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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Дослідження процесу взаємодії людини і 

природи на сучасному етапі розвитку суспільства привертає особливу увагу, оскільки 

форма цього взаємозв’язку і його наслідки мають чітко виражені дигресійні тенденції. 

Пізнання проблемних сторін взаєморозвитку, їх науковий супровід і інтерпретація є 

визначальними завданнями наукового дослідження. Природокористування є сукупністю 

всіх форм експлуатації природно-ресурсного потенціалу і заходів по його збереженню. 

Відповідно раціональне використання і відтворення природних ресурсів є одним з 

пріоритетних завдань людства. Поряд з глобальним, проблема охорони навколишнього 

природного середовища має яскраво виражений регіональний характер, і особливу роль 

на цій основі відіграє промислове природокористування як фактор соціо-економіко-

екологічного розвитку території. Промислове природокористування як використання 

природних ресурсів у процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних 

потреб людства, здійснює різносторонній вплив на навколишнє середовище. У вивченні 

цього впливу виокремлюють два основні напрямки: вплив різних типів промислових 

підприємств на природу і населення та вивчення характерних поєднань промислових 

виробництв з їх сумарним впливом на довкілля. На території Тернопільської області 

найпоширенішими є підприємства галузей переробної промисловості, що базуються на 

місцевих сировинних ресурсах. Більшість промислових підприємств області були 

створені у радянську добу, тому вони не відповідають у технологічному і технічному 

відношеннях сучасним нормативам природокористування. У структурі господарства 

області промислові підприємства здійснюють локальний вплив на навколишнє 

середовище. У межах впливу промислових об’єктів відбуваються зміни природних 

процесів і компонентів природи, дослідження яких надасть можливість розробити 

оптимізаційні заходи щодо зменшення техногенного впливу на природне середовище 

території області. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження безпосередньо пов’язане з Концепцією Загальнодержавної цільової 

економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року і Державною 

стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року. Автор виконувала 

дослідження за тематикою науково-дослідної лабораторії «Моделювання еколого-

географічних систем» Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка «Еколого-географічні засади оптимізації природокористування, 

охорони природи та сталого розвитку у Подільському регіоні» (державний 

реєстраційний номер 0113U000125). 

Метою дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінки 

сучасного еколого-географічного стану промислового природокористування 

Тернопільської області.  

Досягнення зазначеної мети передбачало вирішення таких завдань: 

- провести аналіз концептуальних підходів вивчення проблем природокористування; 

- проаналізувати стан вивченості еколого-географічних проблем промислового 

природокористування регіону;  

- розробити методичні основи оцінки впливу викидів промислового підприємства на 

навколишнє середовище; 

- виокремити історико-географічні особливості становлення господарського комплексу 

Тернопільської області; 



 

- охарактеризувати промислові підприємства у галузево-територіальній структурі 

господарського комплексу з висвітленням еколого-географічних аспектів діяльності; 

- створити картографічні моделі ареалів полів забруднення атмосферного повітря 

викидами промислових підприємств Тернопільської області; 

- провести типологію промислових підприємств за масштабами і характером впливу на 

природне середовище, зокрема у басейні річки Серет; 

- обґрунтувати основні напрямки оптимізації впливу галузей промислового 

природокористування Тернопільської області; 

- розробити заходи щодо оптимізації моніторингу стану навколишнього природного 

середовища Тернопільської області. 

Об’єктом дослідження є природно-антропогенні комплекси промислових 

підприємств Тернопільської області. Предметом дослідження є чинники і параметри 

прояву геоекологічних станів промислових підприємств у просторо-часовому вимірі.  

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є 

фундаментальні положення конструктивної, суспільної  та екологічної географії, 

географічного краєзнавства. При написанні дисертації були використані теоретичні та 

практичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених: О.М. Адаменка, В.А. Анучіна, 

В.А. Барановського, О.П. Гавриленко, С.А. Генсірука, А.П. Голікова, М.Д. 

Гродзинського, В.М. Гуцуляка, Б.М. Данилишина, Г.І. Денисика, О.Ю. Дмитрука, С.І. 

Дорогунцова, А.Г. Ісаченка, А.Д. Калька, І.П. Ковальчука, М.Я. Лемешева, С.А. 

Лісовського, Л.М. Малишевої, О.М. Маринича, Л.Г. Мельника, М.М. Назарука, П.Г. 

Олдака, Я.Б. Олійника, В.М. Пащенка, В.М. Петліна, В.С. Преображенського, М.Ф. 

Реймерса, Л.Г. Руденка, В.П. Руденка, І.М. Суматохіної, О.Г. Топчієва, Л.П. Царика, 

О.І. Шаблія, Г.І. Швебса, П.Г. Шищенка та інших. 

Міждисциплінарність і багатоаспектність явищ, процесів та чинників, що 

аналізуються у дисертаційній роботі, зумовили необхідність застосування як загально-

наукових методів – історичного (аналіз історико-географічних особливостей 

становлення господарського комплексу області), ретроспективного (дослідження 

розвитку галузевої структури господарства області за 1990-2014 роки), оцінювання, 

моделювання, прогнозування та методу аналогій (дослідження впливу промислових 

підприємств), системно-структурного та статистичного (дослідження галузевої 

структури господарського комплексу), так і спеціальних: еколого-географічного аналізу 

(дослідження окремих аспектів промислового природокористування), аерокосмічного, 

подібності та типології (типологія промислових підприємств за масштабами і характе-

ром впливу на природне середовище у басейні річки Серет), картографічного (ство-

рення моделей ареалів полів забруднення атмосферного повітря викидами промислових 

підприємств), оптимізаційних методів тощо. При написанні роботи були використанні 

публікації еколого-географічного характеру, статті у періодичних фахових виданнях, 

матеріали районних відділів статистики та фондові матеріали Головного управління 

статистики у Тернопільській області, фондові матеріали департаменту екології та 

природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації,  а також польові 

дослідження автора, проведені у період 2010–2014 років. Обробка, збереження і 

візуалізація аналітичної інформації здійснена за допомогою спеціальних комп’ютерних 

програм (Corel Draw, Adobe Photoshop, Google Earth, MATLAB, Excel тощо).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що  

вперше: 



 

- досліджено галузево-територіальну структуру господарського комплексу області за 

період 1990-2014 років; 

- створено картографічні моделі, які характеризують вплив промислових підприємств 

області на навколишнє природне середовище; 

- оцінено вплив промислових підприємств на водне середовище у басейні річки 

Серет; 

удосконалено: 

- методику та алгоритм проведення оцінки і аналізу техногенного впливу 

промислових підприємств на повітряний басейн; 

- систему заходів з еколого-економічної оптимізації функціонування об’єктів 

промислового природокористування господарського комплексу; 

отримало подальший розвиток: 

- дослідження стану вивченості еколого-географічних аспектів промислового 

природокористування Тернопільської області; 

- з’ясування історико-географічних особливостей становлення господарського 

комплексу Тернопільської області; 

- визначення масштабів і наслідків впливу промислових підприємств на компоненти 

навколишнього природного середовища Тернопільської області. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 

дослідження можуть бути використані при реалізації регіональних складових 

Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 

2020 року, Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року. 

