс] / Івано-
Франківська обласна державна адміністрація. – Івано-

Франківськ, 2014. – 79 с. – Режим доступу : http://
www.if.gov.ua/files/ SP_IF_oblast_4.pdf. (дата відвіду-
вання – 11.11.2014 р.)

4. Суб’єкти туристичної діяльності області у 2011 році
[Текст] : стат. бюл. / За ред. О.В. Костюк. – Івано-
Франківськ : Головне управління статистики в Івано-
Франківській області, 2012. – 35 с.

5. Суб’єкти туристичної діяльності області у 2012 році
[Текст] : стат. бюл. / За ред. О.В. Костюк. – Івано-
Франківськ : Головне управління статистики в Івано-
Франківській області, 2013. – 35 с.

6. Суб’єкти туристичної діяльності області у 2013 році
[Текст] : стат. бюл. / За ред. О.В. Костюк. – Івано-
Франківськ : Головне управління статистики в Івано-
Франківській області, 2014. – 35 с.

References
1. Humeniuk V.V. (2009). Finansovo-ekonomichnyi analiz

diialnosti subiektiv hospodariuvannia turystychnoi

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


153Випуск 744-745. Географія
haluzi: navch. posib. Ivano-Frankivsk : Vydavnytstvo
„Plai” TsIT PNU im. V. Stefanyka.

2. Libanova E.M. (2003). Rynok pratsi: navch. posib. Kyiv:
Tsentr navchalnoi literatury.

3. Stratehiia rozvytku Ivano-Frankivskoi oblasti na period
do 2020 r. (2014). Ivano-Frankivsk, Ivano-Frankivska
oblasna derzhavna administratsiia. Rezhym dostupu:
http:// www.if.gov.ua/files/ SP_IF_oblast_4.pdf. (data
vidviduvannia 11.11.2014 р.)

4. Subiekty turystychnoi diialnosti oblasti u 2011 rotsi: stat.
biul. (2012). Za red. O.V. Kostiuk. Ivano-Frankivsk:

Левицкий О. Роль туристических фирм в занятости населения Ивано-Франковской области. Рассмотрены
современное состояние, деятельность и роль туристических фирм в занятости населения Ивано-Франковской области.
Проведенный анализ пространственного размещения туристических фирм по административным районам и
городским советам области. Проанализированы особенности обслуживания туристическими фирмами туристов и
экскурсантов, половозрастная структура занятого населения, дальнейшие перспективы расширения сети
туристических фирм в Ивано-Франковской области, а также возможности привлечения населения к рекреационной
деятельности.
Ключевые слова: туристические фирмы, туроператорская деятельность, турагентская деятельность, экскурсионная
деятельность, туристическая инфраструктура, занятость населения, рабочие места, социально-экономическое
развитие.

Levytskyi O. The role of travel firm in employment of Ivano-Frankivsk region. In the article discusses the current state,
activity and the role of travel agencies in employment Ivano-Frankivsk region. The analysis of the spatial location of travel
companies in the administrative districts and municipalities region are conducted. The service features travel agencies of
tourists and sightseers, age structure of the employed population, future prospects for expansion network of travel companies
in the Ivano-Frankivsk region are analyzed, and the possibility of attracting people to recreational activities too.
Key words: travel agencies, tour operator activities, travel agency activities, excursion activity, tourism infrastructure,
employment of population, jobs, social and economic development

Holovne upravlinnia statystyky v Ivano-Frankivskii
oblasti.

5. Subiekty turystychnoi diialnosti oblasti u 2012 rotsi: stat.
biul. (2013). Za red. O.V. Kostiuk. Ivano-Frankivsk:
Holovne upravlinnia statystyky v Ivano-Frankivskii
oblasti.

6. Subiekty turystychnoi diialnosti oblasti u 2013 rotsi: stat.
biul. (2014). Za red. O.V. Kostiuk. Ivano-Frankivsk:
Holovne upravlinnia statystyky v Ivano-Frankivskii
oblasti.

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


154 Науковий вісник Чернівецького університету

УДК 911.2 (477.4)

ГРОШОВИЙ ОБІГ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ
ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСВОЄННЯ ТЕРИТОРІЇ

ЗВЕНИГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У МЕЖАХ МІЖЗОНАЛЬНОГО ГЕОЕКОТОНУ

«ЛІСОСТЕП-СТЕП» ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Лячинський С.С.1, Ситник О.І.2

1Звенигородський районний  краєзнавчий музей
2Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

На прикладі Звенигородського району Черкаської області розглянуті історико-географічні особливості освоєння
окремих територій міжзонального геоекотону «лісостеп-степ» Правобережної України. Зроблений аналіз розвитку
досліджуваної території відповідно до обгрунтованих етапів (періодів) заселення та господарського освоєння геоекотону.
Наведені приклади обігу монет з метою визначення впливів і взаємозв’язків різних культур на території
Звенигородського району упродовж окремих етапів його освоєння.
Ключові слова: міжзональний геоекотон; ландшафт; освоєння території; розвиток; обіг монет; антропогенна
деградація ландшафтів; екотонно-геохімічні бар’єри.

Постановка проблеми. З геоекотонами
найтісніше пов’язані історична доля людства, що
визначається особливостями географічного
середовища, в надрах якого народжувались нові
народи, нові культури, нові держави [7, 11]. Для
таких цивілізаційних осередків П.М. Савицьким ще
на  початку ХХ ст. був запропонований термін
«місце розвитку», під яким розумілась «єдність
соціально-історичного середовища і зайнятою нею
території» [7].

Зрозуміло, що далеко не вся територія
геоекотону рівномірно освоювалась. Упродовж
тривалого часу окремі ділянки залишались
безлюдними, незаселеними, а інші, навпаки,
приваблювали завойовників і переселенців з інших
територій тощо. У межах міжзонального гео-
екотону «лісостеп-степ» Правобережної України
можна виокремити окремі осередки найдавнішого
заселення, які, власне, і визначають загальну
картину історико-географічних особливостей
освоєння цієї території. До таких осередків варто
віднести територію сучасного Звенигородського
району, яка має підвищений речовинно-енергетич-
ний і середовищетвірний потенціал.

Аналіз попередніх досліджень. Вивченням
історико-географічних особливостей освоєння
екотонних території займаються уже досить
тривалий час. Л.М. Гумільов виявив таку законо-
мірність: «…виникнення нових народів пов’язане
з пограничними областями»; «… монотонний
ландшафтний ареал стабілізує проживаючі в ньому
етноси, різнорідний – стимулює зміни, які ведуть
до появи нових етнічних утворень»[5, 6]. На думку
В. Ніколаєва, геоекотони виступають в еволюції
Землі як місця зародження не лише біологічного і
ландшафтного різноманіття, а й різноманіття
етнічного [7]. Аналіз поки що нечисленних

літературних джерел стосовно заселення й
господарського освоєння регіональних геоекотонів
та наші польові дослідження показують, що
ландшафтне різноманіття геоекотонів в процесі їх
антропогенізації суттєво збільшується.

Значний внесок у дослідження території
Звенигородського району зробили місцеві краєзнав-
ці С.С. Лячинський [10, 11], О.Г. Клочко, І.П. Гір-
ник, Г.Е. Ховрах [19], Я.Р. Ліпінський, О.О. Мікла-
шевський, О.М. Наріжна та ін., які визначили роль
та особливості його розвитку. Зокрема, С.С. Лячин-
ський деталізував походження та значення
Звенигородки (Звенигори) для розвитку краю,
обґрунтував заснування міста, враховуючи
історичні та географічні особливості місцевості.
Г.Е. Ховрах зробив опис с. Козацького, розташо-
ваного поблизу Звенигородки. О.М. Наріжна
доклала значних зусиль, досліджуючи етнографічні
особливості регіону.

Метою дослідження є вивчення грошового
обігу як відображення історико-географічних
особливостей освоєння території Звенигородського
району Черкаської області у межах міжзонального
геоекотону «лісостеп-степ» Правобережної України.

Результати дослідження. Міжзональний
геоекотон «лісостеп – степ» Правобережної
України саме відноситься до тих територій, які
відповідно концепції Л.М. Гумільова [5, 6], є
сприятливим для етногенетичних процесів і
включає південну частину лісостепової і північну
частину степової смуг. До його складу входить
Південно-Подільська та Південно-Придніпровська
височинні області Дністровсько-Дніпровського
лісостепового краю та Південно-Подільська,
Південно-Придніпровська схилові-височинні
області Дністровсько-Дніпровського північно-
степового краю [7].
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Як відомо територія геоекотону відрізнялась
з давніх часів сприятливими умовами для
проживання та життєдіяльності людини. Ресурси
лісостепу забезпечували продуктами харчування
й одягом, ліс оберігав від небезпеки, лучно-степові
й степові ділянки давали можливість зручного
облаштування житла, полів та розведення худоби.
Також, варто зазначити, що міжзональний
геоекотон «лісостеп – степ» відрізняється з-поміж
інших територій високим рекреаційно-естетичним
потенціалом ландшафтних комплексів. Наявність
зазначених ознак доводить, що міжзональні
геоекотони мають не лише підвищений речовинно-
енергетичний потенціал, але й духовний, естетич-
ний та психотерапевтичний [7, 16].

Виділяється декілька етапів (періодів)
заселення та господарського освоєння геоекотону
«лісостеп – степ» Правобережної України:
доскіфський, скіфський, епохи Київської Русі,
народної колонізації, початкового промислового
освоєння, радянський, сучасний [7, 16].

Звенигородський район знаходиться в цент-
ральній частині Черкаської області, займає площу
1 тис. км2 на півдні лісостепової зони у межах
Південно-Придніпровської височинної області на
півночі міжзонального геоекотону «лісостеп –
степ» Правобережної України (територія Звени-
городського району ототожнюється з поняттям
«Звенигородщина», яка з історичної точки зору
охоплює окремі території Лисянського і Тальнів-
ського районів). Це дає можливість прослідкувати
освоєння окремої незначної за площею території в
межах міжзонального геоекотону відповідно
виокремлених етапів. Вивченню історії Звени-
городського краю допомагають нумізматичні
дослідження. Відомості про місця знахідок скарбів
та поодиноких монет дають можливість робити певні
висновки стосовно освоєності території, про появу і
розвиток поселень, визначати більш точну хронологію
і періоди матеріальної культури, аналізувати
прокладання торгівельних шляхів та зв’язки з іншими
регіонами, скласти уявлення про обсяги і інтенсив-
ність торгівельних контактів, оцінити стан розвитку
економіки. Разом з тим, обіг тих чи інших монет на
певній території відображає політичні впливи, стан і
ефективність державного правління.

Середня Наддніпрянщина, де розташований
сучасний Звенигородський район, здавна була
краєм залюдненим. Тут жили мисливці на мамонтів
кам’яної доби, були трипільські поселення,
мандрували кочові народи. В могильниках часом
трапляються монети, які виконували роль прикрас,
амулетів, талісманів.

Найдавніші монети на Звенигородщині
зафіксовані археологами під час розкопок Великого

Рижанівського кургану. Це були золоті пантікапей-
ські монети-стратери.  Дослідником Готфрідом
Оссовські у 1887 р. в бічному жіночому похованні
скіфського вождя було знайдено два золоті персні,
щитками яких слугувалили монети, досить грубо
припасовані до обручок. Один перстень важив 11,4
г, інший – 11,3 г. На монеті зображено голову бога
Пана, увінчану плющем і короною, на реверсі –
зображення грифона з списом у дзьобі.

Досліджуючи центральне поховання скіф-
ського вождя у цьому ж кургані в 1995-1997 рр.,
міжнародна українсько-польська археологічна
експедиція під керівництвом Сергія Скорого і Яна
Хохоровські знайшла ще один схожий перстень з
золотою боспорською монетою. Всі ці три монети
з Великого Рижанівського кургану датуються від
330-315 до 314-296 рр. до н.е.

Перші століття н.е. дають знахідки римських
монет. Їх пов’язують з поселеннями черняхівської
культури, яку деякі дослідники  вважають
приналежною слав’янським племенам, зокрема
антам. Осіле землеробське населення займалося
переважно землеробством, розвивались ремесла:
гончарство, обробка заліза, виготовлення ювелір-
них прикрас. Поселення черняхівської культури
були поширені в Середній Правобережній Над-
дніпрянщині, на території Середнього Подніпров’я
часто зустрічалися в басейні р. Рось. Існування
черняхівської культури датується від II до V і,
навіть, до VII ст. н. е. Прослідковується зв’язок
цих племен з населенням сусідніх римських
провінцій, що (підтверджується чисельними
знахідками римських монет).

На значну кількість знахідок римських монет,
карбованих за різних імператорів від Траяна до
Марка Аврелія Антоніна ( І до III ст. н. е.) вказував
ще В.М.Доманицький. «Нами лично собрана около
десятка римских монет II й III ст. по течению р.
Гнилого Тикича, от впадения его в Высь и до
г.Звенигородки, т.е. на протяжении более 40 верст...
Такие же монеты нами находимы и по нижнему
течению р. Горского Тикича [7]. «...Монеты,
начиная с римских, находимы были повсюду.
Римские найдены в с. Толстой, г.Звенигородке, а
также в с.Стебном, Колодистом, Лоташовой и
Романовке» [7]. На Звенигородщині вони були
знайдені у Вільховці, Багачівці, Гудзівці, Звени-
городці, Кобиляках, Майданівці, Рижанівці,
Ризиному, Стебному, Стецівці, Шевченковому,
Водяниках. Це пояснюється тим, що у І-ІІІ ст. н.
е. вплив Римської імперії поширювався на
північний схід до Дунаю і Дністра. М.Котляр
зазначає, що римські монети перших століть нашої
ери хоч і зустрічаються масово на території
України, але виконували вони, головним чином,
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функції накопичення скарбів і сировини для
ювелірів-золотарів і ремісників [10].

Свого часу в Звенигородці, поблизу р. Гнилий
Тікич, було знайдено кілька римських срібних
монет, а в 2007 р., на південно-східній околиці міста
також було знайдено досить цікавий скарб
римських монет. Він складався з дрібних римських
монет початку нашої ери і до місцевого музею
потрапило вісім з них (сім мідних, і одна не
карбована, нагадує відливок бронзи за розміром і
формою схожого до монети). Напевне, призна-
чення цього скарбу було ужитковим, накопиченням
для подальшого використання під час виплавки
бронзи [11].

