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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Актуальність питань оптимізації природно-господарських 

систем (ПГС) гірничопромислових реґіонів України сьогодні зростає. Незважаючи 

на те, що райони розроблення корисних копалин займають лише 6–10 % площі у 

промислових реґіонах України, таких як Донбас, Кривбас, Придніпров’я, масштаби 

перетворення геосистем в них є вражаючими, а екологічна ситуація – вкрай 

несприятливою для здоров’я і життєдіяльності людини. Загальні обсяги видобування 

мінеральної сировини в Україні впродовж останніх 20 років значно знизилися, 
чимало гірничовидобувних підприємств ліквідовано чи законсервовано, проте стан 

ПГС в межах гірничопромислових територій (ГПТ) не зазнав суттєвого поліпшення. 

Це пов’язано з недостатньою увагою до питань моніторингу, кадастру, рекультивації 

і ревіталізації геосистем, порушених гірничими розробками. У результаті активі-

зуються небезпечні природно-антропогенні процеси, такі як просідання, підтоплення, 

карст, лінійна ерозія тощо, підвищуються рівні забруднення природного середовища, 

що у підсумку зумовлює погіршення ландшафтно-екологічної ситуації у гірничо-

видобувних реґіонах. 

Особливе місце у вивченні геоекологічних проблем районів розроблення 

корисних копалин відведено конструктивній географії. Доцільність проведення 

системних конструктивно-географічних досліджень гірничопромислових районів 
(ГПР) не викликає сумніву, бо наслідки ведення гірничих робіт позначаються на 

екологічному стані ПГС, які виступають середовищем життєдіяльності людини. 

Вони призводять до виникнення і функціонування гірничопромислових геосистем, 

що залишаються маловивченими і вимагають проведення спеціальних досліджень. 

Актуальним також є аналіз проблем природокористування та антропогенної транс-

формації ПГС у районах видобування і збагачення корисних копалин. 

В межах обраного для конструктивно-географічного дослідження Західного 

регіону України розробляються різні види корисних копалин: кам’яне вугілля, 

нафта, газ, озокерит, самородна сірка, натрієві, калійні і магнієві солі тощо. 

Відмінності технології їх видобування і збагачення зумовили специфіку і різний 

рівень антропогенної перетвореності природного середовища. Варто також відзна-
чити, що більшість гірничовидобувних і гірничозбагачувальних підприємств Захід-

ного регіону України перебувають у критичному, нерідко аварійному стані, на межі 

їх ліквідації та потребують реалізації оптимізаційних заходів на основі проведених 

конструктивно-географічних досліджень. Досвід оптимізації ПГС, отриманий в 

межах досліджуваного регіону, можливо використати при оптимізації аналогічних 

геосистем Cхідного регіону України. 

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

дослідження пов’язане з держбюджетними темами “Формування інформаційного 

середовища сталого розвитку Карпатського реґіону України (соціально-демо-

графічна, екологічна, рекреаційна, агробізнесова сфери)” (номер держреєстрації 

0107U002036, 2007−2009 рр.), “Екологічна, демокультурна, соціально-економічна 

та геополітична безпека регіону: географічні проблеми (на матеріалах Карпатських 
областей України)” (номер держреєстрації 017U001359; 2010−2012 рр.), “Природний 
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і суспільно-географічний потенціал як чинник подолання рецесії соціально-еконо-

мічного розвитку (на матеріалах Карпатського регіону)” (номер держреєстрації 
0113U003049, 2013‒2015 рр.) (довідка № 2279-Н від 17 травня 2017 р.); кафедральною 

тематикою “Трансформація природно-господарських систем гірничопромислових 

територій” (2008–2010 рр.), “Конструктивно-географічні дослідження трансфор-

маційних процесів у територіальних системах Західної України” (2011–2013 рр.), 

“Конструктивно-географічний аналіз природно-господарських геосистем Західної 

України в контексті обґрунтування і практичного забезпечення їхнього збалан-

сованого функціонування” (2014–2016 рр.) (довідка № 2280-Н від 17 травня 2017 р.), а 

також Проектом ЄС у рамках співпраці Польща–Україна–Білорусь “Інтеграція 

наукових середовищ польсько-української прикордонної території (The scientific 

environment integration of the Polish-Ukrainian borderland area)” (2015‒2016 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунту-
вання науково-методологічних і методичних засад конструктивно-географічного 

дослідження гірничопромислових геосистем – складових гірничопромислових 

територій Західного регіону України та обґрунтування комплексу оптимізаційних 

заходів, спрямованих на покращення їх геоекологічного стану. 

Досягнення поставленої мети передбачало вирішення таких завдань: 

1) розробити теоретико-методологічні і прикладні засади, алгоритм і методику 

конструктивно-географічного дослідження гірничопромислових територій; 

2) встановити закономірності геопросторової організації гірничопромислових і 

постмайнінгових геосистем, розкрити геоекологічні механізми функціонування і 

розвитку гірничопромислових геосистем; 

3) виявити структуру геосистем районів видобування і збагачення корисних 

копалин та створити їх картографічні моделі; 
4) отримати параметри динаміки природно-антропогенних процесів та 

явищ у гірничопромислових геосистемах; 

5) обґрунтувати конструктивно-географічні засади оптимізації гірничопро-

мислових геосистем в межах гірничопромислових територій; 

6) оцінити гостроту ландшафтно-екологічних проблем основних гірничо-

промислових районів Західного регіону України; визначити ступінь антропогенної 

трансформації геосистем в основних гірничопромислових районах; 

7) створити великомасштабні геоінформаційно-картографічні моделі розвитку, 

динаміки і функціонування гірничопромислових і постмайнінгових геосистем 

модельних ділянок; 

8) розробити рекомендації з оптимізації стану і функціонування гірничо-
промислових геосистем основних гірничопромислових районів Західного регіону 

України. 

Об’єктом дослідження є гірничопромислові геосистеми гірничопромислових 

районів Західного реґіону України. 

Предметом є теоретико-методологічні і прикладні засади конструктивно-

географічних досліджень гірничопромислових районів, критерії оцінювання стану і 

функціонування, параметри, закономірності та моделі геопросторової організації 

гірничопромислових геосистем. 
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Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить концепція 

конструктивно-географічного аналізу сучасного геоекологічного стану і вирішення 
проблем оптимізації гірничопромислових геосистем. Вона ґрунтується на положен-

нях конструктивної географії, геоекології, ландшафтної екології, використанні 

ландшафтного, геосистемного, геоекологічного, геокадастрового, історико-геогра-

фічного та інших підходів. У роботі застосовано такі методи: аналізу і синтезу, 

індукції і дедукції, картографічний, геоінформаційного моделювання, порівняльно-

географічний, ландшафтно-динамічний, ландшафтно-геохімічний та ін. Опрацю-

вання, моделювання, збереження і візуалізація картографічних даних здійснювалося 

за допомогою ГІС-програми ArcGIS 10, графічних редакторів, програми MO 

Excel, картографічного сервісу Google Earth 7.1 тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні концеп-

туальних підходів до конструктивно-географічного дослідження ГПТ та обґрунту-
ванні науково-методологічних і прикладних засад оптимізації гірничопромислових 

геосистем. 

Автором уперше: 

 обґрунтовано підходи та алгоритм конструктивно-географічного аналізу 

екологічних проблем гірничопромислових територій і геосистем; 

 сформульовано поняття “гірничопромислова геосистема”, виокремлено 

їх морфологічні та регіональні категорії, окреслено межі цих геосистем; 

 виділено етапи розвитку гірничопромислових геосистем, визначено часові 

межі їхньої трансформації у постмайнінгові та інші види геосистем; 

 досліджено механізми функціонування і розвитку гірничопромислових і 

постмайнігових геосистем районів розроблення основних видів корисних копалин 

західного регіону України; 
 визначено інтенсивність прояву небезпечних природно-антропогенних 

процесів та побудовано моделі антропогенної трансформації геосистем. 

Удосконалено: 

 підходи до вивчення процесів антропогенізації геосистем ГПР; 

 класифікацію гірничопромислових і постмайнінгових геосистем; 

 методику конструктивно-географічного дослідження гірничопромислових 

геосистем як основи оптимізації їх стану; 

 методику геоекологічного картографування і моделювання та діагносту-

вання стану гірничопромислових геосистем; 

 теоретичні засади конструктивно-географічного вирішення проблем оптимі-

зації природокористування на гірничопромислових територіях. 
Отримали подальший розвиток: 

 положення щодо конструювання стійких гірничопромислових геосистем; 

 обґрунтування напрямків ліквідації гірничовидобувних підприємств, рекуль-

тивації і ревіталізації гірничопромислових геосистем; 

 пропозиції з реалізації геоекологічного моніторингу та управління функціо-

нуванням гірничопромислових геосистем. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розширенні та 

доповненні змісту конструктивно-географічного обґрунтування шляхів вирішення 
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спектру геоекологічних проблем ГПТ. Систематизовану та узагальнену геоеколо-

гічну інформацію варто використовувати для вирішення завдань рекультивації, 
ревіталізації, раціонального використання та охорони природного середовища в 

основних гірничопромислових районах Західного регіону України. Створений 

геоінформаційний банк даних і картографічні моделі варто застосовувати при 

створенні схем планування і зонування територій ліквідованих гірничовидобувних і 

гірничозбагачувальних підприємств. Отримані результати рекомендовано впро-

ваджувати в систему заходів з відтворення та збереження ґрунтового і рослинного 

покриву в межах гірничопромислових і постмайнінгових геосистем. 

