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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасні виклики, що стосуються глобальних і регіональних 

загроз ландшафтному різноманіттю та нагальної необхідності його збереження, 

відновлення та відтворення, зумовлюють необхідність удосконалення апарата 

змістового, інформаційного та розрахункового оцінювання впливу людської 

діяльності на довкілля. Це стосується, передусім, аналізу антропогенного впливу на 

ландшафти та/або їхні агрегації у вигляді регіональних ландшафтних структур, за 

які й правлять власне фізико-географічні таксони, з метою управління цим впливом, 

зменшення зазначених загроз і забезпечення геоекологічно-економічно усталеного 

розвитку довкілля. Саме тому дослідження антропізації ландшафтів, тобто процесу 

їхньої зміни через діяльність людини, та ідентифікація наслідків цієї антропізації 

для довкілля залишається найактуальнішою проблемою конструктивної географії та 

оптимізації природокористування, особливо з огляду постійне розширення 

доступних для використання глобально-регіональних геоінформаційних баз 

просторових даних, створених за сучасними технологіями, насамперед 

дистанційного зондування Землі. 

До того ж, Європейською ландшафтною конвенцією (2000) передбачено, що 

актуальними завданнями європейських держав є не тільки відстеження змін і 

чинників трансформації їхніх ландшафтів, а й міжнародний обмін відповідним 

досвідом і інформацією в цій сфері. Утім, як свідчить огляд наявних напрацювань, 

існує низка невирішених завдань у цій царині, спричинених недостатньою 

систематизацію змісту та термінології чинних поглядів, відсутністю методичних 

підходів, інтероперабельних для Європи й України, недостатнім рівнем модельної 

формалізації складників процесу антропізації та незастосуванням коректного 

параметричного й логіко-математичного апарата в експертних оцінюваннях 

антропізації. За таких умов, створення й реалізація методики аналізу міри 

антропізації ландшафтів і фізико-географічних таксонів, достатньо змістово 

універсальної для загальноєвропейського виміру та достатньо змістово специфічної 

для заданих регіонів України, є нагальним конструктивно-географічним завданням, 

що й визначає актуальність обраної теми. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Розвідки за 

змістом дисертації було виконано згідно з планами науково-дослідних робіт 

кафедри фізичної географії та геоекології географічного факультету КНУ імені 

Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. За мету дисертації править обґрунтування, 

розробка та верифікаційна реалізація інтероперабельної для загальноєвропейських і 

вітчизняних підходів методики аналізу міри антропізації ландшафтів і фізико-

географічних таксонів регіону досліджень – зон мішаних (хвойно-широколистяних) 

і широколистяних лісів та лісостепу України. Досягнення такої мети завбачувало 

вирішення низки завдань, а саме з: 

– систематизованого аналітичного огляду передумов досліджень і 

формулювання методично-прикладних висновків за досліджуваною проблемою; 

– обґрунтування концептуальних засад і розробки інтероперабельної методики 

аналізу міри антропізації ландшафтів України за загальнозмістовим, 
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параметричним, логіко-математичним і верифікаційно-реалізаційним складниками 

методики; 

– формування геоінформаційного базису та розробка робочої шкали і 

інструментів аналізу міри антропізації регіону досліджень; 

– верифікаційної реалізації методики в досліджуваному регіоні з моделюванням 

та комплексним аналізом міри антропізації фізико-географічних таксонів на 

регіональному, крайовому, обласному та районному рівнях. 

Об'єктом дослідження є міра антропогенного впливу різнотипових і 

різнорівневих систем землекористування та/або його наслідків на ландшафти. 

Предметом дослідження є принципи та способи аналізу міри антропізації 

ландшафтів і/або їхніх агрегацій у вигляді регіональних ландшафтних структур, 

спричиненої землекористувальними системами. 

Методи дослідження. У роботі застосовувалися сучасні методи конструктивно-

географічного та ландшафтно-екологічного аналізу, а також методи ймовірнісного 

аналізу і геоінформаційного моделювання та експертних оцінювань в геоекології. За 

робочий правив ГІС-інструментарій MapInfo Professional Version 11.5. Крім того, 

додатково було використано підходи, методи та прийоми загальнонаукових (аналізу 

та синтезу, класифікації, аналогії і системного аналізу, узагальнення, абстрагування 

тощо), загальногеографічних (картографічного аналізу) та математико-прикладних 

(логіко-математичного і функціонального модельного аналізу) досліджень. 

Вихідними матеріалами для розробки та реалізації в роботі методики аналізу 

міри антропізації були складники геоінформаційного базису, сформованого на 

основі переведення в пошаровий векторний формат для регіону та заданих 

просторових об'єктів дослідження сучасних відкритих джерел цифрових 

просторових даних: 1) двох інтерактивних растрових карт земельних покривів (Land 

Cover), початково отриманих за даними дистанційного зондування (ДДЗ), а саме: а) 

програми Climate Change Initiative (CCI-LC Map) Європейського космічного 

агентства (European Space Agency, ESA) (2015); б) картографічного веб-сервісу 

GlobeLand30 Національного центру геоматики Китаю (National Geomatics Center of 

China, NGCC) (2011); 2) даних картографічного веб-сервісу OpenStreetMap; 3) 

тематичних растрових карт електронних версій Атласу та Національного атласу 

України (ІГ НАНУ, ІС ГЕО, ДНВП "Картографія", ДСГКК, 2000, 2007); 4) 

векторних карт об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) України за веб-сайтом 

МЕПР України та веб-порталом "Природа України" (А. Грачов); 5) інших 

допоміжних джерел (відкритих ДДЗ програми Landsat за веб-каталогом Earth 

Explorer / USGS, картографічних веб-сервісів Google Earth і Google Maps). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше 

обґрунтовано, розроблено та верифікаційно реалізовано інтероперабельну для 

загальноєвропейських і вітчизняних підходів методику аналізу міри антропізації 

ландшафтів і фізико-географічних таксонів зон мішаних і широколистяних лісів та 

лісостепу України. При цьому: 

вперше: 

– обґрунтовано інтероперабельну категорійно-класифікаційну схему міри 

антропізації ландшафтів в залежності від міри антропогенного впливу на них систем 

землекористування та/або його наслідків; 
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– сконструйовано септильно параметризовану нелінійну шкалу міри антропізації 

ландшафтів; 

– розроблено генералізовані шкали міри антропізації суходільних і аква-

теральних ландшафтів України; 

– побудовано шкалу геоекологічної ситуації в землекористуванні; 

– створено робочу шкалу міри антропізації фізико-географічних таксонів 

України; 

– запропоновано класифікаційні схеми типів таксонного розподілу площ за 

домінантними системами землекористування та кумулятивного розподілу цих площ; 

удосконалено: 

– систематизацію концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів; 

– робочі інструменти комплексного аналізу міри антропізації фізико-

географічних таксонів; 

отримали подальший розвиток:  

– підходи до формування сучасного геоінформаційного базису щодо 

регіональних систем землекористування та/або його наслідків; 

– методичні аспекти аналізу особливостей, наслідків і чинників процесу 

антропізації фізико-географічних таксонів на різних територіальних рівнях. 

