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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність дослідження. Як і раніше, прикладні географічні науки орієн-

туються на підтримку сталого розвитку, особливо у сфері геопросторового плану-
вання. Тепер сталий розвиток інтерпретують на підставі уявлень про екосистемні 
послуги та екосистемний менеджмент, які покладено в основу міжнародної та 
вітчизняної стратегії природокористування. Особливу увагу суспільства привертає 
невизначеність майбутнього екосистемних послуг, зумовлена зміною клімату. А 
для країн із перехідною економікою, до яких належить Україна, ця невизначеність 
посилюється реформуванням суспільних відносин у сфері природокористування, 
особливо у сільському й лісовому господарствах.  

Уже проведені численні глобальні й регіональні, дисциплінарні й міждисци-
плінарні дослідження, спрямовані на інвентаризацію й оцінку теперішніх і май-
бутніх екосистемних послуг, які тепер опираються на моделі, реалізовані за 
допомогою інформаційних технологій (ІТ). У таких дослідженнях використовують 
різні геопросторові конфігурації, – екосистемні послуги інвентаризують за адміні-
стративними й політичними територіальними одиницями, водозборами, класами 
наземного покриву, екорегіонами тощо, – і це породжує проблеми сумісності ре-
зультатів та їхньої інтеграції у плани територіального розвитку. Тому постає пи-
тання вироблення єдиної концепції геопросторової організації екологічних 
комплексів для інтегрованого менеджменту екосистемних послуг. Відповідь на це 
питання лежить у компетенції геоекології (ландшафтної екології) як міждисциплі-
нарної науки, сформованої на стику географії й екології. Попри певний прогрес в 
адаптації ландшафтної концепції до потреб менеджменту екосистемних послуг, 
все ще не сформовані та обґрунтовані теоретичні засади й методичні прийоми 
інтеграції різноманітної дисциплінарної (фізичної, біотичної та суспільної) 
геопросторової інформації на підставі голістичної ідеї ландшафту, сучасних ІТ-
методів та практичних потреб суспільства.  

Зв’язок з науковими темами та грантами. Значна частина цього дослід-
ження виконана у рамках науково-дослідної тематики кафедри фізичної географії 
ЛНУ ім. І. Франка: «Формування інформаційного середовища сталого розвитку 
Карпатського регіону України» (номер держреєстрації 0107U002036); 
«Ландшафтні передумови сталого розвитку Українських Карпат та Волино-
Поділля» (0109U004318); «Екологічна, демокультурна, соціально-економічна та 
геополітична безпека регіону: географічні проблеми на матеріалах карпатських 
областей України» (0110U001359); «Просторово-часова організація ландшафтів 
Волино-Поділля, Українських Карпат і Кримських гір» (0115U003692); 
«Еволюція, структура, динаміка та оптимізація геокомплексів Українських Карпат 
і Західноукраїнського краю» (0118U000594).  

Крім того, у дисертації використані матеріали науково-прикладних проектів, 
підтриманих закордонними грантами: «Трансформаційні процеси в регіоні 
Дністра», Міністерство освіти і науки ФРН, ЮНЕСКО, 1999-2005 [46, 47, 51]1; 
«Підготовчий проект до Програми сталого розвитку басейну р. Тиса», ПРООН, 

                                           
1 Тут і далі у квадратних дужках зроблені посилання на публікації дисертанта, наведені у 
розділі «Список опублікованих праць…» 
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2001-2002 [10]; «Інформація про природні ресурси для менеджменту національних 
парків польсько-українського пограниччя», Шведський Інститут, 2005-2008 [55]; 
«Розвиток Карпатської екологічної мережі», Міністерство довкілля Нідерландів, 
2007-2008 [18]; «Реалізація транскордонної екологічної поєднаності Українських 
Карпат», Міністерство довкілля Нідерландів, 2008-2010 [4, 40]; «Інвентаризація 
лук Українських Карпат», Міністерство довкілля Нідерландів, 2008-2010 [2]; 
«Впровадження стандартів і методів ЕС класифікації оселищ в Україні», 
Міністерство довкілля Нідерландів, 2009-2011 [3, 5, 6]; «Інтегрований менеджмент 
водних ресурсів Західного Бугу», Міністерство освіти і науки ФРН, 2010-2013 [20, 
38]; «Менеджмент транскордонних річок», Фонд Фольксвагена, ФРН, 2016-2019 
[42]. 

Метою цього дослідження є обґрунтування трансдисциплінарної геоекології 
як голістичної науки, яка вивчає геопросторові аспекти екологічних процесів і 
забезпечує підтримку менеджменту екосистемних послуг у взаємодії зі 
стейкголдерами (заінтересованими сторонами у суспільстві). Ця наука використо-
вує методи різних географічних і екологічних дисциплін, які інтегрує на підставі 
концепції геоекологічного комплексу (ландшафту) як поєднання комплементар-
них геоекосистем (ГЕС) і реалізує за допомогою технологій геоматики. Для 
досягнення такої мети необхідно вирішити кілька комплексних завдань: 
1. Усебічно проаналізувати наукове, технологічне й суспільне середовища форму-

вання трансдисциплінарної геоекології;  
2. На підставі проведеного аналізу визначити загальний зміст трансдисциплінарної 

геоекології – її об’єкти, предмети, методи, наукові та практичні завдання, 
дисциплінарну організацію, а також способи взаємодії зі стейкголдерами; 

3. Обґрунтувати та класифікувати, з позицій релятивістського світогляду, систем-
ного підходу й технологій геоматики, загальні теоретичні об’єкти геоекології – 
ГЕС як комплементарні процесні моделі реальних ландшафтів; 

4. Обґрунтувати організацію голістичного теоретичного об’єкта, – тотальної 
геоекосистеми (Т-ГЕС), – як мережного поєднання гармонізованих комплемен-
тарних ГЕС; 

5. Визначити особливості базової геоекосистеми (Б-ГЕС) як загальної генетичної 
міждисциплінарної моделі ландшафту, яка слугує інтеграційною платформою 
комплементарних ГЕС у рамках Т-ГЕС – її екологічну, морфологічну та дина-
мічну організації, методи делімітації й аналізу, сфери практичного застосування; 

6. Розглянути основні класи фізичних, біотичних та суспільних спеціальних гео-
екосистем (С-ГЕС) як дисциплінарних ландшафтних моделей, які деталізують і 
розширюють Б-ГЕС у рамках Т-ГЕС. Зокрема описати найпоширеніші статичні 
морфогенні та трансморфогенні моделі, а також динамічні С-ГЕС (ландшафтні 
симулятори), та навести приклади їхнього практичного застосування; 

7. Для унаочнення зазначених концептуально-методичних і технологічних підхо-
дів створити Т-ГЕС конкретної території з використанням локальних і регіо-
нальних Б-ГЕС, а також основних класів С-ГЕС, зокрема на основі симулятора 
лісового ландшафту LANDIS-II. 

Об’єктом цього дослідження є геоекологія як трансдисциплінарна гео-
графічна наука, яка базується на голістичній концепції Т-ГЕС і зорієнтована на 
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менеджмент екосистемних послуг. Предметом дослідження є середовище форму-
вання, концептуально-теоретичні основи, методи, особливості практичного 
застосування, а також конкретні регіональні приклади інтегрованих (між- і транс-
дисциплінарних) геоекологічних студій. 

Методи, на які опирається це дослідження, запозичили з різних географічних 
та екологічних дисциплін. Ці методи інтерпретували з позицій уявлень про транс-
дисциплінарність і комплексні системи, інтегрували на підставі екологічного й 
геопросторового підходів і реалізували за допомогою технологій геоматики як 
науки про цифрові геодані. Концепція ГЕС, запропонована в цій роботі, 
передбачає інтеграцію компонентів за допомогою різноманітних функцій алгебри 
карт географічних інформаційних систем (ГІС). Експериментальну частину роботи 
виконали головно за допомогою програмного забезпечення (ПЗ) ArcGIS Desktop з 
розширенням Spatial Analyst та спеціалізованими геоекологічними інструментами, 
на зразок Patch Analyst та Corridor Designer. Також застосували ПЗ для опрацю-
вання даних геотеледетекції та статистичного аналізу. Для делімітації літогенних 
просторових структур використали методи цифрової геоморфометрії, а для 
визначення морфології наземного покриву – автоматизовану класифікацію 
цифрових космозображень. Динамічну С-ГЕС лісового ландшафту реалізували за 
допомогою симулятора LANDIS-II. Також представили оновлену методику 
польових експедиційних геоекологічних обстежень, орієнтовану на сучасні ІТ. 
Матеріалом для роботи слугували численні публікації щодо теорії й методики 
географічних і екологічних досліджень, а також власні напрацювання дисертанта, 
опубліковані у міжнародних і вітчизняних фахових журналах, збірках статей і 
монографіях. Експериментальні (емпіричні) дані, зокрема цифрові геодані й 
польова інформація, використані в цій праці, отримані з відкритих джерел, зібрані 
або створені дисертантом особисто чи у співпраці з колегами під час спільного 
виконання досліджень, на що зроблені відповідні посилання у тексті дисертаційної 
монографії.  

Наукова новизна цієї роботи полягає в усебічному обґрунтуванні геоекології 
як сучасної трансдисциплінарної науки про Т-ГЕС, яка ґрунтується на геопросто-
ровому й екологічному підходах, реалізується засобами геоматики й орієнтується 
на менеджмент екосистемних послуг у взаємодії зі стейкголдерами. Концептуаль-
не обґрунтування поєднали з теперішніми ІТ-методами та підтвердили досліджен-
нями конкретних територій. Для цього використали найсучаснішу міжнародну та 
вітчизняну літературу, а також значний емпіричний матеріал, здобутий дисертан-
том у процесі виконання різних науково-прикладних проєктів. Зокрема вперше: 
1. Окреслили загальний зміст інтегрованої (транс- і міждисциплінарної) геоеко-

логії на підставі всебічного дослідження сучасних передумов її формування: 
наукових, технологічних і суспільних. Для цього впорядкували уявлення про 
об’єкти і предмети науки з позицій трансдисциплінарності та процесних комп-
лексних систем. Тоді класифікували інтерпретації змісту геоекології за об’єкта-
ми та предметами дослідження й порівняли з іншими науками для виявлення 
«двійників». Після цього, з позицій системної теорії та сучасних ІТ-методів, 
з’ясували особливості геопросторового й екологічного підходів, які є в основі 
методології геоекології. Крім того, проаналізували теперішню суспільну кон’-
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юнктуру, зокрема міжнародне й вітчизняне законодавство, з огляду на приклад-
ну реалізацію геоекології як трансдисциплінарної науки. Це дало змогу визначи-
ти геоекологічний комплекс як реальний (емпіричний) об’єкт геоекології, а різні 
типи ГЕС – як теоретичні об’єкти. Трансдисциплінарну складову інтегрованої 
геоекології окреслили як соціологічний інструмент адаптивної взаємодії між 
науковим проєктом і стейкголдерами для досягнення практичної мети; 

2. Визначили й обґрунтували загальні теоретичні об’єкти геоекології – ГЕС – з 
позицій релятивістського світогляду, системного підходу й технології ГІС. 
Зокрема впорядкували наявні уявлення про екологічну (субстанційну), морфо-
логічну (просторову) та динамічну (часову) організації ландшафту як реального 
об’єкта – геоекологічного комплексу. Тоді сформулювали ідею ГЕС як загаль-
ного теоретичного об’єкта – геопросторової процесної моделі ландшафту, яка 
поєднує його компоненти-властивості за допомогою операторів (процесів, 
функцій), реалізованих засобами алгебри карт ГІС. Компоненти ГЕС відобра-
жають диференційовані у геопросторі екологічні властивості ландшафту як 
категорійні або числові геосистеми у формі цифрових геоданих. «Провідні» 
компоненти формують вводи процесних моделей, а «підпорядковані» – виводи. 
Виводи асоціюють з емерджентними ландшафтними властивостями як предме-
тами дослідження. Такий підхід дає змогу інтерпретувати й реалізувати як ГЕС 
різноманітні геомо-, біо- або соціоцентричні ландшафтні моделі. Також розро-
били загальну багатовимірну дихотомічну класифікацію, на підставі якої 
розрізняють дискретні або континуальні, категорійні або числові, морфогенні 
або трансморфогенні, а також статичні (зокрема квазідинамічні) або динамічні 
ГЕС. Концепція ГЕС розвиває уявлення про множинність просторової 
організації ландшафту; 

3. Визначили й обґрунтували голістичний теоретичний об’єкт інтегрованої 
геоекології – Т-ГЕС, – як мережу поєднаних комплементарних ГЕС, яку можна 
розширювати в міру накопичення знань про ландшафт. Інтеграційною основою 
Т-ГЕС є загальна міждисциплінарна генетична модель ландшафту – Б-ГЕС. Її 
вивід одночасно слугує вводами для дисциплінарних моделей, – С-ГЕС, – які 
деталізують окремі аспекти організації ландшафту. Концепція Т-ГЕС поєднує 
ідею множинності просторової організації ландшафту з об’єктами різних геогра-
фічних наук та уявленням про тотальну екосистему людини за допомогою 
процесної мережної моделі, орієнтованої на технологію ГІС. Через це її можна 
ефективно реалізовувати у конкретних дослідженнях. 