Отримані результати та розроблені на їх основі практичні рекомендації і 

висновки використовуються при викладанні курсів “Методика конструктивно-

географічних досліджень”, “Ландшафтна екологія”, “Природно-ресурсний і госпо-

дарський потенціал України”, “Тематичне картографування”, “Геоінформаційне 
моделювання та технології” для студентів географічних та екологічних спеціаль-

ностей Львівського національного університету імені Івана Франка (довідка № 2281-Н 

від 17 травня 2017 р.), а також можуть бути використані Департаментом екології 

та природних ресурсів (довідка № 01-2162 від 12 травня 2017 р.), державними 

науково-дослідними, проектно-конструкторськими і проектними інститутами, 

зокрема ПрАТ “Геотехнічний інститут” (довідка № 07-09/93 від 12 травня 2017 р.); 

гірничодобувними і гірничозбагачувальними підприємствами; управліннями земель-

них ресурсів і землевпорядкувальними установами тощо. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним 

дослідженням, в якому викладено авторський підхід до вирішення науково-мето-

дологічних, методичних і практичних проблем оптимізації гірничопромислових 

геосистем. Також проведений повний обсяг польових конструктивно-географічних 
досліджень, здійснено ландшафтне і геоекологічне картографування та створено 

геоінформаційний банк даних і серію оптимізаційних моделей. Визначено головні 

напрями оптимізації гірничопромислових геосистем в межах основних гірничо-

промислових районів Західного регіону України. Одержані результати, наведені у 

дисертації, належать автору і є його науковим доробком. У наукових статтях, 

опублікованих у співавторстві, ідея та результати досліджень належать особисто 

здобувачеві. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації допові-

далися й обговорювалися на: IX-ому (м. Чернівці, 2004 р.), Х-ому (м. Київ, 2008 

р.), XI-ому (м. Київ, 2012 р.), ХІІ-ому (м. Вінниця, 2016 р.) з’їздах УГТ, науково-

практичній конференції “Екологічна безпека техногенно перевантажених регіонів 
та раціональне використання надр” (м. Коктебель, 2001 р.), міжнародній науково-

практичній конференції “Регіональні екологічні проблеми” (м. Київ, 2002 р.), 

міжнародній науково-практичній конференції “Гори і люди (у контексті сталого 

розвитку)” (м. Рахів, 2002 р.), ІІ-ій міжнародній науково-практичній конференції 

“Нагальні питання вирішення проблеми підтоплення ґрунтовими водами територій 

міст та селищ міського типу” (м. Київ, 2003 р.), ІІ-ій міжнародній науково-

практичній конференції “Географічна освіта і наука в Україні” (м. Київ, 2003 р.), 

міжнародній конференції “Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної 
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науки” (м. Львів, 2003 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Реґіон–

2003: Стратегія оптимального розвитку” (м. Харків, 2003 р.), ІІ-ій міжнародній 
конференції “Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика” (м. Тернопіль, 

2004 р.), міжнародній науковій конференції “Ландшафтознавство: традиції та 

тенденції” (м. Львів, 2004 р.), міжнародній науковій конференції “Ландшафти та 

геоекологічні проблеми Дністровсько-Прутського реґіону” (м. Чернівці, 2005 р.), 

міжнародній конференції “Реґіональні географічні дослідження України та суміжних 

територій” (Луганськ, 2006 р.), VI-ій міжнародній науковій конференції “Терито-

ріальне планування – шанси і загрози в суспільному та навколишньому середовищі” 

(Люблін, 2007 р.), ІІІ-ій міжнародній науковій конференції “Індустріальна спадщина 

в культурі і ландшафті” (м. Кривий Ріг, 2008 р.), ІІ-ій, V-ій і VI-ій Всеукраїнських 

науково-практичних конференціях (з міжнародною участю) “Географія та екологія: 

наука і освіта” (м. Умань, 2008, 2014 і 2016 рр.), ІІ-ому Українському екологіч-
ному конгресі “Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку України” (м. Київ, 

2008 р.), ІІІ-ому Українському екологічному конгресі “Структурна перебудова та 

екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку” 

(м. Київ, 2009 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Стан і перспек-

тиви розвитку конструктивної географії” (м. Львів – смт. Ворохта, 2010 р.), 

міжнародному науковому семінарі “Стаціонарні географічні дослідження: досвід, 

проблеми, перспективи” (м. Львів, 2010 р.), ІІІ-ій міжнародній науковій конференції 

“Стале природокористування : підходи, проблеми, перспектива” (м. Тернопіль, 

2010 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Географічні засади вирі-

шення регіональних проблем” (м. Кам’янець-Подільський, 2010 р.), міжнародній 

науково-практичній конференції “Природно-ресурсний потенціал збалансованого 

(сталого) розвитку України” (м. Київ, 2011 р.), Всеукраїнській науково-практичній 
конференції “Суспільно-, фізико-географічні та геоекологічні проблеми старо-

промислових районів” (м. Луганськ, 2011 р.), міжнародній науковій конференції 

“Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій” 

(м. Чернівці, 2012 р.), міжнародній науковій конференції “Ландшафтознавство: 

стан, проблеми, перспективи” (м. Львів ‒ смт. Ворохта, 2014 р.), міжнародній 

науково-практичній конференції “Географія, картографія, географічна освіта: 

історія, методологія, практика” (м. Чернівці, 2014 р.), міжнародній конференції 

“GIS DZIŚ” (м. Краків, 2014 р.), міжнародній науково-практичної конференції 

“Інтеграція геопросторових даних у дослідженнях природних ресурсів” (м. Київ, 

2014 р.), І-ій і ІІ-ій міжнародних науково-практичних конференціях “Надроко-

ристування в Україні. Перспективи інвестування” (м. Трускавець, 2014 і 2015 рр.), 
Всеукраїнській науковій конференції “Конструктивна географія і картографія: 

стан, проблеми, перспективи” (м. Львів, 2015 р.), ІІ-ій міжнародній науково-

практичній конференції “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. 

Європейський досвід і перспективи” (м. Львів, 2015 р.), науково-практичній 

конференції “Освітні й наукові виміри географії” (м. Полтава, 2016 р.), ІІ-ій 

міжнародній науково-практичній конференції “Геотуризм: практика і досвід” (м. 

Львів, 2016 р.), ІІІ-ій міжнародній науково-практичній конференції “Геоінформа-

ційні технології у територіальному управлінні” (м. Одеса, 2016 р.), міжнародній 
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конференції “Землеустрій, кадастр та охорона земель в Україні: сучасний стан, 

європейські перспективи” (м. Київ, 2016 р.), міжнародній науковій конференції 
“Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових 

ідей та пошуків” (м. Чернівці, 2016 р.). 

Поряд з цим, наукові положення дисертації обговорені на 22 міжнародних, 

всеукраїнських конференціях, семінарах, нарадах і круглих столах (у т. ч. семи 

закордонних), звітних факультетських конференціях і наукових семінарах кафедри 

конструктивної географії і картографії Львівського національного університету 

імені Івана Франка (2001‒2017 рр.). 

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 127 наукових 

праць загальним обсягом 278,3 д. а. (із них автору належить 97,8 д. а.), зокрема  

шість (дві – одноосібні) монографій, дві брошури, 27 статей ‒ у фахових наукових 

виданнях, рекомендованих ДАКВК України, дев’ять – у зарубіжних і наукометрич-
них наукових виданнях. Публікації повністю відображають зміст дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, семи 

розділів, висновків, списку використаних джерел (842 найменування) і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 581 сторінку, у т. ч. 360 сторінок основного 

тексту. Робота містить 91 рисунок, 26 таблиць і 210 додатків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету й основні завдання, охарактеризовано методи дослідження, висвітлено наукову 

новизну та практичне значення отриманих результатів. Відображено зв’язок із 

науковими програмами і темами, апробацію результатів дисертації на конференціях і 

в публікаціях. 

У першому розділі “Науково-методологічні і методичні засади конструктивно-

географічного дослідження гірничопромислових територій” розглянуто основні 

наукові підходи й алгоритм вивчення стану і функціонування геосистем в межах 

ГПТ та методичні засади конструктивно-географічного дослідження гірничопро-

мислових і постмайнінгових геосистем. 
Під гірничопромисловою територією розуміємо геопростір, на який поширено 

вплив виробничих (технологічних) процесів при розробленні родовищ корисних 

копалин, а саме при будівництві обʼєктів, необхідних для його експлуатації, 

видобування корисних копалин, транспортування копалини і відходів, первинного 

перероблення мінеральної сировини, консервації і ліквідації гірничовидобувного 

чи гірничозбагачувального підприємства. Гірничопромисловій території відповідає 

гірничий і земельний відводи, але ГПТ є поняттям ширшим та включає антропогенно 

трансформовані площі, що виникли за межами цих відводів, у районах інтенсивного 

прояву природно-антропогенних процесів та забруднення природного середовища. 

Особливий статус мають постмайнінгові (постіндустріальні) території, які вини-

кають після завершення видобування і збагачення корисних копалин. В межах 
таких територій збережено залишки цікавих історичних об’єктів (копалень, виїмок, 

приміщень тощо). На місцях промислових майданчиків і сховищ відходів утворю-
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ються трансформовані елементи рельєфу (“бедленд”), активізуються процеси 

самовідновлення ландшафтів. 
Основою конструктивно-географічного дослідження є аналіз ландшафтної 

структури ГПТ, а також знання мікрокліматичних, геофізичних, геодинамічних, 

геохімічних та геоботанічних властивостей геосистем. При цьому на усіх етапах 

роботи треба використовувати як ландшафтну (екологічна географія, прикладне 

ландшафтознавство, екологічне ландшафтознавство тощо), так і геосистемну концеп-

ції (конструктивна географія, геоекологія, ландшафтна екологія та ін.). Ландшафтне 

вивчення геоекологічних проблем ГПТ передбачає використання різних методичних 

підходів, найважливішими серед яких є: 1) геоекологічний; 2) геокадастровий; 

3) історико-географічний; 4) медико-географічний. Методичні надбання цих підходів 

розвивали О. Адаменко, М. Гродзинський, Г. Денисик, А. Ісаченко, І. Ковальчук, 

А. Мельник, Г. Рудько, В. Федотов та ін. 
Геоекологічні дослідження у районах розроблення корисних копалин ґрунту-

ються на науково-методологічних основах вчення про ландшафт у реґіональному 

розумінні та його морфологічну структуру, що висвітлені у працях М. Солнцева, 

А. Ісаченка, К. Геренчука, Г. Міллера з одного боку, та використанні геоеколо-

гічного і геосистемного підходів – з іншого. Таке дослідження є географічним за 

методом та геоекологічним за кінцевою метою і спрямоване передусім на вирішення 

складних геоекологічних проблем ГПТ. Воно ґрунтується на інтегративному поєд-

нанні концепцій, теорій і методичних прийомів географічного та геоекологічного 

підходів. У свою чергу, специфіка геоекологічних досліджень ГПТ полягає у засто-

суванні конструктивно-географічного аналізу проблем охорони і раціонального 

використання мінеральної сировини, оптимізації природокористування та поліп-

шення стану природного середовища. 
Під геокадастровими дослідженнями ГПТ розуміємо проведення конструк-

тивно-географічних робіт з метою обліку: родовищ і проявів корисних копалин, 

які внесено чи знято з реєстру Державного фонду надр; історичних гірничовидо-

бувних ландшафтів, залишків і свідчень про колишні гірничі об’єкти; сучасних 

гірничопромислових територій та об’єктів (копалень, кар’єрів, свердловин тощо); 

постмайнінгових територій та обʼєктів, що утворилися за останні 20 років; сховищ 

гірничопромислових відходів (териконів, відвалів, хвостосховищ, відстійників та 

ін.); сховищ твердих побутових відходів у гірничовидобувних об’єктах і зонах роз-

роблення чи перероблення мінеральної сировини; природно-господарських систем у 

районах ведення геологорозвідувальних робіт, видобування і збагачення корисних 

копалин. Дослідження матимуть геодезичне, геологічне, геоекологічне або навіть 
історичне чи економічне спрямування. Таке міждисциплінарне ставлення до 

досліджень сприяє вирішенню нагальних проблем районів розроблення мінеральної 

сировини. 