Розроблені у дисертації прикладні аспекти дослідження промислового 

природокористування використані при викладанні навчальних предметів 

«Техноекологія», «Екологічні ризики та методи їх оцінки», «Екологічні проблеми 

водокористування» та увійшли до звіту з науково-дослідницької роботи кафедри 

геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (акт 

впровадження № 863-33/03 від 19.06.2015), використані департаментом екології та 

природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації при розробці 

заходів стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (довідка про 

впровадження №3/1838 від 16.09.2015). 

Особистий внесок здобувача. Виконане дисертаційне дослідження є самостійною 

працею, методичні прийоми еколого-географічного аналізу промислових підприємств 

обґрунтовано автором особисто на основі фондових матеріалів Головного управління 

статистики у Тернопільській області, фондових матеріалів департаменту екології та 

природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації, а також 

експедиційних досліджень автора у період 2010–2014 років. Картографічні моделі 

ареалів полів забруднення викидами промислових підприємств області розроблено 

автором особисто. Методика типології промислових підприємств за впливом на 

природне середовище розроблена і апробована автором особисто. Сутність викладених 

у роботі висновків і положень, науково-практичних результатів належить автору. 

Основні ідеї та висновки, отримані автором, відображені в опублікованих наукових 

працях та апробовані у виступах на наукових конференціях. Використані наукові 

положення, запозичені в інших авторів, мають відповідні посилання у тексті роботи.  

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень, що викладені у 

дисертації, апробовані на Міжнародній науковій конференції «Стале природо-



 

користування: підходи, проблеми, перспектива» (м. Тернопіль, 2010); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Географічні засади вирішення регіональних проблем» 

(м. Кам’янець-Подільський, 2010); Міжнародній науковій конференції «Охорона дов-

кілля і проблеми збалансованого природокористування» (м. Кам’янець-Подільський, 

2011); Міжнародній науково-практичній конференції «Карпатська конференція з проб-

лем охорони довкілля» (м. Мукачево-Ужгород, 2011); Міжнародній науковій конфе-

ренції «Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій» 

(м. Чернівці, 2012); Всеукраїнській науковій конференції «Географічні і геоекологічні 

дослідження в Україні і суміжних територіях» (м. Сімферополь, 2012); ХХІІ 

Всеукраїнській науковій конференції аспірантів і студентів «Охорона навколишнього 

середовища та раціональне використання природних ресурсів» (м. Донецьк, 2012); 

Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів «Географічні дослідження: 

історія, сьогодення, перспективи» (м. Харків, 2012); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія)» (м. Кам’янець-

Подільський, 2012); Міжнародній науковій конференції «Географічна наука і практика: 

виклики епохи» (м. Львів, 2013); Міжнародній науково-практичній конференції моло-

дих вчених «Екологічний інтелект – 2013» (м. Дніпропетровськ, 2013); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Наука ХХІ століття: відповіді на виклики сучасності» 

(м. Херсон, 2013); Міжнародній науковій конференції «Інтеграційна система освіти, 

науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі» (м. Тернопіль, 2014); 

Міжнародній науковій конференції «Problematyka badawcza przemian strukturalnych 

przemysłu i usług w układach przestrzennych» (м. Краків, 2014);  Міжнародній науково-

практичній конференції «Регіон-2014: стратегія оптимального розвитку» (м. Харків, 

2014); Міжнародній науковій конференції «Географія, екологія, туризм: теорія, методо-

логія, практика» (м. Тернопіль, 2015)  та щорічних звітних наукових конференціях вик-

ладачів, аспірантів і здобувачів кафедри геоекології та методики викладання еколо-

гічних дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка (м. Тернопіль, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження викладені 

у 22 наукових працях загальним обсягом 10 д.а. (з них автору належить 9,7 д.а.), з яких 

5 статей у наукових фахових виданнях загальним обсягом 2,8 д.а. (2,5 д.а. авторські), 3 

публікації у закордонних виданнях, 12 тез наукових конференцій, 2 розділи 

навчального посібника.  

Структура та обсяг дисертації. Повний обсяг дисертації становить 210 сторінок, у 

тому числі основна частина (вступ, чотири розділи, висновки) – 183 сторінки. Робота 

містить 15 таблиць, 90 рисунків, із яких 20 картосхем. Список використаних джерел 

складається з 293 найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження промислового 

природокористування регіону» розглянуто становлення наукової категорії 

«природокористування», що відбулось у результаті інтеграції географічних і 

екологічних знань. Проведений аналіз даної категорії дозволив оцінити ступінь її опра-

цювання у наукових працях різних вчених. Природокористування поділяють на дві 

основні форми: ресурсоспоживаюче і ресурсозберігаюче. Визнана типологія 

природокористування орієнтована на позиції галузевого, компонентного, 

функціонального (комплексного) підходів. За О.М. Мариничем комплексний підхід до 

класифікації природокористування передбачає виокремлення п’яти блоків: 

ресурсоспоживання, конструктивне перетворення, відтворення природних ресурсів, 



 

охорона природних ресурсів, управління і моніторинг. Промислове природо-

користування є сферою господарської діяльності (сектор економіки), що організовує 

ресурсоспоживання, ресурсокористування, відтворення природних ресурсів, їх охорону 

і інвентаризацію, захист від негативних природних явищ, оздоровлення довкілля і 

конструктивне перетворення природного середовища. Аналіз концептуальних підходів 

у цій сфері засвідчив появу інтегративної концепції збалансованого або сталого 

природокористування, що значно поглиблює межі еколого-географічного дослідження 

через врахування пріоритетності прав громадян на безпечне для життя і здоров’я 

довкілля, взаємопов’язане розв’язання соціальних, економічних і екологічних проблем. 

За П.Г. Шищенком сутність еколого-географічного дослідження процесу 

природокористування полягає у гармонійному поєднанні системного, географічного та 

екологічного підходів. У  дослідженні  основна увага акцентується на вивченні екоумов 

та екоситуацій, сформованих виробничою діяльністю промислових об’єктів.  