4. Сформували й обґрунтували уявлення про Б-ГЕС як загальну міждисциплінарну 
генетичну модель ландшафту, яка слугує інтеграційною платформою для інших 
дисциплінарних моделей у рамках Т-ГЕС. Для цього запропонували цілісну 
концепцію екологічної, морфологічної й динамічної організацій Б-ГЕС; 
розглянули практичне застосування цієї моделі, зокрема у сфері територіального 
планування; а також окреслили камеральні та польові методи делімітації й 
аналізу Б-ГЕС, орієнтовані на технологію геоматики. Концепція Б-ГЕС є 
подальшим розвитком уявлень європейського вчення про ландшафт, які інтер-
претували з позицій процесного системного підходу. Отже, вводами Б-ГЕС є 
характеристики рельєфу, ґрунтотворних відкладів, клімату й землекористу-
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вання, а виводом – властивості наземного покриву як поєднання ґрунтів, біоце-
нозів і техногенних об’єктів, які забезпечують екосистемні послуги. Наслідуючи 
геоботанічний підхід, на підставі властивостей наземного покриву розрізняють 
фактичні й потенційні природні Б-ГЕС. 

5. Сформували й обґрунтували уявлення про С-ГЕС як комплементарні дисци-
плінарні фізичні, біотичні або суспільні моделі ландшафту, які доповнюють або 
деталізують Б-ГЕС у рамках Т-ГЕС. Основою С-ГЕС можуть слугувати наявні 
дисциплінарні моделі ландшафту, – наприклад, статична корелятивна модель 
площинної ерозії RUSLE або динамічна механістична модель (симулятор) 
лісового ландшафту LANDIS-II, – які параметризують з використанням геосис-
теми наземного покриву як виводу Б-ГЕС. С-ГЕС бувають як морфогенними – 
якщо наслідують геопросторову конфігурацію Б-ГЕС, так і трансморфогенними 
– коли відображають латеральні ландшафтні потоки, які перетинають 
просторові межі Б-ГЕС. Трансморфогенними є, наприклад, водозбірні гідроло-
гічні моделі ландшафту. Концепція С-ГЕС дає змогу гармонізувати й інтегру-
вати методи географічних дисциплін у трансдисциплінарні геоекологічні 
дослідження за допомогою технології геоматики. 

6. Перевірили ефективність запропонованих концептуально-методичних і техно-
логічних підходів дослідженнями конкретних територій у Карпатах [4-6, 10, 14, 
18, 19, 23-25, 27-30, 32-37, 40, 43], а також у басейнах Дністра [13, 16, 46, 47] і 
Західного Бугу [20, 38, 42], на території міста Львова [7, 44]. Крім того, для 
конкретного унаочнення підходів трансдисциплінарної геоекології, у цій роботі 
детально описали методи й результати делімітації й аналізу Т-ГЕС модельної 
території площею 293 км², розташованої у Карпатах [2]. Зокрема делімітували 
та проаналізували Б-ГЕС, а також кілька типів статичних трансморфогенних С-
ГЕС: водозбірну, видозбірну, транспортної доступності лісових ресурсів й 
адміністративну. Для визначення ретроспективної динаміки лісового ландшаф-
ту створили квазідинамічну С-ГЕС на основі різночасових космозображень, а 
для дослідження майбутньої еволюції лісових екосистемних послуг за сцена-
ріями зміни клімату застосували динамічну С-ГЕС на основі симулятора 
LANDIS-II. 

Практичне значення отриманих результатів. Дані та підходи, описані у цій 
роботі, були використані для: обґрунтування міжнародної «Програми 
інтегрованого сталого розвитку Басейну річки Тиса» (2002), реалізованого 
Регіональним екологічним центром для Центральної і Східної Європи та 
Регіональним європейським бюро ПРООН [10]; створення міжнародної 
Інформаційної системи біорізноманіття Карпат [18]; обґрунтування Турківського 
та Буковинського екокоридорів [4, 40]; створення каталогів лук та оселищ 
Українських Карпат і Закарпатської низовини [3, 5, 6]. Матеріали цього 
дослідження використовують у навчальних університетських курсах з методів 
геоекологічних досліджень та геоекологічних основ територіального планування.  

Перспективним є застосування інтегрованого підходу до відображення 
ландшафтів як Т-ГЕС для оптимізації та підвищення точності єдиної геопросто-
рової бази даних умов і ресурсів для планування використання земель (Закон 
України від 17.06.2020 № 711-ІХ). Впровадження методики делімітації Б-ГЕС у 
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нормативні документи щодо планів територіального розвитку дасть змогу ефек-
тивно реалізувати завдання прогнозного аналізу структури та трансформованості 
ландшафтів (ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010). Особливе практичне значення має 
методологія С-ГЕС, яка обґрунтовує делімітацію екокоридорів (Наказ Мінприроди 
№ 604 від 13.11.2009), а методологія динамічних С-ГЕС дасть змогу моделювати 
перспективну еволюцію екосистемних послуг та адаптацію екосистемного 
менеджменту в умовах зміни клімату (Закон України від 28.02.2019 № 2697-VIII). 

Особистий внесок дисертанта полягає в концептуалізації змісту 
трансдисциплінарної геоекології, формулюванні та обґрунтуванні її теоретичних, 
методичних, технологічних і прикладних положень, а також в опрацюванні 
більшої частини емпіричного матеріалу, на який опирається це дослідження. 

Апробація результатів, опублікованих у дисертаційній монографії, 
проведена на численних конференціях, серед яких відзначимо такі міжнародні: 
«Natural Forests in the Temperate Zone of Europe – Values and Utilisation», 
Mukacheve, 13-17.10.2003 [51]; «Landscape Science – Traditions and Trends», Lviv, 8-
9.09.2004 [52]; «Integrated Management of Natural Resources in the Transboundary 
Dniester River Basin», Chisinau, Moldova, 16-17.09.2004 [48]; «Critical Areas in a 
Landscape: From Theory to Mapping and Management», Tbilisi, Georgia, 3-10.05.2005 
[53]; «Landscape Classification: Theory and Practice», Warsaw, Poland, 15-17.06.2007 
[55]; «Science for the Carpathians: S4C. Strategy Development and Networking 
Workshop», Kraków, Poland, 27-28.05.2008 [54]; «The First Forum Carpaticum. 
Integrating Nature and Society Towards Sustainability», Kraków, Poland, 15-
18.10.2010 [59], «The Forum Carpaticum 2012. From Data to Knowledge, from 
Knowledge to Action», Stará Lesná, Slovakia, 30.05-2.06.2012 [56]; «Географічна 
наука і практика: виклики епохи», Львів, 16-18.05.2013 [50]; «Forum Carpaticum 
2016. Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive», Bucharest, Romania, 
28-30.09.2016 [57]; «Forum Carpaticum 2018. Adaptation of Environmental and Social 
Risks in the Carpathian Mountain Region», Eger, Hungary, 15-18.10.2018 [58]. 

Публікації за темою дисертації. Дисертація опублікована як одноосібна 
монографія, яка опирається на 59 інших наукових праць автора. Загальний обсяг 
публікацій дисертанта становить понад 60 д.а. (з них понад 40 д.а. належить осо-
бисто автору): 2 одноосібні монографії (25 д.а.); 45 наукових статей та розділів у 
колективних монографіях (37 д.а., з них – 18 д.а. належать особисто автору), з яких: 
24 – у фахових періодичних виданнях України; 9 – в журналах ISI, які входять до 
першого або другого квартилів (Q1 і Q2) відповідно до класифікації Scimago 
Journal and Country Rank; 8 – в інших закордонних виданнях; 12 матеріалів і тез 
доповідей на міжнародних наукових конференціях. 

Структура дисертаційної монографії сформована анотаціями, змістом, спи-
ском скорочень, вступом, п’ятьма основними розділами, загальними висновками, 
списком літератури та додатками. Основні розділи поділені на підрозділи та 
параграфи, проілюстровані 80 рисунками та картами, 40 таблицями та 11 фотогра-
фіями, і завершуються висновками. Список літератури складається з 742 позицій. 
Додатки містять дві форми польових геоекологічних описів, а також словник 
концептуальних термінів трансдисциплінарної геоекології. Обсяг основної части-
ни дисертаційної монографії становить понад 19 авторських аркушів. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
Розділ 1 «Фактори формування трансдисциплінарної геоекології» містить 

усебічний аналіз наукових, технологічних та суспільних передумов розвитку цієї 
науки. Загальнонаукові уявлення про трансдисциплінарність інтерпретували як 
форму прикладного міждисциплінарного («комплексного») дослідження, яка 
забезпечує адаптивне спілкування з заінтересованими сторонами у суспільстві 
(стейкголдерами). На відміну від багатодисциплінарних досліджень, інтегровані 
(між- та трансдисциплінарні) студії відзначаються єдиною концептуальною базою 
та, зокрема, термінологічним апаратом, а також узгодженим визначенням мети й 
завдань, спільним використанням матеріалів та методів і, як наслідок, повністю 
гармонізованими (позбавленими конфліктності та надлишковості) результатами. 
На додачу, у трансдисциплінарному дослідженні загальну мету формулюють з 
огляду на суспільну кон’юнктуру, а результати використовують також для впливу 
на суспільну думку стосовно проблеми, яку досліджують (Рис. 1). Хоча стейк-
голдери можуть визначати загальну мету дослідження, вони не повинні впливати 
на його методологію та результати, які є суто науковими продуктами. Через це 
трансдисциплінарну складову дослідження інтерпретуємо як окремий «модуль», 
який забезпечує ефективний адаптивний інтерфейс між наукою та суспільством. 

 
Рис. 1. Організація багатодисциплінарного, міждисциплінарного та трансдисци-

плінарного досліджень 
Інтегровані науки опираються на комплексний системний підхід, згідно з 

яким складні реальні явища, – комплекси, – інтерпретують як різні комплемен-
тарні системи – наукові моделі, які обмежено відображають окремі властивості 
комплексів як компоненти системи, що перебувають між собою у певних відно-
шеннях (Рис. 2). Комплементарні системи, які є продуктами дисциплінарних 
підходів, поєднують у міждисциплінарні комплексні системи (Рис. 3). Всеосяжну 
комплексну систему називають тотальною системою. 
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Рис. 2. Співвідношення між концепці-

ями комплексу і системи 
Рис. 3. Концепція комплексної системи 

У дослідженнях головно застосовують процесні системи, які описують при-
чинно-наслідкові відношення між явищами. Отже, у таких системах розрізняють 
провідні (контролюючі) та підпорядковані (контрольовані) компоненти. Провідні 
компоненти альтернативно називають вводами або незалежними змінними, а під-
порядковані – виводами або залежними змінними. Відношення між вводами та 
виводами відомі як перебіг, процес, функція або оператор. Динамічні процесні 
системи, на відміну від статичних, відображають поведінку комплексу.  