Під час проведення конструктивно-географічного дослідження у районах 

видобування і збагачення корисних копалин варто використовувати історико-

географічний (хронологічний) підхід. Згідно з рекомендаціями Міжнародного 

комітету зі збереження індустріальної спадщини, саме цей підхід прийнятий для 

означення вікових категорій ГПТ. За віком виникнення їх поділяють на два 
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хронологічні типи: історичні та сучасні. Для Західного реґіону України пропонуємо 

виділити три історико-географічні періоди освоєння мінеральних ресурсів: допро-
мисловий, кустарний (до 1772 р.) і два промислові – мануфактурний (до 1939 р.) та 

індустріальний (до 1991 р.). 

Проведення медико-географічних досліджень, якими повинні бути охоплені 

як геосистеми в межах гірничопромислових районів, так і фонові геосистеми, є 

необхідним для встановлення масштабів негативних змін у стані здоров’я населення, 

викликаних зміною якості природного середовища, та для вивчення характеру 

взаємозв’язків між цими явищами. Щодо вихідної інформації для такого аналізу, 

то неможливо обмежитись медико-статистичними даними. Для проведення медико-

географічних досліджень ГПТ треба володіти детальною сучасною й ретроспек-

тивною інформацією про геосистеми і не лише про їхню структуру, а й про стан, 

динаміку і вплив на людину. Таке завдання реалізують шляхом створення гео-
інформаційної системи з базами даних геоекологічного і медичного характеру, 

зібраних статистичними методами і проаналізованих диференційовано по регіо-

нальних ландшафтних одиницях. 

Конструктивно-географічні дослідження ГПТ треба здійснювати за такими 

основними напрямами: 1) геоекологічне картографування і моделювання; 2) ланд-

шафтно-динамічний аналіз; 3) ландшафтно-геохімічний аналіз; 4) ландшафтно-

біогеоценотичний аналіз; 5) медико-ландшафтний аналіз; 6) геоекологічне оціню-

вання; 7) геоекологічне прогнозування; 8) створення геоінформаційного банку 

даних та системи їх геоекологічного моніторингу. 

На основі запропонованих напрямів сформульовано програму конструктивно-

географічного дослідження гірничопромислових територій: 1) пізнання генезису, 

особливостей історії, розвитку і структури геосистем; 2) збір та аналіз інформації, 
що відображає характер гірничовидобувного та інших антропогенних впливів на 

геосистеми; 3) збір та аналіз інформації про умови життєдіяльності і стан здоров’я 

населення; 4) аналіз та оцінювання стану геосистем природного й антропогенного 

походження; 5) аналіз сучасної геоекологічної ситуації; 6) прогнозування тенденцій 

антропогенної трансформації геосистем; 7) обґрунтування рекомендацій з оптимі-

зації гірничопромислових і постмайнінгових геосистем. Вони передбачають враху-

вання просторово-часових закономірностей динаміки і функціонування гірничо-

промислових геосистем. 

На основі кар’єрів, териконів, відвалів, хвостосховищ чи відстійників утворю-

ються гірничопромислові геосистеми. Вони виникли у процесі розроблення 

мінеральних ресурсів та їх здебільшого й надалі використовує людина. Хоч їхня 
поява викликана діяльністю людини, вони є геосистемами, розвиваються за 

природними законами, а людина створила передумови, дала поштовх для їхнього 

утворення. Головна їх відмінність від антропогенно модифікованих геосистем, які є 

лише частково трансформованими, зміненими людиною, полягає у механізмі 

виникнення, суть його – у знищенні існуючих до втручання людини геосистем 

шляхом складування чи виймання в їхніх межах мас гірських порід, яке слугує 

передумовою ландшафтоутворення. Це сприяє виникненню на місці природної 

геосистеми нової гірничопромислової, утвореної під час розроблення покладів 
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корисних копалин. Після завершення експлуатації родовищ виникають постмайнін-

гові геосистеми як завершальний етап розвитку гірничопромислових геосистем. 
У розділі розглянуто три підходи, з позиції яких можливе вивчення процесу 

антропогенізації геосистем ГПТ: 1) вчення про антропогенні модифікації ланд-

шафтів; 2) антропогенне ландшафтознавство; 3) вчення про геотехнічні системи. 

У районах розроблення корисних копалин варто виокремлювати геотехнічні 

системи (карʼєри, відвали, хвостосховища тощо), інші антропогенні геосистеми 

(проммайданчики, залізниці, автошляхи та ін.), супутні антропогенно-модифіковані 

(наприклад, зони просідання і підтоплення земної поверхні) та природні геосистеми. 

Огляд досвіду аналізу геоекологічних проблем ГПТ, порушених гірничовидобувною 

промисловістю і проведення конструктивно-географічного дослідження свідчать 

про доцільність використання всіх підходів. Вони відображають сутність процесу 

зміни природного середовища людиною: вчення про антропогенні модифікації 
геосистем досліджує ландшафтний аспект проблеми взаємодії природи і суспільства 

на початковому і завершальному етапах розроблення мінеральних ресурсів, а вчення 

про геотехнічні системи та антропогенне ландшафтознавство – на проміжному і 

водночас основному етапі, тобто під час інтенсивного розроблення покладів 

корисних копалин. Етапи формування гірничопромислових геосистем подано на 

рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Етапи формування гірничопромислових геосистем 

Умовні позначення: ПЛС – природна геосистема, ТС – техногенна система, ПГС – 
природно-господарська система: ПТГ – природно-техногенна геосистема, АГ – антропо-
генна геосистема, ПАГ – природно-антропогенна геосистема; АМГ – антропогенно-
модифікована (змінена) геосистема. 

 

Розглянуті варіанти геосистем відносять до природно-господарських систем, 

що вміщують новостворені штучні (техногенні) складові, пов’язані зі специфікою 

людської діяльності. Основною ознакою цих систем є наявність керівного соціально-
екологічного чинника, який спрямований на збереження стійкості природного 

середовища за максимального підвищення ефективності використання природних 

ресурсів. Загалом, під природно-господарськими системами ми розуміємо геосис-

теми, що змінені господарською діяльністю людини та виконують соціально-

економічні (промислову, житлову, лісо- і сільськогосподарську тощо) функції. 

Вони є складними геосистемними утвореннями, що поєднують у собі природні і 

господарські складові, пов’язані зі специфікою людської діяльності. Наближеними 

до ПГС вважають ландшафтно-господарські системи, ландшафтно-техногенні систе-
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ми, природно-антропогенні геосистеми (геотехсистеми). В них природна і техно-

генна складові (підсистеми) не протиставлені, а взаємодіють у напрямку адаптації 
системи, її “вписування” природне середовище. 

Загалом, конструктивно-географічні дослідження ГПТ ґрунтуються на методах, 

особлива роль серед яких належить картографічному і геоінформаційному. Ключо-

вим питанням є оцінювання стану гірничопромислових геосистем, їхніх антропо-

генних модифікацій, екологічних умов, станів і ситуацій. Основою геоекологічного 

(еколого-ландшафтного) картографування ГПТ виступає польове знімання, яке 

спрямоване на пізнання їх ландшафтної структури, антропогенних (здебільшого 

гірничовидобувних) впливів на геосистеми, вивчення екологічних станів. У роботі 

застосовано картографічний, геоінформаційного моделювання, порівняльно-історич-

ний, ландшафтно-динамічний, ландшафтно-геохімічний та широкий спектр інших 

методичних підходів. Опрацювання, моделювання, збереження і візуалізація 
картографічних даних здійснювалася за допомогою ГІС-програми ArcGIS 10 та з 

використанням графічних редакторів, програми MO Excel, картографічного сервісу 

Google Earth 7.1 тощо. 

Під час проведення конструктивно-географічного дослідження ГПТ треба 

розрізняти чотири основні напрями роботи: літогенний, геоморфологічний, гео-

ботанічний і власне ландшафтний. Вони мають чітку геоекологічну спрямованість і 

зосереджені на вирішенні геоекологічних проблем районів розроблення корисних 

копалин. Завданням літогенного напряму роботи є виявлення основних характе-

ристик гранулометричного і мінералогічного складу гірських порід і відходів, 

хімічних властивостей субстратів і техноґрунтів, їх температурного режиму, режиму 

зволоження та механізму первинного ґрунтоутворення. Головну увагу на геоморфо-

логічному етапі роботи сконцентровано на вивченні генетичної сутності техногенних 
форм рельєфу і динаміці рельєфоутворювальних процесів. Геоботанічне дослідження 

полягає в аналізі процесів самовідновлення рослинності або утворення нового 

ґрунтового і рослинного покриву на гірничопромислових об’єктах. Ландшафтне 

вивчення гірничопромислових геосистем є центральним і наголошує на встанов-

ленні взаємозв’язків між їх складовими, визначенні ролі у розвитку, ландшафтній їх 

класифікації і картографуванні цих геосистем. 

