
~ 24 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817 
 

 

тельно, вместо территориальной концентрации туристических объектов в центральных частях города целесообразна их территори-
альная дисперсия, то есть рассредоточение по всей территории города. Логистическая идентификация ресурсной базы туризма горо-
дов означает определение логистического потенциала отдельных туристических объектов, то есть максимально возможного тури-
стопотока, который не повредит устойчивому развитию туризма и состоянию туристических ресурсов. Геологистическое планирова-
ние туристических потоков и их потребностей означает прогнозирование величины и структуры турпотоков и их потребностей, 
которые можно разделить на потребности первой и второй степени. Геологистическое проектирование туристической инфраструк-
туры заключается в разработке сети ее объектов с целью удовлетворения предварительно определенных потребностей туристов 
первой и второй степени. Геологистическое проектирование цепочек поставок для обеспечения функционирования объектов туристи-
ческой инфраструктуры охватывает разработку территориальных транспортно-логистических схем их снабжения с учетом особен-
ностей транспортно-дорожной сети городов и размещения самих объектов. 

Вторая концепция предусматривает интегрированный подход к переработке общего количества городских отходов, включая 
туристические, с учетом их сбора и вывоза из города, а также переработки на специальных предприятиях. Рассмотрен опыт украи-
нских городов Львова и Киева в этом контексте. При этом Киев более эффективно осуществляет переработку городских отходов, 
включая туристические, а Львов столкнулся с проблемой вывоза и переработки городских отходов, вместе с туристическими, над 
решением которой город сейчас работает. 

Ключевые слова: городской туризм, комплексная стратегия, устойчивое развитие, территориальные и логистические подходы, 
туристическая децентрализация, обратная логистика. 
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ОСНОВНІ РОДОВИЩА КОРИСНИХ КОПАЛИН У ТАБЛИЦІ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА:  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР 
 
Підтверджено високий рівень забезпечення території України мінерально-сировинними ресурсами в розрізі еконо-

міко-географічних районів. Періодична система хімічних елементів (таблиця Д. І. Менделєєва) посилена даними щодо 
розподілу мінерально-сировинних ресурсів та корисних копалин у розрізі економіко-географічних районів України. Ви-
світлена проблематика підтвердила високу щільність міжпредметних зв'язків (географія, геологія, хімія, геохімія, 
економіка, регіоналістика, районування). Викладений матеріал може виступати певним важелем розробки стратегій 
суспільно-економічного розвитку регіонів. Наведені дані можуть бути упроваджені в новітні програми реформованої 
освіти України. 

Ключові слова: мінерально-ресурсна база України, корисні копалини, родовища, система хімічних елементів, таб-
лиця Д. І. Менделєєва. 

 
Постановка проблеми. Розподіл хімічних елемен-

тів і родовищ корисних копалин на Землі неоднорідний. 
Цю неоднорідність віддзеркалює такий ланцюг рівнів 
забезпеченості мінерально-сировинними ресурсами 
країн та територій: дуже низький → низький → середній 
→ високий → дуже високий.  

Крайні ланки цього ланцюга можуть бути представ-
лені, наприклад, Республікою Корея (дуже низький рі-
вень забезпечення корисними копалинами) та Півден-
ноафриканською Республікою (дуже високий рівень 
забезпечення корисними копалинами). Україна в цій 
шерензі за різними оцінками займає другий (низький) 
або третій (середній) щабель. Дана публікація виступає 
об'єктивним підґрунтям таких оцінок і має на меті про-
демонструвати певну сировинну, енергетичну незалеж-
ність країни щодо забезпечення найважливішими кори-
сними копалинами (це демонструє "мінерально-
сировинне" наповнення таблиці Д. І. Менделєєва).  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Міне-
рально-сировинним ресурсом України, родовищам її 
корисних копалин присвячений значний масив публіка-
цій вітчизняних та зарубіжних фахівців – геологів, гео-
графів, природознавців. З іншого боку, геніальний ви-
нахід Д. І. Менделєєва, його періодична таблиця хімічних 
елементів відома в усьому світі. Наповнення каркасу та 
сутності цієї таблиці прикладами конкретних родовищ 
корисних копалин України було відзеркалено у [2–4], а 
характеристику родовищ корисних копалин України по-
дано в ряді фундаментальних джерел [3; 5–6; 9–10]. 