Аналіз англо-, німецько-, російсько-, та україномовних публікацій дав змогу 
виявити п’ять основних тлумачень змісту геоекології та порівняти їх з іншими 
географічними науками: Отже, геоекологію розуміють як: 
1. Біоцентричну науку, більше відому як ландшафтна екологія (К. Тролль). Вона 

інтерпретує ландшафт як мозаїку екосистем (екотопів), у яких абіотичні чинни-
ки (фізіотопи) контролюють властивості біоценозів (біотопи). Це робить біо-
центричну геоекологію подібною про вчення про природні територіальні 
комплекси (ПТК) «генетичного» ландшафтознавства; 

2. Геомоцентричну науку, яка вивчає абіотичні явища у ландшафті як ГЕС за допо-
могою методів геоморфології, метеорології, гідрології й педології (Г. Лєзер). У 
такому тлумаченні геоекологія подібна до фізики та хімії ландшафтів; 

3. Соціоцентричну міждисциплінарну науку, яка досліджує геопросторові аспекти 
взаємодії людини зі своїм природним довкіллям як ГЕС (Г. Бачинский; В. Боков 
та ін.; П. Шищенко, О. Гавриленко). Подібну мету мають прикладні інтегровані 
географічні науки, відомі у Східній Європі як прикладне ландшафтознавство, 
конструктивна географія, прикладна фізична географія та екологічна географія, 
а на Заході – як прикладна ландшафтна екологія; 

4. Соціоцентричний багатодисциплінарний науковий напрям, який вивчає геопро-
сторові аспекти взаємодії суспільства зі своїм природним довкіллям і не має 
єдиного об’єкта дослідження (О. Топчієв). У такому трактуванні геоекологія 
«розчиняється» у прикладних розділах різноманітних географічних дисциплін, 
орієнтованих на вивчення природних ресурсів; 
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5. Як поліцентричну інтегровану науку, яка об’єднує геомо-, біо- та соціоцентричні 

геопросторові дослідження процесів у довкіллі як ГЕС (К. Більвіц; О. Блюмен-
штайн та ін.; Р. Гаґет). Цей підхід наслідує концепцію голістичного вчення про 
ландшафт (З. Наве), і дає змогу вивчати довкілля як адаптивну природно-сус-
пільну ГЕС. Така інтерпретація геоекології є найширшою та найперспектив-
нішою. 

Геопросторовий та екологічний підходи є провідними компонентами методо-
логії геоекології в усіх інтерпретаціях цієї науки. Геопросторовий підхід передба-
чає розгляд явища з позицій його розміщення, конфігурації та диференціації у 
квазідвовимірному геопросторі за допомогою геометричних моделей – геосистем 
(напр., А. Ласточкін, Д. Стоддарт, О. Топчієв), які тепер реалізують як цифрові 
геодані. Дискретні геосистеми є множиною дискретних геометричних компонен-
тів, – пунктів, ліній або ареалів, – які можуть мати як категорійні, так і числові 
атрибути-характеристики відповідних географічних явищ. Континуальні геосис-
теми відображають диференційованість певної кількісної географічної характерис-
тики у вигляді поля числових значень. Геосистеми є морфологічними моделями 
земної поверхні, які не описують причинно-наслідкові відношення між геометрич-
ними компонентами. 

Екологічний підхід передбачає відображення складних біофізичних та сус-
пільно-біофізичних явищ (екологічних комплексів) як процесних моделей – еко-
систем. Виводами (контрольованими компонентами) екосистем можуть бути різні 
властивості екологічних комплексів: фізичні (геоморфологічні процеси, мікроклі-
мат, стік тощо), біотичні (популяції, біоценози, біопродуктивність тощо) та сус-
пільні (підтримувальні, регуляторні, постачальні та соціальні екосистемні послу-
ги). Тепер екосистеми реалізують за допомогою спеціального ПЗ як динамічні 
процесні моделі. Якщо екологію пов’язують з дослідженням процесів у екологіч-
них комплексах, то географію асоціюють з вивченням геопросторової диференці-
ації таких комплексів. 

Геоматика надає ефективні засоби здобування, опрацювання та представлен-
ня геоданих про екологічні комплекси. Зокрема технологія ГІС забезпечує ефек-
тивне висвітлення процесних відношень між растровими геоданими за допомогою 
функцій алгебри карт: локальних, зональних та глобальних. Локальні функції 
застосовують у процесі «простого накладання» числових або категорійних геода-
них. Зональні функції дають змогу поєднувати дискретні та континуальні геодані, 
а глобальні функції генерують континуальні геодані з урахуванням віддалі від 
заданих місцеположень-осередків. Геотеледетекція, як складова геоматики, стала 
провідним джерелом різночасових емпіричних даних про екологічні комплекси. 
Інтернет перетворився у засіб ефективного поширення геоекологічної інформації. 
Протягом останніх десятиліть з’явилося ПЗ, яке поєднує технологію геоматики з 
динамічними екологічними моделями. 

Суспільна кон’юнктура сприяє утвердженню геоекології у практичній сфері 
природочуйного територіального менеджменту. У постіндустріальному суспільст-
ві питання ощадної експлуатації довкілля перетворилося на глобальний пріоритет, 
який втілений у Цілях сталого розвитку ООН. Україна прийняла закони, які перед-
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бачають інтеграцію питань збереження біотичного та ландшафтного різноманіття 
в політику соціально-економічного розвитку та практику територіального плану-
вання. Зокрема йдеться про перехід на екосистемний менеджмент довкілля для 
забезпечення сталого розвитку на основі оптимізації екосистемних послуг. 

Розділ 2 «Методологічні основи трансдисциплінарної геоекології» висвіт-
лює загальний зміст цієї науки, її об’єкти, дисциплінарну організацію, транс-
дисциплінарну складову, а також особливості організації досліджень. Мета 
трансдисциплінарної геоекології полягає в науковій підтримці практики сталого 
землекористування у питаннях, пов’язаних з геопросторовими аспектами екосис-
темного менеджменту, зокрема оптимізації екосистемних послуг. Цю підтримку 
реалізують у взаємодії зі стейкголдерами на підставі даних та методів природни-
чих і суспільних дисциплін, гармонізованих та інтегрованих за допомогою голіс-
тичної концепції Т-ГЕС і технологій геоматики. Така мета передбачає низку науко-
вих завдань, які повинна вирішувати трансдисциплінарна геоекологія: 1. Вироб-
лення та конкретизація голістичної концепції Т-ГЕС, яка творить методологічний 
фундамент інтегрованої геоекології; 2. Гармонізація підходів фізичних, біологіч-
них та суспільних дисциплін, залучених до міждисциплінарних геоекологічних 
досліджень; 3. Адаптація й інтеграція дисциплінарних методів збору, опрацювання 
та представлення даних на підставі ГЕС-концепції й технологій геоматики; 
4. Забезпечення ефективного інтерфейсу «наука-суспільство» для реалізації транс-
дисциплінарного аспекту геоекології. 

 
Рис. 4. Реальний та теоретичні об’єкти 

інтегрованої геоекології 

Реальними (емпіричними) 
об’єктами інтегрованої геоеко-
логії є геоекологічні комплекси, 
суходільні локальні варіанти яких 
звично називають ландшафта-
ми. Вони охоплюють усі явища 
земної поверхні й диференційова-
ні у геопросторі й часі. Теорети-
чними об’єктами виступають 
гармонізовані комплементарні 
ГЕС як геопросторові процесні 
моделі цих комплексів. Поєднан-
ня таких ГЕС формує Т-ГЕС як 
основний об’єкт інтегрованої 
геоекології (Рис. 4). Предмета-
ми є різноманітні фізичні, біо-
тичні й суспільні явища, які 
розглядають як виводи (контро-
льовані компоненти) Т-ГЕС. 

Інтегрована геоекологія використовує найрізноманітніші дані й методи фізи-
ко-, біо- та суспільно-географічних дисциплін, які гармонізує на підставі концепції  
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Т-ГЕС та інтегрує за допомогою технологій 
геоматики (Рис. 5). З огляду на геопросторо-
ву розмірність реальних об’єктів, геоеколо-
гію можна поділяти на глобальну, регіональ-
ну та локальну; а за екологічною специфікою 
– на суходільну та водну (Рис. 6). Глобальна 
геоекологія вивчає цілісний екологічний 
комплекс Землі як екосферу; регіональна 
геоекологія зосереджена на дослідженні ве-
ликих просторових підрозділів екосфери – 
суходільних та водних екорегіонів; а локаль-
на геоекологія має за реальні об’єкти невели-
кі, відносно однорідні, ділянки суходолу і 
водойм, які інтерпретує як екотопи та екохо-
ри. Альтернативна назва локальної геоеко-
логії суходолу – ландшафтна екологія. 

Практичні завдання геоекології пов’-
язані з геопросторовими аспектами екосис-
темного менеджменту.   Цей    менеджмент  

 
Рис. 5. Дисциплінарна організація 

геоекології за концептуально-
методичними підходами 

спрямований на збереження й відтворення (оптимізацію) екосистемних послуг і 
здійснюється із залученням стейкголдерів для повнішого задоволення соціальних 
і економічних потреб людей. 

 
Рис. 6. Дисциплінарна організація геоекології 

за специфікою реальних об’єктів 
 

Трансдисциплінарна скла-
дова геоекології вирішує питан-
ня адаптивної взаємодії з сус-
пільством. Її завдання полягають 
в: 1. Орієнтації науки на наявні 
суспільні пріоритети; 2. Присто-
суванні наукової термінології до 
формулювань офіційних доку-
ментів; 3. Пошуку замовників, 
партнерів та донорів для реалі-
зації проєктів; 4. Обміні інфор-
мацією зі стейкголдерами; 5. На-
данні наукової підтримки деве-
лоперам; 6. Експертизі й моніто-
рингу землекористування; 7. Пу-
блікації результатів досліджень у 
засобах масової інформації для 
покращення обізнаності суспіль-
ства  щодо  проблем  довкілля та 

можливостей науки; 8. Впровадженні освітніх курсів та програм; 9. Формуванні 
наукових та політичних пріоритетів у сфері менеджменту довкілля.  
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Рис. 7. Концептуальна схема геоекосистеми 
Ця дискретна категорійна ГЕС відображає екотопи 
як об’єкти біоцентричної геоекології. 

Геоекосистеми (ГЕС), як 
геопросторові процесні моделі, 
можуть по-різному спрощено ві-
дображати складну організацію 
ландшафту. Вводи та виводи 
ГЕС представляють певні еко-
логічні властивості ландшафту, 
диференційовані у геопросторі, і 
отже є геосистемами, а опера-
тори поєднують геопросторовий 
та екологічний процеси (Рис. 7). 

За особливостями геосисте-
ми виводу розрізняють катего-
рійні та числові ГЕС, а також 
дискретні та континуальні ГЕС 
(Рис. 8). У числових  ГЕС  еко-
логічним   процесом   є   числова 

функція, а в категорійних – логічна.  Якщо континуальні ГЕС  завжди  числові,  то 
дискретні ГЕС можуть бути як 
категорійними (див. Рис. 7), так і 
числовими (див. Рис. 8.А).  

ГЕС також поділяють на мо-
рфогенні та трансморфогенні. 
Морфогенні ГЕС характерні ви-
водами, які успадковують кон-
фігурацію вводів, оскільки є про-
дуктами локальних або зональних 
функцій алгебри карт (див. Рис. 7 
і 8). Дискретні морфогенні ГЕС 
сегментують ландшафт на віднос-
но однорідні ділянки. 