Проведений аналіз наукових підходів щодо вивчення промислових підприємств і їх 

впливу на компоненти навколишнього середовища дозволив оцінити масштабність змін 

і перетворень природних компонентів процесами техногенезу і з’ясувати ступінь 

вивченості даної проблеми. Створення алгоритму дослідження дозволило виділити 

логіку і етапність наукового пошуку. Вибір промислових підприємств проведено за 

ландшафтним підходом. Аналіз і оцінка промислових об’єктів проведені за методикою 

О.Г. Топчієва, в якій обумовлені необхідні виробничі та екологічні параметри для дос-

лідження промислового підприємства. Вплив промислових підприємств на навколишнє 

середовище здійснено за такими зрізами: забруднення атмосферного повітря, водного 

середовища і ґрунтів, у окремих випадках розглянуто вплив на ландшафт. 

У алгоритмі оцінки впливу промислових підприємств виділено два етапи: 

аналітичний і прикладний. Аналітична частина дослідження дозволила детально 

розглянути особливості виробничих процесів, виокремити основні стадії виробництва з 

посиленим екологічним впливом. Прикладна частина охопила: а) розрахункові операції 

для обчислення показника сумарного максимального рівня забруднення у заданій точці, 

відстань між точками становить 100 м; б) виділення зон концентрації забруднення 

методом ізоліній; в) створення картографічної моделі ймовірних ареалів полів забруд-

нення повітряного басейну викидами підприємства. Обчислення показника забруднення 

атмосферного повітря проведено за методикою розрахунку розповсюдження в 

атмосфері шкідливих речовин, які містяться у викидах промислових підприємств. 

Побудовані ареали ймовірних полів забруднення дозволили оцінити загальні площі 

поширення забруднюючих речовин, встановити приуроченість населених пунктів до 

зон різної концентрації і оцінити бар’єрність ландшафтних комплексів на шляхах 

міграції забруднення. Оцінка впливу на водне середовище проведена за параметрами: 

обсяг і динаміка водозабору, водоємкість виробництва, обсяги і структура скидів, 

особливості впливу забруднювачів, специфіка водопостачання і водовідведення. Аналіз 

впливу на грунт здійснено у межах територій утилізації відходів виробництва.  

Другий розділ «Промислові підприємства у галузево-територіальній структурі 

господарського комплексу Тернопільської області» присвячено аналізу історичних 

особливостей розвитку господарського комплексу та еколого-географічним аспектам 

діяльності дев’яти галузей промисловості. Опрацювання даних щодо діяльності 

промислових підприємств дало можливість простежити хронологічні рамки 

становлення промислового комплексу області та виділити наступні етапи його 

розвитку: австро-угорський, польський, радянський та український. Найбільш 



 

динамічними у розвитку промисловості області виявилися 60-80-ті роки минулого 

століття, впродовж яких відбулось формування галузей та спорудження основних 

промислових потужностей. Загалом, за період 1960-1980 років було споруджено 10 

цукрових заводів, 5 сирзаводів, 7 маслозаводів, 12 заводів та фабрик легкої 

промисловості, 21 об’єкт місцевої промисловості. Станом на 1990 рік загальний перелік 

підприємств області становив 574 одиниці. Промисловість мала найвищі темпи 

зростання, займала перше місце за виробництвом продукції серед галузей виробництва 

в області. Суттєві зміни у економічній сфері відбулись після 1990-х років, внаслідок 

стрімкого зниження промислового виробництва, якщо у 1992 році на підприємствах 

області вироблено 1,7% промислової продукції України, то у 2005 році – лише 0,5%. 

Найбільших втрат зазнали потужні підприємства з міждержавними зв’язками, 

насамперед, машинобудівної, текстильної, взуттєвої галузей. Економічна криза 

спричинила скорочення обсягів виробництва більшості промислових підприємств та їх 

стагнацію. Галузева структура промисловості області зазнала наступних 

трансформацій: відбулось скорочення - 20% у легкій і 7% у деревообробній галузях, 

зростання - 25% у харчовій галузі. Досліджено, що стагнаційні явища у 2000-х роках 

пов’язані з енергозатратністю і матеріалоємністю технологічних процесів виробництва. 

Подальший розвиток отримали підприємства з зарубіжними інвестиціями (спільне 

українсько-бельгійське підприємство «Ватра-Шредер», українсько-австрійське 

«Біллербек-Україна», українсько-шведські СП «Антарес» та «Сегеш-Україна» та інші). 

Проте навіть у цьому випадку, економічна політика не сприяла їх стабільності. За 

період незалежності промисловість області перейшла з переважно державної форми 

власності у колективну і приватну. Досліджено, що за два десятиліття частка державної 

власності скоротилась у чотири рази і станом на 2012 рік становила 23%. Якщо на 

початку 2000–го року відкрите акціонерне  товариство  (ВАТ) було найпоширенішою 

формою власності промислових підприємств, то сьогодні максимальна частка  (55,9%) 

припадає на товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), за період 2005-2013 

років зникла така форма власності як закрите акціонерне товариство (ЗАТ). Проведений 

порівняльний аналіз статистичних даних розвитку галузей промисловості за період 

1990-2014 років сприяв відбору дев’яти галузей промислового виробництва як об’єктів 

еколого-географічного дослідження промислового природокористування регіону: 

гірничодобувна промисловість, паливно-енергетичний і металургійний комплекси, 

легка і деревообробна промисловості, харчова промисловість з цукровою, спиртовою та 

молочною підгалузями (рис. 1).  

Гірничодобувна промисловість області налічує 576 об’єктів, різних за масштабами і 

обсягами виробництва, на неї припадає 25,1% обсягу реалізованої промислової 

продукції. Встановлено, що попри зменшення кількості кар’єрів на 231 об’єкт у 2012 

році, виробництво видобувної промисловості збільшилось на 39,4% та перевершило 

індекс промислової продукції по Україні на 11,7%. 

На паливно-енергетичний комплекс припадає 1% обсягу реалізованої промислової 

продукції області. З’ясовано, що зменшення обсягів транзиту газу територією області 

щороку складає від 6 до 15%. Основною причиною для аналізу впливу газотранспортної 

системи області на навколишнє середовище є її значна частка викидів в атмосферне 

повітря. Виявлено, що основними забруднювачами навколишнього середовища у складі 

газотранспортної системи є Тернопільська і Гусятинська компресорні станції, сумарний 

викид яких становить 6,5% від загального обсягу викидів області, з них частка викидів 

Гусятинської компресорної  станції  становить  71%. На  металургійний  комплекс 



 

припадає  2,6% обсягу реалізованої промислової продукції області. Металургійне 

виробництво має місцеве значення та представлено чотирма об’єктами. 