Цікава топографія знахідок римських монет
на Звенигородщині. Прикметно, що майже всі вони
прив’язані до тих сіл, поблизу яких виявлено сліди
поселень черняхівської культури. Зокрема, у
Багачівці  знайдено срібну монету імператора
Антоніна Пія, Вільховці – монети часів Траяна,
Антоніна Пія, Авреліана, у Гудзівці – римські
бронзова та срібна монети, у Майданівці – монета
часів Марка Аврелія, Рижанівці – срібна монета
Марка Аврелія, у Стебному – срібна монета
Антоніна Пія, у Стецівці – бронзова монета Траяна
та денарій Марка Аврелія. Всі ці артефакти
датуються І-ІІІ ст. н. е. Також отримані грунтовні
відомості про знахідки римських монет на
території с. Ризине: срібні і бронзові денарії Траяна,
Марка Аврелія та Коммода.

Виявлені в Звенигородському районі сліди
поселень черняхівської культури, вказують на те,
що на початку нашої ери були розвинені зв’язки з
півднем і римські монети І-ІІІ ст. н.е. підтверд-
жують поширення певних інтересів римлян на
праслав’янські території краю.

Далі в нумізматичних знахідках є великі
прогалини. Слов’янські племена здійснювали
мінову торгівлю і монетарного обігу не було.
Відомо, що  київські князі брали данину медом,
воском, хутрами і шкурки куниці до початку обігу
монет відігравали важливу роль в торгівлі східних
слов’ян з арабським Сходом. Згодом навіть
виникла грошова одиниця, яка мала відповідну
назву – «куна». Спроби чеканки монети Володи-
миром Святославовичем, Святополком і Яросла-
вом Володимировичем не відіграли великої ролі.
Вже пізніше з’являються монетні гривні –
видовжені зливки срібла, вагою 160-200 г, які були
одиницею обігу в XII-XIII ст.

У першій половині XIII ст. Київська Русь
зазнає монголо-татарської навали і на правічних
слов’янських землях починається загарбницька
окупація. Монетний обіг практично зникає і знову
розвивається мінова торгівля. Рибалки, мисливці,

бортники мають для обміну хутро, мед, віск
Частково розвиваються промисли, які використо-
вували місцеву сировину. На території Звени-
городщини, крім візантійської монети та гривні
київського типу в с. Попівка, нумізматичних
знахідок періоду Київської Русі фактично не
виявлено.

З початку ХІV ст. набирає розмаху обіг
джучидських або золотоординських монет. До
кінця XIV ст. територія Звенигородського району
перебувала під владою золотоординських ханів і
різного роду податки та інші витрати вимагали
обігу певної грошової маси.

Поодинокі знахідки монет того часу особливо
цікаві. Так, на Звенигорі в с. Гудзівка, свого часу
було знайдено срібний краківський грош часів
Казиміра III, який карбувався в 1360-1370-х рр. в
досить обмеженій кількості.

За часів інкорпорації Литвою земель Київської
Русі у другій половині XIV ст. карбування монет
починається за Володимира Ольгердовича (1360
- 1395 рр.). Проте походи Вітовта, Ольгерда,
Скиригайла, поширення литовської експансії до
Середньої Наддніпрянщини, рух далі на південь до
Чорного моря, ніяк не сприяли розвитку торгівлі
на Звенигородщині. Після битви під Синіми
Водами та південних походів Вітовта і Скиригайла
наприкінці XIV ст., коли в 1394 р. було взято під
литовську зверхність Черкаський і Звени-
городський замки, починається витіснення
золотоординських ханів, але джучидські монети
ще тривалий час перебували в обігу. Як вважають
деякі дослідники, вони вживались в торговельних
операціях до кінця XV ст. Разом з тим, потрібно
згадати і про наявність в ті часи волзьких або
татарських гривень лодієподібної форми, датова-
них XIV ст., які також були в обігу до кінця XV ст.

З огляду на цю історичну передумову варто
звернути увагу на досить унікальний скарб з
такими гривнями, знайдений в Стара Буда ще у
1863 р. В керамічному горщику знаходилось 5
лодієподібних гривень вагою 189 -198 г. та 2212
срібних монет. Переважали джучидські монети,
але були і генуезько-кримські і навіть сербська.
Проникнення монет генуезьких колоній Північного
Причорномор’я, заснованих у XIII-XV ст., цілком
зрозуміле – саме через них здійснювалась на той
час транзитна торгівля між Заходом і Сходом.
Цікаво, що джучидські монети з цього скарбу були
як з контрамарками, так і без, що дає можливість
зробити певні висновки про тогочасне політичне
становище території.  Контрмаркування, або
надчеканка, робилась на монеті іншої держави для
підтвердження легітимності її обертання на цій
території, у випадках, коли не карбувалася власна
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монета або коли власної монети не вистачало для
«повноцінного» обігу.

Литовське контрмаркування джучидських
монет (скарб із Старої Буди) пов’язано з політич-
ним впливом. Кількість срібної джучидської
монети, яка була в обігу на території України з XIV
ст., вимагала від литовської влади, що в XV ст.
встановлювала свою зверхність, певних дій для
утвердження власної  грошової одиниці, монет, які
б утверджували литовську присутність і верховен-
ство в економічному житті краю.

Можна зробити висновки про походження і час
приховання скарбу в Старій Буді. В XV ст.
Звенигородська земля була ареною боротьби між
литовськими князями і кримськими ханами за
політичний та економічний вплив на українських
землях. Це протистояння тривало до кінця XV –
поч.    XVІ ст. Особливо спустошливим виявився
похід кримського хана Менглі-Гірея в 1482 р., коли
татари захопили і зруйнували Київ, поруйнували і
розграбували південні замки. Мабуть, саме тоді, в часи
татарської навали, місцеві жителі приховали  скарб.
Щодо формування скарбу, то його варто розглядати
суто як продукт місцевого грошового обігу.

Принагідно зауважимо, що саме с. Стара Буда
та ближні до Звенигородки села Водяники і
Мизинівка мають прадавню історію, поблизу яких
знайдені сліди трипільської та черняхівської
культур, стародавні городища, Жигмонтове
замчище. Та й сама назва села – Стара Буда,
свідчить про промисел на базі місцевої сировини,
де з деревини древніх, прадавніх лісів виготовляли
поташ, який використовувався для виробництва
пороху. Будами називались підприємства з
виробництву поташу. В Звенигородському  краї цей
топонім зустрічається в назві багатьох поселень.
Але тільки одне названо Старою Будою, що вказує
на особливу давність саме цього осередку
промислового виробництва: «село получило
название, как свидетельствуют древние насыпи
золы, оттого, что с незапамятных времен
существовал здесь поташный завод»[1].

На початку XVI ст., після відтіснення татар із
земель Наддніпрянщини, починається нова сторінка
в історії Звенигородського краю. Ще до Люблінської
унії 1569 р. польські королі починають активну
експансію на українські землі, розширюючи свої і
повноваження, та перебираючи владні функції
литовських князів. Так, саме за Зигмунда Августа
(Сигізмунд II Август, король польський, а від 1548
р. і Великий князь литовський) відбудовується
Звенигородський замок. Від 1572 р. починають
брати на державну службу козаків, яких називають
реєстровими. Згодом, цю ж політику продовжує
польський король Сигізмунд III Ваза.

Після Люблінської унії вплив Польщі в
південно-східному напрямку посилюється.
Вагомішого значення набуває Черкаський замок,
відроджуються Звенигородський і Чигиринський
замки, згодом будується Уманський, закладається
і укріплюється Лисянський замки, триває процес
залюднення краю, піднімаються з руїн давні осади.

Відбудова зруйнованого татарами Звени-
городського замку в 1545 р. дала поштовх
економічному розвитку краю. Замок служив як
проміжний пункт на шляху від Брацлава до Черкас,
що об’єднував Поділля і Наддніпрянщину.
Посилення економічного розвитку краю особливо
помітне від поч. XVII ст., зростають масштаби
промислового виробництва, з’являється міське
служиле населення, розвиваються ремесла, обабіч
шляхів будуються кузні, шинки, корчми.

Коли у 1620 р. Сигізмунд III Ваза надає Янові
Даниловичеві Корсунське староство, де складу
якого, крім Корсуня, входили Стеблів, Лисянка,
Звенигородка, той починає активно відбудовувати
посади, а «у віддалених місцях, в лісах понад
Тікичем, закладає поташні буди, які дають йому
1500 злотих річного доходу… Торгівля поташем
розвивалася і сягала навіть до Гданська» [10, 11].
У першій чверті XVII ст. на Україні панує відносна
стабільність (деякі історики називають цей період
«золотим спокоєм»). Все це сприяє налагодженню
товарно-грошових відносин, розвитку обігу монет.
Карбування монет в Речі Посполитій сягає великих
розмірів, і, вивчаючи нумізматичні знахідки, можна
відслідковувати історію розвитку поселень.

Монети поч. XVII ст. найчастіше зустрі-
чаються як на Звенигородщині, так і безпосеред-
ньо на території самого міста та його околиць.
Зокрема знайдені трьохгрошовики та півтора-
грошовики, карбовані у 1595, 1617-1623, 1627 рр.
Півторагрошовики, на Україні звані «чехами», були
найбільш поширеними монетами в XVII-XVIII ст.

Неменш цікавими є повідомлення про скарби
монет того періоду. У Вільховці та Водяниках ще у
1884 р. було знайдено скарби монет Сигізмунда III
Вази вагою 2 фунти (понад 800 г.), та 20 фунтів
(більше 8 кг) відповідно. У Моринцях 1887 р.
знайдено скарб, який складався із солідів польських,
шведських і пруських, карбованих в XVII ст. Кілька
десятків шведських шелягів (солідів) також було
знайдено в Павлівці у 1883 р. [12].

Для чіткішої уяви тогочасного обігу монет
варто доповнити топографію знахідок. В с. Боярка
(зараз Лисянського району) в 1849 р. знайдено
скарб із 20 монет, карбованих як за часів
Сигізмунда III, так і Яна II Казиміра, тобто від
початку до середини XVII ст. Неподалік с. Орли
(нині Лисянського району) 1889 р. знайдено два
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скарби, один з яких складався із 225 польських,
пруських, шведських, ризьких монет карбування
1616-1633 рр., інший  – із 66 польських і гол-
ландських монет XVII ст.

Серед знахідок монет початку XVII ст. варто
окремо відзначити копійку, карбовану Лже-
дмитрієм, знайдену південніше с. Кримки (нині
Шполянського району) неподалік Лип’янки і
Межигірки, обіч стародавнього шляху, який
перетинав Звенигородщину в південно-східному
напрямку і вів до Златополя та Новомиргорода
[17]. Принагідне згадати, що тут є один цікавий
топонім Митниця, який позначається між Межи-
гіркою і північною околицею Лип’янки. Це
свідчення про давні торговельні шляхи півдня
Звенигородщини.

Перебуваючи під іноземним впливом, Україна
була змушена користуватись чужою монетою, на
наших землях не вживались монети місцевого
карбування, і грошовий ринок України суттєво
залежав від різних політичних криз, воєн, політич-
ного втручання в економіку. Це особливо стає
помітним в другій половині XVII ст., коли грошовий
ринок зазнає частих криз і до обігу вливається
значна кількість низькопробної та мідної монети.
Відомо, що повноцінну вартість монети визначає
тільки вага дорогоцінного металу і з цією метою
використовувались золоті та  срібні монети.
Необхідно зауважити, що в середньовіччі срібло
цінувалось досить високо і було досить широко
вживаним металом саме для карбування монет.
Із-за того, що гроші, як особливий товар,
виконують свої функції міри вартості інших товарів,
вони надзвичайно чутливі до політичних та
соціальних потрясінь. Разом з тим, карбування
монети в середньовіччі було і виразом утверд-
ження влади, державності, незалежності. Монети
наприкінці XVI - поч. XVII ст. карбували різні
світські і духовні володіння, маленькі герцогства
та князівства і навіть міста. В деяких випадках,
коли бракувало монети, як траплялось в містах,
що перебували в облозі знаходили вихід у розрізанні
на шматки срібного посуду, келихів та інших речей,
ставили тавро і використовували ці шматочки як
монети. На цьому фоні цікавими є версії про випуск
власної монети Богданом Хмельницьким. Під час
Визвольної війни 1648-1654 рр. гетьман прагнув
проводити самостійну фінансову політику. Зустрі-
чаються відомості про те, що Богдан Хмельниць-
кий карбував монети за власним зразком.

Війни XVII ст., економічні та політичні
негаразди змусили уряди і правителів вдаватись
до карбування здешевленої монети. Зниження
вартості повноцінної монети відбувалось як
шляхом зменшення її ваги, так і додаванням

лігатури, різних сплавів. А карбування мідних
грошей фактично перетворювало ці монети лише
в знак вартості. Принагідно згадати, що паперові
гроші теж не що інше, як знак вартості.

Щоб проаналізувати входження мідної монети
в український грошовий обіг і, зокрема, на
територію Звенигородщини, варто розглянути деякі
політичні події XVII ст. Річ Посполита, Росія, або,
як тоді її називали, Московія, Швеція – цей
трикутник істотно впливав на життя українських
земель. Так, у війнах між Польщею і Швецією на
боці поляків брало участь українське козацтво, в
Лівонії воювало чотири козацьких полки на чолі з
Самійлом Кішкою. А під час визвольної війни
шведська королева Кристіна, дочка Густава II
Адольфа (правила 1633-1654 рр.) встановлювала
зв’язки з Богданом Хмельницьким, намагаючись
створити військовий союз проти Польщі. Про це
згадує Павло Алеппський, описуючи подорож
антіохського патріарха Макарія до Богдана
Хмельницького в Богуслав. В той же час, після
Переяславських статей, посилюється політичний
і економічний вплив Російської держави.

Не менш цікавою є історія з карбуванням
монет Петром Дорошенком. Монетний майстер
Янко Гранковський у Лисянці карбував чехи
(півтора-грошовики), шеляги (соліди) і шостаки
(шестигрошовики). Було встановлено, що він
використовував штемпелі, з якими до цього
працював у Львові. Якщо він і був фальшиво-
монетником, то не самодіяльним, бо робив це з
дозволу Петра Дорошенка. Та й говорити про
фальшування в цьому випадку якось некоректно.
Як вже згадувалося, монети того часу були
низькопробними, але ж монетами, а не паперовими
знаками. В умовах тогочасної інфляції, карбуючи
їх, Дорошенко фактично здійснював несанкціоно-
вану емісію монети.