Трансморфогенні ГЕС моде-
люють латеральні ландшафтні по-
токи, які охоплюють ділянки різ-
ної морфології (Рис. 9). Через це 
їх також називають потоковими 
ГЕС. Відношення між вводами та 
виводом визначає глобальна гео-
просторова функція, яка відобра-
жає віддаль від заданих місцепо-
ложень-осередків. Осередок поз-
начає початок або закінчення 
ландшафтного потоку й може ма-
ти   геометрію   пункту,   лінії   або 

 
Рис. 8. Концептуальні схеми дискретної та 

континуальної геоекосистем 



13 
 
ареалу. Окіл відображає ділянку ландшафту, охоплену потоком, який починається 
або закінчується в осередку. Окіл може бути континуальним або мати дискретну 
геометрію ареалу чи лінії.  

 

Рис. 9. Концептуальні схеми 
континуальної та дискретної 
трансморфогенних (потоко-
вих) геоекосистем 

Як приклад наведені моделі, які 
відображають досяжність ланд-
шафту як час добирання з двох 
пунктів-осередків (Ввід 1). Зони 
(Ввід 2) позначають дискретні ді-
лянки ландшафту з різною серед-
ньою швидкістю руху, яка харак-
теризує «прохідність» ландшаф-
ту. 
А. Окіл у вигляді континуальної 

геосистеми (Вивід) є полем зна-
чень часу, який необхідно затра-
тити для добирання до відповід-
ного місцеположення. 

Б. Околи у вигляді дискретної 
ареальної геосистеми (Вивід) 
позначають ділянки ландшафту, 
які лежать у межах, наприклад, 
десятихвилинної доступності 
від осередків. Ареали отримали 
шляхом дискретизації контину-
ального виводу-околу, відобра-
женого на рисунку А. 

ГЕС можуть бути як статичними, так і динамічними. Статичні ГЕС фіксують 
певний стан (часовий зріз) ландшафту. Їхнім різновидом є квазідинамічні ГЕС, які 
порівнюють різні стани ландшафту, охарактеризовані на підставі емпіричних 
даних. Квазідинамічні ГЕС головно використовують для вивчення ретроспек-
тивної динаміки на підставі історичних даних. Динамічні ГЕС дають змогу 
симулювати перспективну динаміку ландшафту, зокрема за сценаріями зміни його 
факторів (наприклад, макроклімату та / або менеджменту). Для реалізації таких 
ГЕС використовують спеціальне ПЗ – ландшафтні симулятори. Найскладнішими є 
поєднані адаптивні суспільно-природні ГЕС (Рис. 10). 

Тотальна геоекосистема (Т-ГЕС) – це всеохопна геопросторова процесна 
модель ландшафту. Для гармонізації й інтеграції підсистем Т-ГЕС використовують 
загальну міждисциплінарну генетичну модель, яку називають базовою геоекосис-
темою (Б-ГЕС). Компоненти-геосистеми Б-ГЕС слугують вводами для дисциплі-
нарних спеціальних геоекосистем (С-ГЕС), які деталізують структурні та процес-
ні властивості ландшафту – геоморфологічні, кліматичні, зоологічні, економічні, 
естетичні тощо. Окрім компонентів Б-ГЕС, вводами С-ГЕС можуть бути інші гео-
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системи, а також негеопросторові параметри – наприклад, сценарії для динамічних 
моделей. Оскільки Т-ГЕС за своєю конфігурацією є мережною системою, то її 
можна розширювати додаванням нових класів С-ГЕС (Рис. 11). 

 
Рис. 10. Концептуальна 
схема адаптивної поєд-
наної суспільно-природ-
ної геоекосистеми 
Як приклад наведена мо-
дель адаптивного менедж-
менту лісового ландшаф-
ту. Вона складається з 
двох симуляторів, «закіль-
цьованих» одне на одного, 
– лісової сукцесії та лісо-
господарського менедж-
менту. Динамічними ком-
понентами є геосистеми 
лісових біотопів, які відо-
бражають запаси дереви-
ни. Вони одночасно є вво-
дами та виводами обох си-
муляторів. Ця модель дає 
змогу підібрати оптималь-
ний сценарій менеджмен-
ту ландшафту.  

 

 
Рис. 11. Концептуальна схема тотальної геоекосистеми 
Умовні позначення: круги – оператори статичних (квазідинамічних) ГЕС; еліпси – симу-
лятори динамічних ГЕС; квадрати – компоненти-геосистеми; прямокутники – негеопро-
сторові параметри. Пунктиром позначена ще не реалізований компонент. Конкретний 
приклад такої Т-ГЕС наведений у Розділі 5. 
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Концепція Т-ГЕС оптимальна для організації міждисциплінарних досліджень 
щодо менеджменту екосистемних послуг у рамках, наприклад, плану міжсекто-
рального розвитку території. Зокрема, вона перспективна для організації геопро-
сторових баз даних для інформаційної підтримки інтегрованого екосистемного 
менеджменту. Концепцію ландшафту як Т-ГЕС можна також обмежено застосову-
вати в однодисциплінарних педологічних та ботанічних дослідженнях. У такому 
разі корисною є модель Б-ГЕС, яка забезпечує вищу геопросторову точність, ніж 
однодисциплінарний емпіричний підхід. За потреби геоекологічні дані, інтегро-
вані на підставі Б-ГЕС, можуть бути розширені за допомогою С-ГЕС.  

Концепція Т-ГЕС є розвитком уявлень про просторову поліструктурність 
ландшафту (К. Раманіс) та множинність ландшафтних територіальних структур 
(М. Гродзинський). На додачу, концепція комплементарних ГЕС визнає множин-
ність підходів до декомпозицій ландшафтної субстанції на різноманітні екологічні 
компоненти-геосистеми, а також до делімітації динамічних ландшафтних струк-
тур. Концепція Т-ГЕС також пояснює та дає змогу використати на практиці відно-
шення між різними географічними та екологічними моделями ландшафту. 

Організація трансдисциплінарного геоекологічного проєкту визначається 
кількома етапами (Рис. 12). На першому етапі створюють дизайн проєкту з огляду 
на стейкголдерів, нормативно-правове середовище та дослідницькі ресурси – 
визначають мету та завдання, методи, конфігурацію колективу, графік виконання 
та бюджет. Наприклад, у проєкті зі створення екокоридорів в Карпатах обрали 
чотири модельні види: зубра, бурого ведмедя, рись та дикого кота. Вовка вилучили 
з переліку, оскільки  місцеве  населення  негативно ставиться до цього хижака. До 

 
Рис. 12. Схема трансдисциплінарного 

геоекологічного проєкту 

виконання були залучені фахівці зоо-
логи та геоекологи, представники від 
Мінприроди та екологічної громад-
ської організації. При визначенні зав-
дань взяли до уваги рекомендації Мін-
природи щодо формування екомереж. 

Другий етап стосується делімітації 
ГЕС – він є винятково науковим. На-
приклад, у ході виконання карпатсько-
го проєкту з екокоридоів делімітували 
Б-ГЕС, а потім – С-ГЕС, які відобража-
ють придатність території для пробу-
вання модельних видів. 

Третій етап полягає у пошуку ком-
промісного рішення щодо розвитку те-
риторії на підставі отриманої  наукової   

інформації, але з огляду на побажання стейкголдерів. Наприклад, на підставі С-
ГЕС виділили кілька можливих конфігурацій карпатських екокоридорів, а стейк-
голдери вибрали найприйнятніші для них варіанти.  

На четвертому етапі розробляють остаточний план розвитку території. Зміст 
та порядок затвердження такого плану регламентує законодавство. Наприклад, 
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межі обраних стейкголдерами карпатських екокоридоів узгодили з межами сільрад 
та лісогосподарських кварталів. Екокоридори позначили на офіційних землевпо-
рядних картах та підготували офіційні пояснювальні записки. Тоді ці документи 
затвердили місцеві органи влади та Мінприроди. 

Розділ 3 «Базова геоекосистема – Б-ГЕС» присвячений загальній міждисци-
плінарній моделі ландшафту – інтеграційній основі Т-ГЕС. Б-ГЕС є дискретною 
категорійною морфогенною статичною моделлю. Її екологічна організація відо-
бражає генетичні відношення між основними властивостями ландшафту, які 
інтерпретують як екологічні компоненти, а також із зовнішніми обставинами – 
екологічними факторами (Рис. 13).  

 
Рис. 13. Концептуальна схема екологічної організації базової геоекосистеми 

 
Факторами Б-ГЕС є природні та суспільні умови, які впливають на морфоло-

гію й динаміку ландшафту, але самі формуються поза просторовими або часовими 
межами цього ландшафту. Серед природних факторів традиційно розрізняють 
геологічні, кліматичні та біотичні «фонові» умови. На додачу, виділили блок 
суспільних чинників, які представляють діяльність людей, спрямовану на перетво-
рення ландшафту. Контрольованою групою екологічних компонентів (виводом) є 
характеристики наземного покриву, а контролюючими компонентами (вводами): 
рельєф, приповерхневі відклади та місцеві кліматичні умови. Крім того, вла-
стивості наземного покриву напряму зумовлені біотичними й суспільними факто-
рами. Серед контролюючих компонентів провідну роль відіграє рельєф. Наземний 
покрив об’єднує контрольовані компоненти Б-ГЕС, які формують її вивід. Він 
охоплює біогенні та суспільні екологічні компоненти, а також інші властивості, на 
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зразок мікрорельєфу, мікроклімату або структурних чинників водного балансу 
поверхні. Наземний покрив також має певні фактичні й потенційні суспільні 
функції, які характеризують як екосистемні послуги. Фактичний наземний покрив 
(ФНП) стосується тих ґрунтових, біотичних та антропогенних умов, які на сьогодні 
реально існують у ландшафті. Потенційний природний наземний покрив (ПНП) 
характеризує ймовірний ґрунтово-біоценотичний покрив, який міг би сформувати-
ся на пізньосукцесійній стадії за стабільних фізичних умов та відсутності впливу 
людини. Порівняння ФНП та ПНП дає змогу визначати гемеробіотичний стан 
(антропогенну трансформованість) ландшафту. На підставі статусу наземного пок-
риву розрізняють фактичні та потенційні природні Б-ГЕС. 

 
Рис. 14. Концептуальна схема морфологічної 

організації базової геоекосистеми 

Морфологічна організація 
Б-ГЕС відображає диференціа-
цію у геопросторі відношень 
між наземним покривом й ін-
шими екологічними компонен-
тами. Геопросторові одиниці Б-
ГЕС делімітують на підставі  
категорійних дискретних гео-
систем: 1) фізіономії ФНП; 
2) рельєфу та 3) біоклімату 
(Рис. 14). Геопросторові відно-
шення між ними визначають за 
допомогою локальної функції 
алгебри карт, а екологічні – на 
підставі непросторової гене-
тичної моделі.  

Морфологію Б-ГЕС мож-
на представляти ієрархічно як 
систему геопросторових оди-
ниць різного рангу. Критерієм 
ранжування виступає розмір-
ність рельєфу як провідного        
компонента (Таблиця 1). Екон 

характеризує незначну площу і тому не належить до географічних одиниць Б-ГЕС, 
але є основним об’єктом польового дослідження відношень між екологічними 
компонентами, а також вертикальної просторової організації ландшафту. Екотоп 
виступає базовою просторовою одиницею Б-ГЕС локального рівня, межі якої виз-
начає поширення однієї категорії наземного покриву в межах елемента мезорель-
єфу. Екохори – це морфологічні одиниці Б-ГЕС локального рівня, які поєднують 
різні категорії наземного покриву в межах елементів, форм або асоціацій форм 
мезорельєфу. Екорегіони є одиницями регіонального або субглобального рівня, які 
охоплюють мозаїки наземного покриву в межах морфотектонічних структур, а 
екосфера – це глобальна ГЕС. Отже, ранжування Б-ГЕС наслідує підхід, який пев-
ною мірою був використаний «генетичним» ландшафтознавством. Він є послідов-
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ним й опирається на класичну термінологію, яка усуває незручності, пов’язані з 
використанням побутових термінів, на зразок «урочище», «місцевість», «країна».  