У другому розділі “Геопросторова організація і функціонування геосистем 

гірничовидобувного та гірничозбагачувального походження” розглянуто особливості 

просторово-часової організації та питання розвитку, динаміки і функціонування 

гірничопромислових і постмайнінгових геосистем. 

На основі існуючих систематизацій техногенних ландшафтів створено класи-
фікацію гірничопромислових і постмайнінгових геосистем. Головним підходом до 

класифікації є генетичний, який ґрунтується на виокремленні типів і класів за 

генезисом та окремими критеріями структури і функціонування геосистем. При 

цьому виділено два типи геосистем – територіальний та аквальний. На рівні 

класів виокремлено кар’єрні, відвальні, відстійникові і водосховищні геосистеми 

(табл. 1). Детальніше досліджувані об’єкти проаналізовано на рівні підкласів, 

видів і підвидів геосистем. Важливе місце у систематиці присвячено постмайнін-

говим супутнім антропогенно-модифікованим геосистемам. 
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Таблиця 1 

Класифікація гірничопромислових і постмайнінгових геосистем 

Типи 
гео-

систем 

Класи 
геосистем 

Підкласи 
геосистем 

Види і підвиди 
геосистем 

Т
ер

и
то

р
іа

л
ьн

и
й

 (
н

аз
ем

н
и

й
) 

Кар’єрний 

Відвально-

кар’єрний 

Відвально-кар’єрний з’єднаний діючий 

Відвально-кар’єрний дискретний діючий 

Відвально-кар’єрний змішаний діючий 

Відвально-кар’єрний редукований діючий 

Відвально-кар’єрний супутній 

Відвально-кар’єрний постмайнінговий 

Торф’яно-
кар’єрний 

Торф’яно-кар’єрний діючий 

Торф’яно-кар’єрний постмайнінговий 

Відвальний 

Просадочно-
відвальний 

Просадочно-відвальний шахтний діючий 

Просадочно-відвальний камерний діючий 

Просадочно-відвальний супутній 

Просадочно-відвальний постмайнінговий 

Дражно-
відвальний 

Дражно-відвальний діючий 

Дражно-відвальний постмайнінговий 

Екстрактивний 

Екстрактивний відвальний діючий 

Екстрактивний відвальний супутній 

Екстрактивний відвальний постмайнінговий 

А
к
в
ал

ьн
и

й
 

(с
у
б
ак

ва
л
ьн

и
й

) 

Відстійниковий Екстрактивний 

Екстрактивний гідровідвальний діючий 

Екстрактивний гідровідстійниковий діючий 

Екстрактивний відстійниковий супутній 

Екстрактивний відстійниковий 
постмайнінговий 

Водосховищний Загатний 
Водосховищний діючий 

Водосховищний постмайнінговий 

 

Досліджено питання розвитку гірничопромислових геосистем, зокрема особли-

вості їхнього виникнення, формування і зникнення. При цьому окреслено стадії 

(етапи) і варіанти еволюційних змін цих геосистем. Виникнення гірничопромис-
лових геосистем зумовлено початком видобування і збагачення корисних копалин 

в межах ПГС іншого генезису. Власне зміна походження геосистем у процесі 

розроблення мінеральних ресурсів виокремлює гірничопромислові геосистеми 

від оточуючих природного чи іншого генезису. Особливу увагу присвячено аналізу 

деструкції цих геосистем. Акцентовано увагу на проблемах наукової термінології, 
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зокрема на співвідношенні понять деструкції і деградації природно-техногенних 

геосистем. Охарактеризовано прояв природно-антропогенних (здебільшого деструк-
тивних) процесів та явищ в межах гірничопромислових і постмайнінгових геосистем. 

Зокрема виявлено співвідношення і переважаючий напрямок основних видів 

міграційних потоків. Проаналізовано особливості зникнення карʼєрів, відвалів, 

відстійників, хвостосховищ, виробничих територій та обʼєктів тощо та утворення 

постмайнінгових геосистем. Існує три варіанти зникнення геосистем, які умовно 

називаємо розчиненням, перекриванням і заміщенням їх місця. Про появу нових 

геосистем на місці гірничопромислових ландшафтів може свідчити зміна їх госпо-

дарського чи іншого функціонального призначення. 

При поглибленому пізнанні сутності гірничопромислових геосистем треба 

враховувати три принципи їх функціонування: природно-антропогенної сумісності 

геосистем, аналогії і випереджувального вивчення районів розроблення корисних 
копалин. Важливе, інколи вирішальне, місце у функціонуванні цих геосистем відве-

дено утворенню або відновленню ґрунтового субстрату і рослинних угруповань. 

У третьому розділі “Конструктивно-географічні основи оптимізації гірничо-

промислових геосистем” проаналізовано питання рекультивації, ревіталізації та 

забезпечення екологічної рівноваги гірничопромислових і постмайнінгових гео-

систем, реорганізації природокористування та реалізації системи геоекологічного 

моніторингу в межах ГПТ. 

Оптимізацією ГПТ називаємо комплексні керовані дії (управління) в межах 

гірничопромислових геосистем як у процесі видобування і збагачення корисних 

копалин з метою їх ефективнішого використання, так й після розроблення покладів 

мінеральної сировини з метою гарантування виконання інших господарських 

функцій. Оптимізаційні заходи для ГПТ передбачають обґрунтування шляхів їх 
здійснення, виявлення природних і соціально-економічних обмежень, визначення 

певного виду природокористування та аналіз наслідків діяльності людини. Вони 

повинні поєднувати технологічно досконале, економічно вигідне й розраховане на 

перспективу раціональне розроблення покладів корисних копалин, використання 

інших природних ресурсів, захист геосистем від надмірного антропогенного 

навантаження, регулювання розвитку природно-антропогенних процесів, а також 

збереження цінних історико-культурних і природно-заповідних об’єктів. 

Результатами оптимізації стану ГПТ є такі рішення: 1) покращання екологіч-

ного стану гірничопромислових геосистем; 2) регулювання інтенсивності прояву 

небезпечних природно-антропогенних процесів; 3) заходи з рекультивації відвалів, 

відстійників, проммайданчиків тощо; 4) формування оптимальних умов для реві-
талізації антропогенно-трансформованих геосистем; 5) обґрунтування й реалізація 

системи геоекологічного моніторингу; 6) удосконалення структури землекористу-

вання та створення природоохоронних об’єктів; 7) музеєфікація і ревалоризація 

історичних обʼєктів гірництва. Результатом дослідження може виступати й обґрун-

тування неможливості оптимізації ГПТ чи об’єкту, що пов’язане з об’єктивними 

природними чи технічними обмеженнями або з соціально-економічною недоціль-

ністю. 
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Загалом, вибір варіанту оптимізації гірничопромислових і постмайнігових 

геосистем залежить від складності їх структури, інтенсивності деструктивних 
процесів й обсягу фінансування проекту. Нині використовують два принципово 

різні підходи до оптимізації цих геосистем ‒ рекультиваційний і ревіталізацій-

ний. Перший підхід передбачає будівництво складних і дорогих технічних споруд 

на місці ліквідованих кар’єрів, відвалів чи відстійників, проведення гірничотехнічних 

і фітомеліоративних робіт у значних обсягах та інші капітальні роботи. Другий 

підхід полягає у різнобічному використанні потенціалу природного самовідновлення 

геосистем. Обсяги робіт і затрат за першим і другим варіантами відрізняються у 

декілька разів. Варто відзначити, що в Україні значні витрати на ліквідацію гірничо-

видобувних підприємств нереальні. Тому в основу більшості проектів закладено 

використання потенціалу процесів самовідновлення ландшафтів. 

Впродовж 1997–2016 рр. проведено геоекологічні дослідження в межах 
гірничопромислових територій та обʼєктів Львівсько-Волинського (Львівсько-

Люблінського) кам’яновугільного басейну, Західноукраїнської нафтогазоносної 

провінції, Передкарпатського сірконосного басейну, Передкарпатської і Закарпат-

ської соленосних провінцій. З метою детального конструктивно-географічного 

аналізу та розроблення оптимізаційних заходів у районах розроблення різних 

видів корисних копалин обрано дев’ять ключових (модельних) ділянок з масштабом 

дослідження від 1 : 1 000 до 1 : 5 000 (рис. 2). За допомогою ГІС-технологій 

(програма ArcGIS 10) створено оригінальні серії картографічних моделей, зокрема 

цифрові моделі рельєфу, моделі крутизни й експозиції схилів, схеми ландшафтної 

структури досліджуваних ділянок, антропогенної трансформації геосистем, виник-

нення та формування аквальних геосистем, утворення ґрунтового і рослинного 

покриву, геохімічного і радіоактивного забруднення та ін. 
У четвертому розділі “Природно-господарські системи Львівсько-Волинського 

кам’яновугільного басейну” досліджено особливості функціонування і розвитку 

ландшафтних систем регіону, оцінено ступінь антропогенної трансформації гео-

систем, розглянуто конструктивно-географічні основи оптимізації геоекологічного 

стану гірничопромислових геосистем вуглевидобувних районів. 

Геоекологічні дослідження в межах Львівсько-Волинського басейну дали 

змогу виявити особливості ландшафтної структури Червоноградського і Ново-

волинського ГПР, зокрема, вивчити специфіку функціонування і розвитку гірничо-

промислових і постмайнінгових геосистем, що сформувалися в межах породних 

териконів вугільних шахт, відвалів і хвостосховищ вуглезбагачення. Важливе місце 

зайняв аналіз рівня антропогенної трансформації геосистем районів розроблення 
кам’яного вугілля, оцінці сучасного стану та інтенсивності прояву процесів 

просідання земної поверхні, її затоплення, підтоплення і вторинного заболочення. 