Всі ці події знайшли своє відображення, в обігу
монет. Вже згадувалося про шведські шеляги –
соліди, трапляються знахідки монет, карбованих
за королеви Кристіни, виявлені як на території міста
Звенигородки, так і обіч шляху поблизу Тарасівки.
Таким чином, спостерігається проникнення на
грошовий ринок шведської мідної монети. А
пізніше, постійні війни, які вела Швеція, призвели
до того, що Карл XII почав чеканити великі
прямокутні мідні монети-плоти. Згодом і Петро І
в Росії запровадив таку монету. Але як не
намагались ці войовничі правителі підняти вартість
мідних монет, по суті, вони були і лишались
кредитними за змістом. Це стало помітно, коли
ще в 1659 р. за часів Яна Казиміра, польський
уряд, щоб вийти з скрутного фінансового стано-
вища, погодився з пропозицією італійця Боратіні
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карбувати мідні соліди. Така емісія величезної
маси мідних монет зруйнувала непридатний для
кредитних грошей, якими були по суті мідні
«боратинки», грошовий ринок Речі Посполитої [11].
«Боратинки» на Звенигородщині, як не дивно,
зважаючи на їх велику емісію, зустрічаються
зрідка. Певно, що до них місцеве населення
ставилось з недовір’ям, бо відомо лише про дві
знахідки таких монет на території Звенигородщини.

Недовіра до мідних грошей виявилась
помітною. Адже здавна срібні гроші, хай навіть
іноземного карбування, обслуговували український
ринок. Варто зробити невеличкий екскурс саме в
термінологію. Походження слова «гроші» сягає до
латинського «гроссус» – великий. Так називали
велику срібну монету, карбовану в Генуї ще з 1172
р. Згодом карбування таких монет поширилося в
Чехії, Угорщині, Польщі, що відіграло велику роль
в розвитку грошового обігу і карбуванні монет в
Галицькій Русі. Срібна монета зміцнювала
економіку і, користуючись цією монетою, Україна
в середньовіччі вже була в Європі, і, за сучасною
термінологією, інтегрована в європейську еконо-
міку, та знаходилась, так би мовити, в «зоні євро».

Коли йдеться про Московію, тогочасну
Російську державу, то там розвиток монетарних
відносин відбувався під впливом сходу. В Росії
свого срібла не вистачало, доводилось переплав-
ляти чужу монету або проводити контрмаркування
іноземної, також доводилось карбувати мідні
монети. Саме тому процес витіснення з україн-
ського ринку західноєвропейської монети йшов
досить повільно, зважаючи на традиційне тяжіння
до срібних грошей. Серед суто політичних причин
повільного включення в обіг російської монети
історики називають і наслідки Конотопської
перемоги 1659 р. гетьмана Івана Виговського над
московськими військами князя Трубецького. Тоді
провалилась запланована спроба реорганізації
грошового обігу України за московським сценарієм,
що певною мірою загальмувало процес утягнення
країни у російський фінансово-економічний простір.
Воєвода київський Бутурлін доповідав російському
урядові, що надісланих на жалування місцевому
гарнізонові 154 мідних полтинників «полковник и
начальные люди и солдаты не взяли, потому, что
в Києве казаки и мещане и торговые люди не
токмо полтинников – и мелких медных денег ни
за что не емлют» [6].

Але політика введення в обіг мідної монети
не припинялася. Як пише літописець Самійло
Величко, продовжував цю справу Петро І, який
«после баталии Полтавской со шведом монету
старовечную... во всей Малой Руссии вывел и
выгубил» [8]. Петром І було введено в обіг мідну

копійку досить великого розміру. На той час,
поширеною була мідна монета – денга (з тюркської
– монета). Дві денги дорівнювали одній копійці.
Карбувалась і полушка, мідна монета номіналом
в південги, або четверта частина копійки. Понад
століття, з 1700р. до 1810 р. тривала емісія цієї
дрібної розмінної монети.

Саме такі гроші найчастіше на Звени-
городщині трапляються в знахідках, які характери-
зують першу половину XVIII ст. Так, мідна денга
представлена монетою карбування 1719 р. (Петро
І), далі відомі карбування 1731, 1734, 1738, 1739
рр. (Анна Іванівна) та 1747, 1748 рр. (Єлизавета
Петрівна).

З метою зменшення кількості мідних монет в
обігу грошей Катерина II ввела випуск паперових
грошей – асигнацій для покриття бюджетних
дефіцитів і фінансування великих воєнних витрат
імперської політики Росії.

Про певну політичну роль мідної копійки в др.
пол. XVIII ст. за часів Катерини II говорить така
малопомітна деталь. В поемі Т.Шевченка
«Гайдамаки» є рядки: «Бачиш? Гайдамака! // Ось
копійка... подивися...// Хіба ти не знаєш?» В
примітці до поеми це пояснюється так: «Йдеться
про мідні гроші, зокрема копійки, які слугували в
гайдамаків як розпізнавальний знак». Саме
російська мідна копійка, велика, важка, служила
своєрідним гайдамацьким жетоном, знаком, що
визначав приналежність до гайдамацтва.

Завершують знахідки монет XVIII ст. мідна
монета номіналом в дві копійки, карбована 1800 р.
за царювання Павла І, та велика, діаметром 36
мм мідна монета номіналом в 2 копійки 1800 року.

Срібні монети іноземного карбування ще
перебували в обігу протягом XVIII ст. Про це
свідчить скарб польських, шведських, брандер-
бурзьких монет карбування XVIII ст., знайдений
в с. Будище. Але і російська монета вже дає про
себе знати. Серед скарбів останньої чверті XVIII
ст. привертає увагу скарб російської мідної монети,
також знайдений в с. Будище [8].

Про фінансові проблеми імперського уряду
Росії свідчать і кредитні монети, карбовані в 40-х
роках XIX ст... Серед знахідок маємо мідні монети
з написом «1 копейка серебром» карбування 1841-
1842 рр., дві копійки сріблом карбування 1844 р.
та півкопійки сріблом карбування 1846 р.

Варто відзначити, що в XIX ст. зменшується
кількість скарбів як засобу накопичення та
приховання грошей. На Звенигородщині зафіксо-
вано лише знайдений поблизу Свято-Михай-
лівської церкви в Катеринополі в 1887 р. скарб,
який складався з 52 російських монет карбування
в 1812-1820 рр. [1].
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Поширенню карбування російської мідної
монети сприяв розвиток гірничодобувної промисло-
вості. Уральські і алтайські копальні давали не
лише залізо. Інтенсивно розвивається видобуток
міді, срібла і навіть платини. Саме уральське
срібло дало можливість зміцнити курс російської
монети, посилити її значення в обігу грошей. А вже
в XIX ст. гірничодобувна промисловість Російської
імперії, освоюючи сибірські, забайкальські
родовища, зміцнила курс грошей, збагатила
золотий запас імперії. Варто згадати, що Радян-
ський Союз теж діяв саме таким чином. Освоєння,
використовуючи підневільну працю, далекосхідних,
колимських, магаданських родовищ золота
певною мірою покривало витратну, малопродук-
тивну економіку імперської держави.

Принагідно зазначимо, що срібні монети
зустрічаються в знахідках порівняно рідко. Тут,
напевно, відігравало роль не тільки те, що з ними
більш дбайливо поводилися, зважаючи на високу
вартість, а й те, що в обігу вони були менш
поширені. Ще варто зауважити, що великі срібні
монети використовувались для виготовлення
жіночих прикрас – дукачів. В Україні коштовними
жіночими прикрасами були разки намиста з коралів
та намисто з дукачами. Дукачі – ця назва пішла
від монети дукат, досить поширеної здавна в ряді
європейських країн. Для виготовлення такої
прикраси до срібної, а хто заможніший, то і до
золотої монети, припаювали або приклепували
вушко, нанизували на разок намиста. За кількістю
та вартістю монет судили про заможність, така
прикраса передавалась жінкам роду в спадок.

Звернемо увагу і на те, що в Україні заможну
людину називали дука – багач, багатий. Так
повернулося значення слова, адже монету дукат
стали так називати ще на поч. XIII ст. за титулом
правителя Венеції – венеціанського дожа. Дож –
латиною «дукс» (вождь, князь). Звідси і дуче.

На сімейних світлинах українських родин
часто можна побачити жінок в святкових вбраннях,
з низками коралів та дукачами на шиї. Звичай цей
побутував ще в перших десятиліттях XX століття.
Про виготовлення дукачів в цей період свідчить
той факт, що в дукачах знайдено навіть срібну
монету Латвійської республіки номіналом п’ять
латів, карбовану в 1931 р. Зараз дукачі раритети.
За розповідями, під час голодомору 1932-1933 рр.
міняли їх в «Торгсинах» на пару фунтів борошна
чи пшона. І таке було вже із зворотним монетарним
обігом в Україні. Монети , що слугували символом
заможного життя, ставали останньою надією на
виживання в роки фізичного і духовного гноблення.

Лишила свій слід на Звенигородщині і німецька
окупація 1941-1944 рр. Серед знахідок монет

трапляються рейхспфеніги номіналом 10 і 50
пфенігів карбування 1940-1941 рр. Одна з монет,
датована 1944 р. і знайдена в Звенигородці,
привертає особливу увагу, адже місто було
звільнено від окупантів 28.01. 1944 р. під час
Корсунь-Шевченківської битви. Певно, це був
останній слід німецької окупації, коли згублено
щойно відкарбовану монету.

Повоєнна грошова реформа 1947 р., проведена
в Радянському Союзі, підвищила купівельну
спроможність карбованця, гроші старих зразків
обмінювались у співвідношенні 10 до 1. Роздрібної
монети ця реформа не зачепила. Реформа 1961 р.
також проводилась обміном старих грошей у
співвідношенні 10 до 1, не торкнулася монет, які
на той час вже були в обігу, що істотно підвищило
їх купівельну вартість монет,.

Нищівного удару по обігу монет Радянського
Союзу завдав розпад цієї союзної держави.
Процесу передувала зростаюча інфляція кінця 80-
х рр. XX ст., коли в державі грошова маса істотно
перевищила товарне виробництво.

Варто зазначити, що сучасний грошовий обіг
здійснюється переказами, електронними засо-
бами, банкоматами тощо. Принагідно згадаємо,
що банкомати навіть видають готівку не менше
як п’ятидесятигривневою купюрою. Розмінна
монета втрачає своє місце в торговельних
операціях. Є повідомлення, що в Україні та у інших
країнах світу стурбовані тим, що витрати на
карбування розмінної монети вже перевищують її
номінальну вартість і подекуди відмовляються від
неї, заокруглюючи вартість товарів. Таким чином,
монета виводиться з обігу і часто викидається.
Через десятиліття, а то і століття, нумізмати
натраплять на потужний пласт знахідок сучасної
розмінної монети.

Висновки. Таким чином, природні умови
Звенигородського району з давніх часів  сприяли
проживанню та життєдіяльності людей. Лише
перелік археологічних культур народів і племен, що
освоювали зазначену територію, дає можливість
зробити висновок, що вона відноситься до регіонів
стародавнього і тривалого заселення та різно-
бічного господарського освоєння. Разом з тим,
історичні й політичні процеси не завжди сприяли
рівномірному заселенню й господарському
освоєнню території Звенигородського району. В
окремі періоди відбувалось інтенсивне освоєння
природних ресурсів, в інший час суспільно-
господарський розвиток території уповільнювався
внаслідок її прикордонного положення на межі двох
культур: кочової, найчастіше войовничої, спустош-
ливої за своїми наслідками та осілої, землеробської,
недостатньо захищеної тощо. І вивчення грошо-
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вого обігу суттєво доповнюють уявлення про
історико-географічні особливості освоєння
території Звенигородського району Черкаської
області у межах міжзонального геоекотону
«лісостеп-степ» Правобережної України.
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Лячинский С.С., Ситник А.И.  Денежный оборот как отображение историко-географических особенностей освоения
территории Звенигородского района Черкасской области в пределах межзонального геоэкотона «лесостепь-степь»
Правобережной Украины. На примере Звенигородского района Черкасской области рассмотрены историко-
географические особенности освоения отдельных территорий межзонального геоэкотона «Лесостепь-степь»
Правобережной Украины. Соответственно выделены этапы (периоды) заселения и хозяйственного освоения
геоэкотона, проанализовано развитие территории Звенигородского района. Приведены примеры оборота монет с
целью определения влияния и взаимосвязи различных культур в пределах Звенигородского района на протяжении
отдельных этапов его развития.
Ключевые слова: межзональный геоэкотон; ландшафт; освоение территории; развитие; обращение монет;
антропогенная деградация ландшафтов; экотонно-геохимические барьеры.

Lyachinsry S.S., Sytnyk O.I. The circulation coins as a mapping of the historical and geographical features of development
of Zvenigorod district of Cherkasy region within interzonal geoekotone “Forest steppe – Steppe” of the Right-Bank of
Ukraine. For example Zvenigorod district of Cherkasy region considered historical and geographical features of the
development of certain areas interzonal geoekotone “Forest steppe – Steppe” of the Right-Bank of Ukraine. The analysis of
investigated territory according to grounded stages (periods) of settlement and economic development geoekotone were
done. Examples circulation coins to determine the effects and interactions of different cultures on the territory of Zvenigorod
area during certain stages of its development were given.
Key words: interzonal geoekotone; landscape; land development; development; circulation coins; anthropogenic degradation
of landscapes; ecotone geochemical barriers.
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УДК 911.3

ФАХІВЦІ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
У СФЕРІ ТУРИЗМУ НА РИНКУ ПРАЦІ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ

Орлова М. Л.1, Ярьоменко С. Г.2, Стрікаленко Т. В.1

1Одеська національна академія харчових технологій
 2Одеський національний економічний університет

У статті викладені результати експертного опитування, проведеного з метою виявлення вимог, що висуває ринок
праці регіону у сфері туризму до кадрів. На основі відповідей респондентів встановлено рівень відповідності підготовки
фахівців зі спеціалізованою туристичною освітою вимогам ринку праці. Виявлено компетенції, яких найчастіше
бракує працівникам з вищою освітою у сфері туризму. Здійснено аналіз критеріїв, вирішальних при підборі кадрів для
роботи на туристичних підприємствах. Робота також містить характеристику сучасного стану ринку освітніх послуг
у туристичній сфері Одеської області – кількість та перелік вищих навчальних закладів, що готують бакалаврів за
напрямом підготовки «Туризм», спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Туризмознавство», обсяг державного
замовлення та частку заповнюваності місць при вступі на перший курс у 2014-2015 навчальному році. Наведені
кількісні параметри ринку праці у сфері туризму регіону.
Ключові слова: якість освіти, освіта у сфері туризму, ринок освітніх послуг, суб’єкти туристичної діяльності, експертне опитування.

