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     Балюк, С.А. Просторові особливості ґрунтового покриву як основа сталого управління ґрунтами / С. А. Балюк, А. В. Кучер // Український географічний журнал. – 2019. – № 3. – С. 3-14.
Мета цієї публікації – представити результати дослідження щодо просторових особливостей ґрунтового покриву як основи сталого управління ґрунтами в Україні. Новизна дослідження полягає в тому, що набули подальшого розвитку положення щодо сталого управління ґрунтами, зокрема в частині пропозицій застосовувати просторово-диференційований та адаптивний підходи; здійснено одну з перших спроб обґрунтувати систему сталого управління ґрунтовим органічним вуглецем з позицій міждисциплінарного підходу. Практична цінність здобутих результатів полягає в тому, що їх застосування має сприяти підвищенню ефективності й результативності сталого управління ґрунтами, передусім на національному рівні, та досягненню нейтрального рівня деградації за вмістом органічного вуглецю в ґрунті.
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     Бордун, О. Локальна туристична система міста Львів: переваги та проблеми сталого розвитку / О. Бордун // Український географічний журнал. – 2019. – № 3. – С. 53-59.
Метою статті є обґрунтування системи індикаторів сталого (збалансованого) розвитку Львівської локальної туристичної системи (ЛЛТС) як центрального інструменту для удосконалення планування та управління туристичною індустрією у місті. Методи дослідження поєднують опитування та аналіз, проведені у лютому 2019 року автором статті для доповнення офіційної статистики Львівської міської ради за 2018 рік. Визначено ключові показники збалансованості ЛЛТС, а саме: туристична привабливість міста (наявність культурних, історичних і релігійних об’єктів, культурні заходи та розваги, гостинність місцевого населення, загальна атмосфера та краса міста) та задоволеність туристів (оцінка якості таких туристичних послуг як проживання, харчування, туристична інформація, транспорт, доступність та ціни на товари, стан доріг, питання безпеки тощо). Серед основних індикаторів недоліків і загроз ЛЛТС – неконтрольовані будівельні роботи в історичній частині міста, обмеженість простору для туристів, збільшення використання ресурсів, перевантаженість інфраструктури та проблеми з утилізацією відходів. Уперше проаналізовано основні показники та індикатори сталого (збалансованого) розвитку туризму в місті Львів: економічні, екологічні та соціальні. Для забезпечення довгострокового планування та ефективного управління туристичними активами міста важливо впроваджувати моніторингові програми, спрямовані на виявлення проблемних питань і визначення потреб у розвиткові місцевого туризму з використанням системи викладення індикаторів і показників.
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     Regional differences in the spatial distribution and environmental consequences of pv farms in Southern Romania = Регіональні відмінності у просторовому розподілі та екологічні наслідки сонячних електростанцій в Південній Румунії / І. Григореску, О. Вренчану, М. Думітрашку et al. // Український географічний журнал. – 2019. – № 3. – С. 60-69.

   Поряд з енергією вітру, сонячна енергій є одним із основних технологічних варіантів для переходу до відновлюваних джерел енергії. Румунія також припускає, що зростаюча частка сонячної енергії є одним із головних інструментів, які слід розглядати в рамках цілей ЄС щодо енергоефективності. Румунія має значні ресурси сонячної енергії, які доцільно використовувати на низовинах і на низьких пагорбах у південній та південно-східній частинах країни, головним чином враховуючи високі значення параметрів тривалості сонячного сяйва. Однак, окрім чистої та стійкої енергії, яку постачають геліоустановки, вони також чинять і деякий несприятливий екологічний вплив (наприклад, стосовно деградації земель, ерозії ґрунтів, втрати біорізноманіття). У цій статті автори зробили спробу визначити та проаналізувати основні регіональні відмінності та екологічні наслідки встановлення та використання геліоустановок у Південній Румунії на основі декількох показників: частка / поверхня геліоустановок на рівні округу; частка їх для кожної категорії землекористування / покриття; відстань до лісів, вод, природоохоронних територій (SCI, SPA), основних типів ґрунтів. Отримані статистичні дані дали змогу авторам визначити існуючі та потенційні впливи геліоустановок на навколишнє середовище, зокрема на конкретні природні та техногенні його компоненти (наприклад, землекористування / покрив, ґрунти, водойми, ліси, селища, дороги).
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     Дронова, О.Л. Славутич: формування потенціалу стійкості міста в умовах сучасних викликів та загроз / О. Л. Дронова, О. Ю. Кононенко // Український географічний журнал. – 2019. – № 3. – С. 22-36.