Запропонований матеріал – це спроба економіко-
географічного та ресурсно-геологічного посилення таб-
лиці Д. І. Менделєєва, демонстрація міжпредметних 
зв'язків при вивченні географії України та її мінерально-
сировинної самодостатності. 

Мета статті – адаптувати періодичну таблицю хімі-
чних елементів Д. І. Менделєєва для систематизації 
уявлень про поширення родовищ корисних копалин на 
території України, використовуючи сучасні схеми еко-
номіко-географічного районування і демонстрації си-
ровинної незалежності найбільшої за площею євро-
пейської країни. 

Виклад основного матеріалу. Інформація, якою 
наповнювалася таблиця, включала дві схеми економі-
чного (економіко-географічного) районування України 
та відомості про розміщення родовищ корисних копа-
лин або консолідацію тих чи інших хімічних елементів 
на території України.  

Аналіз схем економіко-географічного районування 
України [1; 5–7; 9-10] показав певну варіативність у нау-
ково-практичних підходах та результатах цієї процеду-
ри. Основна ідея економічного районування, його прак-
тичне значення полягала в оптимізації структури госпо-
дарського комплексу та всіх його компонентів із ураху-
ванням особливостей конкретної території, яка є визна-
чальною у формуванні та розвитку процесів спеціаліза-
ції, комплексності, збалансованості та пропорційності. 
Історично, економічне районування в Україні ґрунтува-
лося на інтересах тих політико-економічних формацій 
(Російська імперія, Радянський Союз), які впливали на 
розвиток даної території.  

Із розроблених раніше класифікацій для подальшо-
го використання за основу було вибрано такі. 

Традиційна (радянська) схема економіко-
географічного районування СРСР (1963, уточнена у 
1966), за якою на території Української РСР було виді-
лено три великих економічних райони:  

– Донецько-Придніпровський (Вінницька, Волинська, 
Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київсь-
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ка, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернігівська та Чернівецька області);  

– Південно-Західний (Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, 
Сумська та Харківська області); 

– Південний (АР Крим, Миколаївська, Одеська та 
Херсонська області) [1]. 

Схема районування, запропонована М. Д. Пістуном 
(1995), що включала дев'ять районів [7]: 

1) Столичний або Київський (Київська, Чернігівська, 
Житомирська обл.); 

2) Центральний (Кіровоградська, Черкаська обл.); 
3) Придніпровський (Запорізька, Дніпропетровська обл.); 
4) Донецький (Донецька, Луганська обл.); 
5) Подільський (Вінницька, Хмельницька, Тернопіль-

ська обл.);  
6) Північно-Східний (Харківська, Полтавська, Сумсь-

ка обл.);  
7) Карпатський (Львівська, Івано-Франківська, Зака-

рпатська, Чернівецька обл.);  
8) Північно-Західний (Волинська, Рівненська обл.);  
9) Причорноморський (АР Крим, Одеська, Миколаїв-

ська, Херсонська обл.). 
Системне уявлення про забезпечення України мі-

нерально-сировинними ресурсами як у цілому, так і 
по регіонах (Донбас, Крим тощо) або економічних 
районах (в окремих випадках – по областях) дає таб-
лиця "Родовища корисних копалин України в розрізі 

економічних районів у періодичній системі хімічних 
елементів (таблиці Д. І. Менделєєва)" (рис. 1). 

Варто звернути увагу на умовні позначення, яким 
відповідають економічні райони України, та на варіанти 
економіко-географічного районування.  