 

Таблиця 1. Ієрархія просторових одиниць базової геоекосистеми  
 Розмірність Екологічні одиниці Топографічні 

одиниці 
Геоморфологічні 

одиниці 
Порядок 

площі (м2) 
0 Сублокальна Екон Нано- та 

мікрорельєф 
Морфоскульптури 

IV-V порядків 10-2-104 
1 

Локальна 

Екотоп Елемент форми 
мезорельєфу 

Морфоскульптура ІІІ 
порядку 103-106 

2 Мікроекохора 
3 Мезоекохора Форма 

мезорельєфу 
Морфоскульптура ІІ 

порядку 104-107 

4 Макроекохора Асоціація форм 
мезорельєфу 

Морфоскульптура І 
порядку 105-108 

5 

Регіональна 

Мікроекорегіон Елемент форми 
макрорельєфу 

Морфоструктура 
 ІІІ порядку 106-109 

6 Мезоекорегіон Форма 
макрорельєфу 

Морфоструктура 
 ІІ порядку 107-1010 

7 Макроекорегіон Асоціація форм 
макрорельєфу 

Морфоструктура 
 І порядку 108-1011 

8 

Субглобальна 

Мегаекорегіон Елемент форми 
мегарельєфу 

Морфотектура 
 ІІІ порядку 109-1012 

9 Супермегаекорегіон Форма 
мегарельєфу 

Морфотектура 
 ІІ порядку 1010-1013 

10 Континентальний / 
океанічний екорегіон 

Асоціація форм 
мегарельєфу 

Морфотектура 
 І порядку 1011-1014 

11 Глобальна Екосфера Топосфера Геоморфосфера 5.1*1014 

 

Динамічна організація Б-ГЕС є доволі простою, оскільки відображає лише 
поточний еволюційний стан ландшафту в двох варіантах – фактичному та потен-
ційному природному. Щоправда, за допомогою Б-ГЕС можна досліджувати еволю-
ційну динаміку ландшафту методом історичних часових зрізів, при якому різно-
часові геодані щодо ФНП поєднують та аналізують за допомогою локальної 
функції алгебри карт у рамках квазідинамічної ГЕС. 

Концепція Б-ГЕС може бути покладена в основу організації геопросторової 
інформації про ландшафтні умови й ресурси різних державних кадастрів для 
підвищення позиційної точності, гармонізації атрибутів та оптимізації обсягу баз 
даних. Крім того, Б-ГЕС є ефективним джерелом геопросторової інформації про 
ландшафти й екосистеми, яка вимагається нормативними документами щодо 
розроблення планів територіального розвитку та організації природоохоронних 
територій. Водночас, для ефективного менеджменту екосистемних послуг Б-ГЕС 
необхідно конкретизувати й доповнювати за допомогою С-ГЕС. 

Дизайн екологічної, просторової та часової організації Б-ГЕС визначають з 
огляду на мету дослідження та наявні ресурси. У вільному доступі є велика кіль-
кість геоданих, зокрема глобальних архівів космозображень наземного покриву, 
цифрових моделей висот (ЦМВ) та кліматичних показників, які дають змогу делі-
мітувати компоненти-геосистеми Б-ГЕС. Для цього широко застосовують автома-
тизовані методи геоматики, на зразок керованої та некерованої класифікацій спек-
трозональних космозображень та ЦМВ. Інтеграція компонентів-геосистем за допо-
могою алгебри карт є ядром геоекологічної методики. Аналіз Б-ГЕС дає змогу роз-
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раховувати ландшафтометричні показники, а також визначати гемеробію ланд-
шафту. Польові обстеження залишаються важливим джерелом інформації для де-
лімітації Б-ГЕС. Застосовують різні методи щодо визначення місцеположень, 
структури й обсягу польових описів, які опрацьовують за допомогою ІТ. 

Розділ 4 «Спеціальні геоекосистеми – С-ГЕС» містить огляд основних кате-
горій дисциплінарних ландшафтних моделей, які деталізують і доповнюють Б-ГЕС 
специфічною, здебільшого кількісною, інформацією у рамках Т-ГЕС. С-ГЕС реалі- 

 
Рис. 15. Концептуальна схема організації 

спеціальної геоекосистеми 

зують за допомогою наявних 
дисциплінарних геопросторо-
вих процесних моделей у такий 
спосіб, щоб одним із їхніх вво-
дів була геосистема наземного 
покриву як вивід Б-ГЕС. Гео-
систему ФНП, яка містить ли-
ше загальну категорійну харак-
теристику ландшафту, необ-
хідно додатково параметризу-
вати згідно з вимогами відпо-
відної дисциплінарної моделі. 
Параметризація може супро-
воджуватися перекласифікаці-
єю, у результаті якої об’єдну-
ють суміжні ареали з однакови-
ми атрибутами (Рис. 15). 

Статичні дискретні мор-
фогенні С-ГЕС є найпрості-
шими – вони з’явились до впро-
вадження ІТ. Прикладом може 
бути оригінальна модель 
RUSLE (Renard et al., 1991), яка 
розраховує інтегральний змив 
ґрунту на рівні екотопів. Кон-
тинуальні морфогенні С-ГЕС 
(див. Рис. 15) є досконаліши-
ми. Наприклад, континуальна 
ГІС-версія моделі RUSLE 
(Yitayew et al., 1999) диферен-
ційовано розраховує змив ґрун-
ту в межах екотопу залежно від 
значень довжини схилу й 
ухилу, які генерують на підста-
ві ЦМВ. 
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Трансморфогенні С-ГЕС, на відміну від морфогенних, відображають лате-
ральні потоки енергії, речовини та інформації, які поєднують ділянки ландшафту 
різної морфології та ґенези. Серед фізичних трансморфогенних ландшафтних мо-
делей, – тих, які представляють головно переміщення води та ґрунту, – найпоши-
ренішими є водозбірні (гравітаційно-конвергентні) С-ГЕС (Рис. 16). Їх реалізують 
за допомогою глобальної функції 
акумуляції стоку з використанням 
ЦМВ. Осередками таких С-ГЕС є 
зливи водозборів, – здебільшого 
пункти, розташовані у тальвегах, 
– які характеризують з огляду на 
властивості руслового стоку. Око-
лами є самі водозбори, обмежені 
вододілами. Геосистему ФНП па-
раметризують як мозаїку гідро-
топів – ділянок ландшафту з одна-
ковими умовами схилового стоку. 
Для розрахунку твердого стоку  
водозбірну С-ГЕС поєднують з 
морфогенною моделлю змиву 
ґрунту – наприклад, з RUSLE. 

Серед біотичних та суспіль-
них трансморфогенних С-ГЕС 
найпоширенішими є моделі дос-
яжності  ландшафту,  які  створю-  

 
Рис. 16. Концептуальна схема водозбірної спе-

ціальної геоекосистеми 
ють за допомогою глобальної функції «затрати-віддаль». Окрім евклідової віддалі 
від осередків, такі С-ГЕС враховують «прохідність» ландшафту, яку інтерпрету-
ють на підставі геосистеми ФНП (див. Рис. 9). Досяжність є важливою складовою 
оцінки території як оселища диких тварин, яку кладуть в основу проєктування 
природоохоронних територій – екологічних мереж, зокрема екокоридорів. Оцінку 
ландшафту як оселища здійснюють для одного або кількох модельних видів, які є 
найвимогливішими до умов пробування. Осередками зоотичних трансморфоген-
них С-ГЕС обирають природоохоронні території або інші ділянки ландшафту, 
здатні підтримувати життєві популяції модельних видів (Рис. 17 і 18). 

Досяжність території для людського населення є провідним фактором еконо-
мічної оцінки ландшафту, зокрема з огляду на постачальні та соціальні екосис-
темні послуги. Тому демографічні трансморфогенні С-ГЕС загалом організовані 
так само, як зоотичні, але осередками слугують поселення та шляхи сполучення як 
місця концентрації людського населення. До суспільних трансморфогенних моде-
лей належать також видозбірні С-ГЕС, які дають змогу кількісно оцінювати візу-
альне різноманіття ландшафту. Їх реалізують за допомогою глобальної функції 
аналізу ЦМВ, яка виділяє зони видимості (околи) для визначених місцеположень 
(осередків). Візуальне різноманіття визначають через ландшафтометричний аналіз 
геосистеми ФНП у зонах видимості.  
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Рис. 17. Концептуальна 
схема зоотичної транс-
морфогенної спеціаль-
ної геоекосистеми 

Таку модель застосовують 
для делімітації сполучних 
природоохоронних тери-
торій – екокоридорів. Ди-
скретну геосистему ФНП 
кількісно оцінюють (пара-
метризують) з огляду на 
придатність для пробуван-
ня модельного виду. Її 
також можуть континуалі-
зувати за допомогою фу-
нкції фокальної стати-
стики для реалістичнішого 
відображення ландшафту 
як екотону (Проміжний 
вивід 2). Після цього її по-
єднують з геосистемою 
досяжності ландшафту 
для модельного виду 
(Проміжний вивід 3). На 
завершення, континуаль-
ну геосистему інтеграль-
ної оцінки дискретизують 
на підставі певного поро-
гового значення інтеграль-
ної оцінки. 

 
Рис. 18. Турківський екокоридор в Українських Карпатах 
Первинну конфігурацію цієї природоохоронної території визначили на підставі транс-
морфогенної С-ГЕС рисі, делімітованої за процедурою, зображеною на Рис. 17. Після 
цього межі були відкориговані стейкголдерами (див. також С. 15 «Організація…»). 
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Динамічні С-ГЕС (ландшафтні симулятори) є найпрогресивнішими і дають 
змогу досліджувати ймовірну перспективну еволюцію геоекологічних комплексів 
за різними сценаріями змін у природному й суспільному довкіллі, зокрема з огляду 
на майбутнє екосистемних послуг. Серед поширених фізичних ландшафтних симу-
ляторів можна відзначити екогідрологічну модель SWAT (Neitsch et al., 2011), яка є 
динамічним втіленням водозбірної С-ГЕС (див. Рис. 16). Ця детерміністська мо-
дель призначена для вивчення довготривалого впливу змін у землекористуванні й 
кліматі на витрати, твердий стік, а також на хімічні та біологічні властивості води 
у зливах великих складних водозборів. Відомим біотичним симулятором є модель 
LANDIS-II (Scheller et al., 2007). Вона є стохастичною і відображає вплив зміни клі-
мату, а також природних і антропогенних збурень, на сукцесію лісового ланд-
шафту (Рис. 19). Симулятор CLUE (Verburg et al., 2002) належить до суспільних 
моделей – він дає змогу досліджувати еволюцію структури землекористування 
залежно від природних умов, попиту на землю в різних секторах господарства та 
особливостей конверсії землекористування. У динамічних ландшафтних моделях 
геосистема ФНП як вивід Б-ГЕС ефективно забезпечує геопросторову інформацію 
про природні умови та про початкову структуру землекористування. 