 
Рис. 1. Промислові підприємства у галузево-територіальній структурі  

господарського комплексу Тернопільської області 

 

Встановлено, що до середини 90-х років дана промисловість розвивалось високими 

темпами, а у період 1993-2010 років рівень виробництва знизився втричі. Легка 



 

промисловість Тернопільської області у 1990 році за обсягом товарної продукції 

займала друге місце після харчової, а за часткою зайнятості – перше місце у 

господарському комплексі. У структурі легкої промисловості 98% припадає на 

текстильне виробництво, яке базувалось на привізній (бавовна, текстиль) і місцевій 

сировині. Виявлено, що з 2010 року частка реалізованої промислової продукції галузі 

зросла на 15%, проте обсяги виробництва бавовняної тканини за останні двадцять років 

скоротилось у 22 рази. Підприємства легкої промисловості представлені у більш ніж 

двадцяти населених пунктах області, 76% підприємств припадає на галантерейне 

виробництво. На деревообробну промисловість припадає 3% у структурі випуску 

промислової продукції області.  

Харчова промисловість є провідною у господарстві області. Встановлено, що на 

виробництво харчових продуктів припадає 49% обсягу реалізованої промислової 

продукції області. Позивній тенденції розвитку галузі сприяють фактори: сільське 

господарство виробляє 40% валового сукупного продукту області, 33% населення 

працює у аграрній сфері, 63% підприємств спеціалізуються на переробці аграрної 

продукції. Проте за період 1990-2014 років виробництво м’яса скоротилось у 10 разів, 

ковбасних виробів - у 14 разів, борошна - у 3,5 рази, хлібобулочних виробів - у 11 разів, 

безалкогольних напоїв - у 5 разів, горілки - у 6 разів, пива - у 4 рази. Цукрова підгалузь 

є однією з найстаріших виробництв області, показник зайнятості населення у ній 

становить 9,6%. На території Тернопільській області за 1902-1986 роки споруджено 

дев’ять цукрових заводів, найпотужніші з них - Чортківський, Кременецький, 

Хоростківський. Станом на 2013 рік шість з дев’яти заводів перебувають у приватній 

власності. Виявлено, що скорочення площ цукрових буряків щороку зменшується на 

10-15%, а використання цукрової тростини як привізної сировини збільшується на 5-

7%. Спиртове виробництво області було закладено у XVIII ст. у вигляді гуралень. 

Сьогодні в області розміщені десять спиртозаводів, найпотужніші серед яких 

Хоростківський, Новосілківський, Марилівський. Підгалузь у 2011 році виготовила 15% 

промислової продукції регіону і 25% продукції харчової промисловості області. 

Встановлено, що 95,5% у структурі реалізованої продукції галузі припадає на продаж 

спирту, і лише 4,5% – горілчаної продукції. Молочна підгалузь є складовою частиною 

переробної промисловості, пік розвитку якої припав на 70-ті роки. На даний момент 

найбільшими підприємствами підгалузі є Тернопільський і Кременецький 

молокозаводи, Бучацький і Борщівський сирзаводи, Шумський маслозавод. 

Встановлено, що виробництво продукції на цих підприємствах значно скоротилося 

порівняно з 1990 роком: молока - у 12 разів, масла - у 5 разів, сиру - у 2,2 раза. 

У третьому розділі «Геоекологічний аналіз впливу підприємств галузей 

промисловості Тернопільської області на компоненти навколишнього природного 

середовища» здійснено оцінку впливу технологічних процесів виробництва дев’яти 

підприємств на компоненти природного середовища. Рівень елементарного 

виробничого комплексу є репрезентативним для галузей промисловості регіону, а 

обрані підприємства розосереджені у всіх ландшафтних зонах області. В основу оцінки 

впливу підприємства покладено: а) виробничий зріз (загальна характеристика 

підприємства, територіальне розміщення, спеціалізація, тип виробництва, потужність, 

технологія виробництва з аналізом основних ділянок максимального впливу на 

компоненти довкілля; б) екологічний зріз (аналіз динаміки викидів і скидів у період 

1990-2014 років, кількісний і якісний аналіз їх структури, специфіка процесів утворення 



 

відходів, їх склад і класифікація за ступенем екологічної небезпеки); в) картографічна 

модель забруднення повітряного басейну викидами підприємства (рис. 2). 

Бурдяківський спецкар’єр знаходиться у Придністровському природному районі на 

північно-східній околиці селища Скала–Подільська на правому березі річки Збруч та 

спеціалізується на виробництві щебеню з будівельного каменю. На поверхню видобу-

вається 183 тис. тонн гірської маси у рік, пуста порода з цього об’єму становить 23,2%. 

Вплив на повітряне середовище підприємство здійснює через 33 неорганізовані джерела 

викидів забруднюючих речовин. У структурі викидів кар’єру найбільша частка 

належить оксидам вуглецю, сполукам азоту, діоксиду сірки, сажі. Досліджено, що 

автомобільні дороги у кар’єрі із щебенево-гравійним покриттям є основними 

джерелами пилоутворення, вони формують пласт «надкар’єрного повітря» з високим 

вмістом пилу різних фракцій. Площа створеної моделі ареалів полів забруднення 

атмосферного повітря викидами Бурдяківського кар’єру становить 31 км
2
 та демонструє 

характер розподілу забруднюючих речовин у просторі за їх інтенсивністю. У зоні пере-

вищень ГДК знаходяться населені пункти: Бурдяківці, Гуштин, селище Скала-

Подільська, села Цигани та Лосяч Борщівського району Тернопільської області та села 

Збиж, Жабинці, Долинівка Хмельницької області. У зоні забруднення проживає близько 

10 тисяч осіб. Кар’єр знаходиться у долині річок Збруч і Брідок. На дні кар’єру 

утворилась заболочена водойма площею 0,61 га. Відходи підприємства становлять 25% 

обсягу видобутої породи, на території кар’єру накопичено сотні тисяч тон пустої 

породи у відвалах.  

Гусятинська компресорна станція (ГКС) знаходиться у с. Сидорів Гусятинського 

природного району. Гусятинська газокомпресорна станція є однією з найбільших 

забруднювачів повітря регіону, частка її викидів становить від 6,3-8,7% від загальних по 

області. У структурі викидів компресорної станції переважають оксиди вуглецю, 

оксиди азоту, природний газ. ГКС обладнана газомоторним компресором, викиди якого 

мають високу температуру, біля 531°С. Встановлено, що втрати теплоти однієї КС, екві-

валентні втраті 15000 м
3
 природного газу за годину. Площа створеної просторової 

моделі ареалів полів забруднення атмосферного повітря становить 16 км
2
, над джерелом 

викиду сформована умовно чиста зона площею 1,2 км
2 

з найменшими показниками 

вмісту шкідливих речовин і радіусом 100-500 м. Найбільшу небезпеку ГКС створює для 

жителів с. Сидорів та населених пунктів Суходіл, Криків, Шидлівці, Зелена. У зоні 

забруднення проживає близько 2 тисяч осіб. Підприємство є значним водоспоживачем, 

здійснює скид стічних вод з підвищеною температурою у річку Збруч.  

Металургійне підприємство «Булат» знаходиться у Тернопільському природному 

районі. «Булат» одне з найпотужніших металургійних підприємств Західної України, 

80-90% його художнього литва закуповують обласні центри для потреб інфраструктури. 