Хімічні елементи безпосередньо у вільному стані 
трапляються дуже рідко, частіше вони входять до скла-
ду різних сполук, тому ми і розглядаємо їх як складові 
частини найпоширеніших на території України мінера-
лів, наприклад: мідь (Cu) входить до складу халькозину 
(Cu2S), тетраедриту (Cu12Sb4S13), халькопіриту 
(CuFeS2); свинець (Pb) входить до складу галеніту 
(PbS), буланжериту (5PbS*2Sb2S3), церусину (PbCO3); 
кремній (Si) входить до складу кварцу (SiO2), опалу 
(SiO2*nH2O), халцедону (SiO2), ставроліту 
(Fe[OH]2*2Al2SiO5) та 20-ти інших. І так кожний елемент. 
Різні горючі вуглеводні типу (CH3 і CH4) у суміші входять 
до складу нафти. Інертні елементи є складовою части-
ною горючого газу.  

За основу розміщення хімічних елементів на тери-
торії України взято два варіанти економіко-географіч-
ного районування (табл. 1).  

Умовними знаками позначені такі економічні райони 
України:  

/ – Південно-Західний ; 3 – Донецько-Придніпровсь-
кий; 4 –  Південний. 

Цифрами позначені економіко-географічні райони 
України згідно класифікації М. Д. Пістуна (1995). 

 
Таблиця  1 .  Співвідношення схем економіко-географічного районування України,  

використаних у таблиці Д. І. Менделєєва 

Адміністративні одиниці 

Класифікації, рік 
Економіко-географічне районування 

СРСР, 1963  Пістун М. Д., 1995 
3 9 

АР Крим 4Південний 9. Причорноморський 
Вінницька / Південно-Західний 5. Подільський 
Волинська / Південно-Західний 8. Північно-Західний 
Дніпропетровська 3Донецько-Придніпровський 3. Придніпровський 
Донецька 3Донецько-Придніпровський 4. Донецький 
Житомирська / Південно-Західний 1. Столичний 
Закарпатська / Південно-Західний 7. Карпатський 
Запорізька 3Донецько-Придніпровський 3. Придніпровський 
Ів.-Франківська / Південно-Західний 7. Карпатський 
Київська / Південно-Західний 1. Столичний 
Кіровоградська 3Донецько-Придніпровський 2. Центральний 
Луганська 3Донецько-Придніпровський 4. Донецький 
Львівська / Південно-Західний 7. Карпатський 
Миколаївська 4Південний 9. Причорноморський 
Одеська 4Південний 9. Причорноморський 
Полтавська 3Донецько-Придніпровський 6. Північно-Східний 
Рівненська / Південно-Західний 8. Північно-Західний 
Сумська 3Донецько-Придніпровський 6. Північно-Східний 
Тернопільська / Південно-Західний 5. Подільський 
Харківська 3Донецько-Придніпровський 6. Північно-Східний 
Херсонська 4Південний 9. Причорноморський 
Хмельницька / Південно-Західний 5. Подільський 
Черкаська / Південно-Західний 2. Центральний 
Чернівецька / Південно-Західний 7. Карпатський 
Чернігівська / Південно-Західний 1. Столичний 

 
У таблиці Д. І. Менделєєва позначені місця й території, де трапляються відповідні тим чи іншим хімічним еле-

ментам мінерали та корисні копалини. 
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Рис. 1. Родовища корисних копалин України в розрізі економічних районів  
в періодичній системі хімічних елементів (таблиці Д.І. Менделєєва) 
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Корисні  копалини на територі ї  України. 
Алюміній – у складі корунду, алуніту, ставроліту, пі-

рофіліту, авгіту, епідоту, спесартину, альмандину, піра-
льспіту. Родовища: Придніпров'я (Високопільське, Смі-
лянське, Кременчуцьке, Кривий Ріг), Донбас (Часів'яр-
ське), Крим (Карадаг),  Волинь (Овруцьке), Побужжя. 