 

Рис. 19. Концептуальна 
схема симулятора 
лісового ландшафту 
LANDIS-II як спеціальної 
геоекосистеми 

Симулятор відображає ево-
люцію когорт – вікових груп 
популяцій дерев в межах еко-
топів як поєднань фізіотопів і 
біотопів, початкову конфігу-
рацію яких визначають за 
геосистемою ФНП. Ядро мо-
делює сукцесійні процеси, а 
розширення додають функці-
ональності – уможливлюють 
розрахунок віку та біомаси 
когорт, відображають збу-
рення (вітровали, лісозаго-
тівлю тощо), а також забезпе-
чують вивід результатів си-
муляції у геопросторових і 
табличних форматах. Пара-
метри фізіотопів (ймовірні-
сть вкорінення видів, їхня 
продуктивність) є динаміч-
ними – вони можуть відобра-
жати модифікації, викликані 
поступовою зміною клімату. 
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Розділ 5 «Геоекосистеми басейнів Апшиці та Малої Шопурки» ілюструє 
викладені раніше концептуальні та методичні підходи прикладом конкретної Т-
ГЕС, створеної для території площею 293 км² на заході Рахівського району (Закар-
паття). Північна частина площі представлена середніми горами Свидовецького 
масиву, а південна – його низькогірними відрогами та горбогір’ям Верхньотисен-
ської улоговини. Альтитуди лежать у діапазоні ~260 – 1644 м. Флішові гори 
характерні кислим суглинково-кам’янистим реголітом. Макроклімат помірний – 
середньорічна температура повітря в другій половині ХХ століття становила, 
залежно від альтитуди, 3–8°C. Тут домінують букові та дубові ліси. На високих 
вододілах (полонинах) та у долинах навколо поселень поширені післялісові луки. 

Дизайн Т-ГЕС передбачає такі підсистеми: 1. Б-ГЕС рівня класів екотопів та 
індивідуальних мезоекорегіонів; 2. Чотири категорії статичних трансморфогенних 
С-ГЕС: водозбірну, видозбірну, транспортної доступності та управлінську; 3. Рет-
роспективну квазідинамічну С-ГЕС лісового покриву; 4. Динамічну С-ГЕС пер-
спективної лісової сукцесії за двома кліматичними сценаріями (Рис. 20). Реальним 
об’єктом дослідження є карпатський ландшафт, а теоретичним – Т-ГЕС як поєд-
нання комплементарних ГЕС різних типів організації та рівнів складності. 
Предметами дослідження виступають властивості екологічної, морфологічної та 
динамічної організації ландшафту як виводи комплементарних ГЕС. 

Для дослідження використали ЦМВ SRTM, високороздільні космозображення 
з ресурсу Google Earth, класифіковані космозображення Landsat, цифрові лісотак-
саційні дані, мережу автошляхів OSM (точність геоданих не нижча, ніж у масштабі 
1:100 000), топографічні та геологічні карти, літературні джерела, а також матері-
али польових геоекологічних обстежень. Для опрацювання геоданих застосували 
ПЗ ArcGIS Desktop з розширенням Spatial Analyst та інші спеціалізовані програми. 
Динамічну лісову С-ГЕС реалізували за допомогою симулятора LANDIS-II.  

 
Рис. 20. Організація тотальної геоекосистеми басейнів Апшиці та Малої Шопурки 
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Спочатку створили Б-ГЕС потенційних природних екотопів, вводами якої 
слугують геосистеми літоморфотопів та біокліматичних зон, а виводом – геосис-
тема ПНП (див. Рис. 7). Сім класів літоморфотопів виділили на підставі елементів 
мезорельєфу як поєднань категорій топографічного положення (днища долин, 
нижні частини схилів з ярами, верхні частини схилів) та ухилу (пологі, спадисті, 
круті, дуже круті), які отримали через морфометричний аналіз ЦМВ. Тоді елемен- 

 
Рис. 21. Природні екотопи, згру-

повані за рослинними форма-
ціями, та екорегіони 

ти рельєфу охарактеризували щодо ґенези та 
текстури ґрунтотворних відкладів і потенційних 
екзогенних процесів. Шість альтитудних біоклі-
матичних зон (від теплої до помірно холодної) 
делімітували через стратифікацію ЦМВ з ураху-
ванням альтитудного положення основних 
природних типів лісу. Літоморфологічні та біо-
кліматичні геодані поєднали локальною функ-
цією, а характеристики ПНП визначили за допо-
могою генетичної моделі на підставі польового 
матеріалу та літератури. У результаті отримали 
28 класів потенційних природних екотопів, які 
охоплюють сім рослинних формацій (Рис. 21). 
Найбільша площа (14,7%) припадає на природні 
екотопи теплих верхніх частин крутих схилів з 
середньопотужним кам’янистим  буроземом під 
мезофільним мезотрофним буково-дубовим лі-
сом, а найменша (0,1%) – на помірно холодні 
вітряні верхні частини дуже крутих схилів з 
неглибоким кам’янистим лучним буроземом 
під мезофільними оліготрофними субальпійсь-
кими угрупованнями. 

Межі шести мезоекорегіонів визначили 
через мануальну інтерпретацію ЦМВ та текто-
нічної карти. Тоді розрахували орографічні 
показники (середні альтитуди та відносні висо-
ти), присвоїли власні назви, орографічні та 
геологічні категорії, а також визначили частки 
площ потенційних природних рослинних фор-
мацій. Наприклад, найбільшу площу (79,2 км²) 

займає екорегіон букових і дубових лісів Апшицько-Кісвінського флішового низь-
когір’я (К2, див. Рис. 21). 

Для визначення екологічних характеристик фактичних екотопів спочатку 
створили геосистему фізіономічних класів ФНП через інтерпретацію лісотаксацій-
них геоданих та космозображення (Рис. 22). Тоді ці геодані поєднали з геосисте-
мою природних екотопів за допомогою локальної функції та з’ясували особливості 
фактичної рослинності у рамках екологічної моделі-матриці з використанням 
польової інформації (див. Рис. 14). У результаті отримали 166 класів фактичних 
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екотопів. Найпоширенішими є екотопи мезофільних мезотрофних середньо-
вікових дубово-грабово-букових лісів крутих схилів теплої зони, які відносять до  

 
Рис. 22. Фізіономічні класи фак-

тичного наземного покриву 

асоціації Carici pilosae-Fagetum Oberd. 1957. У 
помірно теплій і помірно прохолодній зонах бук 
утворює монодомінантні лісостани асоціації 
Asperulo-Fagetum Sougnez et Thill 1959, а в 
прохолодній зоні на нижніх частинах схилів – 
старі малопродуктивні ліси та криволісся, іноді 
з домішкою явора, асоціації Luzulo-Fagetum 
Meusel 1937. У теплій біокліматичній зоні на 
верхніх частинах схилів трапляються дубові 
ліси за участю бука і граба, які належать до 
асоціації Carici pilosae-Carpinetum Neuhäusl et 
Neuhäuslová-Novotná 1964. Смерекові ліси ма-
лопоширені – це головно середньовікові куль-
тури помірно прохолодної зони, змішані з 
буком. Полонини представлені переважно вто-
ринними луками союзу Nardion strictae Br.-Bl. 
1926 на верхніх частинах схилів, які виникли 
внаслідок розчищення під пасовища смереко-
вих лісів союзу Piceion excelsae (Pawlowski et 
al., 1928) та субальпійських угруповань прохо-
лодної – помірно холодної зон. У теплій біоклі-
матичній зоні на нижніх частинах схилів та у 
днищах долин поширені сіножаті та пасовища 
союзів Arrhenatherion elatioris Luquet 1926 та  
Cynosurion cristati Tüxen 1947, які займають по-
тенційні лісові екотопи поблизу поселень. 
Загалом на території дослідження переважають 
мезогемеробні екотопи середньовікових лісів. 
Однак екотопи старих букових лісів можна 
вважати олігогемеробними. 

Дві індивідуальні водозбірні С-ГЕС (Апшиці та М. Шопурки) порівняли з 
огляду на лісові постачальні та водорегулювальні послуги. У цій моделі геосисте-
ма ФНП як вивід Б-ГЕС забезпечила дані про кліматичні умови, які є важливим 
гідрологічним та лісівничим фактором, а також про наявні площі лісу за віковими 
класами, які є безпосереднім лісогосподарським ресурсом та водночас водорегу-
лювальним чинником. Швидкість схилового стоку, ерозійну резистентність схилів 
та складність трелювання лісу опосередковано представили іншим вводом – 
геосистемою вертикального розчленування рельєфу в околі 1000м, яку отримали 
внаслідок опрацювання ЦМВ. Ці дві геосистеми поєднали з геосистемою водозбо-
рів за допомогою зональних функцій для розрахунку кількісних показників 
(Таблиця 3, Рис. 23, 24). Як видно, водозбір Шопурки відзначається стрімкішим 
рельєфом, прохолоднішим (і вологішим) кліматом і меншою безлісою площею. 
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Отже, орографічні та кліматичні чинники обумовлюють тут «жорсткіший» павод-
ковий режим,  який  частково  «пом’якшує»  висока  лісистість.  Стрімкіший рельєф 
Таблиця 2. Водозбірні геоекосис-
теми: морфометричні показники 

 Мала 
Шопурка Апшиця 

Площа (га) 12 259 16 990 
Мінімальна альтитуда (м) 390 255 

Максимальна альтитуда (м) 1644 1512 
Амплітуда альтитуд (м) 1254 1257 
Сер. альтитуда ± станд. 

відхил. (м) 978±248 558±229 

Сер. верт. розчленування ± 
станд. відхил. (м) 471±83 276±101 

 

 
Рис. 23. Водозбірні геоекосисте-

ми: співвідношення площ біо-
кліматичних зон (%) 

 
Рис. 24. Водозбірні геоекосисте-

ми: співвідношення площ лісу 
за класами віку (%) 

також зумовлює інтенсивніші схилові процеси 
та здорожчує прокладання лісових доріг, що 
ускладнює лісозаготівлю. Як наслідок, тут за-
лишилося більше старих та середньовікових лі-
сів. На відміну від водозбору Апшиці, біокліма-
тичні умови тут не підходять для вирощування 
дуба, але сприятливі для мішаних буково-яли-
цево-смерекових лісів. 

Континуальну трансморфогенну С-ГЕС 
віддаленості використали для оцінки доступ-
ності лісових ресурсів. У цій моделі застосува-
ли глобальну функцію «затрати-віддаль» для 
поєднання доріг як осередків з зонами «опір-
ності» ландшафту до трелювання лісу, які виз-
начили на підставі категорій ухилів поверхні 
екотопів. Отримані геодані стандартизували та  
поєднали, за допомогою зональної функції, з 
геосистемою вікових класів лісу ФНП. Виявили 
чітку залежність між віддаленістю та віком 
деревостанів, яка свідчить, що протягом остан-
ніх 30 років головним критерієм заготівлі лісу 
була його доступність. 

Дві індивідуальні континуальні трансмор-
фогенні видозбірні С-ГЕС застосували для по-
рівняльного аналізу візуального різноманіття 
ландшафту, що відкривається з полонин Апець-
кої (1512 м) й Оприші (1481 м). Поля видимості 
полонин згенерували за допомогою глобальної 
функції делімітації видозборів на підставі ЦМВ 
та обмежили віддаллю в 12 км із лінійним 
«затуханням» в міру віддалення від осередків. 
Загальне різноманіття ландшафту розрахували 
як кількість класів ФНП в круговому околі раді-
усом 300 м за допомогою фокальної функції. 
Тоді локально поєднали (перемножили) геосис-
теми полів видимості й загального різноманіт-
тя. Результати стандартизували й представили у 
вигляді карт (Рис. 25) і таблиць.  Виявили,  що 

різноманіття видозбору Полонини Апецької значно вище, ніж Полонини Оприші.  
За допомогою управлінських С-ГЕС інвентаризували лучні ресурси двох сіль-

ських громад: Верхньоводянської та Водицької. Для цього геосистему меж громад 
поєднали з геосистемою лучних екотопів (ФНП) та розрахували основні показники 
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(Таблиця 3). Як видно, Водицька громада, пори меншу площу, кількісно та якісно 
краще забезпечена лучними ресурсами у перерахунку на одну особу. 