Практичне значення отриманих результатів полягає, по-перше, в тому, що 

розроблену методику аналізу міри антропізації та результати її реалізації в регіоні 

досліджень може бути використано органами державної влади у галузі екології та 

природних ресурсів та органами місцевої влади у регіональних схемах і проектах 

природокористування для його оптимізації та реалізації ефективних 

природоохоронних заходів, спрямованих на регулювання антропогенного 

навантаження на ландшафти з метою його зниження, зважаючи й на 

транскордонний вимір таких заходів.   

По-друге, окремі здобутки дисертації було впроваджено в навчальний процес на 

географічному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка під час викладання 

дисциплін "Географічне моделювання", "Географічні інформаційні системи та 

технології", "Управління проектами та програмами в сфері природничої географії" 

та "Інфраструктури просторових даних". 

Особистий внесок автора у роботу полягає в обґрунтуванні та розробці всіх 

складників методики аналізу міри антропізації ландшафтів і фізико-географічних 

таксонів і верифікаційній реалізації цієї методики в регіоні досліджень.  

Розробку нових і удосконалення чинних способів оцінювання, класифікаційних 

схем і шкал міри антропізації ландшафтів, формування геоінформаційного базису і 

отримання тематичних картографічно-графічних і табличних результатів 

моделювання міри антропізації досліджених фізико-географічних таксонів, аналіз та 

узагальнення здобутків дисертації виконано автором самостійно під керівництвом 

доктора географічних наук, професора В.М. Самойленка. Загалом усі надбання 

дисертації, які характеризуються науковою новизною, мають практичне значення і 

правлять за предмет захисту, належать винятково авторові та є його особистим 

науковим доробком. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та результати 

проведених досліджень було оприлюднено на XVII Міжнародній науково-
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практичній конференції "Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2014" (Харків, 

2014); Всеукраїнській науковій конференції "Конструктивна географія і 

картографія: стан, проблеми, перспективи" (Львів, 2015); V Всеукраїнському з’їзді 

екологів з міжнародною участю "Екологія / Ecology – 2015" (Вінниця, 2015); V 

Всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасні проблеми розвитку 

географічної науки і освіти в Україні" (Київ, 2015); ХІІ з’їзді Українського 

географічного товариства  "Українська географія: сучасні виклики" (Київ, 2016); XII 

Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених "Молоді науковці – географічній науці" (Київ, 2016), III Всеукраїнській 

заочній науково-практичній конференції "Національний науковий простір: 

перспективи, інновації, технології" (Харків, 2017); міжнародній науково-практичній 

Східноєвропейській конференції "Техніка і технології" (Лодзь, 2017). 

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано у 18 наукових працях: 7 статтях 

(у т.ч. 4 одноосібних) у фахових наукових виданнях України, 2 статтях (у т. ч. 1 

одноосібній) у наукових періодичних виданнях інших держав із напрямку дисертації 

та 1 науковій статті й 8 публікаціях у матеріалах і тезах з'їздів і конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Основна частина роботи складається з вступу, 4 

розділів, висновків і 3 додатків. Дисертація, повним обсягом 298 стор., містить 148 

стор. (6,2 авт. аркуша) основного тексту, 108 рисунків і 14 таблиць. Список 

використаних джерел налічує 147 найменувань (з них 59 латиницею). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі на основі понад 110 репрезентативних першоджерел 

проведено систематизований ретроспективний аналітичний огляд вирізнених 

чотирьох європейських і вітчизняних концепцій ідентифікації міри антропізації 

ландшафтів. Серед них розглянуто концепцію архіретроспективного аналізу 

природності ландшафтів (праці П.Ангермайєра, А.Колака, С.Вінтер і ін.), концепцію 

созологічно-ідеалізованого аналізу такої природності (незайманості ландшафтів) 

(роботи К.Веенкеля, Р.Леслі, Б.Макі, Європейського Природоохоронного Агентства 

(EEA) тощо), концепцію актуально-потенційного аналізу міри антропізації 

(гемеробності) ландшафтів (розробки Й.Яласа, Р.Тюксена, Г.Зукоппа і Х.-П.Блюме, 

К.Білльвітца, Г.С.Фішера, У.Бона, Я.М.Матушкевича, У.Штайнхардта, Г.Грабхерра, 

І.Коваріка, Й.Петерсайля, Т.Врбки, К.Плютцара, Й.-М.Кіма, Ш.Цербе, П.Чорби і 

С.Сабо, М.Боссарда, М.Кедржинського, Б.-Дж.Фу, Е.Тассера, Ф.Брентрупа, 

М.Л.Паракчіні і К.Капітані, М.Цебіша, Євростату, Р.Главіона, У.Вальца й К. 

Штайна, Й.Рюдіссера та ін.) та концепцію геокологічно-природокористувального 

аналізу міри антропізації ландшафтів. Остання є мегаконцепцією, підвалини якої 

узагальнювалися, насамперед, за працями з: антропогенного ландшафтознавства 

(Ф.Мількова, Х.Ріхтера, Г.Хаазе, Г.Денисика); антропізації природних ландшафтів 

(А.Ісаченка); ландшафтної екології (Х.Лезера, А.Ріхлінга та Дж.Солона, 

М.Гродзинського); конструктивної географії та ландшафтознавства (П.Шищенка, 

В.Петліна, В.Пащенка, В.Руденка, І.Ковальчука, О.Дмитрука); гідроінвайронменто-

логії (В.Самойленка і ін.), а також агроекології (І.Риборські й Е.Гойке, 

Є.Клементової і В. Гейніге, А.Третяка тощо) та деяких інших досліджень. Огляд 
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дозволив отримати узагальнені методично-прикладні висновки за обраною 

проблемою та визначити конкретні завдання досліджень. 