Барій – у складі бариту. Родовища: Закарпаття (Бе-
ганське), Донбас (Нагольний Кряж), Житомирська обл. 
(Головинське, Турчинське), Придністров'я. 

Вуглець – у вільному стані входить до складу графі-
ту, кальциту, магнезиту, доломіту, сидериту, смітсоніту, 
арагоніту, церусину, малахіту. Родовища: Придніпров'я 
(Завальське, Петрівське, Правдинське, Кривий Ріг), 
Донбас (Микитівське, Нагольний Кряж, Слов'янське), 
Крим (Байдарацьке, Керченський п-ів), Закарпаття 
(Требушанське, Бужанське, Берегівське). 

Залізо – у складі піротину, халькопіриту, піриту, мар-
казиту, арсенопіриту, гематиту, магнетиту, хроміту, іль-
меніту, гетиту, лімоніту, сидериту, вівіаніту, ставроліту, 
олівіну, авгіту, егерину, мусковіту, біотиту, вермикуліту, 
епідоту, хлориту. Родовища: Крим (Керченський п-ів), 
Донбас (Нагольний Кряж, Микитівське), Придніпров'я 
(Кривий Ріг, Капітонівське, Липовеньківське, Самоткан-
ське, Волинське, Середньодніпровське, Кременчуцьке). 

Золото – родовища: Дніпропетровська обл. (Ніко-
польський р-н, Чортомлинська геологічна структура), 
Закарпаття (Мужіїве).  

Калій – у складі алуніту, мусковіту, біотиту, лепідолі-
ту, сильвіну, нефеліну, польових шпатів. Родовища: 
Донбас (Часів'ярське) Придніпров'я (Високопільське, 
Смілянське), Західне Приазов'я, Закарпаття (Берегівсь-
ке), Прикарпаття (Калуське, Стебницьке). 

Кальцій – у складі кальциту, доломіту, арагоніту, ан-
гідриту, апатиту, епідоту, діопсиду, авгіту, флюориту, 
шабазиту, титаніту. Родовища: Крим (Байдарацьке), 
Донбас (Слов'янське), Закарпаття (Діловецьке, Бужен-
ське), Волинь, Прикарпаття, Побужжя, Чернігівська, 
Івано-Франківська, Хмельницька області, Придністров'я.  

Кремній – у складі кварцу, опалу, халцедону, ставро-
літу, олівіну, піральспіту, альмандину, спесартину, епідо-
ту, діопсиду, авгіту, егірину, тальку, пірофіліту, хлориту, 
мусковіту, біотиту, лепідоліту, верминуліту, топазу, тита-
ніту, циркону, шабазиту, нефеліну, у польових шпатах. 
Родовища: Донбас (Нагольний Кряж), Волинь (Овруць-
ке), Крим (Карадаг), Побужжя, Приазов'я, Закарпаття, 
Придніпров'я (Кременчук, Кривий Ріг, Самотканське). 

Літій – у складі лепідоліту. Родовища: Придніпров'я. 
Магній – у складі магнезиту, доломіту, олівіну, піра-

льспіту, діопсиду, авгіту, тальку, хлориту, біотиту, верми-
куліту. Родовища: Середнє Придніпров'я (Кривий Ріг, Пра-
вдинське), Приазов'я, Карпати, Волинь, Побужжя, Крим. 

Марганець – у складі піролюзиту, манганіту. Родови-
ща: Придніпров'я (Нікопольське, Інгулецьке), Карпати. 

Миш'як – у складі реальгару, аурипігменту. Родови-
ща: Донбас (Микитівське), Крим (Керченський п-ів), За-
карпаття (Кваси). 

Мідь – у складі малахіту, азуриту. Оцінених родовищ 
немає, є лише рудопрояви: Донбас (Нагольний Кряж, 
Микитівське), Приазов'я (Малоянісонське), Закарпаття, 
Волинь, Поділля, Придніпров'я.  