   Мета публікації – представити результати дослідження процесів формування стійкості і адаптаційних механізмів розвитку міста Славутич, наймолодшого міста-супутника АЕС в Україні. Стійкість (англ. Resilience) полягає у здатності будь-якої системи повертатися до свого функціонального стану після неочікуваних впливів. У цьому контексті, стійкість міст (англ. Urban Resilience) передбачає здатність всіх складових міської системи зберігати чи швидко відновлювати власні функції в умовах їх порушень після непередбачуваних подій, а також можливості адаптуватися до змін. У результаті дослідження для Славутича систематизовано загрози та виклики соціально-економічного розвитку міста, а також відповіді на них з боку системи міського управління. Результати опитування мешканців міста забезпечили можливість узагальнити перцепційний вимір викликів і визначити перспективи формування потенціалу стійкості міста. Виявлено, що головні групи викликів включають: закриття Чорнобильської атомної електростанції і скорочення фінансування заходів на подолання наслідків аварії; низький рівень диверсифікації економіки та нестачу робочих місць для висококваліфікованих фахівців; тенденції старіння населення і зміну соціального складу населення, пов’язану з відтоком молоді і висококваліфікованих кадрів; територіальну відірваність міста від області; зношеність міської інфраструктури і житлово-комунального господарства; повільне впровадження ринкових механізмів. До відповідей на такі виклики віднесено заходи, пов’язані з ефективними практиками управління містом, стимулюванням інноваційної діяльності у сфері ядерної та альтернативної енергетики, енергозбереження, інформаційних технологій, культурно-мистецькими подіями, що свідчить про те, що система управління і планування міського розвитку активно формує адаптаційні механізми потенціалу стійкості Славутича, однак цей процес не завершений. Підхід до аналізу загроз і перспектив формування потенціалу стійкості молодого монофункціонального міста з унікальним походженням є новаторським, особливо зважаючи на те, що дуже обмежену кількість вітчизняних досліджень присвячено систематичному розгляду розвитку міст у плані концепції стійкості.
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     Мартазинова, В.Ф. Неустойчивость суточной температуры воздуха летнего сезона с начала ХХІ века по данным наблюдений на метеостанции Киев / В. Ф. Мартазинова // Український географічний журнал. – 2019. – № 3. – С. 15-21.
Зміни глобального клімату призвели до того, що середня температура повітря літнього сезону 2001-2018рр. на території України перевищила на 1,5°C ± 0,1° середні значення 1961-2000 рр. У роботі наведені результати дослідження змінюваності добової температури повітря літніх місяців, що доповнюють традиційні кліматологічні підходи до оцінки сучасного регіонального клімату. Стійкість температурного режиму розглядається за даними спостережень метеостанції Київ. У більшості випадків на ст. Київ відзначаються різкі зміни температури повітря, що відбуваються на більшій частині території України. Ці зміни формуються меридіональними процесами великомасштабної атмосферної циркуляції. Нестійкість температурного режиму 2001-2018 рр., визначена як зміна температури від доби до доби з амплітудою понад 6°С, супроводжувалася складними метеорологічними умовами впродовж кожного літнього місяця. В результаті цього частота різкої зміни температури повітря від ± 6°С за одну добу зросла в два-три рази в червні та серпні. Найімовірніший хід добової температури повітря літнього місяця з початку ХХІ століття розраховано за допомогою критерію аналогічності часових рядів. Сучасні особливості середньодобової температури повітря характеризуються зниженням температури повітря в першій декаді червня, в середині липня і в третій декаді серпня на 3-4°С нижче норми, тоді як в інші дні температура була вищою від норми на 3-4°С, а в окремі дні - на 5-6°С.
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     Мельник, А.В. Сучасні аспекти дослідження природно-заповідного фонду Закарпатської області як ядра для розвитку екологічного туризму / А. В. Мельник, Н. В. Чир // Український географічний журнал. – 2019. – № 3. – С. 43-52.
  Мета публікації - дослідження структури та сучасного стану природно-заповідного фонду (ПЗФ) області як ядра для розвитку екологічного туризму. Закарпатська область характеризується наявністю високого природно-рекреаційного та туристично-курортного потенціалу. В аспекті розвитку природно-заповідної справи в Україні Закарпатська область посідає одне з провідних місць. Станом на 2018 рік в області сформовано мережу в кількості 468 об’єктів і територій природно-заповідного фонду (ПЗФ) загальною площею 204,2 тис. га (14,5 % від площі області). Здійснено оцінювання репрезентативності природно-заповідної мережі Закарпатської області, визначено її якість за індексом інсуляризованості шляхом проведення розрахунків середнього його показника по області. Проаналізовано динаміку природозаповідання в Закарпатській області, охарактеризовано потенціал ПЗФ території для розвитку екологічного туризму. Зокрема, для порівняння проаналізовано частку та співвідношення функціональних зон у національних природних парках Європи та України (на прикладі НПП Закарпатської області).