Вступ. Незважаючи на відносну «молодість»
ринку освітніх послуг у сфері туризму України, він
пройшовши фазу бурхливого розвитку, швидко
досяг фази насичення. Станом на 2013-2014
навчальний рік бакалаврів напряму підготовки
6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера
обслуговування» на території України готували 67
самостійних вищих навчальних закладів ІІІ-IV
рівня акредитації. На навчання було прийнято 3964
студента. Здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
бакалавра напряму підготовки 6.140103 «Туризм»
2658 осіб, з яких 1129 (42 %) були випущені з ВНЗ.
37 вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня
акредитації здійснювали підготовку спеціалістів за
спеціальністю 7.14010301 «Туризмознавство» (за
видами) та 29 займались підготовкою магістрів
8.14010301 «Туризмознавство» (за видами). 1374
студента почали навчатись за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем спеціаліста та 599 за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра. Навчання
закінчили 1556 осіб за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста та 463 осіб за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магістра. Таким чином, у
2014 році національний ринок праці поповнився 1129
бакалаврами напряму підготовки «Туризм», 1556
спеціалістами та 463 магістрами спеціальності
«Туризмознавство» (за видами), всього 3148
фахівцями з вищою освітою у сфері туризму [5].
Крім того, на сучасний стан ринку освітніх послуг
у туристичній сфері негативно впливають демо-
графічна криза і, звичайно, несприятлива соці-
ально-економічна ситуація, обумовлена військо-
вими, політичними та іншими чинниками. У таких
умовах конкуренція між вищими навчальними
закладами, що готують фахівців з туризму, значно
загострюється і все більшого значення набуває
якість освіти, визначальним критерієм оцінки якої

є відповідність змісту освіти потребам сучасного
ринку праці.

За кількістю суб’єктів туристичної діяль-
ності у 2013 році Одеська область займала третє
місце в Україні після таких адміністративно-
територіальних одиниць України як місто Київ та
АР Крим. У регіоні діяло 302 суб’єкта туристич-
ної діяльності (5,3 % від загальної кількості
суб’єктів туристичної діяльності в Україні), в
тому числі ? 57 туроператорів (6,0 % відповідно),
215 турагентів юридичних та фізичних осіб
(5,0 %), 20 суб’єктів, що здійснювали екскурсійну
діяльність (4,2 %) [10]. Відповідно до даних
Інформаційної системи «Конкурс» Міністерства
освіти і науки України у 2014 році на території
Одеської області функціонувало 5 вищих
навчальних закладів, що надавали освітні послуги
у сфері туризму: 3 самостійні заклади – Одеська
національна академія харчових технологій,
Одеський національний економічний університет,
Ізмаїльський державний гуманітарний універ-
ситет, та 2 відокремлених підрозділи. У цих
освітніх установах було зосереджено 415 місць
для навчання бакалаврів за напрямом підготовки
6.140103 «Туризм» (4,3 % від загальної кількості
місць в Україні), з яких 275 на денній та 140 на
заочній формі навчання, а також 150 місць для
навчання спеціалістів та 25 місць для навчання
магістрів за спеціальностями 7.14010301 і
8.14010301 «Туризмознавство». У 2014 році
частка зарахованих на 1 курс напряму підготовки
6.140103 «Туризм» складала лише 46,5 % на
денну і 16,4 % на заочну форму навчання від
ліцензованого обсягу місць ВНЗ Одещини [2].
Саме тому вивчення вимог регіонального ринку
праці щодо теоретичної та практичної підготовки
майбутніх працівників належить до актуальних
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завдань, розв’язання яких спрямоване на підви-
щення якості освіти у туристичній сфері.

Попередні дослідження. Підготовка
фахівців з туризму в Україні останніми роками
досить часто ставала об’єктом дослідження
вітчизняних науковців. Міжнародний досвід
організації освіти у сфері туризму розглядались у
працях І. М. Мініч [4], Л. В. Кнодель (Сакун) [7],
Г. П. Щуки [9]. Педагогічні та філософські
аспекти підготовки кадрів для роботи на туристич-
них підприємствах досліджувались В. К. Федор-
ченком, Г. С. Цехмістровою, М. І. Скрипником,
Н. А. Фоменком [11]. Г. В. Балабанов вивчав
ринок освітніх послуг у туристичній сфері України
[1]. Практична підготовка майбутніх працівників
туристичної сфери аналізувалась Л. В. Польовою
[6]. Якість вищої освіти у сфері туризму, вивченню
якої присвячена дана стаття, досі залишається
малодослідженою проблемою. Відрізняється
робота і тим, що якість підготовки фахівців з
туризму оцінювалась не учасниками освітнього
процесу, а представниками туристичного бізнесу.

Постановка завдання. Мета дослідження
полягала у визначенні вимог, що висуває ринок праці
регіону у сфері туризму до кадрів, та встановленні
відповідності рівня підготовки фахівців зі спеці-
алізованою освітою даним вимогам. Для досяг-
нення мети були поставлені наступні завдання:
визначити місце вищої освіти серед критеріїв, які
є вирішальними при підборі кадрів; виявити
компетенції, яких найчастіше бракує у фахівців з
вищою освітою у сфері туризму; здійснити аналіз
працівників туристичних підприємств Одеси щодо
здобутої вищої освіти та визначити вищі навчальні
заклади, випускники яких переважають серед
працівників з вищою освітою у сфері туризму;
ознайомитись з «портретом» типового працівника
туристичного підприємства: вік, стать, освіта,
особисті якості; визначити готовність пред-
ставників туристичного бізнесу до участі у
підготовці майбутніх фахівців.

Поставлені завдання були вирішені за допо-
могою експертного опитування, яке є одним із
видів спеціалізованих опитувань. У спеціалізованих
опитуваннях головним носієм інформації висту-
пають компетентні особи, чия професійна діяль-
ність тісно пов’язана з предметом вивчення або
чиї теоретичні знання, життєвий досвід дозволяють
робити авторитетні висновки [3, с. 19]. Опитування
проводилось авторами статті у період з 11 лютого
по 01 червня 2014 року.

Виклад основного матеріалу. Для про-
ведення даного соціологічного дослідження була
розроблена програма, що складалась з методо-
логічної та методичної (методико-процедурної)

частин [3, с. 117-119]. Об’єктом дослідження
виступали 15 експертів, які представляли ту-
ристичні підприємства міста Одеси (див. табл.).

Більшість респондентів була обрана з вико-
ристанням методу «снігової кулі», сутність якого
полягала у відборі декількох добре інформованих
осіб, до яких зверталися з проханням вказати імена
спеціалістів, компетентних у даному колі питань.
Далі подібне прохання адресувалось названим
спеціалістам, таким чином і поповнювався перелік
потенційних експертів.

Предметом дослідження була думка
експертів щодо особистих якостей, знань, умінь
та навичок, необхідних для успішної діяльності
працівників туристичної сфери. Під час даного
соціологічного дослідження була висунута
гіпотеза про те, що рівень підготовки фахівців з
вищою освітою у сфері туризму не повністю
відповідає потребам сучасного ринку праці.

Експертне опитування проводилось у формі
прямого інтерв’ю, тобто інтерв’юери безпо-
середньо спілкувались з респондентами за місцем
їх роботи, самі задавали питання і фіксували
відповіді. Оскільки, інтерв’ю – це бесіда за
попередньо розробленим детальним планом,
необхідною складовою цього методу була розробка
листа опитування, який має назву бланка-інтерв’ю
[8]. Бланк-інтерв’ю даного експертного опитування
містив наступні елементи – пояснювальну
інформацію щодо теми та організаторів дослід–
ження, 12 різних за структурою питань, висловлю-
вання подяки за участь у соціологічному дослід-
женні та готовності до подальшої співпраці. На
вибір експертам пропонувались бланки-інтрев’ю
українською та російською мовами. Обробка
первинної інформації – не формалізована, прово-
дилась авторами.

Перше питання стосувалось відомостей про
експерта, а саме його прізвища, ім’я, по батькові;
назви підприємства та посади, контактного телефону.

Друге питання за своєю структурою було
відкритим, тобто не передбачало варіантів
відповіді, і було сформульоване таким чином:
«Назвіть найбільш важливі особисті якості для
працівників туристичної сфери». Відповідаючи на
це питання, експерти називали від двох до шести
найбільш важливих особистих якостей для
працівників туристичної сфери. Десять з п’ятнад-
цяти експертів вказали у своєму переліку
комунікабельність, дев’ять – стресостійкість, вісім
– уважність, п’ять – відповідальність (рис. 1).

У третьому, напіввідкритому, питанні
експертам пропонувалось визначити критерії, що
є вирішальними при підборі кадрів. Були запропо-
новані такі критерії як вік, стать, вища освіта,
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особисті якості, рекомендації, досвід роботи, також
респонденти могли додати свої варіанти. Респон-
денти називали від одного до чотирьох критеріїв,
причому інтерв’юери просили розмістити їх у
порядку зменшення значення.

Для відображення важливості критерію на
графіку були використані вагові коефіцієнти.
Кількість названих на першому місці критеріїв була
помножена на 4, на другому – на 3, на третьому –
на 2, на четвертому на 1. Наприклад, на досвід
роботи як один з найбільш важливих критеріїв при
підборі кадрів вказали тринадцять опитаних, шість
з яких поставили його на перше місце, три – на
друге, чотири – на третє. Таким чином, маємо:
6*4+3*3+4*2=41. Шість респондентів у перелік
визначальних критеріїв включили вищу освіту, але
жоден з них не надав їй першочергового значення
? три поставили її на другу позицію, три – на третю
(рис. 2). Цікавим є той факт, що кожен експерт,
який називав даний критерій, уточнював, що має
на увазі наявність будь-якої вищої освіти, а не
освіти за фахом.

У четвертому питанні респонденти повинні
були обрати з переліку компетенції, брак яких є
найбільш характерним для фахівців з вищою
освітою у сфері туризму. Питання відносилось до
закритих за структурою, перелік містив такі
варіанти: знання іноземної мови; знання географії
туристичних центрів та курортів; володіння
технологією продажу турів; володіння методикою
розробки турів; володіння спеціальною терміно-
логією у сфері туризму; навички оперативного
пошуку інформації в мережі Internet; навички
роботи з автоматизованими системами управлін-
ня; навички роботи з глобальними системами
бронювання та резервування. Експерти могли

Таблиця
Місце роботи та посади експертів, які брали участь у опитуванні

№ 
п/п 

Туристичне підприємство Посада 

Туристичні оператори:  
1. ТОВ ВКФ «Босфор» Провідний менеджер 
2. «APL Travel» (ТОВ «ЕЙ.ПІ.ЕЛ. ТРЕВЕЛ») Менеджер з туризму 
3. ТОВ «Атлантік Тревел» Замісник директора 
4. ТОВ «Авеста-Тур» Старший менеджер 
5. ТОВ «Веселка туризму» Менеджер з туризму 
6. «Бюро подорожей «Van der Tour» Директор фірми  
7. ТОВ «Туристична компанія «Хороший отдых» Менеджер з туризму 
8. туристичної компанії Tartus-Tour Ltd. Заступник директора 
9. ТОВ «Большая прогулка» Виконавчий директор 
10. ТОВ «Impala Travel» Менеджер 
11. ТОВ «PLASKE TRAVEL» Директор з туризму 
Туристичні агентства:  
12. ВАТ «Європа-Тур» Менеджер з туризму 
13. «Феєрія мандрів» Менеджер з туризму 
14 ТОВ «ІN Оdessa» Менеджер з туризму 
15. «Admiral Travel Club» Директор фірми 

 обрати будь-яку кількість компетенцій. Відповіді
респондентів відображені на рисунку 3.

Формулювання п’ятого питання було таким:
«Вкажіть мінімальний стаж роботи на туристичній
фірмі, що потрібен працівнику для повноцінного
виконання своїх посадових обов’язків». Один
експерт назвав часовий інтервал від 3 місяців до
одного року, ще один вважав достатнім термін
роботи тривалістю в 4 місяці. На думку трьох
респондентів для повноцінного виконання своїх
посадових обов’язків працівнику туристичної фірми
потрібен стаж роботи тривалістю шість місяців,
на думку п’ятьох – від одного року. Три опитаних
у якості мінімального стажу назвали дворічний
період роботи, два опитаних – трирічний (рис. 4).

Назвати методи, що найчастіше використо-
вуються для підвищення рівня компетентності
працівників без досвіду роботи, ? таке прохання було
висловлено у шостому питанні. Кожен експерт
міг відзначити будь-яку кількість методів. Для
побудови кругової діаграми кількість згадувань
кожного методу була врахована наступним чином:
сукупно експерти назвали методи 48 разів, дана
цифра була взята за 100 %; потім для кожного
методу визначалась частка згадування. Наприклад,
вебінари відзначили дванадцять опитуваних: 12 /
 48*100 % = 25 % (рис. 5).