У другому розділі на основі синтезу й творчого розвитку європейської концепції 

гемеробності і вітчизняної концепції геокологічно-природокористувального аналізу 

обґрунтовано концептуальні засади та розроблено інтероперабельну методику 

аналізу міри антропізації ландшафтів України за загальнозмістовим, 

параметричним, логіко-математичним і верифікаційно-реалізаційним складниками 

методики. Зокрема, згідно із зазначеними засадами: 1) антропізація ландшафтів 

тлумачиться як процес їхньої зміни через антропогенний вплив різної спрямованості 

та інтенсивності, наслідками чого і є існування різною мірою антропізованих 

ландшафтів; 2) поняття "природність" і "природний" доцільно методично 

застосовувати у випадку дуже складного для втілення порівняння стану реальних 

антропізованих ландшафтів з їхнім заданим референційним природним станом (у 

т.ч. гіпотетично-інваріантним тощо); 3) натомість робочі в розробленій методиці 

поняття "натуральність" і "натуральний" використовуються без згаданого 

порівняння, а ступінь натуральності ландшафтів розуміється як міра успадкованої, 

набутої чи успадковано-набутої здатності реальних ландшафтів до нештучної 

самоорганізації та саморегуляції шляхом самовкеровного упорядкування речовинно-

енергетичних потоків в єдиній системі; 4) провідні чинники та параметри такої 

системи можуть бути геть відмінними від "попередніх до антропізації", втім повинні 

визначатися певними нештучними процесами довкілля тощо; 5) власне міра 

антропізації ландшафтів має змістово-функціонально та експертно-параметрично 

визначатися в залежності від міри (змісту, інтенсивності, тривалості тощо) 

антропогенного впливу на них, яку, в свою чергу, доцільно задати через певні 

визначальні атрибути тих, що формують ландшафти, різнотипових і різнорівневих 

систем землекористування та/або наслідків землекористування (СЗК/НЗ), поданих 

через типізовані земельні угіддя й покриви з урахуванням цільового призначення 

земель тощо; 6) за визначальні атрибути СЗК/НЗ мають правити як наявні вже 

розроблені та змістово усталені загальноєвропейські атрибути – рівні гемеробності 

та натуральності землекористувальних систем і відповідна інтенсивність їхнього 

впливу, так і оригінальний атрибут геоекологічної сприятливості/несприятливості 

цих систем, що у логічному поєднанні і визначить узагальнено-оригінальне 

категорування власне міри антропізації ландшафтів. За таких умов, інструментом 

загальнозмістового складника методики стала інтероперабельна категорійно-

класифікаційна схема міри антропізації ландшафтів і/або фізико-географічних 

таксонів, подана в табл.1, яка містить 7 категорій (у т.ч. 4 субкатегорії) цієї міри. 

За інструмент параметричного складника методики править септильно 

параметризована нелінійна шкала міри антропізації ландшафтів (останній стовпець 

табл.1). Цю шкалу побудовано на основі об'єктивного математично-статистичного 

узагальнення вітчизняних репрезентативних експертних параметризацій міри 

антропізації, отримання усередненого розподілу індексів антропізації та 

квантування цього розподілу (рис.1 а)). Аналіз і зіставлення розробленої шкали міри 

антропізації з як вітчизняними, так і зарубіжними такими репрезентативними 

шкалами (приклад на рис.1 б)), засвідчили правомірність, об'єктивний характер, 

математично-статистичну й логічну коректність і переваги септильної шкали. 
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Табл.1. Загальна змістова інтероперабельна категорійно-класифікаційна схема міри антропізації 
ландшафтів і/або фізико-географічних таксонів і септильно параметризована шкала цієї міри (н/к – 
нижньокатегорійний, в/к – верхньокатегорійний) 

Код і категорії 
(субкатегорії) міри 

антропізації або 
систем 

землекористування 

Міра антропогенного впливу систем землекористування 
та/або його наслідків: 

Категорійні 
(субкатегорійні) 

діапазони значень 
і середні значення 

індексу 
антропізації (%) 

геоекологічна 
позитивність / 
негативність 

 

рівень гемеробності і 
інтенсивність 

антропогенного впливу 
(У.Вальц, К.Штайн, 2014) 

рівень 
натуральності 

(Євростат, 2012) 

1 – вельми незначна 
антропізація 

вельми 
геопозитивні 

агемеробний, 
майже відсутній вплив 

натуральні (0…15,8]; 7,9  

2 – незначна 
антропізація 

геопозитивні олігогемеробний, 
слабкий вплив 

майже натуральні (15,8…28,3]; 22,1 

3 – помірна 
антропізація 

помірно 
геопозитивні 

мезогемеробний, 
помірний вплив 

напівнатуральні (28,3…39,2]; 33,7 

4a – н/к помірно-
значна антропізація 

н/к помірно 
геонегативні 

н/к бета-еугемеробний, 
н/к 

помірно-сильний вплив 

н/к відносно 
далекі від 

натуральних 

(39,2…44,8]; 42,0 

4b – в/к помірно-
значна антропізація 

в/к помірно 
геонегативні 

в/к бета-еугемеробний, 
в/к 

помірно-сильний вплив 

в/к відносно 
далекі від 

натуральних 

(44,8…50,4]; 47,6 

5a – н/к значна 
антропізація 

н/к 
геонегативні 

н/к альфа-
еугемеробний, н/к 

сильний вплив 

н/к далекі від 
натуральних 

(50,4…57,1]; 53,8 

5b – в/к значна 
антропізація 

в/к 
геонегативні 

в/к альфа-
еугемеробний, в/к 

сильний вплив 

в/к далекі від 
натуральних 

(57,1…63,7]; 60,4 

6 – вельми значна 
антропізація 

вельми 
геонегативні 

полігемеробний, 
вельми сильний вплив 

чужі натуральним (63,7…79,5]; 71,6 

7 – надмірна 
антропізація 

надто 
геонегативні 

метагемеробний, 
надзвич. сильний вплив 

штучні (79,5…100]; 89,8 

 

  
а) б) 

Рис.1 а) Апроксимація логнормальним законом усередненого емпіричного розподілу середньо-
категорійних індексів антропізації хe,*,i з визначенням септилів і значень середин септильних 
інтервалів міри антропізації (●●● – емпіричний розподіл; суцільна крива – логнормальний 
розподіл (F(x) – теоретична ймовірність неперевищення); суцільні перпендикуляри – септилі 
xSEPT,L(H) з F(xSEPT,L(H)); пунктирні перпендикуляри – значення середин септильних інтервалів xSEPT* 
з F(xSEPT*)); б) Зіставлення "ваг" категорій змодельованої за рис.1 а) і табл.1 (символ "●") і 
репрезентативних шкал міри антропізації (за підходами: символ "х" – конструктивно-
географічним (П.Шищенко, О.Гавриленко, 2014); символ "+" – гідроінвайронментологічним 
(В.Самойленко, Д.Іванок, 2015); символ "♦" – агрогеоекологічним (І.Риборські й Е.Гойке, 1988, 
Є.Клементова і В. Гейніге, 1995, А.Якимчук, 2006, І.Нетробчук, 2012, А.Третяк і ін., 2001, 
М.Клименко, 2012, і ін.); символ  "■" – гемеробним-1/3 (У.Вальц і К.Штайн, 2014, М.Л.Паракчіні і 
К.Капітані, 2011, Євростат, 2012); символ "▲" – гемеробним-2 (П.Чорба і С.Сабо, 2009)) 
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Логіко-математичний складник методики оперує, по-перше, генералізованою 

шкалою міри антропізації суходільних ландшафтів України, спричиненої різними 

системами землекористування найвищих рівнів, узагальненою за європейськими та 

українськими найбільш типовими концепціями/підходами (див. перелік рис.1 б)) та 

поєднаною з параметричним складником методики. Також сформульовано 

особливості застосування генералізованої шкали під час створення на її основі 

конкретної робочої шкали міри антропізації, адекватної доступному для цього 

геоінформаційному базису, з оцінювальним застосуванням (шляхом зіставлення з 

табл.1) середньовиваженого (за площами землекористувальних систем) індексу 

антропізації певного фізико-географічного таксона (ІАНТ**, %) за формулою  
                                                                                 n 

ІАНТ** = ∑ ІАНТ,Р,і  si  ,                                                 (1) 
                                                                               i=1  

де  ІАНТ,Р,і – розрахунковий частковий індекс антропізації і-тої розрахункової 

системи землекористування (СЗК/НЗР,і) в таксоні (у % за табл.3); si – загальна частка 

площі цієї системи з ІАНТ,Р,і (у частках одиниці, за яку править модельна, тобто без 

водних об'єктів, площа обраного таксона); n – кількість розрахункових за табл.3 

систем землекористування в межах таксона. 