Рис. 25. Видозбірна геоекосистема 
Полонини Апецької 

Таблиця 3. Управлінські геоеко-
системи: лучні ресурси громад  

 Верхньо-
водянська Водицька 

Площа громад (га) 8 074 5 463 
Населення (осіб)1 5 272 1 882 

Площа лук загалом (га) 
і зокрема: 

2 907 1 706 

Теплих (га, %) 2 770 (95,3) 1 231 (72,1) 
Помірно теплих 122 (4,2) 13 (0,8) 

Помірно прохолодних 15 (0,5) 51 (3,0) 
Прохолодних 0 350 (20,5) 

Дуже прохолодних 0 61 (3,6) 
Площа лук на одну 

особу (га) 0,55 0,91 
 

Ретроспективну динаміку лісового ланд-
шафту протягом 1982–2007 рр. дослідили за 
допомогою квазідинамічної С-ГЕС. Для цього 
використали космозображення Landsat за чо-
тирма часовими зрізами, які класифікували за 
двома категоріями ФНП («ліс» і «не ліс») та 
поєднали між собою для ідентифікації ареалів 
знелісення та залісення. Тоді геосистему таких 
ареалів зонально поєднали з геосистемою по-
тенційних природних екотопів для з’ясування 
геоекологічних особливостей динаміки. Як 
видно з Рис. 26, основні зміни відбулись в 
екотопах теплої біокліматичної зони. Ліс най-
інтенсивніше вирубували до 1988 р., а після 
1994 р. почалося залісення лучних екотопів 
внаслідок зменшення сінокосіння.  

 
Рис. 26. Квазідинамічна лісова геоекосисте-

ма: розподіл площ знелісення та залісення 
за часовими зрізами й біокліматичними 
зонами (від площі лісу у 2014 р., %) 

Ймовірну майбутню 500-річну природну 
еволюцію лісового ландшафту дослідили за 
допомогою симулятора LANDIS-II (див. 
Рис. 19) за сценаріями базового клімату XX ст. 
та RCP6.0 з та без ефектів збурень, викликаних 
вітром і жуком-короїдом смереки. Модельни-
ми видами обрали дуб, бук, граб, явір, смереку 
та ялицю, які формують абсолютну більшість 
деревостанів. Фізіотопи виділили на підставі 
потенційних природних екотопів і параметри-
зували щодо ймовірності вкорінення та макси- 

мальної чистої продуктивності модельних видів, а також щодо ймовірності 
виникнення збурень. Початкові біотопи делімітували за геосистемою ФНП. 
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У результаті отримали хронологічні дані, які характеризують ймовірні май-
бутні просторово-часові зміни у видовому складі лісів та у запасах надземного 
живого карбону (Рис. 27-30). Площі дубових та грабових лісів суттєво зросли за 
сценарієм потепління клімату (RCP6.0), а смерека зникла майже повністю. Отже, 
стратегія адаптації лісогосподарського ландшафту до зміни клімату повинна 
передбачати більші насадження дуба у теперішніх теплій та помірно теплій зонах. 
У прохолодній зоні можна культивувати ялицю, яка в умовах теплішого клімату 
стане головним джерелом ділової деревини. Смереку на території дослідження 
можна висаджувати лише у прохолодній зоні як домішку до бука та ялиці. 

 
Рис. 27. Лісові формації 

на початку симуляцій-
ного періоду 

 
Рис. 28. Лісові формації в 

кінці 500-річного си-
муляційного періоду: 
базовий сценарій 

 
Рис. 29. Лісові формації в 

кінці 500-річного си-
муляційного періоду: 
сценарій RCP6.0 

 

 

Рис. 30. Траєкторії 
запасів надземного 
живого карбону 

Штрихом позначені 
траєкторії за сценарі-
ями без збурень. 
Візьміть до уваги від-
мінні масштаби осей 
ординат 
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ВИСНОВКИ 
Висновок 1. Про передумови формування та загальний зміст трансдисц-

иплінарної геоекології. Зміст геоекології як науки про Т-ГЕС зумовлений низкою 
обставин: 1. Феноменом трансдисциплінарності як форми міждисциплінарного 
підходу, в якій присутня компонента інтерактивного спілкування зі стейкголдера-
ми; а також уявленням про комплексні системи та, зокрема, про тотальні системи 
– всеосяжні міждисциплінарні наукові процесні моделі; 2. Наявністю відмінних, 
іноді суперечливих, інтерпретацій змісту геоекології, які все ж поділяють уявлення 
про ГЕС як теоретичний об’єкт і про геопросторовий і екологічний підходи як 
методологічну основу цієї науки; 3. Розвитком геоматики як ІТ, яка дає змогу ефек-
тивно реалізовувати геопросторові екологічні моделі; 4. Суспільною кон’юнкту-
рою, орієнтованою на стале природокористування, яке тепер головно асоціюють з 
екосистемним менеджментом, спрямованим на оптимізацію екосистемних послуг. 

Реальними (емпіричними) об’єктами геоекології є геоекологічні комплекси, 
зокрема ландшафти, а теоретичними – ГЕС як різноманітні геопросторові процесні 
моделі цих комплексів, поєднані у мережну Т-ГЕС. Отже, головна методологічна 
відмінність геоекології від «традиційної» комплексної географії полягає у послі-
довному застосуванні уявлення про комплексні системи, яке дає змогу чітко 
відділяти єдиний реальний об’єкт дослідження (геоекологічний комплекс) від 
множини теоретичних об’єктів – ГЕС. Іншою важливою рисою сучасної геоеколо-
гії є орієнтація на геоматику як провідну технологію реалізації ГЕС. 

Трансдисциплінарна компонента геоекології відповідає за «інтерфейс» між 
науковим проєктом та суспільством як поєднанням різноманітних стейкголдерів. 
З одного боку, науковці пристосовуються до суспільних умов і пов’язують свої 
дослідження з кон’юнктурними темами – наприклад, адаптацією землекористуван-
ня до зміни клімату. З іншого боку, дослідники активно впливають на стейкголде-
рів – формують суспільні пріоритети щодо оптимізації довкілля. Отже, від 
«традиційної» прикладної географії трансдисциплінарна геоекологія відрізняється 
більшою адаптивністю в питаннях взаємодії з суспільством, яка досягається через 
застосування технологій зв’язків з громадськістю та освітні заходи. 

Висновок 2. Про ГЕС як загальні теоретичні об’єкти геоекології. У рамках 
географічних та екологічних дисциплін уже розроблена велика кількість моделей-
систем, які по-різному описують певні аспекти екологічної, морфологічної та 
динамічної організації геоекологічних комплексів. Такі моделі інтерпретують як 
ГЕС – вони відображають диференційованість ландшафтної субстанції як поєднан-
ня «провідних» (вводів) і «підпорядкованих» (виводів) екологічних компонентів-
геосистем, які тепер представляють як цифрові геодані, а відношення між ними 
реалізують за допомогою функцій алгебри карт. 

За особливостями геосистеми-виводу, ГЕС поділяємо на дискретні або конти-
нуальні, а також на категорійні або числові. За способом геопросторового поєднан-
ня вводів ГЕС можуть бути віднесені до морфогенних або трансморфогенних. 
Трансморфогенні ГЕС, на відміну від морфогенних, відображають гетерогенні 
ділянки ландшафту, об’єднані латеральними потоками, й у такий спосіб передають 
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не лише геометричні, але й топологічні відношення між ландшафтними явищами. 
Найпрогресивнішими є динамічні ГЕС (ландшафтні симулятори), які дають змогу 
вивчати перспективну еволюцію ландшафту. 

Концепція ГЕС розвиває ідею множинності просторової організації ланд-
шафту, доповнює її уявленнями про множинність екологічної та динамічної 
організацій геоекологічного комплексу, а також забезпечує ефективну реалізацію 
моделей засобами геоматики. 

Висновок 3. Про Т-ГЕС як голістичний теоретичний об’єкт інтегрованої 
геоекології. Т-ГЕС є комплексною системою, яка об’єднує різноманітні гармонізо-
вані комплементарні ГЕС. У такий спосіб Т-ГЕС різностороннє та узгоджено відо-
бражає властивості геоекологічного комплексу як складного реального об’єкта. 
Обсяг Т-ГЕС можна розширювати в міру накопичення даних та знань про ланд-
шафт. Серцевиною Т-ГЕС є загальна міждисциплінарна модель ландшафту, – Б-
ГЕС, – яка слугує інтегративною основою для спеціалізованих дисциплінарних 
моделей – С-ГЕС. Технологія геоматики забезпечує ефективну практичну реалі-
зацію Т-ГЕС. 

Отже, концепція Т-ГЕС поєднує теоретичний об’єкт міждисциплінарного 
вчення про ландшафти з уявленнями про теоретичні об’єкти різних географічних і 
екологічних дисциплін і у такий спосіб створює універсальну теоретичну основу 
для гармонізації й інтеграції їхніх підходів, методів і даних. Концепція Т-ГЕС дещо 
наслідує ідею тотальної екосистеми людини З. Наве, але, на відміну, є складною 
мережною системою, а не ієрархічною. У ній редукціоністські дисциплінарні під-
ходи не протиставляють голістичному уявленню про геоекологічний комплекс, а 
інтегрують як комплементарні. У практичній площині ідея Т-ГЕС може бути по-
кладена в основу створення єдиного кадастру земельних умов і ресурсів, а також 
різнобічної їхньої оцінки як екосистемних послуг. 

Висновок 4. Про Б-ГЕС як загальну міждисциплінарну генетичну модель 
ландшафту. Б-ГЕС є продуктом міждисциплінарного підходу, і вона відображає 
найважливіші особливості екологічної та морфологічної організації ландшафту у 
межах поточного еволюційного стану як інваріанту. Виводом Б-ГЕС є категорійна 
геосистема наземного покриву як сукупності ґрунту, біоценозу й артефактів, а 
вводами – категорійні геосистеми рельєфу, біоклімату та землекористування, 
поєднані локальною функцією алгебри карт на підставі генетичної екологічної 
моделі. Розрізняють фактичні та потенційні природні Б-ГЕС. Морфологічну 
організацію Б-ГЕС можна представляти ієрархічно на підставі розмірності форм 
рельєфу як провідного вводу – від екотопу до екосфери.  

Концепція Б-ГЕС впорядковує уявлення про нерівнозначність компонентів і 
факторів ПТК «генетичного» ландшафтознавства, розширює ці уявлення з позицій 
вчення про культурний (антропогенний) ландшафт і про потенційну природну 
рослинність та інтерпретує за допомогою процесного системного підходу, орієнто-
ваного на технологію геоматики. 

Організація геопросторової інформації про земельні ресурси на основі Б-ГЕС 
дає змогу підвищити позиційну точність різноманітних кадастрів земельних 
ресурсів, планів територіального розвитку тощо. Водночас, для ефективного 
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менеджменту екосистемних послуг Б-ГЕС необхідно конкретизувати та доповню-
вати за допомогою С-ГЕС. 

Висновок 5. Про С-ГЕС як комплементарні дисциплінарні моделі ланд-
шафту. С-ГЕС деталізують і доповнюють Б-ГЕС специфічною дисциплінарною 
інформацією у рамках голістичної ландшафтної моделі Т-ГЕС. С-ГЕС переважно 
реалізують за допомогою існуючих дисциплінарних геопросторових моделей у 
такий спосіб, щоб принаймні одним із їхніх вводів була геосистема наземного 
покриву як вивід Б-ГЕС. Однак, на відміну від Б-ГЕС, С-ГЕС можуть бути конти-
нуальними, трасморфогенними та динамічними. Найскладнішими є динамічні С-
ГЕС – ландшафтні симулятори, які дають змогу вивчати ймовірну перспективну 
еволюцію геоекологічних комплексів за сценаріями зміни їхніх природних і 
суспільних факторів. Отже, ландшафтні симулятори розглядають тепер як інстру-
менти стратегічного менеджменту екосистемних послуг в умовах зміни клімату та 
суспільних відносин. Впровадження С-ГЕС передбачає наявність значних масивів 
емпіричних даних, необхідних для параметризації моделей. Особливо це 
стосується ландшафтних симуляторів, калібрування яких здійснюють на підставі 
часових рядів даних, які отримують через стаціонарні інструментальні спосте-
реження. 