При цьому обґрунтовано ландшафтні основи проведення оптимізаційних робіт в 

межах різних вуглевидобувних обʼєктів. Розглянуто існуючі та запропоновано нові 

підходи до покращення сучасної геоекологічної ситуації у басейні, налагодження 

системи ландшафтно-екологічного моніторингу, створення фітомеліоративного 

покриву вугільних відвалів тощо. З метою організації ландшафтно-моніторингової 

мережі закладено чотири модельні ділянки (МД) в межах сильнотрансформованих 
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геосистем басейну (масштаб 1 : 2 000 ‒ 1 : 5 000): “Межиріччя”, “Нововолинськ”, 

“Соснівка” і “Візейська”. 

 

 

Рис. 2. Розміщення модельних ділянок у межах Західного регіону України 

Назви модельних ділянок. Існуючих: 1) “Нововолинськ”; 2) “Межиріччя”, “Соснівка”; 
3) “Яворівська водойма”, “ПВС-600”; 4) “Роздільські водойми”; 5) “Подорожненські водойми”; 
6) “Домбровський кар’єр”; 7) “Дрогобицька солеварня”; 8) “Стебницьке хвостосховище”; 
9) “Бориславський озокерит”; 10) “Солотвино”. Потенційних: 11) “Крута Слобода”; 12) “Львів”; 
13) “Болехівська солеварня”; 14) “Долинська солеварня”; 15) “Загайпіль”; 16) “Косівська соле-
варня”; 17) “Ільниця”. 
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Модельні ділянки “Межиріччя” і “Нововолинськ” (масштаб 1 : 5 000) охоп-

люють антропогенно трансформовані і забруднені території Червоноградського і 
Нововолинського ГПР. Розроблення покладів кам’яного вугілля шахтним способом 

без закладання виробленого підземного простору відвальними масами зумовлює 

значні просідання земної поверхні. Проявами просідання охоплено практично всі 

площі МД “Межиріччя” (98,3 % від її площі). Потужність просідання коливається 

від 0,5 до 1,5 м, а максимальні значення сягають 3,46 м. Однак найпоширенішими 

є незначні трансформаційні зміни (до 0,5 м), які властиві для 29,0 % площі 

ділянки. У свою чергу, зони зі значним ступенем прояву просадочних процесів 

(понад 2,5 м) виявлені лише на 3,8 % площі ділянки. Значно нижчі показники 

глибини й швидкості просадочних процесів властиві для МД “Нововолинськ”. 

Максимальні показники просідання земної поверхні сягають 1,5–1,8 м, тоді як 

середні значення коливаються від  0,6 до 0,8 м (рис. 3). Швидкість вертикальних 
зміщень земної поверхні в межах більшості шахтних полів коливається від 58 до 

65 мм/рік. 

 

а) б) 

Рис. 3. Моделі трансформації форм рельєфу внаслідок видобування і збагачення 
кам’яного вугілля: а) початкова модель з формами рельєфу, які існували до початку 

ведення гірничих робіт; б) кінцева модель з формами рельєфу, які відображають 
потужність просадочних процесів та сформовані техногенні форми рельєфу 

 

Просідання земної поверхні зумовило розвиток і значне поширення в межах 

МД “Межиріччя” процесів затоплення, підтоплення і вторинного заболочення. 

Цими процесами охоплено 6,73 км2 або 41,2 % від її загальної площі. Серед 

затоплених територій треба виокремити зони постійного і тимчасового (сезонного) 

затоплення, на які припадає 13,8 і 36,4 % відповідно. Значно більше площ зазнає 

підтоплення (39,3 %) внаслідок підняття рівня ґрунтових вод вище 0,5 м, яке 
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викликає пошкодження підвалів житлових і промислових будівель, комунікацій, 

знищення сільсько- і лісогосподарських угідь. У місцях затоплення утворені 
антропогенні аквальні системи округлої і видовженої форми площею до 40‒50 га. 

Цьому сприяє ускладнений (інколи практично безстічний) гідрологічний режим 

території. Середня глибина водойм становить 0,8‒1,0 м. У межах МД “Ново-

волинськ” підтоплення поширене фрагментарно й не перевищує 4,8–5,0 % площі 

МД (рис. 4). Це зумовлено меншою потужністю відпрацьованих вугільних пластів, 

глибшим заляганням ґрунтових вод та характером рельєфу. 

 

 
Рис. 4. Інтенсивність розвитку природно-антропогенних 

процесів в межах МД “Нововолинськ”. 

 

Окрім прояву спектру небезпечних природно-антропогенних процесів, еколо-

гічний стан ПГС в межах Львівсько-Волинського басейну зумовлений накопиченням 

гірничопромислових відходів та забрудненням атмосферного повітря, поверхневих, 

ґрунтових і підземних вод, ґрунтового і рослинного покривів. Після початку 

розроблення вугільних покладів (наприкінці 50-х років ХХ ст.) у структурі земле-

користування відбулися суттєві зміни, головно через появу породних відвалів. 

Загальна площа під відвалами у Нововолинському ГПР становить 1,35 км2 (1,9 % 
від загальної площі району). Площа, зайнята відвалами, хвостосховищами і ставами-

відстійниками, в межах Червоноградського ГПР значно більша і сягає 4,74 км2 

(7,2 %). В межах Нововолинського ГПР нараховують 25 породних відвалів (84 % 
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недіючих), а Червоноградського ГПР ‒ 27 (48 %), де накопичено 21,0 і 75,2 млн 

м3 промислових відходів усіх класів небезпеки. Найбільші об’єкти накопичення 
ГПВ (гравітаційний відвал і хвостосховища) пов’язані зі збагаченням кам’яного 

вугілля ВАТ “Львівська вугільна компанія”. 

На прикладі МД “Візейська” (масштаб 1 : 2 000) сформульовано ландшафтні 

засади рекультивації вугільних териконів і відвалів. Головним чинником, який 

визначає особливості рослинного покриву відвалів, є здійснення гірничотехнічного 

етапу рекультивації і фітомеліорації. Ділянки відвалів, на яких фітомеліорацію не 

проводили, спонтанно заростають піонерними, переважно аборигенними видами, 

такими деревами як берези повисла (Betula pendula) і пухнаста (Betula pubescens), 

сосна звичайна (Pinus sylvestris), осика (Populus tremula), верби (Salix) тощо. Ці 

дерева першими освоюють породні субстрати та створюють умови для поселення 

і розвитку мохів і рослин-тіньолюбів. Водночас вони закріплюють ґрунтосуміші 
та сприяють сповільненню ерозійних процесів. Результати аналізу поширення 

видів рослин за формами рельєфу відвалів, експозицією і крутизною схилів не 

дали змогу виявити чіткі закономірності внаслідок неоднозначності впливу 

різних екологічних чинників. При цьому більшість як трав’яних, так і деревних 

видів трапляються на схилах різних експозицій, терасах і вершинах із незначною 

перевагою відносно вирівняних або похилих поверхонь північної і західної 

експозиції. Як вийняток, гідрофільні рослини приурочені до понижень рельєфу, 

переважно у підніжжях териконів. Реалізація фітомеліоративних заходів збереже 

існуючу ландшафтну структуру териконів, послабить активність прояву екзогенних 

процесів та створить передумови для формування культурних ландшафтів, які з 

часом (через 50–100 років), після пониження рівнів хімічного і радіоактивного 

забруднення, можна використати як зони рекреації і відпочинку. 
У п’ятому розділі “Природно-господарські системи Західноукраїнської 

нафтогазоносної провінції” розкрито передумови трансформації і забруднення 

геосистем, особливості їх структури та утворення ґрунтового і рослинного покриву в 

межах гірничопромислових і постмайнінгових геосистем у районах розроблення 

нафти, газу та озокериту. На основі проведених геоекологічних досліджень 

окреслено основні напрями оптимізації гірничопромислових геосистем в межах 

Західноукраїнської нафтогазової провінції. Для вивчення спектру ландшафтно-

екологічних проблем закладено МД “Бориславський озокерит” (масштаб 1 : 1 000), 

в межах гірничого відводу озокеритових копалень, де водночас здійснювали 

інтенсивне розроблення нафти і супутнього газу, у центральній частині м. Борислав. 

Розглянуто історію освоєння покладів Бориславського озокеритового і нафто-
газового родовищ та здійснено оцінювання ступеня антропогенної трансформації 

і забруднення гірничопромислових геосистем району. 

Особлива увага присвячена вивченню природних умов формування ґрунтових 

субстратів і самовідновлення рослинності на відвалах озокеритовидобування. 

Виявлено, що процеси їх утворення в межах відвалів відбуваються повільно. 

Головним лімітуючим чинником формування фітоценозів на екстракційних відвалах 

є надмірне засолення ґрунтового субстрату. При цьому піонером відновлення 

рослинності відвалів виступає обліпиха крушиновидна (Hippophae rhamnoides). 
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Вона поширена у вигляді щільних заростей й окремих невеликих осередків та 

характеризується добрим станом і продуктивністю. Під час обстеження нами 
обліковано 134 осередки заростання. 

Високі показники інтенсивності розростання обліпихових заростей виявлено 

у 2006‒2010 рр. Так, у 2006 р. встановлено 131 осередок загальною площею 0,97 га, 

а у 2010 р. – 116 осередків площею 3,42 га (рис. 5). Скорочення кількості осередків 

обліпихи пов’язуємо з укрупненням та перетворенням малих осередків у більші 

зарості. Завдяки власним особливостям росту обліпиха продовжує захоплення 

нових територій від центрів осередків у радіальних напрямах. Доцільно відзна-

чити стрімке поширення обліпихи на нових відвалах, де трав’яний покрив прак-

тично відсутній, за винятком рослин галофітів. Заростання ними екстракційних 

висипів відбулося пізніше. Перші осередки виявлено лише у 2006 р. В межах 

нових відвалів сьогодні (2015 р.) дешифровано й закартовано 53 осередки 
загальною площею 1,44 га. 

 

 

Рис. 5. Співвідношення площ основних ареалів у структурі рослинного 

покриву в межах МД “Бориславський озокерит”, у гектарах 
 

Окрім обліпихи, тут зустрічаються тополя чорна (Populus nigra), береза повисла 

(Betula pendula), осика (Populus tremula), клен гостролистий (Acer platanoides), 

ясен звичайний (Fraxinus excelsior) та інші види дерев і чагарників. У підтоплених 

й слабостічних пониженнях формуються природні умови для розвитку гідро-

фільної і гігрофільної рослинності (Carex pilosa, Juncus articulatus, Phragmites 

australis) а на вершинах відвалів – мезофільної і ксерофільної. Мозаїчний характер 

природних умов відвалів зумовлює відмінності видового складу рослинності. 