По-друге, розроблено аналогічну генералізованій шкалу міри антропізації аква-

теральних ландшафтів русла (ложа) і берегів натуральних і штучних водотоків в 

залежності від наявності чи відсутності варіантів антропогенного впливу на ці 

ландшафти (як безпідпірної або підпірної каналізації) і/або наслідків такого впливу. 

По-третє, побудовано теж коректно узгоджену з параметричним складником шкалу, 

названу шкалою геоекологічної ситуації в землекористуванні (табл.2). Вона оперує 

обґрунтованими діапазонами значень індексу геоекологічної ситуації (ІГСЗК) як 

співвідношення всіх площ геопозитивних (S1-3,1-3 категорія табл.1) і геонегативних 

(S4-7, 4-7 категорія) систем землекористування (або лише відсотком S1-3), тобто 

ІГСЗК = f {(S1-3 / S4-7)}  .                                                  (2) 

Табл.2. Шкала геоекологічної ситуації в землекористуванні в фізико-географічних таксонах 

Геоекологічна ситуація в 
землекористуванні за 

категоріями і їхні коди 

Значення індексу 
геоекологічної ситуації ІГСЗК 

за (2) 

Відсоток площ геопозитивних систем 
землекористування та/або його наслідків у 
загальній модельній площі таксона (S1-3, %) 

1 – надзвичайно сприятлива  ≥ 4,77 ≥ 82,7 

2 – вельми сприятлива (4,77…2,54] (82,7…71,7] 

3 – сприятлива (2,54…1,55] (71,7…60,8] 

4 – помірно несприятлива (1,55…0,98] (60,8…49,6] 

5 – несприятлива (0,98…0,62] (49,6…38,3] 

6 – надзвичайно несприятлива (0,62…0,13] (38,3…11,5] 

7 – катастрофічна < 0,13 < 11,5 

 

Верифікаційно-реалізаційний складник методики містить формалізовані 

побудови для перетину випадкових і детермінованих полів систем 

землекористування, перетворених за індексами антропізації тощо, з географічно-

детермінованими полями фізико-географічних областей і районів з метою 

оцінювання в межах останніх інтегральної міри антропізації й аналізу регіонально-

крайово-обласного розподілу цієї міри і чинників, які його спричинюють. 
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Табл.3. Робоча шкала міри антропізації фізико-географічних таксонів України, спричиненої 

різними системами землекористування та/або його наслідків 

Код і назва різнорівневих систем землекористування та/або його наслідків 
(СЗК/НЗР,і)  

Міра антропізації таксонів         
(розрахункові категорії / 

часткові індекси 
антропізації ІАНТ,Р,і, %)) 

I – природоохоронна, зокрема: 1, 2 
 природних і біосферних заповідників і заповідних територій міжнародного значення І.1 – 1 / 7,9 %; 

заповідних зон національних природних і регіональних ландшафтних парків, заказників 
загальнодержавного значення та заповідних урочищ І.2 – 2 / 22,1 % 

II – болотяна (боліт і заболочених земель) 2 / 20,0 % 
III – лісова (лісогосподарська), зокрема: 2 
 широколистяно-лісова ІІІ.1 – 2 / 26,4 %; хвойно-лісова III.2 – 2 / 27,7 %; мішано-лісова III.3 – 2 / 27,7 % 
IV – чагарниково-трав'яна (чагарникової і трав'яної натуральної рослинності) 3 / 33,7 % 
V – аграрна (сільськогосподарська), зокрема: 3-6 

V.1-2 – лук, пасовищ і сіножатей 3 / 36,0 % 
V.5-6 – садів і виноградників 5а / 53,8 % 
V.7 – ріллі та перелогів, зокрема: 4b-6 

V.7.1 – нелісова розорана, поміж неї за інтегрального коефіцієнта 
розчленованості рельєфу (КРРЕЛ за Національним атласом України): 

4b-5b 
 

 КРРЕЛ ≤ 0,25  V.7.1.1 – 4b / 46,7 %; КРРЕЛ = (0,25…0,5 ]  V.7.1.2 – 5a / 50,5 %; КРРЕЛ = (0,5…1,0 ]  V.7.1.3 
– 5a / 54,3 %; КРРЕЛ = (1,0…2,0 ]  V.7.1.4 – 5b / 58,0 %;  КРРЕЛ  > 2,0  V.7.1.5 – 5b / 61,8 % 
V.7.2 – лісова розорана, зокрема: 6 

V.7.2.1 – широколистяно-лісова розорана, серед неї за КРРЕЛ : 6 
 КРРЕЛ ≤ 0,25  V.7.2.1.1 – 6 / 64,3 %; КРРЕЛ = (0,25…0,5 ]  V.7.2.1.2 – 6 / 65,3 %; КРРЕЛ = (0,5…1,0 ]  

V.7.2.1.3 – 6 / 66,4 %; КРРЕЛ = (1,0…2,0 ]  V.7.2.1.4 – 6 / 67,4 %; КРРЕЛ > 2,0  V.7.2.1.5 – 6 / 68,5 % 
V.7.2.2 – мішано-лісова розорана, поміж неї за КРРЕЛ : 6 

 КРРЕЛ ≤ 0,25  V.7.2.2.1 – 6 / 69,6 %; КРРЕЛ = (0,25…0,5 ]  V.7.2.2.2 – 6 / 70,6 %; КРРЕЛ = (0,5…1,0 ]  
V.7.2.2.3 – 6 / 71,7 %; КРРЕЛ = (1,0…2,0 ]  V.7.2.2.4 – 6 / 72,7 %; КРРЕЛ > 2,0  V.7.2.2.5 – 6 / 73,8 % 
V.7.2.3 – хвойно-лісова розорана, серед неї за КРРЕЛ : 6 

 КРРЕЛ ≤ 0,25  V.7.2.3.1 – 6 / 74,8 %; КРРЕЛ = (0,25…0,5 ]  V.7.2.3.2 – 6 / 75,9 %; КРРЕЛ = (0,5…1,0 ]  
V.7.2.3.3 – 6 / 76,9 %; КРРЕЛ = (1,0…2,0 ]  V.7.2.3.4 – 6 / 78,0 %; КРРЕЛ > 2,0  V.7.2.3.5 – 6 / 79,0 % 