Вплив на повітряне середовище підприємство здійснює через 31 джерело забруднення, 

з яких 16 організованих та 15 неорганізованих. У структурі викидів підприємства 

переважають пил та гази, їх кількість при виробництві однієї тонни виливків зі сталі або 

чавуну становить у кг: пилу – 50,  оксиду сірки (ІІ) – 1-2,  вуглекислого газу – 250, 

вуглеводнів – 1. Крім того, виділяються шкідливі гази (фенол, формальдегід, фурфурол, 

ацетон, бензол і інші), які є токсичними. У створеній моделі ареалів полів забруднення 

повітря площею 7,3 км
2
, виділено три зони концентрації забруднюючих речовин. У 

зонах небезпечного впливу знаходяться селище Микулинці, с. Конопківка, с. Воля з 

відомими санаторно-лікувальними закладами. У зоні забруднення проживає близько 5 

тисяч осіб. Виявлено, що  у газах, які відводяться від ливарного виробництва, вміст 



 

вільного діоксиду кремнію становить 80%, що створює небезпеку для населення. Скид 

стічних  вод  здійснюється  в  очисні  споруди  комунального господарства. На території 

 



 

Рис. 2. Геоекологічний аналіз промислових підприємств Тернопільської області 

 

підприємства наявні значні площі зайняті відпрацьованими ливарними пісками, 

оскільки 80% виплавки виготовляють в одноразових піщаних формах.  

Текстильне підприємство «Текстерно» є найбільшим підприємством легкої 

промисловості у місті Тернополі, у радянський період за потужністю належало до 

найбільших в Україні виробників бавовняних тканин. Це технічно переоснащене, 

модернізоване підприємство, що виготовляє сертифіковану продукцію. Його вплив на 

повітряне середовище є значним через викиди цілої групи хімічних речовин, сумарна 

вага яких в рік становить 500 тон. Виявлено, що на території виробництва знаходиться 

151 джерело забруднення атмосферного повітря, з яких 138 організованих і 13 

неорганізованих. У структурі викидів основна частка припадає на діоксид Нітрогену. 

Встановлено, що для обробки тканини використовують ряд токсичних речовин, таких 

як бензол та формальдегід, при цьому для 95% хімічних речовин, що застосовуються у 

виробництві, відсутні нормативи викидів. Площа ареалів полів забруднення 

атмосферного повітря є незначною, становить менше 1 км
2
. Зона забруднення охоплює 

житловий масив обласного центру, де проживає близько 40 тисяч осіб. Вплив на водне 

середовище підприємства можна охарактеризувати як посилений. Водопостачання 

підприємство здійснює через поверхневий водозабір з водосховища річки Серет. 

Виробництво використовує значну кількість води: на 1 м
2
 тканини використовується 33 

літри води. Підприємство здійснює слабкий вплив на ґрунт, на території розміщено 8 

місць збирання і складування промислових відходів, де накопичується 120 тонн 

відходів щороку, відходи належать до 4 класу екологічної небезпеки.  

Підприємство «Ліском-Шпон» знаходиться у межах Тернопільського природного 

району, на околиці с. Пронятин, спеціалізується на виготовленні струганого шпону з 

твердолистяних порід дерев, зокрема дуба, бука, ясена, клена. Обсяги виробництва 

складають близько 2 млн. м
2
 шпону у рік. Вплив на повітряний басейн підприємство 

здійснює через 5 джерел забруднення, з яких 1 організоване і 4 неорганізовані. У 

структурі викидів підприємства переважають оксид вуглецю, сланцева зола, діоксид 

Нітрогену. Відходи шпону і деревини спалюються у печі для нагрівання 

пропарювальних камер і теплопостачання підприємства, з 4 тис. м
3
 деревини що 

використовується у виробництві – 40% спалюється як відходи. Площа ареалу полів 

забруднення атмосферного повітря складає 1,2 км
2
. У зону забруднення потрапляє 

населення села Кутківці, мікрорайону Пронятин та рекреаційні зони регіонального 

ландшафтного парку «Загребелля». Оцінено, що у зоні забруднення проживає 20 тисяч 

осіб. Підприємство використовує значну кількість води для термічної обробки 

деревини, основними компонентами стоків є механічні включення (кора, деревні 

частинки, деревні волокна) та продукти гідротермічного розкладу деревини (органічні 

кислоти, альдегіди, кетони). Стічні води підприємства можна класифікувати як 

слабоагресивні, вони містять такі види домішок як суспензії та патогенні 

мікроорганізми (спричиняють каламутність) і колоїдні розчини (зумовлюють окислення 

і зміну кольору води). Майже 20% території підприємства відведено для складування 

попелу і золи. 

Лановецький цукровий завод знаходиться у Лановецькому природному районі, є 

потужним об’єктом цукрової галузі, об’єми виробництва складають до 120 тисяч тонн 

цукру у рік. Забезпечення заводу сировиною здійснюють населення і фермерські 

господарства трьох адміністративних районів області. Виявлено, що з 50-х років триває 



 

скорочення виробництва цукру з цукрового буряку, сьогодні переробка цукрової 

тростини складає 36% від загального об’єму. Завод продукує 82% викидів 

адміністративного району. На території підприємства функціонують 38 джерел викидів 

забруднюючих речовин, з них 18 організованих і 20 неорганізованих. У структурі 

викидів налічується 27 видів забруднюючих речовин, переважають сполуки вуглецю, 

оксид Нітрогену, аміак, діоксин Сульфуру. З території відстійників і полів фільтрації у 

атмосферне повітря продукується ряд речовин з перевищенням граничнодопустимих 

значень викидів: сірководень, метанова, пропіонова та оцтова кислоти. Загальна площа 

ареалів полів забруднення атмосферного повітря складає 8,2 км
2
. Зона максимального 

забруднення простягається від 5 до 10 км, охоплюючи навколишні села. Загальна 

кількість населення, що проживає у зоні забруднення складає 11 тисяч осіб. 

Досліджено, що значному поширенню забруднення сприяє відсутність природних 

бар’єрів. Вплив на водне середовище підприємство здійснює через скид високо-

концентрованих стічних вод. Встановлено, що на виробництво 1 т цукру підприємство 

затрачає 30 тис. м
3
 промислової води та 1,3 тис. м

3
 питної води, для цих потреб 

використовують поверхневі води річки Горинь. Процес очистки стічних вод відбува-

ється за допомогою анаеробного хімічного процесу, ефект очищення становить 35-40%. 

Вплив на ґрунт підприємство здійснює через розміщення на полях фільтрації бу-

рякового жому, меляси, дефекатів. Оцінено, що при продуктивності заводу у 50 т цукру 

на добу, за сезон тривалістю близько 100 діб, об’єкт здійснює переробку до 5 тис. т 

сировини, з якої 97,2% переходить у відходи.  