Питання за номерами 7, 8 та 9 стосувались
безпосередньо штату працівників туристичного
підприємства, яке представляв даний експерт.
Відповіддю на сьоме питання повинен був стати
опис вікової та статевої структури штату праців-
ників, на восьме питання – характеристика
працівників відповідно до здобутої вищої освіти, на
дев’яте питання – перелік вищих навчальних
закладів, випускники яких переважають серед
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Рис. 1. Найбільш важливі особисті якості
для працівників туристичної сфери

Рис 2. Критерії, вирішальні при підборі кадрів
для роботи на туристичних підприємствах

Рис. 3. Компетенції, брак яких є
найбільш характерним для фахівців

з вищою освітою у сфері туризму

Рис. 4. Мінімальний стаж роботи,
необхідний працівникам туристичних підприємств
для повноцінного виконання посадових обов’язків

Рис .5. Методи, що найчастіше використовуються
для підвищення рівня компетентності працівників

без досвіду роботи

працівників з вищою освітою у сфері туризму.
Штат працівників туристичних підприємств

міста Одеса, що брали участь у дослідженні, в
середньому налічує 6 осіб. Меншу кількість
працівників як правило мають самостійні фірми-
турагенти (наприклад, «Admiral Travel Club»), філії
крупних туристичних компаній («APL Travel») або
представники всеукраїнських мереж туристичних
агенцій, які працюють на умовах договору франшизи
(«Феєрія мандрів»). Чисельність персоналу суб’єктів
туристичної діяльності, що здійснюють тур-
операторську діяльність, зазвичай перевищувала
середній показник і досягла максимальної кількості
у 14 осіб («PLASKE TRAVEL»).

Щодо статевої структури штату працівників
туристичних підприємств, можна однозначно
констатувати переважання осіб жіночої статі.
Чоловіки у туристичній сфері або займають керівні
посади, або працюють авіакасирами. На посадах
менеджерів знаходяться лише жінки, переважно
вони входять до вікової групи 20-30 років (рис. 6).

Серед працівників туристичних підприємств,
які представляли експерти, переважають кадри без
спеціалізованої освіти. Найбільша кількість
працюючих має економічну та філологічну освіту
(закінчили філологічний факультет або факультет
романо-германської філології Одеського націо-
нального університету імені І. І. Мечникова),
досить багато менеджерів, мають фах географів,
істориків, біологів, працюють також особи, які
здобули вищу освіту за такими напрямами як
менеджмент, маркетинг, культурологія, соціологія,
журналістика, право, логістика.

Загалом на туристичному ринку праці міста
Одеси переважають випускники таких вищих
навчальних закладів як Одеський національний
економічний університет, Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова, Одеський
національний морський університет, Одеський
національний політехнічний університет. Більшість
працівників, що мають спеціалізовану освіту у
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сфері туризму закінчили Одеський національний
економічний університет, зустрічаються випуск-
ники Інституту туризму Федерації профспілок
України (м. Київ) та Відокремленого підрозділу
«Одеського філіалу Київського національного
університету культури і мистецтв».

У десятому питанні респондентам було
запропоновано проаналізувати відповідність
підготовки фахівців з вищою освітою у сфері
туризму потребам ринку праці, в одинадцятому
– висловити своє бажання / небажання залучитись
до формування учбових планів, змісту окремих
навчальних дисциплін, організації практичної
підготовки та інших складових вищої освіти у сфері
туризму, у дванадцятому – рекомендувати
компетентних осіб для залучення у якості
експертів до даного дослідження.

Шість респондентів дали однозначну відповідь
на десяте питання: – «Не відповідає». Шість
експертів оцінили рівень відповідності підготовки
фахівців з вищою освітою у сфері туризму
потребам ринку праці як середній, вказавши при
цьому на недостатність практичної підготовки, два
– як задовільний, один – як добрий.

Щодо готовності брати участь у процесі
підготовки фахівців для сфери туризму, думки
опитуваних розділились таким чином: вісім
респондентів дали ствердну відповідь, сім –
висловили не бажання.

Переважна більшість респондентів реко-
мендували інших осіб для участі у даному
експертному опитуванні.

Висновки. Загалом, відповіді експертів
засвідчили, що рівень підготовки фахівців з вищою
освітою у сфері туризму не відповідає потребам
сучасного ринку праці. Про це прямо свідчать відповіді
експертів на десяте питання. Опосередковано

Рис. 6. Гендерна та вікова структура штату працівників туристичних підприємств м. Одеси
проблему якості освіти фахівців з туризму під-
тверджують важливість при підборі кадрів таких
критеріїв як наявність досвіду роботи та наявність
будь-якої вищої освіти, не обов’язково фахової, а також
тривалий термін роботи на туристичній фірмі, що
потрібен працівнику для повноцінного виконання своїх
посадових обов’язків (10 респондентів назвали терміни
понад 1 рік). Менше зауважень у експертів викликає
теоретична підготовка фахівців з освітою у сфері
туризму, натомість більшість опитаних відзначили
відсутність необхідних практичних умінь та навичок
для роботи на туристичному підприємстві.
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Орлова М., Яременко С., Стрикаленко Т. Специалисты с высшим образованием в сфере туризма на рынке труда одесского
региона. В статье изложены результаты експертного опроса, проведенного с целью выявления требований, предъявляемых
рынком труда региона в сфере туризма к кадрам. На основе ответов респондентов установлен уровень соответствия подготовки
специалистов с профессиональным туристическим образованием требованиям рынка труда. Выявлены компетенции, которых
чаще всего не хватает работникам с высшим образованием в сфере туризма. Произведен анализ критериев, являющихся
решающими при подборе кадров для работы на туристических предприятиях. Работа также содержит характеристику
современного состояния рынка образовательных услуг в сфере туризма Одесской области – количество и перечень высших
учебных заведений, готовящих бакалавров по направлению подготовки «Туризм», специалистов и магистров по специальности
«Туризмоведение», объем государственного заказа и долю заполняемости мест при поступлении на первый курс в 2014-2015
учебном году. Приведены количественные параметры рынка труда в сфере туризма региона.
Ключевые слова: качество образования, образование в сфере туризма, рынок образовательных услуг, субъекты
туристической деятельности, экспертный опрос.

Orlova M., Iaromenko S., Strikalenko T. Specialists with higher education in tourism sphere in Odessa region labor market..
The expert survey results of tourism and travel enterprises are considered in this article. The purpose of the article is to ascertain
the requirements of the regional tourism labor market to the staff. The compliance level of training of professionals with specialized
education to the labor market in the tourism sector is determined on the basis of responses. The deficient competences for workers
with higher education in tourism are ascertained. The decisive criteria for the selection of personnel for work in the tourist business
are analyzed. The paper also contains a description of the current education market in tourism of Odessa region, in particular,
number and list of higher education institutions with bachelor degree «Tourism», specialist and master degree in «Recreation and
leasure studies», volume of state orders, and the percentage occupancy of seats for admission the first course in the 2014-2015
academic year. The quantitative parameters of the labor market in the tourism sphere are considered in this paper.
Key words: quality education, education in tourism, education market, the subjects of tourism sphere, expert survey.
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ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ПОБУДОВІ ГЕОПРОСТОРОВИХ МОДЕЛЕЙ ПІДЗЕМНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Пащук Л.М., Король П.П.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Розглянуто основні характеристики сучасних програмних продуктів ГІС-технологій, методи їх впровадження у системи
обліку комунікаційних об'єктів, що успішно застосовуються при проектуванні моделей підземних комунікацій та
дозволяють вирішувати широкий спектр задач. Описано розробку оптимальних стратегій вирішення конфліктів  між
новими та існуючими конструктивними елементами мереж підземних комунікацій, що забезпечує зниження ризиків
під час їх прокладання і обслуговування. Як наслідок, робота з такими ГІС-моделями у високій точності дозволяє
усувати складності у розташуванні інженерних мереж  та формувати зони з сприятливими умовами використання
територій, що сприяє підвищенню раціонального використання та планування підземного простору.
Ключові слова: тривимірне моделювання; підземні комунікації; підземний простір; ГІС-технології; програмне
забезпечення.

Одним із найбільш перспективних напрямків
досліджень у сфері управління міськими терито-
ріями є тривимірне моделювання об'єктного
простору. Необхідність реалістичного відобра-
ження геопросторових об'єктів підвищує значи-
мість тривимірного (3D) моделювання, яке здатне
змінити методологію і практику управління містом.

Зростання рівня благоустрою міст і технічного
рівня облаштування сучасних промислових
підприємств неодмінно призводить до розширення
мережі підземних комунікацій. Сучасне цивільне і
промислове будівництво, проектування та рекон-
струкція міст, селищ і промислових підприємств
вимагають точних даних про планове і висотне
положення  усього комплексу підземних комуніка-
цій із зазначенням їх технічних характеристик.

Відсутність повної інформації про якісний і
кількісний стан об'єктів підземних комунікацій або
її неактуальність зумовлюють зниження ефектив-
ності роботи органів виконавчої влади та міських
організацій, що призводить до зниження оператив-
ності прийняття відповідальних управлінських
рішень і якості державних та інших житлово-
комунальних послуг.

Актуальність даного напряму досліджень
полягає у тому, що завдання впровадження ГІС-
технологій є першочерговим при формуванні
систем обліку об'єктів підземних комунікацій,
зокрема при проектуванні, будівництві та експлу-
атації підземних споруд важливого значення
набуває оцінка взаємного планово-висотного
розміщення об'єктів підземних комунікацій з
урахуванням особливостей рельєфу, реальної
глибини залягання і трудомісткості доступу до них.

Геопросторові ГІС дозволяють значно
підвищити оперативність та ефективність про-
цедури прийняття рішень, зокрема, визначати
планово-висотне положення об'єктів, здійснювати
реалістичне відображення об'єктів і віртуальне

пересування по моделі, виконувати інтерполяцію
за висотними відмітками, наочно представляти
результати аналізу шляхом побудови тривимірних
графічних і картографічних моделей.

Метою даної статті є визначення основних
характеристик програмних продуктів, що вико-
ристовуються при геопросторовому моделюванні
міських територій та можливостей їх застосування
при створенні кадастрових систем підземних
комунікацій.

Виклад основного матеріалу. Науковцями
Electric Power Research Institute розроблено
радарну систему, що дозволяє детектувати,
локалізувати і створювати тривимірні образи
підземних комунікацій. У даному програмному
продукті реалізовано функцію побудови три-
вимірних моделей електричних і телефонних
кабелів, водопровідних і газових труб  з глибиною
просвічування до 3 м. Основною перевагою даної
ГІС є можливість використання удосконаленого
програмного забезпечення для обробки зображень,
що дозволяє сумістити відображені і розсіяні
сигнали, сформувавши таким чином тривимірний
образ об'єкта [1].

Компанією Bentley Systems Inc., що є лідером
у сфері постачання комплексних програмних
рішень для сталого розвитку інфраструктури,
розроблено програмне забезпечення для про-
кладання мережі підземних комунікацій ? Bentley
(SUE). Дана ГІС використовується для комп-
лексного технічного контролю підземних мереж
водопостачання, каналізацій, електро-  та газо-
постачання і призначена для комплексного
геопросторового  моделювання у багатопрофіль-
них інженерних проектах. Програмне забезпечення
SUE забезпечує багатовекторне  моделювання,
дозволяючи користувачам поєднувати планове
зображення з поздовжніми та поперечними
профілями.  Додаткові функції параметричного
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проектування SUE дозволяють автоматично
створювати 3D-моделі на основі даних польових
вимірювань, даних САПР, ГІС, електронних
таблиць Excel і баз даних Oracle, а також на основі
інформації з інших стандартних джерел конкретної
галузі. Крім того, дане програмне забезпечення
відповідає основним рекомендаціями стандарту
Standard Guideline for the Collection and Depiction
of Existing Subsurface Utility Data (38-02), що
регулює якість інформації у сфері підземних
комунікацій. Такий підхід дозволяє розробку
оптимальних стратегій вирішення конфліктів  між
новими та існуючими конструктивними еле-
ментами мереж підземних комунікацій, що
забезпечує зниження ризиків під час їх про-
кладання і обслуговування [2].

ГІС Си-ГЕО ХХІ (Росія) дозволяє реалізувати
декілька функцій обліку об'єктів підземної
інфраструктури. Вона включає два вбудовані
модулі:  систему створення моделі підземних
комунікацій і споруд Си-ГЕО XXI Гиес та
інтерактивну систему експертного картографу-
вання підземного простору Си-ГЕО XXI Бриарей.
Системний модуль Гиес забезпечує широкі
можливості  збору і зберігання інформації в єдиній
базі даних з можливістю тривимірної візуалізації
та інтерактивного редагування глобальної моделі
підземного простору і супутніх будівель.

 Си-ГЕО XXI Гиес дозволяє вирішувати
широкий спектр задач, зокрема геологічне, гідро -
та інженерно-геологічне обґрунтування схем
розвитку інфраструктури території для міського і
заміського будівництва, прокладання авто-
мобільних та залізничних доріг. У даний програм-
ний  продукт вбудовано редактор з функціями
автоматичної побудови, перевірки і редагування
тривимірних моделей, що забезпечує можливість
візуалізації об'єкта проектування під будь-яким
кутом зору і на будь-яку глибину.

Си-ГЕО XXI включає наступні базові модулі:
3D-редактор, що дозволяє виконувати авто-
матичну побудову, перевірку і редагування
тривимірної моделі просторових даних об'єктів з
прив'язкою до глобальної системи координат для
подальшого вирішення прикладних задач моделю-
вання; 3D-браузер, що відображає тривимірну
модель підземного простору з можливістю
виведення супутніх будівель, споруд і земної
поверхні(рис.1.); розширена бібліотека три-
вимірних об'єктів і умовних позначень, що дозволяє
вести реєстри і класифікатори інженерних
комунікацій та інших об'єктів; модуль адмі-
ністратора, що дозволяє розподілити права доступу
до функцій системи між різними групами корис-
тувачів [4].

Останнім часом до розробників програмного
забезпечення висуваються особливі вимоги щодо
повноцінного опису геопросторової геоінфор-
маційної системи, коли вимагається не лише
геометричне представлення тривимірного об'єкта,
але і його супроводжуючі документи: електроні
паспорти об'єктів, растри, електроні посилання
тощо. При цьому багатоточкові об'єкти: кана-
лізаційні люки, бетонні підземні жолоби для стоку
зливових вод, колодязі та опори електричних і
телефонних ліній  імпортуються з файлових описів
компонентів моделі.

Зважаючи на постійно зростаючі обсяги
геопросторових даних підземних комунікацій, їх
високу вартість і широке застосування, а також
на проблеми, що об'єктивно виникають при
використанні та інтегруванні даних з різних джерел,
у більшості країн світу розробляються та
реалізуються програми створення національних
інфраструктур геопросторових даних, що об'єдну-
ють усі ланки і види забезпечення виробництва,
постачання та використання геоінформаційних
ресурсів. У деяких країнах проводяться роботи,
що пов'язані з обліком мереж в кадастрі, які
реалізуються у рамках розробки пілотних проектів
об'єктів підземних комунікацій [3].