Молібден – у Донбасі, Придніпров'ї. 
Натрій – у складі мірабіліту, егірину, нефеліну, галі-

ту, польових шпатів. Родовища: Волинь, Приазов'я, 
Криворіжжя, Середнє Придніпров'я, Прикарпаття (Ка-
луш-Стебницьке родовище). 

Нікель – у складі нікеліну, мілериту, пентландиту. 
Родовища: Середнє Придніпров'я, Побужжя (Деренюх-
ське, Липовеньківське). 

Олово – у складі каситериту. Родовища у Придніпров'ї. 
Платина. Родовища: Дніпропетровська обл. (Ніко-

польський р-н, Чортомлинська геологічна структура). 
Ртуть – у складі кіноварі. Родовища: Донбас (Ми-

китівське), Закарпаття і Крим. 
Свинець – у складі галеніту, буланжериту, церуситу. 

Родовища: Донбас (Нагольний Кряж), Прикарпаття 
(район Трускавця), Закарпаття (Березівське, Вишківсь-
ке, Берегівське). 

Сірка – у вільному стані входить до складу халькози-
ну, галеніту, сфалериту, піротину, халькопіриту, кіноварі, 
антимоніту, реальгару, аурипігменту, молібдену, піриту, 
маркозиту, арсенопіриту, буланжериту, тетраедриту, 
бариту, целестину, ангідриту, гіпсу, мірабіліту, алуніту. 
Родовища: Придніпров'я (Високопільське, Смілянське), 
Донбас (Микитівське, Нагольний Кряж), Крим (Керченсь-
кий п-ів), Придністров'я (Рудальське, Язівське, Любинсь-
ке, Гуменецьке), Прикарпаття (Калуське, Стебницьке). 

Срібло – родовища: Донецька обл. (Нагольний 
кряж), Закарпаття (Квасівське). 

Стронцій. Родовища: Прикарпаття, Поділля. 
Сурма – у складі антимоніту, тетраедриту, буланже-

риту. Родовища: Донбас (Микитівське, Нагольний 
Кряж), Закарпаття. 

Титан – у складі рутилу, авгіту, титаніту, ільменіту. 
Родовища: Житомирська обл. (Іршанське), Закарпаття, 
Карпати, Побужжя, Крим, Приазов'я, Центральне Придні-
пров'я (Самотканське, Волинське, Середньодніпровське). 

Цинк – у складі цинкової обманки. Родовища: Дон-
бас (Нагольний Кряж), Прикарпаття (район Трускавця), 
Закарпаття (Берегівське, Вишківське, Березівське). 

Хром – у складі хроміту, целестину. Родовища: Се-
реднє Придніпров'я (Капітонівське, Липовеньківське), 
Волинь, Приазов'я, Кривий Ріг. 

Фтор – у складі мусковіту, біотиту, лепідоліту, то-
пазу, флюориту. Родовища: Вінницька обл. (Могилів-
Подільський р-н), Західне Приазов'я, Волинь, Придні-
пров'я, Івано-Франківська і Чернігівська області, Пів-
день Донбасу. 

Фосфор – у складі апатиту, вівіаніту. Родовища: 
Донбас (Осиківське), Придніпров'я (Новополтавське), 
Чернігівська та Хмельницька області, Крим (Керченсь-
кий п-ів).  

Хлор – у складі галіту, сильвіну. Родовища: Донбас 
(Слов'янське, Артемівське), Прикарпаття (Калуське, 
Стебницьке), Закарпаття. 

Цирконій – у складі циркону. Родовища: Придніпро-
в'я (Самотканське, Розсипне), Приазов'я. 

Леткі водневі сполуки. Родовища: Полтавська обл. 
(Глинсько-Розбишівське), Сумська обл. (Качанівське, 
Рибальське), Чернігівська обл. (Гнідинцівське, Леляків-
ське), Івано-Франківська обл. (Долинське), Львівська 
обл. (Трускавецьке, Бориславське). 