Бучацький сирзавод знаходиться на межі Тернопільського і Придністровського 

природних районів. Конкуренція на сировинному ринку створила умови для розвитку і 

модернізації підприємства. Це єдине підприємство в області, що володіє безвідходною 

технологію переробки молочної сировини. Основна проблема виробництва полягає у 

нестачі сировини для переробки, хоча зона її заготівлі охоплює 50 навколишніх сіл та 4 

селянські спілки. Вплив на повітряне середовище підприємства можна 

охарактеризувати як помірний. Максимальна частка забруднення атмосферного повітря 

припадає на вуглекислий газ. Річний об’єм викидів становить близько 3 тонн у рік. 

Встановлено, що забруднення повітряного середовища підприємство здійснює через 20 

джерел  забруднення, з них 18 організованих і 2 неорганізованих, при цьому виділяється 

23 види забруднюючих речовин таких як гідроокис Натрію, аміак, оксид вуглецю, 

неметанові леткі органічні сполуки. Загальна площа створеної моделі ареалів полів 

забруднення атмосферного повітря викидами складає 2,2 км
2
. У зоні атмосферного 

забруднення проживає 10 тисяч осіб. Вплив на водне середовище підприємства 

оцінюємо як допустимий, очистка стічних вод здійснюється спорудами біологічної 

очистки потужністю 1000 м
3
/добу. У структурі скидів максимальна частка припадає на 

хлорид-іони та сульфати.  

У четвертому розділі «Основні напрямки оптимізації стану навколишнього 

природного середовища і промислового природокористування Тернопільської 

області» висвітлено роль промислових підприємств для розвитку території області, 

зазначено основні проблеми, що сформувались у рамках історичних процесів 

природокористування регіону. Виділено ключове значення промисловості для соціо-

економіко-екологічного розвитку території. Тернопільська область за рейтингом 

сталого розвитку серед адміністративних областей займала друге місце у 2005 році, і 

дванадцяте місце у 2014 році. Стратегічним рішенням для оптимізації господарського 

комплексу є вдосконалення і екологізація вже існуючих підприємств. Водночас 



 

промислові підприємства є джерелами екологічних загроз та об’єктами, що 

ускладнюють еколого-географічного ситуацію у місцях їх розташування. Тисячі 

промислових об’єктів обумовлюють локальні екостани компонентів навколишнього 

середовища та інтегральну еколого-географічну ситуацію регіону.  

 
Рис. 3. Пункти моніторингу стану компонентів навколишнього природного  

середовища Тернопільської області 

 

З досліджених у роботі дев’яти підприємств, п’ять приурочені до басейну річки 

Серет - головної водної артерії області: Залозецький спиртовий завод, ВО «Текстерно», 

кондитерська фабрика «Тера», деревообробне підприємство «Ліском-Шпон», 

виробниче об’єднання (ВО) «Булат». Основу дослідження склали хімічні аналізи проб 

води з трьох водосховищ верхньої, середньої і нижньої частин басейну річки Серет - 

Заложцівського, Тернопільського та Касперівського водосховищ. Згідно даних 

моніторингу попередніх років, води водосховищ мають низький показник 

окислюваності, що свідчить про незначні втрати кисню на процеси самоочищення. 

Показник БСК5 у 2000 році ставив 1,6 мг О2/дм
3
 (чиста), у 2014 році становив уже 2,78 

мг О2/дм
3
 (помірно забруднена), що свідчить про посилення забруднення вод 

органічними речовинами і активний розвиток фітопланктону. Головною проблемою 

водосховищ є евтрофікація, спричинена скидом промислових вод з високим вмістом 

фосфору й азоту. На основі отриманих результатів встановлено ступінь інтегрального 

впливу і ранг екологічної небезпеки досліджуваних промислових підприємств. У групу 

максимального впливу ввійшли металургійні підприємства і підприємства легкої 

промисловості, вони здійснюють посилено-локальний вплив на усі компоненти 



 

навколишнього середовища та отримали перше місце у рейтингу екологічної небезпеки. 

Спиртові заводи та деревообробні підприємства здійснюють помірний вплив на 

довкілля, проте є потенційно небезпечними об’єктами і знаходяться на другому місці у 

рейтингу екологічної небезпеки. Мінімальний вплив на довкілля здійснюють 

підприємства харчової промисловості, привносячи найменшу кількість забруднюючих 

речовин - третє місце у рейтингу екологічної небезпеки. Обґрунтовано основні 

технологічні рішення для покращення ефективності виробничих процесів промислових 

підприємств, сформовано висновки щодо оптимізації виробничої діяльності за 

галузевим підходом. Встановлено, що управлінських рішень потребують цукрова і 

спиртова галузі, де цінну сировину для переробки складують на полях фільтрації.  

Аналіз стану компонентів навколишнього природного середовища області 

здійснюють: атмосферне повітря – 2 стаціонарні пункти спостереження, розташовані у 

м. Тернополі,  водне  середовище – 13 пунктів моніторингу у басейнах річок, радіаційне 

забруднення – 4 пункти спостереження розосереджених по території області (рис. 3). 

Встановлені ареали полів забруднення атмосферного повітря досліджених промислових 

підприємств дозволяють пропонувати ключові ділянки для встановлення додаткових 

постів спостереження за станом атмосферного повітря, місця здійснення якого 

необхідно приурочити до зон максимальних значень концентрації забруднюючих 

речовин у різних ландшафтних районах. Щільність точок моніторингу має зростати з 

північного заходу на південний схід згідно основного напрямку перенесення 

забруднюючих речовин повітряним середовищем і водним шляхом. Додатковим 

фактором актуальності пропозиції є складна радіоекологічна ситуація у південно-

східних районах області, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
 

ВИСНОВКИ 

Проведене еколого-географічне дослідження промислового природокористування 

господарського комплексу Тернопільської області дозволяє зробити такі висновки: 

1. Аналіз класичних конструктивних концепцій сприяв розгляду у даному 

дослідженні господарства як зовнішнього фактору розвитку геосистеми і як суб’єкта 

геоекологічних відносин. При цьому процес природокористування висвітлено з 

просторово-часових позицій з урахуванням сучасних концептуальних положень сталого 

розвитку. Задля систематизації категорій і понять, якими оперували при дослідженні, 

створено поняттєво-термінологічну систему, яка через аналіз сукупності термінів 

відобразила рівень розвитку багатоаспектного процесу природокористування. 

Промислове природокористування ми трактуємо як сферу господарської діяльності, що 

організовує використання, відтворення та охорону природних ресурсів. Аналіз еколого-

географічних аспектів промислового природокористування проведено через поєднання 

системного, географічного і екологічного підходів, з акцентом на вивчення впливів 

зумовлених виробничою діяльністю промислових об’єктів.  