VI – гідротехнічно-гідромеліоративна, зокрема: 5а, 6 
 осушувально-зволожувальна VI.1 – 5а / 52,8 %; осушувальна VI.2 – 6 / 65,2 %; гідромеліоративно-

геонегативна (зафіксованих геонегативних наслідків меліорації) VI.3 – 6 / 79,5 % 
VII – рекреаційно-оздоровча 6 / 67,0 % 
VIII – селитебна, зокрема: 6, 7 

VIII.1 – сільської (дискретної) забудови 6 / 63,8 % 
VIII.2 – міської та селищної міського типу (суцільної) забудови, поміж неї з 
кількістю жителів: 

7 

 ≤ 10 000  VIII.2.1 – 7 / 80,8 %; (10 000 – 20 000]  VIII.2.2 – 7 / 83,4 %; (20 000 – 50 000]  VIII.2.3 – 7 / 85,9 
%; (50 000 – 100 000]  VIII.2.4 – 7 / 88,5 %; (100 000 – 200 000]  VIII.2.5 – 7 / 91,0 %; (200 000 – 500 000]  
VIII.2.6 – 7 / 93,6 %; (500 000 – 1 000 000]  VIII.2.7 – 7 / 96,2 %; > 1 000 000  VIII.2.8 – 7 / 98,7 % 

IX – промислово-будівельна (промислових і/чи будівельних об'єктів) 7 / 82,5 % 
X – гірничопромислова 7 / 89,8 % 
XI – транспортно-зв'язкова (об'єкти транспорту та зв'язку), серед неї: 4, 6, 7 
 ґрунтові дороги (путівці) ХІ.1 – 4 / 44,8 %; удосконалені ґрунтові дороги ХІ.2 – 6 / 71,6 %; шосе, ЛЕП 

низької напруги ХІ.3 – 7 / 82,9 %; удосконалені шосе, вузькоколійні залізниці тощо, ЛЕП середньої 
напруги ХІ.4 – 7 / 89,7 %; автостради, ширококолійні залізниці, ЛЕП високої напруги ХІ.5 – 7 / 96,6 % 

XII – без(рідко)рослинна (територій з відсутньою або незначною 
рослинністю), зокрема: 

1, 2 

 оголених скель (оголених виходів і відслонень гірських порід) XII.1 – 1 / 12,6 %; пісків XII.2 – 2 / 22,1 %; 
рідкорослинна (територій з рідкою (розкиданою) рослинністю) XII.3 – 2 / 26,0 % 

XIII – гетерогенні та інші системи, зокрема: 2, 4а, 5а 
 перехідна лісо-чагарниково-трав'яна XIII.1 – 2 / 26,0 %; аграрно-лісова XIII.2 – 4а / 44,8 %; аграрна-

натурально-рослинна (агроугідь з істотними площами натуральної рослинності) XIII.3 – 5а / 57,1 % 
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У третьому розділі сформовано геоінформаційний базис щодо регіону 

досліджень на основі геоінформаційної обробки сучасних відкритих джерел 

цифрових просторових даних (див. загальну характеристику роботи). Обґрунтовано 

й розроблено з викладом особливостей реалізаційного застосування робочу шкалу 

міри антропізації досліджуваних фізико-географічних таксонів, яка спирається, 

передусім, на створений геоінформаційний базис і містить 55 розрахункових систем 

землекористування, які спричинюють певну міру антропізації, що подається через 

відповідні зазначеним системам розрахункові категорії та індекси (табл.3). 

Удосконалено робочі інструменти комплексного аналізу міри антропізації 

регіону досліджень. Серед них, по-перше, робочі варіанти схеми й шкали 

інтегральної міри антропізації та геоекологічної ситуації в таксонах. По-друге, це 

тематичний набір цифрових картограм, які віддзеркалюють зазначені міру та 

геоситуацію, починаючи з вихідних полів систем землекористування, поданих як 

поля міри антропізації (змодельовані за індексами антропізації, 

середньовиваженими для комірок растра в 1 км2), та застосовуючи відповідні 

регіональні, крайові та обласні рейтинги таксонів. По-третє, це два типи графічних 

побудов, які відображають розподіл унормованих виважених (за площами) 

часткових індексів антропізації або відсотків площ за розрахунковими 

землекористувальними системами областей чи районів, названі за змістом 

квазіспектрами індексів і площ та необхідні для аналізу зумовленості та 

особливостей антропізації таксонів. Крім того, розроблено класифікаційну схему 

таксонного розподілу відсотків площ землекористувальних систем за формою 

(кількістю вершин кривих) і складом спадного ланцюжка домінантних за площами 

категорій цих систем, яка вирізняє 10 типів такого розподілу, застосовних для 

регіоналізованих зіставлень. Сконструйовано й регіоналізовану класифікаційну 

схему таксонного розподілу відсотків площ землекористувальних систем, 

типізованого за діапазонами параметра поліноміальних трендів кумулят цих площ у 

таксонах. Така схема кумулятивного розподілу площ оперує 8 типами розподілу, які 

віддзеркалюють різний антропогенний вплив на таксони (табл.4). 
 

Табл.4. Класифікаційна схема і типізація таксонного кумулятивного розподілу площ систем 
землекористування (СЗК/НЗ) у досліджених фізико-географічних таксонах (приклад – на рис.5) 

Код і тип розподілу за 
формою лінії тренду 

кумулят площ СЗК/НЗ 

Діапазони параметра 
aS трендів кумулят 

площ СЗК/НЗ 

Міра антропізації таксонів (код) 
і інтенсивність антропогенного 

впливу на них (за табл.1) 

Кількість / % таксонів з 
типом розподілу 

областей районів 
1 – вельми опуклий ≤ -0,011] 3 – помірний вплив – 4 / 3% 
2 – опуклий (-0,011…-0,004] 4а – н/к помірно-сильний вплив – 11 / 8% 
3 – слабко опуклий (-0,004…-0,001) 4b – в/к помірно-сильний вплив 2 / 8% 7 / 5% 
4 – квазіпрямолінійний [-0,001…0,001] 4b – в/к помірно-сильний вплив 2 / 8% 8 / 6% 
5 – слабко угнутий (0,001…0,003] 4b – в/к помірно-сильний вплив – 11 / 8% 
6 – угнутий (0,003…0,009] 5а – н/к сильний вплив 15 / 60% 48 / 38% 
7 – вельми угнутий (0,009…0,015] 5b – в/к сильний вплив 6 / 24% 40 / 31% 
8 – екстремально угнутий > 0,015 6 – вельми сильний вплив – 1 / 1% 

 

У четвертому розділі здійснено верифікаційну реалізацію розробленої 

методики з послідовним переходом від загальнорегіональних до зонально-крайових 

та обласних і районних оцінювань міри антропізації (табл.5, рис.2-7).  
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Табл.5. Змодельовані міра антропізації і геоекологічна ситуація у фізико-географічних таксонах 
регіону досліджень (ІАНТ** – середньовиважений індекс антропізації за (1), %) 

Код і назва фізико-
географічної області (за Нац. 