Висновок 6. Про ефективність концептуально-методичних і техноло-
гічних підходів трансдисциплінарної геоекології. Студії у Карпатах, басейнах 
Дністра та Західного Бугу, на території Львова, а також на спеціальній модельній 
ділянці в Закарпатті, підтверджують загалом високу ефективність концепцій і 
методів трансдисциплінарної геоекології. Однак слід зважати на низку обставин: 
1. Обсяг та детальність Т-ГЕС головно залежать від наявності відповідних геода-

них та доступності методів їхнього опрацювання; 
2. Загальну геопросторову детальність (точність) Т-ГЕС першочергово визначають 

властивості геосистеми ФНП як виводу Б-ГЕС; 
3. Делімітацію дрібних гомогенних Б-ГЕС, – класів екотопів, – доцільніше здій-

снювати за допомогою автоматизованих методів геотеледетекції, геоморфо-
метрії та топокліматології;  

4. Статичні трансморфогенні С-ГЕС, зокрема віддаленості та водозбірні, суттєво 
розширюють можливості інвентаризації, оцінки, планування та моніторингу 
екосистемних послуг. Видозбірні С-ГЕС є менш ефективними через суб’єкти-
візм та відносну складність; 

5. Квазідинамічні С-ГЕС, для яких хронологічні ряди космозображень є провідним 
джерелом геоданих, дають змогу досліджувати головно ретроспективну еволю-
цію ландшафтів; 

6. Динамічні С-ГЕС, наприклад реалізовані за допомогою симулятора LANDIS-II, 
є тепер провідними інструментами дослідження перспективної еволюції ланд-
шафтів та екосистемних послуг в умовах зміни їхніх кліматичних та суспільних 
факторів; 

7. Польові експедиційні та стаціонарні спостереження залишаються важливим 
джерелом даних для параметризації ГЕС. 
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АНОТАЦІЯ 
Круглов І.С. Трансдисциплінарна геоекологія. – Кваліфікаційна наукова праця, 
монографія. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук зі 
спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання 
природних ресурсів. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
Київ, 2021. 

Трансдисциплінарну геоекологію обґрунтували як голістичну науку про 
геопросторові аспекти екологічних процесів, орієнтовану на підтримку менедж-
менту екосистемних послуг у взаємодії зі стейкголдерами. У дисертації вперше: 
1. Визначили загальний зміст трансдисциплінарної геоекології на основі аналізу її 
наукових, технологічних та суспільних передумов; 2. Обґрунтували загальні 
теоретичні об’єкти геоекології – геоекосистеми (ГЕС) – як процесні геопросторові 
моделі реальних ландшафтів, які реалізують за допомогою технології алгебри карт; 
3. Обґрунтували голістичний теоретичний об’єкт – тотальну ГЕС (Т-ГЕС) – як 
мережне поєднання різних класів ГЕС, які мають щонайменше один спільний 
компонент, якій відображає наземний покрив; 4. Визначили особливості базової 
ГЕС (Б-ГЕС) як загальної міждисциплінарної дискретної, категорійної, 
морфогенної, статичної моделі ландшафту – інтегративної основи Т-ГЕС; 
5. Розглянули основні класи спеціальних ГЕС (С-ГЕС) як комплементарних 
дисциплінарних ландшафтних моделей, які доповнюють і конкретизують Б-ГЕС у 
рамках Т-ГЕС. С-ГЕС можуть бути як дискретними, так і континуальними, як 
морфогенними , так і трансморфогенними, як статичними, так і динамічними; 6. Ці 
концептуально-методичні підходи обґрунтували на підставі локальних та 
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регіональних досліджень, а також спеціально унаочнили на прикладі Т-ГЕС 
карпатського ландшафту. 

Ключові слова: географія, екологія, геоекологія, геоматика, геоекосистема, 
геосистема, екосистем, екотоп, екохора, екорегіон, екосфера, ландшафт, динаміка, 
трансдисциплінарність. 

АННОТАЦИЯ 
Круглов И.С. Трансдисциплинарная геоэкология. – Квалификационная научная 
работа, монография. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора географических наук по 
специальности 11.00.11 – конструктивная география и рациональное использова-
ние природных ресурсов. Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко, Киев, 2021. 

Трансдисциплинарную геоэкологию обосновали как холистическую науку о 
геопространственных аспектах экологических процессов, ориентированную на 
поддержку менеджмента экосистемных услуг во взаимодействии со стейкхолде-
рами. В диссертации впервые: 1. Определили общее содержание трансдисципли-
нарной геоэкологии на основании анализа ее научных, технологических и 
общественных предпосылок; 2. Обосновали общие теоретические объекты 
геоэкологии – геоэкосистемы (ГЭС) – как процессные геопространственные 
модели реальных ландшафтов, которые реализуют с помощью технологии алгебры 
карт; 3. Обосновали холистический теоретический объект – тотальную ГЭС (Т-
ГЭС) – как сетевое сопряжение различных классов ГЭС, которые имеют как 
минимум один общий компонент, отображающий наземный покров; 4. Опреде-
лили особенности базовой ГЭС (Б-ГЭС) как общей междисциплинарной 
дискретной, категорийной, морфогенной, статической модели ландшафта – 
интегративной основы Т-ГЕС; 5. Рассмотрели основные классы специальных ГЭС 
(С-ГЭС) как комплементарных дисциплинарных ландшафтных моделей, которые 
дополняют и конкретизируют Б-ГЕС в рамках Т-ГЭС. С-ГЭС могут быть как 
дискретными, так и континуальными, как морфогенными, так и трансморфоген-
ными, как статическими, так и динамическими; 6. Эти концептуально-методичес-
кие подходы обосновали локальными и региональными исследованиями, а также 
специально проиллюстрировали примером Т-ГЕС карпатского ландшафта. 

Ключевые слова: география, экология, геоэкология, геоматика, геоэкосис-
тема, геосистема, экосистема, экотоп, экохора, экорегион, экосфера, ландшафт, 
динамика, трансдисциплинарность. 
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SUMMARY 
Kruhlov, I.S. Transdisciplinary geoecology. – Qualifying study, a monograph. 

Doctor of Geographical Sciences dissertation in speciality 11.00.11 – Constructive 
Geography and Rational Use of Natural Resources. – Taras Shevchenko National 
University of Kyiv, Kyiv, 2021. 

Transdisciplinary geoecology is substantiated as a holistic science concentrated on 
the geospatial dimension of ecological processes. It is based on the geospatial and 
ecological approaches, is realized by geomatics techniques, and it supports management 
of ecosystem services in close cooperation with stakeholders. This study pioneers with 
several new concepts and approaches described below. 

General definition of the contents of transdisciplinary geoecology is provided based 
on the analysis of its scientific, technological, and societal preconditions. Firstly, we 
interpreted notions of scientific objects and subjects from the standpoint of 
transdisciplinarity and the theory of process and complex systems. Secondly, we 
analyzed different interpretations of geoecology and compared them with other 
geographical sciences to detect numerous “doppelgangers”. Thirdly, geospatial and 
ecological approaches were interpreted from the standpoint of the systems theory and 
geomatics techniques. Fourthly, we studied effects of current social situation and 
environmental legislation on the development of geoecology. 

While a geoecological complex (landscape) is designated as a real (empirical) object 
of geoecology, geoecosystems (GESs) are defined as theoretical objects – various 
geospatial process models of real landscapes, which are realized via map algebra 
technology. GES components represent landscape ecological properties differentiated in 
geospace. Therefore, the components are categorical or numerical, discrete or continuous 
geosystems in the form of digital geodata. Controlling components form inputs, while 
controlled components – outputs of GESs. The outputs are associated with emerging 
landscape properties, which are regarded as study subjects. Such an approach affords to 
realize different geo-, bio-, and sociocentric landscape models as GESs. A 
multidimensional dichotomic classification discriminates discrete or continuous, 
categorical or numerical, morphogenic or transmorphogenic, static (incl. quasi-dynamic) 
or dynamic, GESs. 

The holistic theoretical object of transdisciplinary geoecology– the Total GES (T-
GES) – is defined as a network of GESs of different classes, which have one common 
component representing land cover, at least. The T-GES concept integrates the idea of 
landscape spatial structure multiplicity with the notions about theoretical objects of 
different geographical and ecological sciences using the process network model, which 
is oriented on the geomatics technology. Transdisciplinary geoecology can be divided 
into physical, biotic, and social according to subjects and methods used. There can be 
distinguished local, regional, and global, as well as terrestrial and marine geoecology. 
Local terrestrial geoecology is alternatively named landscape ecology. The 
transdisciplinary component of geoecology ensures interface between a scientific project 
and the society as an assemblage of different stakeholders. On the one hand, scientists 
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accommodate their research to the social situation. On the other hand, they actively affect 
stakeholders – formulate societal priorities for the environmental development, etc. 

A general interdisciplinary object of geoecology – the Base GES (B-GES) – is 
substantiated as an integrating basis of the T-GES. It represents the most significant 
features of the landscape’s ecological and spatial organization within the current 
evolutionary state as an invariant. The B-GES output is a categorical geosystem of land 
cover as an assemblage of soils, biotic communities, artifacts, and human population, 
while the inputs are categorical geosystems landforms (together with soil parent rock), 
bioclimate, and land use (land cover physiognomy) integrated by a local map algebra 
function based on a genetic ecological model. The land cover features afford 
distinguishing actual and potential natural B-GESs. 

The main classes of Special GESs (S-GESs) are considered as complementary 
disciplinary landscape models, which expand the B-GES within the T-GES. S-GESs are 
realized via existing disciplinary geospatial process models, but one of its inputs, at least, 
should be the land cover geosystem as the B-GES output. Unlike a B-GES, S-GESs are 
frequently numerical continual models. Static morphogenic S-GESs, which follow the 
B-GES spatial structure, are the simplest disciplinary landscape models. Static 
transmorphogenic S-GESs – representing, for example, watershed, viewshed, zootic 
habitat, or transport accessibility – are more complex, because they depicture lateral 
landscape flows crossing morphogenic B-GES boundaries. The most advanced and 
complex are dynamic S-GESs – landscape simulators. They afford studying landscape 
evolution according to scenarios of natural and societal change. Therefore, landscape 
simulators? such as LANDIS-II, can be regarded as instruments for the strategic 
management of ecosystem services under climate and societal change. 

These conceptual and methodical approaches were developed as a result of different 
local and regional studies in the Carpathian Mountains, in the Dnister and the Bug river 
basins, as well as of Lviv urban landscape, and were additionally exemplified by the case 
of two watersheds in the Carpathians. In the case study, geomorphic and bioclimatic 
processing of a digital elevation model was used do delineate B-GES at an ecotope level, 
while the model of genetic relations between the components was based on literature 
sources and field information. To study the current state of ecosystem services, we 
applied several kinds of static transmorphogenic S-GESs. A watershed model was used 
for the inventory of provisioning and water-regulating services of forest ecosystems. A 
continuous proximity S-GES was applied to evaluate accessibility of forest resources. 
Administrative S-GES of two rural communities afforded comparative analysis of 
grassland resources, while two viewshed S-GESs were used to study visual diversity of 
the landscapes as a social ecosystem service. To retrospect the evolution of the forest 
cover during the last decades, we constructed a quasi-dynamic S-GES using multi-
temporal Landsat images. To study the future evolution of the forest landscape, dynamics 
its forest types and above-ground live carbon storage under natural succession, wind and 
bark-beetle disturbances, as well as climate change, we applied LANDIS-II simulator.  
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