2. Розроблено алгоритм вивчення еколого-географічного впливу промислового 

підприємства на компоненти природного середовища, в якому виділено два етапи: 

аналітичний і прикладний. Аналітична частина охопила характеристику підприємства 

(за О.Г. Топчієвим) через виробничий (загальна характеристика підприємства, 

територіальне розміщення, спеціалізація, тип виробництва, потужність, технологія 

виробництва з аналізом основних ділянок максимального впливу на компоненти 

довкілля) та екологічний  (аналіз динаміки викидів і скидів у період 1990-2014 років, 

кількісний і якісний аналіз їх структури, специфіка процесів утворення відходів, їх 

склад і класифікація за ступенем екологічної небезпеки) зрізи.  Прикладна частина 



 

містить: а) розрахункові операції для обчислення показника сумарного максимального 

рівня забруднення у заданій точці координат; б) виділення зон концентрації 

забруднення методом ізоліній; в) створення картографічної моделі ймовірних ареалів 

полів забруднення повітряного басейну викидами підприємства. Обчислення показника 

забруднення атмосферного повітря проведено за методикою розрахунку 

розповсюдження в атмосфері шкідливих речовин, які містяться у викидах промислових 

підприємств.  

3. За результатами дослідження проведено історико-географічну етапізацію 

розвитку промислових підприємств краю. Виділено чотири етапи розвитку 

господарського комплексу регіону: австро-угорський, польський, радянський і 

український. У австро-угорський та польський періоди розвивались галузі 

промисловості з орієнтацією на експорт сировини: гірничодобувна, спиртова, цукрова. 

Найактивніший етап розвитку промисловості області припав на радянський етап, коли 

відбулось впровадження соціалістичної моделі індустріалізації та формування нових 

галузей промисловості – сільськогосподарського машинобудування, текстильної, 

трикотажної. Український етап характеризується поширенням стагнаційних явищ у 

промисловості, значним зменшенням кількості промислових підприємств та 

трансформацією галузевої структури виробництва, занепадом машинобудування і 

текстильної галузі, модернізацією спиртової галузі (комп’ютеризація Марилівського, 

Залозецького та Новосілківського спиртових заводів), впровадженням безвідходних 

технологій у молочній промисловості (Бучацький сирзавод). Проведений аналіз 

розвитку галузей промисловості за вказані періоди дозволив виділити їх основні 

виробничі проблеми, більшість яких має технологічно-управлінський характер. 

4. Проведені еколого-географічні дослідження у межах регіону за період 1990-2014 

років, дають підстави стверджувати, що галузі промисловості Тернопільської області за 

показниками: значення галузі промисловості у господарському комплексі області, 

кількість промислових підприємств та їх просторове розміщення, технологічні 

особливості виробництва, структура видів продукції, аналіз сировинної бази, проблеми 

та перспективи розвитку промисловості, можна розділити на дві групи: модернізовані 

та застарілі. Модернізованими є підприємства молочної та харчової галузей, зокрема 

Бучацький сирзавод володіє безвідходною технологією виробництва. Більшість 

підприємств працюють на застарілих виробничих схемах, втрачаючи економічну вигоду 

на експорті виготовленої сировини. У результаті проведеного аналізу промисловості 

області виділено найперспективніші галузі господарства - спиртова, харчова, та ті, що 

потребують термінової модернізації - гірничодобувна, деревообробна.  

5. Аналіз історико-географічних, економіко-екологічних та еколого-технологічних 

аспектів діяльності промислових підприємств показав особливості впливу 

технологічних процесів виробництв на  компоненти природного середовища. За 

показниками (динаміка обсягів викидів і скидів, структура викиду і скиду, складування 

промислових відходів, просторові ареали забруднення) можна зробити висновок, що за 

кількісним параметром підприємства здійснюють посилений вплив на атмосферне 

повітря, при цьому в рамках екологічного законодавства охорона даного ресурсу є 

найбільше розробленою і регламентованою. Згідно побудованих картографічних 

моделей максимальні площі ареалів полів забруднення формують: Бурдяківський 

спецкар’єр, Лановецький цукровий завод, металургійне підприємство «Булат». 

Найбільша кількість населення проживає у зонах викидів текстильного підприємства 

«Текстерно»,  деревообробного підприємства «Ліском-Шпон», Лановецького цукрового 



 

заводу. Встановлено, що загальна площа ареалів полів забруднення склала 52,1 км
2
, 

тобто 0,4% території області охоплені детальним дослідженням стану повітряного 

басейну. Загальна кількість населення, що проживає у змодельованих зонах 

забруднення складає 98 тисяч осіб, це 8,9% жителів області. 

6. Проведене дослідження впливу промислових підприємств у басейні річки Серет, 

дозволяє визначити ступінь інтегрального впливу і ранг екологічної небезпеки 

досліджуваних промислових підприємств. Встановлено, що у нижній частині річкового 

басейну у порівнянні з верхньою, вміст нітритів збільшився на 68%, хлоридів – на 29%, 

сульфатів - на 52%, гідрокарбонатів - на 26%. Максимальне навантаження здійснюють 

підприємства легкої та металургійної промисловості через широкий хімічний спектр 

викидів та скидів. Працюючі спиртові заводи формують небезпечний сукупний вплив 

на екологічний стан населених пунктів Хоростків, Новосілка,  Марилівка, Мишковичі, 

Козлів. Мінімальний ранг екологічної небезпеки присвоєно підприємствам 

кондитерської промисловості, які здійснюють незначний вплив на компоненти 

навколишнього середовища.  

7. Обґрунтовано еколого-економічні і еколого-технологічні рішення щодо 

оптимізації впливу галузей промислового природокористування регіону на навколишнє 

середовище. Основними серед них є: орієнтація господарства у сферу 

агропромислового виробництва, що обумовлено наявним природно-ресурсним 

потенціалом Тернопільської області і соціальними чинниками; модернізація 

технологічних процесів та орієнтація їх на комплексну переробку сировини (цукрова та 

спиртова галузі); створення та перепрофілювання підприємств на виробництво готової 

продукції у циклі галузевих енерго-виробничих циклів; стимулювання впровадження 

екобезпечних технологій за рахунок коштів позабюджетних природоохоронних фондів; 

запровадження субсидій підприємцям, що покращують технологічні процеси 

виробництва, мінімізуючи вплив на навколишнє середовище (Бучацький сирзавод); 

поширення міжгалузевого принципу переробки відходів (відходи цукрового 

виробництва є сировинною для спиртової галузі).  

8. На території області діють 19 пунктів моніторингу стану навколишнього 

природного середовища, з них лише 2 пункти відстежують зміни показників стану 

повітряного басейну у обласному центрі. Згідно вимог організації мережі спостережень 

за забрудненням атмосферного повітря для охоплення території області необхідно 

введення 5-10 додаткових стаціонарних постів. З дев’яти досліджених підприємств 

шість розташовані за межами обласного центру у різних ландшафтних районах. 