атласом України, 2007) 

ІАНТ** 
області (її 
районів) 

Код категорії і міра 
антропізації 

області (її районів) 

S1-3 (%) 
області (її 
районів) 

Код і назва категорії геоситуації 
в області (її районах) / код її 

кумулятивного розподілу 

І Волинсько-Поліська 1) 48,2; 
[39,2… 

57,9] 

4b – помірно-
значна (3 – помірна 

… 5b – значна) 

44,0; 
[61,6… 

22,7] 

5 – несприятлива (3 – 
сприятлива … 6 – надзвичайно 

несприятлива) / 3 

ІІ Житомирсько-Поліська 1) 50,9; 
[36,9… 

64,9] 

5a – значна (3 – 
помірна … 6 – 
вельми значна) 

40,4; 
[68,1… 

7,0] 

5 – несприятлива (3 – 
сприятлива … 7 – 
катастрофічна) / 4 

ІІІ Київсько-Поліська 1) 49,9; 
[32,2… 

60,3] 

4b – помірно-
значна (3 – помірна 

… 5b – значна) 

45,3; 
[84,5… 

25,3] 

5 – несприятлива (1 – 
надзвичайно сприятлива … 6 – 
надзвичайно несприятлива) / 3 

ІV Чернігівсько-Поліська 1) 53,7; 
[43,9… 

62,1] 

5a – значна (4а – 
помірно-значна … 

5b – значна) 

29,5; 
[51,4… 

11,0] 

6 – надзвичайно несприятлива 
(4 – помірно несприятлива … 7 

– катастрофічна) / 6 

V Новгород-Сіверсько-
Поліська 1) 

51,5; 
[45,6… 

54,7] 

5a – значна (4b – 
помірно-значна … 

5a – значна) 

37,8; 
[54,5… 

32,6] 

6 – надзвичайно несприятлива 
(4 – помірно несприятлива … 6 
– надзвичайно несприятлива) / 4 

VI Волинська височинна 2) 60,1; 
[55,3… 

66,5] 

5b – значна (5а – 
значна … 6 – 

вельми значна) 

8,7; 
[16,0… 

4,1] 

7 – катастрофічна (6 – 
надзвичайно несприятлива … 7 

– катастрофічна) / 7 

VII Малополіська 2) 55,7; 
[46,5… 

67,3] 

5a – значна (4b – 
помірно-значна … 
6 – вельми значна) 

26,1; 
[54,0… 

7,8] 

6 – надзвичайно несприятлива 
(4 – помірно несприятлива … 7 

– катастрофічна) / 6 

VIII Розтоцько-Опільська    
горбогірна 2) 

53,5; 
[45,6… 

61,7] 

5a – значна (4b – 
помірно-значна … 

5b – значна) 

27,9; 
[51,0… 

10,5] 

6 – надзвичайно несприятлива 
(4 – помірно несприятлива … 7 

– катастрофічна) / 6 

ІХ Західноподільська 
височинна 2) 

51,5; 
[46,5… 

57,8] 

5a – значна (4b – 
помірно-значна … 

5b – значна) 

24,6; 
[36,5… 

7,6] 

6 – надзвичайно несприятлива 
(6 – надзвичайно несприятлива 

… 7 – катастрофічна) / 6 

Х Середньоподільська 
височинна 2) 

53,7; 
[42,1… 

60,5] 

5a – значна (4а – 
помірно-значна … 

5b – значна) 

11,7; 
[46,6… 

3,1] 

6 – надзвичайно несприятлива 
(5 – несприятлива … 7 – 

катастрофічна) / 6 

ХІ Прут-Дністровська 
височинна 2) 

58,2; 
[56,9… 

61,5] 

5b – значна (5а – 
значна … 5b – 

значна) 

10,3; 
[13,7… 

4,3] 

7 – катастрофічна (6 – 
надзвичайно несприятлива … 7 

– катастрофічна) / 7 

ХІІ Північно-Західна 
Придніпровська височинна 3) 

55,5; 
[54,9… 

55,8] 

5а – значна (5а – 
значна) 

6,3; 
[10,8… 

3,7] 

7 – катастрофічна (7 – 
катастрофічна) / 6 

ХІІІ Північно-Східна 
Придніпровська височинна 3) 

54,9; 
[53,7… 

56,2] 

5a – значна (5а – 
значна) 

8,4; 
[16,4… 

3,4] 

7 – катастрофічна (6 – 
надзвичайно несприятлива … 7 

– катастрофічна) / 6 

XIV Київська височинна 3) 56,0; 
[54,0… 

56,8] 

5a – значна (5а – 
значна) 

8,4; 
[19,1… 

5,4] 

7 – катастрофічна (6 – 
надзвичайно несприятлива … 7 

– катастрофічна) / 6 

XV Придністровсько-
Східноподільська височинна 
3) 

60,9; 
[55,9… 

62,6] 

5b – значна (5а – 
значна … 5b – 

значна) 

7,3;  
[9,6… 

5,1] 

7 – катастрофічна (7 – 
катастрофічна) / 7 

XVI Середньобузька 
височинна 3) 

58,3; 
[57,4… 

61,3] 

5b – значна (5b – 
значна) 

12,8; 
[18,0… 

9,9] 

6 – надзвичайно несприятлива 
(6 – надзвичайно несприятлива 

… 7 – катастрофічна) / 7 

XVII 
Центральнопридніпровська 
височинна 3) 

56,3; 
[49,8… 

58,4] 

5a – значна (4а – 
помірно-значна … 

5b – значна) 

12,0; 
[36,9… 

5,0] 

6 – надзвичайно несприятлива 
(6 – надзвичайно несприятлива 

… 7 – катастрофічна) / 6 

XVIII Південноподільська   
височинна 3) 

57,2; 
[54,9… 

61,1] 

5b – значна (5а – 
значна … 5b – 

значна) 

7,9; 
[14,8… 

1,8] 

7 – катастрофічна (6 – 
надзвичайно несприятлива … 7 

– катастрофічна) / 7 
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Закінчення табл.5 

ХІХ 
Південнопридніпровська 
височинна 3) 

55,2; 
[54,2… 

56,0] 

5a – значна (5а – 
значна) 

6,8; 
[16,1… 

2,3] 

7 – катастрофічна (6 – 
надзвичайно несприятлива … 7 

– катастрофічна) / 7 

ХХ Північнопридніпровська 
терасова низовинна 4) 

52,1; 
[48,5… 

56,3] 

5a – значна (4b – 
помірно-значна … 

5a – значна) 

9,6; 
[28,8… 

2,6] 