Найбільше видове різноманіття характерне фітоценозам підтоплених ділянок. 

Бідний склад рослинності властивий для крутих схилів, що зазнають площинного 

змиву і засолені ділянки нових висипів. 
Встановлено, що природне відновлення рослин на ділянках, що забруднені 

нафтою чи іншими вуглеводнями, є складним і тривалим процесом. Довкола 

нафтогазових свердловин утворення рослинного покриву йде за типом первинних 

сукцесій на відкритому сильнозабрудненому просторі проммайданчиків, нерідко у 

складних природних умовах. На початкових етапах формування здійснюється 
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відбір і пристосування стійких до нафтового забруднення рослин. Види рослин із 

перевагами окремих життєвих параметрів мають вищий потенціал до виживання 
та утворення рослинних угруповань. 

Пропонуємо включити у схему просторової організації м. Борислав нову 

рекреаційну зону для короткострокового відпочинку (рис. 6). При цьому врахування 

місцевих природних умов та особливостей ландшафтної структури здатне 

забезпечити ефективність територіальної організації відпочинку і рекреації. У 

проекті враховано геоекологічні ситуації в межах досліджуваної МД. 

 

 
Рис. 6. Схема просторового планування рекреаційної  

зони “Бориславський озокерит” 

 

У шостому розділі “Природно-господарські системи Передкарпатського 

сірконосного басейну” досліджено умови функціонування і розвитку геосистем та 

ступінь їх антропогенної трансформації в умовах ліквідації підприємств сірчаного 

виробництва. Проведені еколого-ландшафтні дослідження дали змогу окреслити 

основні напрями оптимізації гірничопромислових геосистем в межах сірконосного 

басейну. За результатами досліджень укладено детальні ландшафтні і ландшафтно-

екологічні карти для МД “Яворівська водойма”, “Подорожненські водойми” і 

“Роздільські водойми” (масштаб 1 : 5 000), що відображають особливості 

просторової диференціації природних умов та екологічний стан гірничопромислових 

геосистем в умовах затоплення сірчаних карʼєрів та створення на їх основі водойм і 

рекреаційних зон. При цьому оцінено умови формування водного середовища, 

http://ua-referat.com/Перевал


20 

утворення ґрунтового і рослинного покриву в межах досліджуваних постмайнін-

гових геосистем. 

Виявлено особливості антропогенної трансформації ПГС сірчаних родовищ 

Передкарпаття. За результатами співставлення різночасових даних (за період 

1878–2011 рр.) про структуру землекористування оцінено просторово-часові зміни 

у гідрографічній і поселенської мережі. Визначено осередки розвитку небезпечних 

екзогенних (зсувних, ерозійних, карстових, абразійних тощо) процесів. Оцінено 

ступінь трансформації складових природного середовища: водного, ґрунтового і 

рослинного покриву. Значну увагу у конструктивно-географічному дослідженні 

присвячено вивченню закономірностей функціонування і розвитку геосистем в 

межах ділянок підземного виплавляння сірки (на прикладі МД “Пісоцький” і 

“Бориси”). На основі аналізу досвіду рекультивації постмайнінгових геосистем 

запропоновано оптимізаційні заходи щодо покращення екологічного стану ПГС 

сірчаних родовищ, моніторингу і виконання ревіталізаційних, рекультиваційних і 

фітомеліоративних робіт. 

Проведені геоекологічні дослідження дали змогу оцінити ступінь антропогенної 

трансформації ґрунтового і рослинного покриву. В межах МД “Яворівська 

водойма” переважають геосистеми із середнім рівнем трансформації ембріоземів 

(рис. 7а). Утворення ґрунтів зовнішніх відвалів, хвостосховища, внутрішньої 

частини гідровідвалу та південних ділянок карʼєру відбувається практично без 

втручання людини. Ареали сильного антропогенного впливу на ґрунтосуміші 

виявлено у зонах продовження активного промислового використання території, 

видобування будівельного піску та накопичення твердих побутових відходів. В 

межах МД домінують сильнозмінені рослинні угруповання (рис. 7б). На них 

припадає 38,7 % від загальної площі ділянки. Істотні трансформаційні зміни, що 

пов’язані із розробленням сірки та постмайнінговими роботами, відбулися у 

більшості геосистем. Серйозні пошкодження рослинності спостерігаємо в межах 

берегової зони водойми і місцях проведення рекультиваційних робіт. Практично 

не відновленим рослинний покрив залишився в межах промислових майданчиків 

та на площах незаконного відбору будівельного піску. Окремими “островами” 

довкола сірчаного карʼєру і на зовнішніх відвалах розміщено слабозмінені деревно-

чагарникові види рослин. 

На жаль, в межах сірчаних родовищ рекультивовано лише 5–6 % порушених 

територій. Це переважно відвали, сформовані четвертинними лесоподібними суглин-

ками. На більшості відвалів, складених неогеновими глинами, рекультиваційні  

роботи не проводили. Ґрунтоутворення та подальші умови функціонування молодих 

ембріоземів і техноземів мають низку особливих рис, відмінних від природних 

аналогів. Залежно від віку відвалів та характеру розкривних порід, ґрунтоутворенням 

охоплені верхні шари субстрату (3‒20 см). Ґрунтосуміші вирізняються малою 

потужністю і слабкою диференціацією вертикального профілю. Для них характерне 

формування простих рослинних угруповань внаслідок самозаростання і рекуль-

тивації, нагромадження первинної органіки, утворення органогенних горизонтів 

тощо. 
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а) 

 
б) 

Рис. 7. Антропогенна трансформація ґрунтового (а) і рослинного (б) 
покриву в межах МД “Яворівська водойма” 

Ступінь антропогенної трансформації: 1 – практично відсутня (до 20 ум. б.); 2 – 
незначна (21‒30 ум. б.); 3 – слабка (31‒40 ум. б.); 4 – середня (41‒50 ум. б.); 5 – сильна 
(51‒60 ум. б.); 6 – дуже сильна (понад 60 ум. б.). 

Загалом, постмайнінгові геосистеми в межах Передкарпатського сірконосного 

басейну поступово заростають деревною (Pinus sylvestris, Hippophae rhamnoides, 

Salix caprea, Robinia pseudoacacia, Populus tremula, Betula pendula) і трав’яною 
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рослинністю, що свідчить про потенціал самостійного природного відновлення 

ґрунтового і рослинного покриву. Процеси самовідновлення порушених земель 
проходять надто повільно. Саме тому в межах антропогенно-трансформованих 

геосистем розроблено комплекс інженерно-технічних, агротехнічних, лісогоспо-

дарських, меліоративних та інших заходів з відновлення родючості порушених 

земель та покращання функціонування гірничопромислових геосистем. Ефективність 

рекультивації карʼєрно-відвальних геосистем залежить насамперед від рівня 

залягання ґрунтових вод і меж затоплення сірчаних кар’єрів. 

У сьомому розділі “Природно-господарські системи Передкарпатської і 

Закарпатської соленосних провінцій” розглянуто особливості антропогенної 

трансформації і засолення постмайнінгових геосистем у районах видобування і 

збагачення калієвих, магнієвих і натрієвих солей та активізації просадкових і 

карстопровальних процесів та обґрунтовано рекомендації з оптимізації гірничо-
промислових геосистем. 

З метою окреслення основних напрямків оптимізації гірничопромислових 

геосистем в межах Передкарпатської і Закарпатської соленосних провінцій виконано 

польове ландшафтне і геоекологічне знімання, яке дало змогу розробити рекомен-

дації щодо рекультивації і фітомеліорації антропогенно-трансформованих геосистем, 

музеєфікації і розвитку промислового туризму. Для аналізу сучасної геоекологічної 

ситуації закладено МД “Стебницьке хвостосховище”, “Домбровський карʼєр” і 

“Солотвино” (масштаб 1 : 2 000 – 1 : 10 000). Виявлено особливості розвитку і 

геопросторового поширення небезпечних екзогенних процесів та антропогенної 

трансформації ПГС, особливо прояву карстопровальних процесів та засолення 

складових природного середовища. Визначено механізми функціонування і розвитку 

геосистем в межах Домбровського карʼєру та обʼєктів накопичення відходів 
збагачення калійної і магнієвої руди. 

На прикладі МД “Стебницьке хвостосховище” встановлено закономірності 

утворення ґрунтового і рослинного покриву на сильнозасолених і перезволожених 

поверхнях, виокремлено стадії їх заростання. У 2006 р. в межах досліджуваної 

території зустрічалися лише окремі дерева, а окраїнні частини заростали здебіль-

шого галофітною і гідрофітною рослинністю, зокрема солонцем трав’янистим, 

безкільницею та очеретом звичайним. Більшість поверхонь залишалися сильно-

засоленими й без жодних ознак рослинності. Це пов’язано із засоленням ґрунто-

сумішей у зв’язку з підпором підземних вод солоною водоймою, яка займала біля 

45 % площі намивання. Поступово стає різноманітнішим склад болотно-травʼяної 

рослинності за рахунок куничника наземного (Calamagrostis epigeios), лядвинця 
рогатого (Lotus corniculatus), полину звичайного (Artemisia vulgaris) тощо. У 

західній і південно-центральній частинах з’явилися ареали деревно-чагарникової 

рослинності (рис. 7). Тут поширена береза повисла (Betula pendula), осика (Populus 

tremula), верба ламка (Salix fragilis), сосна звичайна (Pinus sylvestris) та шипшина 

собача (Rosa canina). 

Утворення ґрунтового і рослинного покриву продовжується й сьогодні. 

Швидкість утворення фітоценозів зумовлена добрим дренуванням субстрату та 

інтенсивним вимиванням солей субстрату з найвищих місць у понижені. Перепад 
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висот між ареалами піонерних стадій заростання нерідко становить лише 20‒30 см. 