У 2014 році на конференції Світового банку із
земельних питань і подолання бідності, що
проходила у Вашингтоні, фахівцями Держ-
земагентства України та ДП "Центр Державного
земельного кадастру" було представлено пілотний
Проект створення Національної інфраструктури
геопросторових даних (НІГД) на базі системи
Державного земельного кадастру.

Українськими фахівцями було представлено
практичні результати реалізації пілотного Проекту з
НІГД у Фастівському районі Київської області, у
якому висвітлено результати напрацювання техно-
логій 3D-моделювання наземних і підземних
інженерних мереж та комунікацій. Результати даного
пілотного Проекту покладено в основу проекту
Закону України "Про інфраструктуру просторових
даних", який у другому читанні знаходиться на стадії
обговорення і доопрацювання [5].

Висновки та перспективи подальших
досліджень. Використання геопросторових ГІС
для тривимірної реконструкції підземних кому-
нікацій дозволяє усувати складності у розташу-
ванні інженерних мереж, враховувати довжини
трубопроводів із зазначенням нахилів і верти-
кальних підйомів та формувати зони з особливими
умовами використання територій, що сприяє
підвищенню раціонального використання та
планування підземного простору. Представлені
програмні продукти Bentley (SUE), Си-ГЕО XXI
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та розробки фахівців Держземагентства України і
ДП "Центру Державного земельного кадастру"
дозволяють впроваджувати технології три-
вимірного кадастру підземних комунікацій по всіх
містах нашої держави.
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Пащук П.П., Король. Применение ГИС-технологий при построении геопространственных моделей подземных
коммуникаций. В данной статье рассмотрены основные характеристики современных программных продуктов ГИС-
технологий, методы их внедрения в системы учета коммуникационных объектов, которые успешно применяются
при проектировании моделей подземных коммуникаций и позволяют решать широкий спектр задач. Описана
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разработка оптимальных стратегий решения конфликтов между новыми и существующими конструктивными
элементами сетей подземных коммуникаций, что обеспечивает снижение рисков во время их прокладки и
обслуживания. Как следствие, работа с такими ГИС-моделями высокой точности позволяет устранять сложности в
расположении инженерных сетей и формировать зоны с благоприятными условиями использования территорий,
что способствует повышению рационального использования и планирования подземного пространства.
Ключевые слова: трехмерное моделирование; подземные коммуникации; подземное пространство; ГИС-технологии;
программное обеспечение.

Paschuk L.M., Korol P.P.  Application of GIS-technology for building geospatial models of underground utilities. In this
article the main characteristics of modern software GIS technology, the methods of their implementation in the accounting
system and communication facilities, which are successfully used in the design of models of underground utilities and allow
solving a wide range of tasks are described. The development of optimal strategies to resolve conflicts between new and
existing construction elements of underground communications network that reduces risks during their construction and
maintenance are described. As a result, working with such high-precision GIS-models allows eliminating the complexity in
locating utilities and creating areas with favorable conditions for land use that contributes to the management and planning
of underground space.
Key words: three-dimensional modeling; underground utilities; underground space; GIS-technology; software.
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УДК 911.3:332.8 (477.82)

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пугач С., Сліпчук А.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Проаналізовано основні показники житлового фонду Волинської області у розрізі адміністративно-територіальних
одиниць. Виділено територіальні одиниці із найбільшою (місто Луцьк, Луцький, Камінь-Каширський райони) та
найменшою (Шацький, Локачинський, Володимир-Волинський райони) площею житлового фонду. Охарактеризовано
співвідношення між міським та сільським житловим фондом. Досліджено територіальні відмінності у забезпеченості
населення житлом у районах та містах Волинської області. Найкраще житловою площею забезпечені у Луцькому та
Горохівському районах, найгірше – у містах Нововолинськ, Луцьк, Ковель. На одну особу у сільській місцевості
припадає 23,5 м2 загальної житлової площі, у міських поселення – 18,7 м2. Виявлено, що площа житлового фонду
адміністративно-територіальних одиниць пропорційна кількості населення в них.
Ключові слова: житлове господарство; житловий фонд; міський житловий фонд; сільський житловий фонд;
забезпеченість населення житлом.

Актуальність теми дослідження. Житлове
господарство є провідною галуззю житлово-
комунального господарства – однієї із головних
складових соціальної інфраструктури, яка багато
в чому визначає якість життя населення певної
території. Затяжна соціально-економічна криза
українського суспільства не могла не позначитися
на функціонуванні ЖКГ. Житлово-комунальне
господарство України на сьогодні є однією із
найбільш застарілих, енергоємних та найменш
модернізованих галузей економіки зі складним
комплексом проблем, які потребують невідклад-
ного вирішення. Від ефективного функціонування
житлово-комунального господарства залежить
якість роботи інших галузей господарського
комплексу. Разом із тим, забезпеченість населення
житлом є однією із важливих соціальних харак-
теристик, одним із показників привабливості
території. Саме тому дослідження цієї проблеми є
актуальним для України взагалі та у Волинській
області зокрема.

Аналіз попередніх досліджень. Дослід-
женням житлово-комунального господарства
України та її регіонів присвячено низка праць таких
вчених, як Б.М. Данилишин, О.В. Димченко, М.І. До-
лішній, Т. М. Качала, Є. В. Петрук, В. А. Смирнов,
В. О. Солодкий, Д. М. Стеченко, М. Ф. Тимчук,
О. М. Тищенко, М. І. Фащевський, О. В. Яроменко
та ін. Окремими питаннями розвитку житлово-
комунального господарства Волинської області
займалися економісти К.О. Витрищук, З.В. Герасим-
чук, О. В. Ореховська, Н. В. Хвищун та ін.
Вивченням житлового господарства Волинської
області з позицій суспільної географії практично
ніхто ще не займався.

Метою дослідження є виявлення харак-
терних та специфічних рис, особливостей функ-
ціонування житлового господарства Волинської

області у територіальному аспекті. Відповідно до
мети було поставлено завдання проаналізувати
основні показники функціонування житлового
господарства Волинської області в розрізі
адміністративних районів та міст обласного
підпорядкування.

Джерельною базою дослідження є матеріали
відділу статистики соціальних послуг Головного
управління статистики у Волинській області
Державної служби статистики України.

Виклад основного матеріалу. На початок
2014 р. житловий фонд Волинської області
становив 22,8 млн. м2 загальної площі (на 0,8 %
більше, ніж на початок 2013 р.), у тому числі
міський – 10,3 млн. м2 і сільський – 12,5 млн. м2.
З 1990 р. до 2014 р. житловий фонд Волинської
області зріс на 4518,2 тис. м2 загальної площі.
Забезпеченість житловим фондом у середньому
на одного жителя збільшилась на 3,8 м2 [1].

У розрізі адміністративно-територіальних
одиниць, найвищий показник житлового фонду
характерний для м. Луцька – 3989,2 тис. м2

загальної площі (17,5 % житлового фонду області).
Наступним йде Луцький район (відповідно 1656,1
тис. м2, 7,3 %), на третьому місці перебуває
Камінь-Каширський район (1438,3 тис. м2, 6,3 %).
Найнижчі показники характерні для Шацького
(426,9 тис. м2, 1,9 %), Локачинського (536,4 тис.
м2, 2,4 %), Володимир-Волинського (663,2 тис. м2,
2,9 %) районів. Міста обласного підпорядкування
(Володимир-Волинський, Ковель, Нововолинськ),
незважаючи на порівняно велику людність,
займають позиції всередині рейтингу. Загалом же
площа житлового фонду адміністративно-терито-
ріальних одиниць приблизно пропорційна кількості
населення в них (рис. 1).

Проаналізуємо співвідношення між міським та
сільським житловим фондом. Загалом по Волин-
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ській області на міський житловий фонд припадає
45,2 %, на сільський – 54,8 %. У всіх районах
Волинської області переважає сільський житловий
фонд. Це пояснюється передусім низьким рівнем
урбанізації області, а по-друге – тим, що у сільській
місцевості площа житла помітно більша, ніж у
містах. У селах рідко зустрічаються однокімнатні
квартири, комунальні квартири, гуртожитки.

Найвища частка міського житлового фонду
(100 %) у містах обласного підпорядкування
(Луцьк, Ковель, Нововолинськ, Володимир-
Волинський). Це зумовлено тим, що на їх території
відсутні сільські поселення. Серед районів,
найвища частка міського житлового фонду в
Ківерцівському (34,4 %), Рожищенському (32,7 %),
Шацькому (28,1 %) районах. На території перших
двох районів розміщені порівняно великі (в межах
Волинської області) міста Ківерці та Рожище.
Стосовно Шацького району – то тут ситуація
пояснюється низькою освоєністю території
(переважають заповідні території).

Рис. 1. Житловий фонд Волинської області на кінець 2013 р.
У більшості районів частка міського житло-

вого фонду коливається в межах 13–28 %. Дещо
осторонь перебувають Володимир-Волинський та
Луцький райони, у яких показники мінімальні –
відповідно 6,8 та 6,9 %. Це пояснюється тим, що
на їх території розміщені малі міські населені
пункти – Устилуг (Володимир-Волинський район),
Рокині, Торчин (Луцький район).

У загальних рисах частка міського житлового
фонду залежиться від рівня урбанізації районів.
Діаметрально протилежна картина спостері-
гається при аналізі частки сільського житлового
фонду (рис. 1).

Забезпеченість населення житлом у загаль-
ному по області у 2013 р. на одну особу складала
21,0 м2 загальної площі (в Україні – 23,5 м2),
причому в міських поселеннях – 18,7 м2, у сільській
місцевості – 23,5 м2. Найкраще забезпечені
житлом у Горохівському, Володимир-Волинському,
Турійському, Ковельському, Луцькому, Іваничів-
ському, Шацькому, Рожищенському, Іваничів-
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ському та Старовижівському районах (23,0–25,7 м2

на 1 особу). Це переважно малозаселені (за
винятком Луцького та Горохівського районів)
території із низькою щільністю населення. Найвищі
значення показника спостерігаються у Луцькому
(25,7 м2) та Горохівському (25,2 м2) районах. Ці
два райони відносяться до найрозвиненіших і
найосвоєніших в області.

Нижче середньообласного рівня показник
забезпеченості житлом у містах Нововолинську,
Ковелі, Луцьку, Володимирі-Волинському та
Маневицькому, Ківерцівському, Ратнівському,
Камінь-Каширському районах (коливається  у
межах 18,0–20,3 м2 на 1 особу). У цю групу входять
міста обласного підпорядкування, для яких
традиційно характерна нестача житла та найбільші
за чисельністю населення адміністративні райони.
Найнижчі показники зафіксовані у Нововолинську
(18,0 м2), Луцьку (18,3 м2), Ковелі (18,3 м2).

Яскраво виражених територіальних законо-
мірностей у розподілі коефіцієнта забезпеченості
населення житлом не виявлено. Без урахування
великих міст, найкраща забезпеченість населення
житлом на півдні, найгірша – на сході Волинської
області  (рис. 1).

Міський житловий фонд Волинської області в
цілому станом на 2013 р. становив 10311,0 тис. м2.
Середня забезпеченість житлом становила  18,7 м2

на 1 особу. Протягом 1990–2013 рр. середня житлова
площа на міського жителя зросла на 4,1 м2 [1].

Найбільша площа міського житлового фонду,
припадає на м. Луцьк 3989,2 тис. м2 (38,7 %
загального міського житлового фонду області).
Далі йдуть м. Ковель (12,5 %), м. Нововолинськ
(10,3 %), м. Володимир-Волинський (7,6 %).
Показник 2-5 % мають Ківерцівський, Горохів-
ський, Рожищенський, Маневицький, Ратнівський,
Любомльський, Камінь-Каширський райони. 1–2
% площі міського житла припадає на Іваничів-
ський, Ковельський, Луцький, Любешівський,
Старовижівський, Турійський, Шацький райони.
Найнижчі показники характерні для Локачинського
(78,5 тис. м2, 0,8 %) та Володимир-Волинського
(45,4 тис. м2, 0,4 %) районів.

Аналізуючи розподіл міського житлового
фонду, помітно, що його величина пропорційна
міському населенню адміністративно-терито-
ріальних одиниць (людності міських населених
пунктів). Яскраво виражених територіальних
закономірностей не виявлено.

Сільський житловий фонд Волинської області
у 2013 р. складав 12507,3 тис. м2. Середня
забезпеченість житлом – 23,5 м2 на 1 особу.
Протягом 1990-2013 рр. середня житлова площа
на сільського жителя зросла на 3,8 м2.

Найбільша площа сільського житлового фонду,
припадає на Луцький район 1541,2 тис. м2 (12,3 %
загального сільського житлового фонду області).
Далі йдуть Камінь-Каширський (9,7 %) та
Горохівський (8,5 %) райони. Показник 6–8 %
мають Маневицький, Ковельський, Ківерцівський
та Ратнівський райони. 4–6 % площі сільського
житла припадає на Любешівський, Іваничівський,
Любомльський, Рожищенський, Старовижівський,
Володимир-Волинський райони. Найнижчі показ-
ники характерні для Турійського (497,6 тис. м2,
3,9 %), Локачинського (457,9 тис. м2, 3,7 %) та
Шацького (307,1 тис. м2, 2,5 %) районів [1].

Під час аналізу територіального розподілу
сільського житлового фонду виявлено, що його
величина пропорційна сільському населенню
адміністративних районів. Проте цей розподіл
більш рівномірний, ніж у випадку із міським
житловим фондом. Різниця між найбільшим та
найменшим районами складає лише 9,9 %,
водночас у міського житлового фонду цей показник
складає 37,7 %. Загалом, у західній прикордонній
частині області площа сільського житлового фонду
найменша.

Висновки. В результаті проведеного аналізу
встановлено, що у загальному, площа житлового
фонду пропорційна людності адміністративно-
територіальних одиниць Волинської області.
Найбільші площі житлового фонду області
зосереджені на півдні, особливо у Луцьку та
Луцькому районі. Найменша частка житлового
фонду області – у Локачинському та Шацькому
районах. Яскраво виражених територіальних
закономірностей у розподілі коефіцієнта забезпе-
ченості житлом у Волинській області не виявлено.