7 – катастрофічна (6 – 
надзвичайно несприятлива … 7 

– катастрофічна) / 6 

ХХІ Північно-полтавська  
височинна 4) 

52,5; 
[46,3… 

53,1] 

5a – значна (4b – 
помірно-значна … 

5a – значна) 

10,8; 
[41,8… 

4,8] 

7 – катастрофічна (5 – 
несприятлива … 7 – 
катастрофічна) / 6 

ХХІІ Східно-полтавська  
височинна 4) 

52,7; 
[51,6… 

53,5] 

5a – значна (5а – 
значна) 

9,5 
[18,5… 

5,7] 

7 – катастрофічна (6 – 
надзвичайно несприятлива … 7 

– катастрофічна) / 6 

ХХІІІ 
Південнопридніпровська 
терасова низовинна 4) 

50,7; 
[50,0… 

51,1] 

5a – значна (4b – 
помірно-значна … 

5a – значна) 

6,8;  
[8,0… 

4,3] 

7 – катастрофічна (7 – 
катастрофічна) / 6 

XXІV Сумська схилово-
височинна 5) 

53,8; 
[51,8… 

56,0] 

5a – значна (5а – 
значна) 

19,1; 
[23,3… 

10,0] 

6 – надзвичайно несприятлива 
(6 – надзвичайно несприятлива 

… 7 – катастрофічна) 6 

XXV Харківська схилово-
височинна 5) 

54,2; 
[50,2… 

57,4] 

5a – значна (4b – 
помірно-значна … 

5a – значна) 

11,7; 
[22,1… 

4,6] 

6 – надзвичайно несприятлива 
(6 – надзвичайно несприятлива 

… 7 – катастрофічна) / 6 
 

1) зона мішаних лісів, Поліський край; 2) зона широколистяних лісів, Західноукраїнський край; лісостепова 
зона: 3) Подільсько-Придніпровський край, 4) Лівобережнодніпровський край, 5) Східноукраїнський край 

 

 

Рис.2 Квазіспектр регіональних відсотків площ (si) розрахункових за робочою шкалою табл.3 
землекористувальних систем (СЗК/НЗР,і), рангованих за зростанням їхнього розрахункового 
індексу антропізації (1 … 7 з рисками – верхні межі категорій міри антропізації і відповідних їм 
категорій систем за табл.1,    і    – категорійні суми si ((∑sі)КАТ,j, %), відповідно, геопозитивних ( ) і 
геонегативних (  ) землекористувальних систем,    і    – загальні суми відсотків площ таких систем) 
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Рис.3 Цифрова картограма полів міри антропізації регіону досліджень (I … XXV – коди фізико-
географічних областей за табл.5; 1…7 в легенді – коди категорій міри антропізації 
(землекористувальних систем) за табл.1; курсивом – рейтинги областей, спільні за мірою 
антропізації та геоситуацією; межі: зон і країв, = країв, ─ областей) 
 

Така реалізація засвідчила загальну для регіону надзвичайно несприятливу 

геоекологічну ситуацію в землекористуванні. Зокрема, серед модельно досліджених 

25 фізико-географічних областей лише 2 області (Волинське і Київське Полісся) 

було віднесено до субкатегорії верхньокатегорійної помірно-значної антропізації, у 

18 ж областях змодельовано нижньокатегорійну, а ще в 5 – верхньокатегорійну 

значну антропізацію. На рівні ж 130 районів 3 з них відзначаються помірною, 6 – 

нижньокатегорійною помірно-значною, 20 – верхньокатегорійною помірно-

значною, 64 – нижньокатегорійною значною, 34 – верхньокатегорійною значною і 3 

– вельми значною антропізацією. Геоекологічна ситуація в 3 областях несприятлива, 

в 10 – надзвичайно несприятлива і у 12 – катастрофічна. Стосовно районів ця 

ситуація лише в одному є надзвичайно сприятливою (Руднянсько-Вільчанський 

район Київського Полісся), у 5 – сприятливою, у 8 – помірно несприятливою та у 12 

– несприятливою, натомість у 48 районах така ситуація є надзвичайно 

несприятливою, а у 56 – взагалі катастрофічною (найгірша – в Куяльницько-

Ананьївському районі Південноподільської височинної області лісостепу).  

За негативним антропогенним впливом (див. рис.2) в регіоні переважають 

землекористувальні системи ріллі (на місці колишніх як нелісових, так і 

широколистяно-лісових слабко, помірно й середньо похилих територій), сільської 

забудови та рекреаційно-оздоровча (спільно понад 50% площі регіону). 

Сприятливий для довкілля вплив в регіоні здебільш чинять такі системи, як 

широколистяно-, хвойно- і мішано-лісова, природоохоронна та боліт і заболочених 

земель (разом понад 19% регіональної площі). Проведено типізацію таксонного 

розподілу площ досліджених фізико-географічних областей і районів за їхніми 
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домінантними землекористувальними системами, яка засвідчила різне за наслідками 

переважання типів розподілу 624 і 52 для областей (тобто тривершинного розподілу 

"вельми геонегативні (6) – геопозитивні (2) – помірно геонегативні (4) системи" та 

двовершинного розподілу "геонегативні (5) – геопозитивні (2) системи" за кодами 

систем у табл.1) і типів 62 і 52 для районів, для деяких з яких отримано й "суто 

геопозитивні" типи 264, 256 і 26. 

Досліджено (див. табл.4-5) і типи таксонного кумулятивного розподілу площ 

землекористувальних систем. При цьому в областях виявлено 4, а в районах 8 типів 

такого розподілу з переважанням угнутих і вельми угнутих розподілів, які адекватні 

нижньо- та верхньокатегорійному сильному антропогенному впливу на таксони.  

Застосовуючи всі запропоновані робочі інструменти, виконано комплексний 

аналіз зумовленості, особливостей та наслідків процесу антропізації для обраних 

для вивчання 25 фізико-географічних областей з їхніми 130 районами. Крім того, 

оцінено і регіональні, крайові й обласні рейтинги цих таксонів, як симплексні, так і 

спільні за зростанням середньовиваженого індексу антропізації та спаданням 

відсотка площі геопозитивних землекористувальних систем (див. рис.3-4 і рис.7). 

Зокрема, найменш антропізованими за спільними регіональними рейтингами 

областями є чотири Полісся – Волинське, Київське, Житомирське й Новгород-

Сіверське, а також Західноподільська височинна область широколистяно-лісового 

Західноукраїнського краю, найбільш антропізованими – лісостепові височинні 

Південнопридніпровська, Північно-Західна Придніпровська, Південноподільська й 

Придністровсько-Східноподільська Подільсько-Придніпровського краю і Волинська 

височинна область Західноукраїнського краю. 

Першу "десятку" найменш антропізованих районів за їхніми спільними 

рейтингами в регіоні складають винятково поліські райони, по 3 з яких розташовано 

в Київському та Житомирському, 2 – у Волинському та по 1 – у Новгород-

Сіверському та Чернігівському Поліссях. У останній такій "десятці" – по 3 райони 

лісостепових Придністровсько-Східноподільської та Південноподільської 

височинних областей і 1 район Північно-Східної Придніпровської височинної 

області, а також по 1 району Житомирського Полісся та широколистяно-лісових 

Малополіської і Волинської височинної областей. 