На сильнозасолених поверхнях виникають припідняті і сухіші “острови” із гало-
фітною рослинністю. Водночас відзначимо поступове підняття рівня води у тимча-

совій водоймі, що впливає на засолення і пошкодження існуючих рослинних 

угруповань. На земній поверхні і рослинах формуються кристали мірабіліту і 

гіпсу. Для підтримування темпів заростання секції твердої фази хвостосховища 

треба регулярно знижувати рівень розсолів або повністю їх спускати у сусідню 

секцію (з рідкою фазою). 

 

 
 

Рис. 8. Утворення рослинного покриву в межах МД “Стебницьке хвостосховище” 

Умовні позначення: 1 – водойми солоні станом на 20 липня 2014 р.; 2 – водойми солоні 
станом на 9 серпня 2014 р.; 3 – рівень водойми станом на 19 серпня 2014 р.; 4 – плоскі сильно-

засолені поверхні карт, практично без ознак рослинності; 5 ‒ плоскі, дещо припідняті засолені 
поверхні карт з лучно-болотною стадією заростання; 6 ‒ плоскі припідняті слабозасолені 
поверхні карт з чагарниково-травʼяною стадією заростання; 7 ‒ плоскі припідняті слабо-
засолені поверхні карт з деревно-чагарниковою стадією заростання; 8 – окремі дерева 
вільхи чорної, осики, верби ламкої, берези повислої, обліпихи крушиновидної та ін.; 9 ‒ 
насипні горби; 10 ‒ крутостінчасті котловани на місці спущених водойм; 11 ‒ крутосхилі і 
плоскі поверхні верхніх частин дамб. 

 
ВИСНОВКИ 

Проведені конструктивно-географічні дослідження в межах ГПТ Західного 

регіону України з метою аналізу ступеня антропогенної трансформації геосистем 

у районах інтенсивного розроблення покладів кам’яного вугілля, самородної 

сірки, калійної, магнієвої і натрієвої солей, а також встановлені закономірності їх 

будови, функціонування та розвитку, обґрунтовані заходи з оптимізації стану цих 
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систем та їх наступного господарського використання дають змогу сформулювати 

такі висновки і рекомендації, які свідчать про вирішення основних завдань роботи 

згідно з поставленою метою. 

1. Конструктивно-географічним дослідженням ГПТ є комплексне геоекологічне 

вивчення гірничопромислових геосистем, яке спрямоване на оцінювання їх стану, 

визначення масштабів змін під впливом техногенних і природних процесів, вияв-

лення проблем, оцінювання їх гостроти, обґрунтування засад і шляхів вирішення, 

базоване на чітких методологічних засадах, за визначеним алгоритмом і методикою. 

Це логічно побудована методика досліджень, направлених на вирішення складних 

еколого-географічних завдань, пов’язаних з раціональним видобуванням і збага-

ченням корисних копалин та природокористуванням загалом. Їх результати є 

підставою для розроблення прикладних рекомендацій варіантів, особливо з метою 

оптимізації стану ГПТ, проектування заходів з розв’язання геоекологічних проблем 

тощо. Концепція ґрунтується на науково-методологічних положеннях конструк-

тивної географії, ландшафтної екології, геоекології та використанні ландшафтного, 

геоекологічного, геосистемного й інших наукових підходів, даних безпосередніх 

польових (експедиційних і напівстаціонарних), камеральних, лабораторних дослід-

жень і дистанційного зондування Землі. 

Конструктивно-географічні дослідження здійснюються методами, особлива 

роль серед яких належить картографічному, геоінформаційному, ландшафтно-

динамічному, ландшафтно-геохімічному і ландшафтно-біоценотичному . Ключовим 

питанням цих методів вважаємо оцінювання стану ПГС, їхніх антропогенних 

модифікацій, геоекологічних умов, станів та ситуацій. Основою геоекологічного 

картографування ГПТ є польове знімання, яке спрямоване на пізнання їхньої 

ландшафтної структури, антропогенних (здебільшого гірничовидобувних) впливів 

на геосистеми, відображення їх екостанів. 

2. У процесі прямого й опосередкованого техногенного впливу на ГПР  на 

основі кар’єрів, териконів, відвалів, хвостосховищ чи відстійників утворюються 

гірничопромислові геосистеми. Їхнє виникнення зумовлене початком видобування і 

збагачення корисних копалин в межах ПГС геосистем іншого генезису. Після 

завершення експлуатації родовищ виникають постмайнінгові геосистеми (як завер-

шальний етап розвитку гірничопромислових). Про зникнення цих геосистем може 

свідчити зміна її господарського чи функціонального призначення. На основі 

існуючих систематизацій техногенних ландшафтів створено класифікацію гірничо-

промислових і постмайнінгових геосистем. Головним підходом до класифікації є 

генетичний, який ґрунтується на виокремленні типів і класів за генезисом та 

окремими критеріями структури і функціонування геосистем. При цьому виокрем-

лено два типи геосистем – територіальний та аквальний. На рівні класів виділено 

кар’єрні, відвальні, відстійникові і водосховищні геосистеми. 

3. У 1997–2016 рр. проведено еколого-ландшафтні дослідження в межах 

гірничопромислових територій та обʼєктів Львівсько-Волинського (Львівсько-

Люблінського) кам’яновугільного басейну, Західноукраїнської нафтогазоносної 

провінції, Передкарпатського сірконосного басейну, Передкарпатської і Закарпат-
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ської соленосних провінцій. У районах розроблення відповідних корисних копалин 

закладено 11 модельних ділянок (масштаб досліджень від 1 : 1 000 до 1 : 5 000) та 

ряд дослідних ділянок детальнішого масштабу. За допомогою програми ArcGIS 

10 створено серію картографічних моделей, зокрема цифрові моделі рельєфу, 

моделі крутизни й експозиції схилів, виникнення та формування водного середо-

вища аквальних геосистем, утворення ґрунтового і рослинного покриву тощо. На 

основі аналізу цих моделей і результатів польового знімання укладено схеми 

ландшафтної структури досліджуваних ділянок і ступеня антропогенної транс-

формації геосистем. 

4. Особливості ландшафтної структури в межах ГПТ зумовлені як специфікою 

природних умов (тектонікою, геологічною будовою, гідрологічними умовами тощо), 

так і технологічними аспектами (схемою виробництва, часом та інтенсивністю дії 

виробничих процесів та ін.) розроблення мінеральної сировини. На схемах ланд-

шафтної будови виокремлено геосистеми різного генезису: антропогенного (гірничо-

промислові і постмайнінгові), антропогенно-модифікованого (зумовлені розвитком 

небезпечних природно-антропогенних процесів) і природного. Сучасну структуру 

геосистем районів видобування і збагачення корисних копалин визначають спосіб 

(кар’єрний чи шахтний) і система розроблення мінеральних ресурсів, інтенсивність 

і тривалість експлуатації гірничопромислових обʼєктів, консервація чи ліквідація 

гірничовидобувного підприємства. 

5. Власне зміна походження геосистем у процесі розроблення мінеральних 

ресурсів виокремлює гірничопромислові геосистеми від їх оточуючих (природного 

чи іншого генезису). Формування цих геосистем зумовлене розвитком природно-

антропогенних процесів та явищ: просіданням земної поверхні, зсувних, ерозійних, 

карстопровальних, затоплення, забруднення тощо. В їх прояві і функціонуванні 

геосистем головну роль відіграє співвідношення і домінуючий напрям міграцій-

них (здебільшого деструктивних) потоків. Для Львівсько-Волинського кам’яно-

вугільного басейну властиве домінування процесів просідання земної поверхні, її 

затоплення, накопичення гірничопромислових відходів та горіння відвалів; для 

Західноукраїнської нафтогазоносної провінції – забруднення вуглеводнями; для 

Передкарпатського сірконосного басейну – ерозійні і зсувні процеси, підтоплення, 

забруднення сіркою; для Передкарпатської і Закарпатської соленосних провінцій – 

карстопровальні процеси, засолення складових геосистем. Встановлено, що за 

останні 20 років інтенсивність прояву багатьох процесів суттєво змінилася, у 

багатьох випадках – знизилася. 

6. Оптимізацію ГПТ трактуємо як комплексні керовані (управлінські) дії в 

межах ПГС як у процесі видобування і збагачення корисних копалин з метою їх 

ефективнішого використання, так й після розроблення покладів мінеральної 

сировини з метою гарантування екологічної безпеки та виконання інших госпо-

дарських функцій. Вибір варіанту оптимізаційних заходів залежить від складності 

ландшафтної структури, інтенсивності розвитку природно-антропогенних процесів, 

ступеня антропогенної трансформації і забруднення геосистем, рівня екологічної 

небезпеки й обсягів фінансування заходів. 
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7. Під час конструктивно-географічного дослідження гірничопромислових 

геосистем в межах МД встановлено генезис, особливості історії, механізми розвитку 

та риси структури гірничопромислових і постмайнінгових геосистем, оцінено 

геоекологічний їх стан, спрогнозовано тенденції антропогенної трансформації та 

обґрунтовано рекомендацій щодо оптимізації стану і функціонування цих систем. 

Дуже сильний, наближений до критичного, ступінь антропогенної трансформації 

геосистем (понад 75 ум. б) виявлено в межах відвалів, хвостосховищ та зон 

затоплення і підтоплення у Львівсько-Волинському камʼяновугільному басейні; 

екстракційних відвалів озокеритовидобування у Західноукраїнській нафтогазоносній 

провінції; ділянок підземного виплавлення сірки у Передкарпатському сірконос-

ному басейні; Домбровському карʼєрі, хвостосховищах та зонах карстопровалення 

у Передкарпатській і Закарпатській соленосних провінціях. 

8. Налагодження системи ландшафтно-екологічного моніторингу і негайного 

проведення рекультиваційних робіт потребують сильнотрансформовані гірничо-

промислові геосистеми у районах розроблення кам’яного вугілля (Нововолинський і 

Червоноградський ГПР), калійних, магнієвих і натрієвих солей (міста Калуш, Солот-

вино, Стебник та їх окраїни), нафти та озокериту (місто Борислав). Пропонуємо 

першочергово реалізувати гірничотехнічний етап рекультивації в межах вугільних 

відвалів, що горять (особливо відвалу ПАТ “Львівська вугільна компанія”), зон 

інтенсивного просідання земної поверхні, карстопровалів і затоплення, відвалів 

озокеритовидобування та ділянок ПВС. Проведення значного обсягу рекультива-

ційних робіт потребують площі Домбровського карʼєру, хвостосховища Калуша і 

Стебника. В межах постмайнінгових геосистем рекомендуємо впроваджувати 

ревіталізаційні заходи, спрямовані на відновлення або утворення ґрунтового і 

рослинного покриву. 
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розроблення та аналіз картографічних моделей). 

