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ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЕКОЛОГІЇ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СВАЛЯВСЬКОГО 

РАЙОНУ - ВИЗНАЧЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ КВАНТИТАТИВНИХ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ

МЕТОДІВ

Бергхауер О. О., Фодор Д.Д., ТовтА.А.

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II. 
berghauer78@gmail.coni, gyulafodor@hotmail.com, t.attila9312@gmail.com

До початку конфлікту на сході та південному сході України на території 

держави існували три популярні цільові території міжнародного та внутрішньо

го туризму: півострів Крим, Карпати та Закарпаття, а також м. Київ. На сьогод

нішній день ця ситуація значною мірою змінилася: останніми роками іноземні 

туристи повністю ігнорують Україну, або приїжджають до нас у незначних кі

лькостях, а вітчизняні туристи дають перевагу санаторіям Карпат та оздоров

чим комплексам Закарпаття.

Свалявський район розташований у центральній частині Закарпатської об

ласті, межує з Мукачівським, Перечинським, Воловецьким, Міжгірським та Ір- 

шавським районами. Його площа - 673 кв. км, а населення станом на 1 січня 

2016 року - 54,1 тис. осіб.

Методи дослідження

При дослідженні туристичних ресурсів зазначеної у заголовку території 

використовувався вдосконалений нами [2, с. 155] метод туристичної оцінки 

ландшафту, розроблений Ласло Дюріцою, спрямований на дослідження двох 

великих груп властивостей [3]:

1. туристична оцінка природних ресурсів;

2. туристична оцінка суспільних ресурсів.

Туристичні умови території ми оцінювали на основі карт з растерною ба

зою даних, і за допомогою кількісних параметрів провели оцінювання ділянок 

площею 1 кв. км за 16+16-ма аспектами. На відміну від первинного методу, 

оцінку було проведено за допомогою геоінформатичної програми (ArcGIS). 

Склавши сітки, які були створені на основі даних та сумуючи показники для 

кожної ділянки ми мали змогу отримати комплексну туристичну оцінку Сва- 

лявського району (таблиця 1-2).

На основі даної методології оцінки природних та суспільних туристичних 

ресурсів чітко вимальовуються туристичні регіони, які за своїми властивостями 

виділяються у Свалявському районі (рис. 1).
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Таблиця 1
Основні компоненти туристичної оцінки природних ресурсів 
____________________(спрощений варіант)____________________________

Показник Макс. бал Частка серед природних 
ресурсів

І. Властивості рельєфу
(абсолютний рельєф, відносний рельєф, індекс фра
гментації, панорамні точки, категорія схилу)

Всього 
60 балів

30%

II. Кліматичні властивості
(кількість опадів, середня температура найтеплішого 
(найхолоднішого) місяця, експозиція схилу)

Всього 
20 балів 10%

III. Гідрографічні властивості 
(поверхневі води, джерела, термальні води)

Всього 
50 балів

25%

IV. Жива природа
(відносна оцінка рослинності, природоохоронні цін
ності, можливості для мисливства, крайовий ефект)

Всього 
60 балів 30%

V. Ґрунтові властивості
(якість грунтів)

Всього 
10 балів

5%

Всього:200 балів; частка серед природних ресурсів: 100%
Джерело: Дюріца Л. 1997; редакція: Бергхауер Ö.

Таблиця 2
Основні компоненти туристичної оцінки суспільних ресурсів

(спрощений варіант)_______ _____________________

Показник Макс. бал Частка серед 
природних ресурсів

І. Доступність, транспортно-географічні власти
вості
(авто- та залізничні дороги, вузькоколійки, відстань 
до контрольно-пропускних пунктів («ефект воріт»))

Всього 
40 балів 20%

II. Приймальні можливості 
(оцінка місць проживання, можливості для харчу
вання, можливості для розваг)

Всього 
80 балів

40%

III Рукотворні пам’ятки, визначні місця 
(курорти та санаторії, кінноспортивні центри та ли
жні підйомники, пам’ятки архітектури, музеї, тради
ційне рукоділля, заходи, фестивалі, винний туризм, 
визначені туристичні маршрути)

Всього 
80 балів

40%

Всього:200 балів; частка серед природних ресурсів: 100%
Джерело: Дюріца Л. 1997; редакція: Бергхауер О.

Дані, які були отримані під час дослідження, показують подвійну картину. 

При оцінці природних властивостей району ми отримали відносно однорідний 

результат, хоча добре прослідковуються нерівності поверхні: нижчі показники 

пов’язані з Свалявським басейном та долиною річки Латориця і її приток. Ви

сокі показники займають великі площі, разом з тим показують, що туристичні 

ресурси району дещо приховані серед природних властивостей. На відміну від 

цього, при оцінці суспільних властивостей спостерігаються значні розбіжності. 

Близько 60% території району мала надзвичайно низькі показники щодо сус-
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цільних ресурсів (10 і менше балів), тому що рукотворних пам’яток 

визначних місць тут дуже мало. Низькі показники спостерігаються в першу 

чергу на територіях з розчленованим рельєфом. При оцінці суспільних ресурсів 

Свалявського району високі показники були сконцентровані на ділянці поблизу 

смт. Поляна та с. Солочин. Все це яскраво доказує надзвичайно важливу роль 

вищеназваних населених пунктів у лікувальному туризмі як району, так і всієї 

Закарпатської області.

Рис. 1. Підсумкова туристична оцінка природних та суспільних 
ресурсів Свалявського району (редакція: Бергхауер О.)

Центральний туристичний регіон, який визначився після сумування оцінок 

природних та суспільних ресурсів, якраз і вималюється біля двох згаданих по

селень району. При цьому цікавим є факт, що у Свалявському районі високі по

казники зосереджені не в районному центрі, що є характерним у випадку інших 

районів Закарпаття. Другим, менш значним регіоном являється територія по
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близу с. Березники, але більша її частина має тільки середні та низькі бали. Ін

тенсивна територіальна концентрація доказується й тим, що позитивний еко

номічний вплив (перш за все лікувального) туризму спостерігається лише в 

окремих населених пунктах району. Знаючи властивості досліджуваної тери

торії, збільшення різноманітності туристичних продуктів в майбутньому можна 

досягти за допомогою привернення уваги до екскурсійного, мисливського та 

інших альтернативних видів туризму.

У процесі дослідження стало очевидним, що застосування нового методу 

до первинного підходу (тобто використання геоінформатичної програми 

ArcGis) значно прискорило процес оцінки ландшафту і дало можливість для 

збільшення площі оцінюваних територій: за його допомогою може здійснюва

тися оцінка цілих областей. Дякуючи геоінформаційній основі, оновлення ста

рих та внесення нових даних і критеріїв оцінювання проводиться відносно про

сто. Завдяки цій гнучкості процесу можливе створення нових, територіально- 

специфічних методів дослідження у майбутньому.
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Екотуризм у більшості країн розглядається як невід’ємна складова частина 
комплексного соціально-економічного розвитку держави. При певному 
нагромадженні числа відпочиваючих з’являється потреба в задоволенні їх
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