Інертні гази. Родовища: Крим (Глебівське, Джан-
кой), Харківська обл. (Шебелинка), Полтавська обл. 
(Гоголівське, Солохівське), Дніпропетровська обл. (Бе-
решенине), Львівська обл. (Рудківське, Ходновицьке). 

Крім розглянутих корисних копалин, до природно-
ресурсного потенціалу слід віднести водні, кліматичні, 
земельні ресурси, рослинний і тваринний світ. 

Висновки та пропозиції: 
• підтверджено високий рівень забезпечення тери-

торії України мінерально-сировинними ресурсами в 
розрізі економіко-географічних районів; 



~ 28 ~ В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817 
 

 

• періодична система хімічних елементів (таблиця 
Д. І. Менеделєєва) посилена даними щодо розподілу 
мінерально-сировинних ресурсів та корисних копалин у 
розрізі економіко-географічних районів України; 

• висвітлена проблематика підтвердила високу 
щільність міжпредметних зв'язків (географія, геологія, 
хімія, геохімія, економіка, регіоналістика, районування); 

• викладений матеріал може виступати певним 
важелем розробки стратегій суспільно-економічного 
розвитку регіонів; 

• наведені дані можуть бути впроваджені в новіт-
ні програми реформованої середньої та вищої освіти 
України. 
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ОСНОВНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

В ТАБЛИЦЕ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА: НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
Подтвержден высокий уровень обеспечения территории Украины минерально-сырьевыми ресурсами в разрезе экономико-

географических районов. Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) усиленная данным о распределении 
минерально-сырьевых ресурсов и полезных ископаемых в разрезе экономико-географических районов Украины. Проблематика под-
твердила высокую плотность межпредметных связей (география, геология, химия, геохимия, экономика, регионалистика, райониро-
вание). Изложенный материал может выступать определенным рычагом разработки стратегий социально-экономического развития 
регионов, приведенные данные могут быть внедрены в новейшие программы реформирования образования Украины. 

Ключевые слова: минерально-ресурсная база Украины, полезные ископаемые, месторождения, система химических элементов, 
таблица Д. И. Менделеева. 
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SIGNIFICANT DEPOSITS OF MINERALS IN THE TABLE D. I. MENDELEEV:  

NATIONAL DIMENSION 
The distribution of chemical elements and deposits of minerals is heterogeneous on the Earth. This heterogeneity reflects the following chain 

of levels of mineral resource supply of countries and territories: very low → low → average → high → very high. 
Extreme links of this chain can be represented, for example, in the Republic of Korea (very low level of mineral supply) and the South African 

Republic (very high level of mineral supply). Ukraine, according to various estimates, occupies the second (low) or third (middle) level in this rank. 
This publication serves as an objective basis for such assessments and aims as to demonstrate a certain raw material and energy independence of 
the quarry with respect to the provision of the most important minerals (this is demonstrated by the "mineral-raw" filling of the table by  
D. I. Mendeleev). 

The systemic representation of Ukraine's provision of mineral resources in general and regions (Donbas, Crimea, etc.) or economic regions (in 
some cases, in oblasts) provides a table "Deposits of minerals in Ukraine in the context of economic regions in the periodic system of chemical 
elements (tables by D. I. Mendeleev)". 

The high level of provision of Ukraine's territory with mineral resources in the context of economic-geographical regions has been confirmed. The 
periodic system of chemical elements (table by D. I. Mendeleev) is strengthened by data on the distribution of mineral raw materials and minerals in the 
context of economic-geographical regions of Ukraine. The highlighted problem has confirmed the high density of interdisciplinary connections 
(geography, geology, geochemistry, economics, regionalistics, zoning). The presented material reveals a decent level for developing strategies for 
socio-economic development of the regions, the given data can be implemented in the latest programs of reformed education of Ukraine. 

Keywords: mineral resource base of Ukraine, minerals, deposits, system of chemical elements, D. I. Mendeleev table. 
 
 

 