Створені нами ареали полів забруднення атмосферного повітря можуть бути 

використані для проведення імпактного моніторингу забруднення повітряного басейну 

регіону. 
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АНОТАЦІЯ 

Гінзула М.Я. Регіональний еколого-географічний аналіз  промислового 

природокористування (на прикладі Тернопільської області). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 

11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2015. 

У дисертації розглянуте питання теоретико-методологічного і прикладного дослідження 

промислового природокористування Тернопільської області. Обґрунтовані методичні прийоми 



 

для еколого-географічної оцінки і аналізу впливу промислових підприємств на природні 

компоненти навколишнього середовища. Досліджено історико-географічні особливості та 

проведено етапізацію становлення господарського комплексу області, що дозволило зробити 

висновок про соціальні та економічні передумови формування пріоритетів розвитку 

господарства території дослідження. Проведено аналіз розвитку галузей промисловості за 

1990-2014 роки, з висвітленням історико-географічних, просторово-екологічних, еколого-

технологічних аспектів діяльності промислових підприємств. Створення серії картографічних 

моделей ареалів полів забруднення атмосферного повітря викидами дев’яти промислових 

підприємств області дозволило встановити особливості впливу технологічних процесів 

відповідних галузей виробництва на компоненти природного середовища. Проведена 

типологія за масштабом і характером впливу промислових підприємств у басейні річки Серет. 

Обґрунтовано необхідні заходи щодо оптимізації моніторингу стану навколишнього 

природного середовища та напрямки оптимізації впливу промислового природокористування 

Тернопільської області.  

Ключові слова: еколого-географічний аналіз, промислове природокористування, 

господарський комплекс, промислові підприємства, вплив на навколишнє середовище, ареали 

полів забруднення атмосферного повітря, оптимізація промислового природокористування, 

локальний моніторинг. 

 

АННОТАЦИЯ 

Гинзула М.Я. Региональный эколого-географический анализ промышленного 

природопользования (на примере Тернопольской области). - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.11 - конструктивная география и рациональное использование природных 

ресурсов.- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2015. 

В диссертации рассмотрен вопрос теоретико-методологического и прикладного 

исследования промышленного природопользования. Выделены методические приемы для 

эколого-географической оценки и анализа влияния промышленных предприятий на природные 

компоненты окружающей природной среды. Исследованы историко-географические 

особенности развития хозяйственного комплекса области, что позволило сделать вывод о 

социальных и экономических предпосылках формирования приоритетов в развитии хозяйства 

территории исследования. Проведен анализ развития отраслей промышленности за 1990-2014 

годы, установлены экономические причины большинства экологических проблем 

промышленных объектов. На результатах анализа историко-географических, экономико-

экологических, пространственно-экологических, эколого-технологических и функционально-

технологических аспектов деятельности промышленных предприятий выделены особенности 

природно-ресурсной специфики влияния технологических процессов производства на 

компоненты природной среды. 

За оценочными показателями (динамика объемов выбросов и сбросов, складирования 

промышленных отходов, структура выброса и сброса, степень эффективности экологической 

инфраструктуры) исследовано влияния производства на воздушный компонент окружающей 

среды. Создана серия картографических моделей ареалов загрязнения атмосферного воздуха 

выбросами девяти промышленных предприятий типичных отраслей промышленности области. 

Проведена типология предприятий за масштабами и характером воздействия на природную 

среду в бассейне речки Серет. Установлено, что максимальную нагрузку осуществляют 

предприятия легкой и металлургической промышленности, в связи с широким химическим 

спектром выбросов и сбросов. Исследовано усиленное влияние спиртовых заводов и 

деревообрабатывающих предприятий, обусловленных значительным загрязнением ними  

атмосферного воздуха и водной среды. Обоснованы эколого-экономические, эколого-

технологические и эколого-географические решения оптимизации влияния промышленного 

природопользования на окружающую среду области. В качестве ключевых участков для 



 

осуществления локального мониторинга и контроля состояния воздушного бассейна 

Тернопольской области, предложены ареалы загрязнения 6 примышленных предприятий, 

исследуемых в диссертации. 

Ключевые слова: эколого-географический анализ, промышленное природопользования, 

хозяйственный комплекс, промышленные предприятия, влияние на окружающую среду, 

ареалы полей загрязнения атмосферного воздуха, оптимизация промышленного 

природопользования, локальный мониторинг. 

 

SUMMARY 

Maryana Hinzula. Regional ecological and geographical analysis of industrial 

environmental (as an example - region of Ternopil). - Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Geographical Sciences on specialization 11.00.11 - 

Constructive Geography and Rational Use of Natural Resources. - Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Kyiv, 2015. 

The dissertation examined the issue of theoretical and methodological and applied research 

industrial nature. Conceptual approaches to the study of Nature with the release of ecological and 

geographical aspects and ecological-geographic problems of industrial nature. 

Highlighted industrial technologies and ecological - geographical evaluation, analysis of 

industrial impact on natural components of the environment. Researched historical and geographical 

differences of regional economic complex, based on the findings of the social and economic 

conditions formation of priorities for the economic development. Characterized industry in branch-

territorial structure of economic complex with the release of ecological and geographical aspects of 

functions. The analysis of the relevant industries for 1990-2014 years, which allowed to identify their 

main production problems. Based on the processed materials revealed the transition of economic 

complex of the region with an agrarian to an industrial-agrarian. On the results of the analysis of 

historical and geographic, economic and environmental, spatial and environmental, ecological, 

technological and functional and technological aspects of the industry is allocated especially natural 

resource specifics of the impact of technological processes of production on the environmental 

components. 

For performance indicators (dynamics of emissions, discharges and storage of industrial waste, 

the structure of pollutant emissions and discharges, the degree of effectiveness of environmental 

infrastructure) investigated the impact of production on the air component of the environment. The 

analysis of historical, geographical, economic, spatial-environmental, ecological, technical, functional 

and technological aspects of the industrial area that illustrates the condition of natural-resource 

specific impact of production processes on the components of the environment. The conclusion about 

the growing influence of companies on the air. Created the cartographic model fields of air pollution 

industrial emissions typical structure of industrial complex of the region. Based on the analysis of 

industrial enterprises conducted their typology of enterprise scale and nature of the impact on the 

environment in the basin of the Siret. Grounded of the economic, ecological, technological difference 

optimized the impact of industrial companies on the environment of nature area. The main area of the 

occasional survey is air pollution. 

Keywords: ecological and geographical analysis, industrial nature, complex economic, industry, 

the impact on the environment, fields models of air pollution, optimizing industrial nature, local 

survey. 