Питання житлово-комунального господарства
є недостатньо вивченим з погляду суспільної
географії та потребує подальших детальних
теоретичних та прикладних досліджень взагалі та
Волинської області зокрема.
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Пугач С. А., Слипчук А. А. Общественно-географическая характеристика жилищного фонда Волынской области.
Проанализированы основные показатели жилищного фонда Волынской области в разрезе административно-
территориальных единиц. Выделены территориальные единицы с наибольшей (город Луцк, Луцкий, Камень-
Каширский районы) и наименьшей (Шацкий, Локачинский, Владимир-Волынский районы) площадью жилищного
фонда. Охарактеризовано соотношение между городским и сельским жилищным фондом. Исследованы
территориальные отличия в обеспеченности населения жильем в районах и городах Волынской области. Лучше
всего жилой площадью обеспечены в Луцком и Гороховском районах, хуже всего – в городах Нововолынск, Луцк,
Ковель. На одного жителя в сельской местности приходится 23,5 м2 общей жилой площади, в городских поселениях –
18,7 м2. Выявлено, что площадь жилищного фонда административно-территориальных единиц пропорциональна
количеству населения в них.
Ключевые слова: жилищное хозяйство; жилищный фонд; городской жилищный фонд; сельский жилищный фонд;
обеспеченность населения жильем.

Puhach S. O, Slipchuk A. O. The Human-Geographic Characteristics of the Housing Resource of Volyn Region. The main
indicators of the housing resource of Volyn region on territorial units are analyzed. Territorial units with the largest (city
Lutsk, Lutsk district, Kamin-Kashyrsk district) and the lowest (Shatsk, Lokachi, Volodymyr-Volynsk districts) area of housing
resource are distinguished. The relationship between the urban and rural housing resource are characterized. The territorial
differences in housing supply in districts and towns of Volyn region are investigated. Good housing space provided in
Lutsk and Gorokhiv districts and badly – in cities Novovolynsk, Lutsk, Kovel. On one person there is 23,5 м2 of total living
space in rural areas, in town settlements – 18,7 м2. Revealed that the area housing resource of the administrative-territorial
units is proportional to the amount of the population in them.
Key words: housing; housing resource; urban housing resource; rural housing resource; housing supply.
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СУЧАСНА СТРУКТУРА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДУ
ДОЛИНИ РІЧКИ ПРУТ В МЕЖАХ АДМІНІСТРАТИВНИХ РАЙОНІВ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сухий П., Березка І., Лупол М.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті проведено дослідження сучасної структури використання земельного фонду долини річки Прут.
Проаналізовано структуру використання земель за цільовим призначенням у заплавній, схилові та вододільній частинах
річкової долини. Визначено стан сільськогосподарської освоєності загалом досліджуваної території та її окремих
морфологічних частинах. Окреслено особливості сільськогосподарського землекористування та лівобережній та
правобережній частинах річкової долини.
Ключові слова: річкова долина, заплава, схил, вододіл, земельний фонд, землі сільськогосподарського призначення.

Актуальність теми дослідження. Поси-
лення антропогенного впливу на довкілля в кінці
ХХ на початку ХХІ століть призвело до корінного
перетворення ландшафтних комплексів і насам-
перед їх основної складової – ґрунтового покриву.
Саме тому нині досить гостро стоїть питання
забезпечення сталого землекористування та
раціональної організації території. З найдавніших
часів спостерігається інтенсивне освоєння людьми
саме території долин річок. Це призводить до
значного перетворення земельних ресурсів, яке
негативно позначається на місцевих ґрунтах і
призводить до часткової або повної втрати ними
природних властивостей. Для запобігання таким
наслідкам необхідно провести комплекс дослід-
жень і за їх результатами визначити заходи
запобігання та усунення негативних наслідків.
Вирішенням цих завдань займаються вже досить
тривалий період, шляхом проведення різного роду
досліджень, з-поміж яких: проведення кадастрових
робіт з оцінки компонентів природного середовища, їх
якості та придатності для використання; оцінка
забезпеченості потреб населення земельними
ресурсами; розробка нормативів господарського
використання території та допустимих рівнів
антропогенного перетворення та навантаження на неї;
оптимізація процесів розселення та розміщення галузей
господарства з мінімальними негативними наслідками
для довкілля. Усе вище зазначене підкреслює
актуальність досліджуваної проблематики.

Вихідні передумови. Території долини річки
Прут у межах Чернівецької області, яка має значну
протяжність із північного заходу на південний схід
притаманне велике різноманіття ландшафтних
комплексів зумовлене висотним розташуванням
окремих місцевостей відносно русла ріки, а також
впливом тривалого господарського освоєння регіону
дослідження. Саме під впливом комплексу природно-
географічних і соціально-економічних чинників
відбувалось формування сучасної структури  земле-
користування в різних частинах річкової долини.

Територія Чернівецької області має досить
тривалу історію наукових досліджень природного,
соціально-історичного, економіко-географічного та
землевпорядного спрямування. Піонерні фунда-
ментальні дослідження природи та господарства
належать австрійським, російським та румунським
вченим, які досліджували територію починаючи із
ХІХ століття.

Через пізніше включення області до складу
України інтенсивні дослідження території припа-
дають на другу половину ХХ та початок ХХІ
століть. З-поміж яких необхідно виокремити
фундаментальні розробки О.І. Токмакова, К.І. Герен-
чука, Л.І. Воропай, П.О. Кучинського, М.М. Ри-
біна, В.М. Гуцуляка. Значну увагу дослідженню
фізико-географічних особливостей та ландшафтних
систем приділяють В.М. Гуцуляк, П.І. Чернега,
К.Й. Кілінська, Я.П. Скрипник та інші. Дослідження
природно-ресурсного потенціалу, структури
використання та картографування земельного
фонду розглянуті в працях Я.І. Жупанського, В.П. Ру-
денка, А.М. Третяка, П.Ф. Козьмука, П.О. Сухого,
М.Д. Заячука, І.С. Березки, В.О. Печенюка, К.В. Дар-
чука, М.-Т.М. Атаманюк та ін.

Мета роботи полягає у дослідженні сучасної
структури використання земельного фонду р. Прут
у межах адміністративних районів Чернівецької
області. Відповідно до поставленої мети вирі-
шувалась низка завдань:

1. Розкрити сучасну структуру використання
земельного фонду за цільовим призначенням у
заплавній, схиловій та вододільній частинах
річкової долини.

2. Проаналізувати стан сільськогосподарської
освоєності в розрізі різних частин долини.

3. Окреслити проблеми та запропонувати
заходи із оптимізації землекористування.

Виклад основного матеріалу. Долина річки
Прут, як і долина будь-якої іншої річки, складається
з трьох частин: заплавної, до якої відносять заплаву
і низькі тераси; схилової – середні тераси;
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вододільної – високі тераси та вододільні ділянки.
Заплава дуже вразлива та щорічно або раз на
декілька років затоплюється водами ріки при
повенях. Такі катастрофічні паводки не оминають
і річку Прут, що призводить до втрати якостей
земельних ресурсів. Дотично до схилової частини,
то вона займає найбільшу площу долини і від
набору та інтенсивності схилових процесів
залежить багато параметрів стоку та якості води.
Схилова частина у структурі долини річки Прут в
межах Чернівецької області займає майже 60%,
має розгалужену поселенську мережу, активно
залучена до господарського обігу і як наслідок
інтенсивно використовується у сільськогос-
подарському  виробництві. Тут найактивніше
відбуваються процеси водної ерозії, з інтенсивним
розвитком її лінійних та площинних форм. Приводо-
дільна частина є найменш активною за розвитком
речовинних потоків, спрямованих до русла. Різні
долини, за геоморфологічними особливостями,
можна розрізнити за тим, наскільки і як зв’язані їх
привододільні частини з руслами та заплавами.

До долини річки Прут у межах Чернівецької
області повністю або частково входять території
9 адміністративних районів: Заставнівського,
Хотинського, Сторожинецького, Глибоцького,
Кіцманського, Новоселицького та Герцаївського,
частково Кельменецький та Сокирянський. На
правому березі розміщено 4 райони: частина
Кіцманського, Сторожинецький, Глибоцький,
Герцаївський. На лівому 5 районів: більша частина
Кіцманського, Заставнівський, Новоселицький,
Хотинський, Кельменецький та Сокирянський.

В процесі дослідження  було проведено
узгодження меж адміністративних районів з
природними межами. Таким чином ми отримали
статистичні дані для подальшої оцінки частин
Прутської долини. При цьому зазначимо, що межі
адміністративних районів не співпадають з
вододільними лініями. Зважаючи на це ми не можемо
достименно оцінити ситуацію на таких територіях.
Проблему можна вирішити картографічним методом
за допомогою відсоткових співвідношень. Провівши
певні операції з наявними статистичними даними, ми
дослідили землекористування долини річки Прут в
межах природних та адміністративних частин по
категоріях земель.

Загальновідомо, що за цільовим призначенням
земельний фонд України поділяється на такі
категорії: землі сільськогосподарського призна-
чення, землі житлової та громадської забудови,
землі природно-заповідного та іншого природо-
охоронного призначення, землі оздоровчого
призначення, землі рекреаційного призначення,
землі історико-культурного призначення, землі

лісового фонду, землі водного фонду, землі
промислового, транспорту, зв’язку, енергетики,
оборони та іншого призначення. Поділ земель на
категорії здійснюється на основі природних ознак
та соціально-економічних і виробних характеристик
використання земель. Метою поділу є задоволення
відповідних потреб суспільства, а також раціо-
нального використання земельних ресурсів.

Розглянемо, безпосередньо, землекористу-
вання в долині річки Прут в межах кожного із
адміністративних районів. Такий підхід зумовлений
тим, що статистичні дані по використанню земель
подано у формі 6-зем в межах низових одиниць
адміністративного поділу – сільських, селищних
та міських рад.

Кіцманський район. За допомогою карто-
графічних матеріалів (топокарти М 1:100000 та М
1:200000) було визначено приналежність кожної
ОАТУ до тієї чи іншої частини річкової долини. До
заплави із 29 сільських рад  входить 10 (Мамаїв-
ська, смт Лужани, Шипинецька, Дубовецька,
Берегометська, смт Неполоківці, Оршовецька,
Глиницька, Стрілецько-Кутська, Білянська), до
схилової частини – 7 (Лашківська, Ошихлібська,
Іванковецька, Брусницька, Драчинецька, Верхньо-
становецька, Нижньостановецька), до вододільної
– 12 (Валявська, Суховерхівська, Кліводинська,
Давидівська, Хлівищенська, Малятинецька,
Ставчанська, Южинецька, Шишковецька, Киселів-
ська, Борівецька та м. Кіцмань). Сучасну
структуру використання земельного фонду долини
р. Прут у межах адміністративних районів
Чернівецької області приведено в таблиці 1.

Загальна площа заплави у Кіцманському
районі становить близько 20 088,10 га; схилової
частини – 19 681,50 га; вододільної – 21 076,90 га.

Зазначимо сільські ради, з найбільшою та
найменшою часткою земель по кожній із цільових
категорій.  Землі сільськогосподарського призна-
чення –Валявська (94.14%), Стрілецькокутська
(31,81%) відповідно; землі лісогосподарського
призначення –Стрілецькокутська (36,27%),
Борівецька (0,12%); землі водного фонду –
Дубовецька (13,93%), Драчинецька (0,25%); землі
житлової та громадської забудови – м. Кіцмань
(8,58%), Малятинська (1,90%); землі промисло-
вості, транспорту, зв’язку та технічної інфра-
структури – смт Лужани (5,03%), Борівецька
(0,17%); землі рекреаційного, історико-культурного,
оздоровчого, природо-заповідного та іншого
природоохоронного призначення – Глиницька
(26,46%), смт Неполоківці (0,02%).

Новоселицький район. Узгодивши межі АТУ
Новоселицького району з природними межами до
вододільної частини жодний із 30 сільських рад не
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Таблиця 1

Сучасна структура використання земельного фонду долини р. Прут
у межах адміністративних районів Чернівецької області

Цільове призначення земель 
сільськогоспод
арського 
призначення 

лісогосподар
ського 
призначення 

водного фонду житлової та  
громадської  
забудови 

промисловості, 
транспорту, 
зв'язку, 
енергетики, 
оборони та 
іншого 
призначення 

рекреаційного, 
 історико-
культурного, 
оздоровчого, 
природо-
заповідного та 
іншого 
природоохоронног
о призначення 

Частини 
річкової 
долини 

К
іл

ьк
іс

ть
 А

Т
У

 

тис.га % тис.
га 

% тис.га % тис.га % тис.га % тис.
га 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                                29                                                                                           Кіцманський район 
Заплава 10 13,60 67,70 2,82 14,04 1,03 5,12 1,02 5,10 0,23 1,16 1,38 6,88 
Схилова  
частина 7 15,32 77,87 2,50 12,71 0,39 1,99 0,57 2,88 0,17 0,87 0,72 3,68 

Вододіль
на 
частина 

12 17,69 83,92 1,26 5,99 1,06 5,04 0,83 3,95 0,19 0,88 0,05 0,22 

                               30                                                                                            Новоселицький район 
Заплава 11 26,42 80,76 1,78 5,42 1,45 4,43 1,51 4,61 0,67 2,04 0,90 2,74 
Схилова 
 частина 19 35,58 90,75 1,50 3,83 0,59 1,53 1,20 3,07 0,28 0,73 0,03 0,09 

Вододіль
на 
частина 

0 - - - - - - - - - - - - 

                              12                                                                                           Герцаївський район 
Заплава 4 7,22 83,58 0,65 7,48 0,44 5,12 0,23 2,66 0,10 1,16 - - 
Схилова  
частина 7 12,64 76,69 2,88 17,47 0,27 1,63 0,46 2,82 0,14 0,86 0,09 0,53 

Вододіль
на 
частина 

1 0,57 78,21 0,10 13,84 0,03 3,57 0,02 3,06 0,01 1,32 - - 

                                6                                                                                            Глибоцький район 
Заплава 0 - - - - - - - - - - - - 
Схилова  
частина 5 5,69 66,08 0,79 9,20 0,07 0,80 0,50 5,82 0,11 1,32 1,44 16,48 

Вододіль
на 
частина 

1 1,51 49,67 0,57 18,8 0,09 3,00 0,25 8,30 0,05 1,56 0,57 18,67 

                                 5                                                                                           Заставнівський район 
Заплава 0 - - - - - - - - - - - - 
Схилова  
частина 3 3,90 73,29 0,28 5,22 0,09 1,67 0,12 2,26 0,04 0,66 0,90 16,90 