Результати дисертаційного дослідження додатково висвітлено у 42 інших 
наукових працях, здебільшого апробаційного характеру. 

 

АНОТАЦІЯ 

Іванов Є. А. Природно-господарські системи гірничопромислових територій 

Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за 

спеціальністю 11.00.11 ‒ конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів. ‒ Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2017. 

Розроблено науково-методологічні і методичні засади конструктивно-гео-
графічного дослідження гірничопромислових територій Західного регіону України 

з метою практичної реалізації заходів, спрямованих на покращення стану 

гірничопромислових геосистем. Обґрунтовано концепцію, підходи та алгоритми 

ландшафтного аналізу геоекологічних проблем гірничопромислових територій та 

обʼєктів. Сформульовано поняття “гірничопромислова геосистема”, виокремлено 

морфологічні одиниці ландшафту та одиниці регіонального рівня й окреслено 
межі цих геосистем. Удосконалено програму і методики вирішення еколого-
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географічних питань, пов’язаних з раціональним веденням видобування і збагачення 

корисних копалин зокрема і природокористування загалом, які є підставою для 
розроблення рекомендацій для потреб оптимізації природокористування, 

проектування стійких геосистем, розв’язання екологічних проблем тощо. Обґрунто-

вано методику геоекологічного дослідження ГПТ, застосування картографічного 

і геоінформаційного методів. Проаналізовано особливості організації ландшафтно-

техногенних систем районів видобування і збагачення корисних копалин. Роз-

ширено і конкретизовано класифікацію гірничопромислових і постмайнінгових 

геосистем. Досліджено механізми функціонування і розвитку гірничопромислових 

геосистем, зокрема особливості їх виникнення, формування і зникнення. Окреслено 

стадії (етапи) і варіанти еволюційних змін цих геосистем та співвідношення і 

домінуючі напрямки міграційних потоків. Виявлено закономірності розвитку 

природно-антропогенних процесів в межах ГПТ. Сформульовано конструктивно-
географічні основи оптимізації гірничопромислових геосистем як системи заходів, 

спрямованих на відновлення та підвищення їх продуктивності, господарської, 

природоохоронної та естетичної цінності, на оптимальну реконструкцію і плану-

вання оточуючих ПГС. Визначено основні напрями реалізації оптимізаційних 

заходів з метою ефективного виконання виробничих функцій (сільсько- чи 

лісогосподарських), утворення рекреаційних і природоохоронних об’єктів, рева-

лоризації історичних пам’яток тощо. 

Ключові слова: гірничопромислова територія, природно-господарська система, 

гірничопромислова геосистема, постмайнінгова геосистема, функціонування, гео-

інформаційне моделювання, оптимізація. 

 

АННОТАЦИЯ 

Иванов Е. А. Природно-хозяйственные системы горнопромышленных 

территорий Западного региона Украины: функционирование, моделирование, 

оптимизация. – Квалификационная научная работа с правами рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора географических наук по 

специальности 11.00.11 – конструктивная география и рациональное использование 
природных ресурсов. ‒ Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Киев, 2017. 

Обосновано научно-методологические и методические основы конструктивно-

географического исследования горнопромышленных территорий Западного региона 

Украины, направленных на практическую реализацию мероприятий по улучшению 

состояния природно-хозяйственных систем. Обосновано концепцию, подходы и 
алгоритмы ландшафтного анализа геоэкологических проблем горнопромышленных 

территорий и объектов. Предложено понятие “горнопромышленная геосистема”, 

выделено морфологические единицы ландшафта и единицы регионального уровня и 

обозначено границы этих геосистем. 

Усовершенствовано программу и методику решения эколого-географических 

вопросов, связанных с рациональной добычей и обогащением полезных ископаемых 

и природопользования вообще, и направленных на разработку практических реко-
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мендаций с целью оптимизации природопользования, проектирования и решения 

разных экологических проблем и др. Обосновано методику геоэкологического 
исследования ГПТ с применением картографических и геоинформационных мето-

дов. Проанализировано особенности создания горнопромышленных геосистем в 

районах добычи и обогащения полезных ископаемых. Расширено и конкретизи-

ровано классификацию горнопромышленных и постмайнинговых геосистем. Иссле-

довано механизмы функционирования и развития горнопромышленных геосистем, 

особенности их возникновения, формирования и исчезновения. Выделено стадии 

(этапы) и варианты эволюционных изменений этих геосистем, соотношения и 

доминирующие направления миграционных потоков. Выявлено закономерности 

развития природно-антропогенных процессов на ГПТ. Сформулировано конс-

труктивно-географические основы оптимизации горнопромышленных геосистем как 

системы мероприятий, направленных на возобновление и повышение их продук-
тивности, восстановление хозяйственной, природоохранной и эстетической цен-

ности, на оптимальную реконструкцию и обеспечение нормального функциони-

рования прилегающих к горнопромышленным природно-хозяйственных геосистем. 

Определены основные направления реализации оптимизационных мероприятий для 

обеспечения эффективного использования производственных функций (сельско- 

или лесохозяйственных), создания рекреационных и природоохранных объектов, 

рева-лоризации исторических памятников и др. 

Ключевые слова: горнопромышленная территория, природно-хозяйственная 

система, горнопромышленная геосистема, постмайнинговая геосистема, функцио-

нирование, геоинформационное моделирование, оптимизация. 

 

SUMMARY 

Ivanov Ye. A. Natural and economic systems of mining areas in Western 

Ukraine: functioning, modeling, optimization. – Qualifying scientific work printed 

as the manuscript. 

The thesis for the degree of Doctor of Geographical Sciences, specialty 11.00.11 ‒ 

constructive geography and rational use of natural resources. – Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, Kyiv, 2017. 

The thesis is focused on the development of scientific, methodological and 

methodical principles for the structural and geographical study of mining areas in 

Western Ukraine aimed at the practical implementation for the measures designed to 

improve the natural and economic systems. The concept of landscape approaches and 

algorithm for the environmental problems analysis at mining areas and facilities are 
formulated. The term “mining geosystem” is grounded, morphological landscape units and 

regional level units were defined, and the boundaries for the geosystems were outlined. 

The program and methodology for solving environmental and geographic problems, which 

are related to the rational management in mining and minerals processing including 

management of natural resources in general, and are the basis for the development of 

various application options especially for the purposes of optimization, design, and 

resolving various environmental problems, were improved. 
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Geoecological research methods for mining areas were grounded. The special role 

in these methods belongs to cartographic and geoinformation researches. Among the 
methodological approaches, evaluation for the ecological state of natural and economic 

systems and stages of human transformation should be highlighted. The basis for 

geoecological mapping and modeling of mining areas is field survey aimed at knowledge 

of landscape structure, mining impacts on the geosystems, and the study of current 

ecological situation. 

The features of the landscape and industrial systems within the areas of mining 

and mineral processing were analyzed. The classification of mining and post mining 

geosystems was expanded and elaborated. The mechanisms of functioning and 

development for mining geosystems, in particular, features of their origin, formation 

and disappearance were studied. Phases (stages) and variants of these evolutionary changes 

in the geosystems and the ratio for the dominant trends and migration flows were 
outlined. The patterns of natural and anthropogenic processes within the mining areas 

were revealed. 

Structural and geographical bases for the optimization of mining and industrial 

geosystems as a system of measures aimed at restoring and improving their productivity, 

economic, environmental and aesthetic value, the optimal reconstruction and planning 

around natural and economic systems were formulated. The main directions for the 

implementation of optimization measures for the effective implementation of production 

functions (agriculture or forestry), creation of recreational facilities, of historical monuments 

revalorization, etc. were defined. 

Important areas for improvement the environment within mining geosystems and 

industrial areas in Western Ukraine include the creation of efficient geoecological 

monitoring system and geo-location data bank for the mining areas. The detailed model 
laid areas network (scale f survey 1 : 1000 ‒ 1 : 5000) was established for this purpose.  

11 operating banks of GIS location for mining and post mining geosystems with 

different functioning within the Lviv-Volyn coal basin (“Mezhyrichchia”, “Novovolynsk”, 

“Vizeiska” and “Sosnivka”), West oil province (“Boryslav ozokerite”), Precarpathian 

sulfur basin (“Yavoriv water reservoir”, “Rozdil water reservoir” and “Podorozhne 

reservoir”), Carpathian and Zakarpattia salt mining province (“Dombrowski open cast 

mine”, “Stebnyk tailing dump” and “Solotvyno”) were created. 

Landscape structure at mining areas in Western Ukraine in general and specific 

model areas in particular was studied. The specifics of the functioning and development 

for mining and postmining geosystems, which formed within heaps, dumps, quarries, 

tailings were studied. The degree of anthropogenic transformation for the natural and 
economic areas of coal mining and enrichment was analyzed. The status and intensity 

of natural and anthropogenic processes, including the surface subsidence, flooding, 

landslides, erosion and karst processes was estimated. The landscape optimization basics 

for ecological state of natural and economic areas of coal mining, oil, gas, wax, native 

sulfur, rock salt and potash were grounded. The existing approaches were discussed 

and new approaches to improving the environment within the mining areas and setting 

up the system for landscape and environmental monitoring, operations optimization, 

recreational areas formation, etc. were proposed. 
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The systematized and generalized information should be applied for solving problems 

of reclamation, revitalization, rational use and protection of the environment in key 
mining regions of Western Ukraine. The created geoinformation database and mapping 

models should be used for creating mapping planning and zoning for liquidated mining 

and concentration enterprises. The received results are recommended for optimization 

and self-regeneration processes and phytomelioration for soil and vegetation within the 

mining and postmining geosystems. 

Key words: mining areas, natural and economic system, mining geosystems, 

postmining geosystems, functioning, GIS modeling, optimization. 
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