Вододіль
на 
частина 

2 3,50 56,33 0,54 8,62 0,13 2,04 0,09 1,48 0,02 0,38 1,93 31,15 

                                 7                                                                                              Сторожинецький район 
Заплава 0 - - - - - - - - - - - - 
Схилова  
частина 5 10,41 63,85 3,88 23,80 0,14 0,87 0,60 3,70 0,14 0,87 1,13 6,91 

Вододіль
на 
частина 

2 3,57 52,72 2,81 41,54 0,04 0,64 0,22 3,32 0,07 1,00 0,05 0,78 

                               17                                                                                             Хотинський район 
Заплава 0 - - - - - - - - - - - - 
Схилова  
частина 0 - - - - - - - - - - - - 

Вододіль
на 
частина 

17 28,83 77,44 5,48 14,72 0,66 1,77 1,49 4,00 0,38 1,03 0,39 1,04 

                                 6                                                                                            Кельменецький район 
Заплава 0 - - - - - - - - - - - - 
Схилова  
частина 0 - - - - - - - - - - - - 

Вододіль
на 
частина 

6 13,73 91,35 0,37 2,46 0,28 1,85 0,48 3,18 0,17 1,16 - - 

                                 5                                                                                          Сокирянський район 
Заплава 0 - - - - - - - - - - - - 
Схилова  
частина 0 - - - - - - - - - - - - 

Вододіль
на 
частина 

5 12,28 74,52 3,48 21,09 0,33 1,98 0,27 1,64 0,13 0,77 - - 

м. Чернівці 
Схилова  
частина  5,82 38,22 0,84 5,54 0,54 3,58 3,88 25,47 2,88 18,9 1,26 8,29 
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віднесено. До заплавної частини належить території
11 сільських рад (Магальська, Боянська, Припрут-
ська, Зеленогайська, Маршинецька, Ванчико-
вецька, Тарасовецька, Костичанівська, Драницька,
Мамалигівська та м. Новоселиця), а до схилової
– 19 (Слобідська, Ракитненська, Рингацька,
Строїнецька,Диновецька, Берестянська, Малинів-
ська, Котелівська, Щербинецька, Черленівська,
Фороснянська, Стальнівська, Подвірненська,
Балковецька, Жилівська, Довжоцька, Несвоянська,
Топорівська, Рідківська).

Загальна площа заплави в Новоселицькому
районі становить близько 32 722,40 га, а схилової
частини – 39 216,20 га.

За статистичними даними виокремимо
сільські ради району, з максимальною та міні-
мальною часткою земель тієї чи іншої категорії.
Землі сільськогосподарського призначення –
Жилівська (94,82%), м. Новоселиця (22,76%)
відповідно; землі лісогосподарського призначення
– Черленівська (11,41%), м. Новоселиця (0,21%);
землі водного фонду – Зеленогайська (10,50%),
Стальнівецька (0,43%); землі житлової та
громадської забудови – м. Новоселиця (50,63%);
землі промисловості, транспорту, зв’язку та
технічної інфраструктури – м. Новоселиця
(22,54%), Берестянська (0,26%); землі рекреацій-
ного, історико-культурного, оздоровчого, природо-
заповідного та іншого природоохоронного приз-
начення – Мамалигівська (9,11%), Боянівська та
Магальська (0,01%) відповідно.

Герцаївський район. До заплавної частини
долини в Герцаївському районі із 12 населених
пунктів входить 4 сільських ради (Лунківецька,
Молницька, Острицька, Цуренська), до схилової
частини – 7 (Байраківська, Великобудська,
Годинівська, Горбівська, Тернавська, Хряцьківська
та м. Герца), до вододільної – 1 (Буківська)..

Загальна площа заплави у Герцаївському
районі становить близько 8 639,10 га, схилової
частини – 16 478,30 га, вододільної – 729,10 га.

Максимальні та мінімальні частки категорій
земель у загальному земельному фонді наступні:
землі сільськогосподарського призначення –
Годинівська (86,91%) та м. Герца (51,65%)
відповідно; землі лісогосподарського призначення
– Байраківська (35,87%) та  м. Герца (1,51%); землі
водного фонду – Острицька (8,14%) та Велико-
будська (0,71%); землі житлової та громадської
забудови – м. Герца (39,14%) та Байраківська
(1,64%); землі промисловості, транспорту, зв’язку
та технічної інфраструктури – м. Герца (2,20%) та
Хряцьківська (0,01%); землі рекреаційного,
історико-культурного, оздоровчого, природо-
заповідного та іншого природоохоронного призна-

чення – м. Герца (4.60%) та Байраківська (0,42%).
Глибоцький район.  Глибоцька частина

долини річки Прут представлена схилом та
вододілом. До силової частини із 6 сільських рад
належить 5 (Валякузмінська, Коровійська,
Луковицька, Молодійська та Чагорська), до
вододілу – 1 (Волоківська).

Загальна площа схилу становить близько
8 608,60 га, а вододілу – 3 047,80 га.

Заставнівський район. У Заставнівському
районі до схилової частини долини із 5 сільських
рад входить 3 (Горішньоширівецька, Задубрівська,
Шубранецька), а до вододільної – 2 (Васловівська,
Малокучурівська). Загальна площа силової
частини становить близько 5 327,60 га, в вододілу
– 6 208,00 га.

Сторожинецький район. У Сторожинецькій
частині долини річки Прут із 7 сільських рад
території 5 (Бобовецької, Костинської, Михальчан-
ської, Кам’янської, Великокучурівської) віднесено
до силової частини, а 2 – до вододільної (Снячів-
ська, Тисовецька). Загальна площа першої
становить 16 300,10 га, а другої – 6 763,2.

Хотинський район. Усі 17 територій сіль-
ських рад Хотинського району, які віднесено до
долини річки Прут, входять до вододільної частини,
площа якої становить 37 239,80 га.

Кельменецький район. Та частина Кельме-
нецького району, яка входить до прутської долини,
а саме території 6 сільських рад, відноситься до
вододільної частини, загальна площа якої стано-
вить близько 15 034,10 га

Сокирянський район. До долини річки Прут
входить 5 сільських рад, усі вони належать до
вододільної частини і займають площу близько
16 473,30 га.

За статистичними розрахунками привереними
в табл. 1 зазначимо, що найбільшу площу у
Прутській долині зайняту, сільськогосподарськими
землями, має Новоселицький район (86,20%), а
найменшу – м. Чернівці (38,22%), землі лісо-
господарського призначення – Сторожинецький (
29,01%) та Кельменецький (4,46%) відповідно;
землі водного фонду – Кіцманський (4,06%) та
Сторожинецький (0,78%) відповідно; землі
житлової та громадської забудови – м. Чернівці
(25,47%) та Сокирянський (1,64%) відповідно;
землі промисловості, транспорту, зв’язку та
технічної інфраструктури – м. Чернівці (8,29%) та
Заставнівський (0,51%); землі рекреаційного,
історико-культурного, оздоровчого, природо-
заповідного та іншого природоохоронного призна-
чення – Заставнівський (24,57%) та Герцаївський
(0,31%), у Кельменецькому та Сокирянському
районах  вони взагалі відсутні.
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Аналіз заплавних, схилових та вододільних
місцевостей, показує, що основним видом
землекористування є сільськогосподарське. У
заплавній частині сільськогосподарські землі
становлять – 47 248,1366 га (76,89%), у схиловій –
83 546,7525 га (79,11%), у вододільній – 58 327,2187
га (54,73%).

Проведені дослідження землекористування
території дослідження показують, що існує різний
тип навантаження на місцевості. Наразі, актуально
розглянути саме сільськогосподарську перетво-
реність Прутської долини. Оскільки саме землі
сільськогосподарського призначення займають
найбільшу територію.

Субстанцією для визначення сільсько-
господарської перетвореності є такі угіддя як рілля
та багаторічні насадження. Оскільки землі зайняті
саме цими угіддями зазнають найбільших змін,
тому можна ототожнити поняття сільсько-
господарської перетвореності з цими угіддями.
Площа правобережної частини становить близько
82 089,4 га (з них 54 783,1342 га – це землі
сільськогосподарського призначення), а ліво-
бережної – 194 388,4 га (з них 159 427,1599 га – це
землі  сільськогосподарського призначення).

Для оцінки сільськогосподарської перетво-
реності необхідно знайти типові та особливі
характеристики території. За типові риси сільсько-
господарської перетвореності нами прийняті
пересічні показники, тобто це такі характеристики,
які притаманні всій території (ті, які характеризують
сільськогосподарське землекористування у долині
загалом). А особливими рисами, на нашу думку,
можуть бути відхилення від пересічних показників.

Визначення типових та особливих рис сільсько-
господарської перетвореності в долині річки Прут
здійснювалось окремо на Правобеоежжі та
Лівобережжі, тому що їм притаманні різні орографічні
та кліматичні умови, строкатий ґрунтовий покрив і
відповідно різне використання земель сільсько-
господарського призначення (табл.2).

Відповідно до типових характеристик нами
визначались особливі риси природних частин
долини (табл.3).

Більшої сільськогосподарської перетвореності
зазнали землі Лівобережжя, оскільки там більша частка
земель зайнятих сільськогосподарськими угіддями.

Висновки. Під час досліджень, було визначено
структуру земельного фонду долини річки Прут в
межах Чернівецької області. На основі цих даних,
провівши відповідні розрахунки, можна помітити певні
особливості сільськогосподарської перетвореності.

Землі заплави, як на Лівобрежжі так і на
Правобережжі, інтенсивно розорюються; багато-
річних насаджень тут мало. На схилових місце-

востях спостерігається  різний тип перетвореності.
Якщо на Правобережжі переважають орні землі
– що може сприяти вітровій (дефляція) і водній
ерозії; через глибоке розорювання можуть
погіршуватись природні властивості ґрунтів. То на
Лівобережжі у структурі сільськогосподарських
угідь домінують багаторічні насадження. Наслід-
ком може бути значне насичення ґрунтів пести-
цидами, гербіцидами та іншими хімічними
речовинами (у зв’язку з сучасними методами
обробки рослин), залишки яких мігрують до річки
Прут та її приток і, як наслідок, спричиняють
забруднення річкових вод. Проте за допомогою
багаторічних насаджень на схилах можна запобігти
водної і вітрової ерозії. Вододільна частина на
Лівобережжі та Правобережжі розорюється
меншою мірою, частка багаторічних насаджень тут
близька до пересічних значень, також значні
території зайняті лісами та пасовищами.

Проводячи аналіз у розрізі адміністративних
районів, можна помітити наступні особливості:

- на заплавних місцевостях,  Лівобережжя
Кіцманського та Новоселицького районів площі
земель зайнятих сільськогосподарськими угіддями
близькі до типових, так само можна виділити
вододіли у Кельменецькому районі;

- дотично до  вододільних місцевістей
Лівобережжя, а саме Кіцманського, Ново-
селицького та Заставнівського районів, видно, що
у двох останніх розораність земель є меншою, тоді
як у Кіцманському навпаки. Слід зазначити
інтенсивний розвиток садівництва на вододільних
місцевостях Новоселицького району;

- протилежною є ситуація на Правобережжі в
заплавній частині долини, а саме в Кіцманському
та Герцаївському районах. Процес розорювання у
Герцаївському районі проходить інтенсивніше ніж
у Кіцманському. Площі під багаторічними
насадженнями близькі до типових показників на
Правобережжі;

- зазначимо особливості вододільних місце-
востей Правобережжя (Кіцманський, Сторо-
жинецький та Герцаївський райони). У перших двох
розорювання земель здійснюється менш інтенсив-
но, тоді як у Герцаївському - навпаки. Багаторічні
насадження займають невеликі площі, а показники
є наближеними до типових;

- зазначимо те, що Кіцманський район
розташований по обидва береги річки Прут і має
три природніх частини (заплавну, схилову та
вододільну), при цьому Лівобережжя у всіх трьох
місцевостях розорюється інтенсивніше, тоді як
Правобережжя – навпаки.
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Таблиця 2

Типові риси сільськогосподарської перетвореності долини річки Прут в межах Чернівецької області

Структура сільськогосподарських угідь, % 
Частина рілля  землі під 

багаторічними 
насадженнями 

сіножаті  пасовища  

Правобережжя 41,72 1,95 5,96 12,01 
Лівобережжя 61,82 5,13 3,22 8,25 

 
Таблиця 3

Особливості сільськогосподарської перетвореності долини річки Прут в межах Чернівецької області

Структура сільськогосподарських угідь, % 
Правобережжя Лівобережжя  

рілля 
 

землі під 
багаторі
чними 

насадже
ннями  

сіножаті  пасовища  рілля  землі під 
багаторі
чними 

насадже
ннями 

сіножаті  пасовищ
а  

Заплавні 
місцевості 

+1,47 -1,06 -0,72 -2,67 +1,87 -1,93 +1,08 -1,65 

Схилові 
місцевості 

+3,07 +0,81 +0,68 +0,92 +1,24 +3,04 -0,5 +0,32 

Вододільні 
місцевості 

-4,55 +0,26 +0,05 +1,76 -3,12 -1,1 -0,59 +1,33 
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Сухой П., Березка И., Лупол М. Современная структура использования долины реки Прут в пределах
административниых раенов Черновицкой области. В статье проведено исследование современной структуры
использования земельного фонда долины реки Прут. Проанализирована структура использования земель по целевому
назначению в пойменной, склоновой и водораздельной частях речной долины. Определенно состояние
сельскохозяйственной освоености в целом исследуемой территории и ее отдельных морфологических частях. Очерчено
особенности сельскохозяйственного землепользования  левобережной и правобережной частей речной долины.
Ключевые слова: речная долина, пойма, уклон, водораздел, земельный фонд, земли сельськохозяйственного
назначения.

Sukhyi P.,Berezka I., Lupol M. modern structure of the use of prut river valley land fund within the limits of chernivtsi
area. In the article researched modern structure of Prut river valley land fund within the limits of Chernivtsi area.
Analyzed structure of the land use by purpose in streamside, sloped and watershed parts of river valley. Defined state of
agricultural cultivation of the territory and it’s separate morphological parts. Outlined features of agricultural land use on the
left and right banks of river valley.
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