Верифікаційно-аналогове зіставлення отриманих модельних індикаторів 

антропізації регіону із адекватними репрезентативними зарубіжними європейськими 

результатами (щодо Німеччини, рис.6, і загалом рівнинної території центральної та 

західної Європи) засвідчило їхній змістовий збіг, що разом з іншими результатами 

верифікації, підтверджує об'єктивність і інтероперабельність запропонованого 

апарата модельного оцінювання міри антропізації та його реалізаційну валідність.  

Проведений аналіз чітко окреслив перспективу подальших розвідок за 

проблемою, яка полягає, передусім, в реалізації створеної можливості вирізнення в 

регіоні нових за змістом і рангом таксонів вже геоекологічного районування 

(зокрема підрайонів тощо) з огляду на обумовлене оконтурювання отриманих 

однорідних полів міри антропізації (див. рис.3), зважаючи при цьому на типологію 

ландшафтів і інші імперативні атрибути такого районування. 

У цілому всі результати засвідчили обґрунтованість, об’єктивність і доцільність 

запропонованих аналітичних підходів, які може бути безпосередньо втілено, разом 
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із сформованим геоінформаційним базисом, у регіональних схемах і проектах 

природокористування з метою його оптимізації та реалізації ефективних 

природоохоронних заходів, таких як збереження та відновлення лісів, розвиток ПЗФ 

і екомереж і інші заходи, спрямовані на регулювання антропогенного навантаження 

на ландшафти з метою його зниження, у т.ч. в транскордонному вимірі під час 

міжнародного геоекологічного співробітництва. 
 

 
 

 

Рис.4 Цифрові картограми рейтингів фізико-географічних областей в регіоні (курсив) за мірою 
антропізації (згори) і геоситуацією в землекористуванні (знизу) (I … XXV – коди областей, табл.5) 
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Рис.5 Апроксимація поліноміальними трендами y = aS x
2 + bS x (суцільні лінії) кумулят площ 

землекористувальних систем ν(sі)КАТ,j = f (ІАНТ,Р,КАТ,j) (точки) в фізико-географічних районах 
Житомирського Полісся (цифри в дужках біля назв районів – коди (типи) кумулятивних 
розподілів за табл.4, R2 – квадрати індексу достовірності апроксимації) 

 

  
а) б) 

Рис.6 Цифрові картограми категорій міри антропізації (а) та геоекологічної ситуації в 
землекористуванні (б) у адмінрайонах Німеччини, створені за схемою і шкалами табл.1-2 на 
основі вихідних даних веб-сервісу IOER-Monitor, Дрезден (позначені кольором категорії 1-7: а) – 
за табл.1, б) – за табл.2) 

9. y = -0,011x2 + 2,092x

R² = 0,842

10. y = -0,013x2 + 2,255x

R² = 0,883

11. y = -0,005x2 + 1,505x

R² = 0,866

12. y = -0,002x2 + 1,299x

R² = 0,924

13. y = -0,003x2 + 1,314x

R² = 0,896

14. y = 0,007x2 + 0,433x

R² = 0,898

15. y = 0,014x2 - 0,224x

R² = 0,897

16. y = 0,011x2 + 0,031x

R² = 0,885

17. y = 0,008x2 + 0,348x

R² = 0,893

18. y = -0,0003x2 + 1,080x

R² = 0,902

19. y = 0,007x2 + 0,390x

R² = 0,893
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9 – КЛЕСІВСЬКО-РОКИТНЯНСЬКИЙ (1)

10 – ОЛЕВСЬКО-БІЛОКОРОВИЦЬКИЙ (1) 

11 – СЛОВЕЧАНСЬКО-ОВРУЦЬКИЙ (2) 

12 − НОРИНСЬКО-ЖЕРІВСЬКИЙ (3)

13 − ГОРОДНИЦЬКО-ЄМІЛЬЧИНСЬКИЙ (3)

14 − КОРОСТЕНСЬКО-ЧОПОВИЦЬКИЙ (6)

15 − КОРЕЦЬКО-НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ (7)

16 – ДОВБИСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ (7)

17 – ІРШАНСЬКО-МАЛИНСЬКИЙ (6)

18 – БАРАНІВСЬКО-ВИСОКОПІЧСЬКИЙ (4)

19 – ЧЕРНЯХІВСЬКО-КОРОСТИШІВСЬКИЙ (6) 
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Рис.7 Цифрові картограми міри антропізації фізико-географічних районів (згори) і 
геоекологічної ситуації в них (знизу) (I … XXV – коди областей за табл.5; 1…7 в легенді згори – 
коди категорій міри антропізації і землекористувальних систем за табл.1; 1…7 в легенді знизу – 
коди категорій геоситуації за табл.2; межі: ▬ зон і країв, країв, = областей, ─ районів) 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації обґрунтовано, розроблено та верифікаційно реалізовано 

інтероперабельну для загальноєвропейських і вітчизняних підходів методику 

аналізу міри антропізації ландшафтів і фізико-географічних таксонів зон мішаних і 

широколистяних лісів та лісостепу України. Головними висновками роботи є: 
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1. На основі синтезу й творчого розвитку європейської концепції гемеробності і 

вітчизняної концепції геокологічно-природокористувального аналізу обґрунтовано 

концептуальні засади та розроблено інтероперабельну методику аналізу міри 

антропізації ландшафтів України за загальнозмістовим, параметричним, логіко-

математичним і верифікаційно-реалізаційним складниками методики. 

2. Інструментом загальнозмістового складника методики є інтероперабельна 

категорійно-класифікаційна схема міри антропізації ландшафтів в залежності від 

міри антропогенного впливу на них систем землекористування та/або його 

наслідків, заданої через відповідні рівні гемеробності, інтенсивність впливу, 

геоекологічну позитивність / негативність і рівні натуральності цих систем. 

3. За інструмент параметричного складника методики править септильно 

параметризована нелінійна шкала міри антропізації ландшафтів, яка є наслідком 

об'єктивного математично-статистичного узагальнення вітчизняних 

репрезентативних експертних параметризацій міри антропізації, отримання 

усередненого розподілу індексів антропізації та квантування цього розподілу. 

4. Логіко-математичний складник методики оперує, по-перше, генералізованою 

шкалою міри антропізації суходільних ландшафтів України, спричиненої різними 

системами землекористування найвищих рівнів, узагальненою за європейськими та 

українськими найбільш типовими концепціями/підходами та поєднаною з 

параметричним складником методики. По-друге, розроблено аналогічну шкалу для 

аква-теральних ландшафтів русла і берегів натуральних і штучних водотоків. По-

третє, побудовано теж коректно узгоджену з параметричним складником шкалу 

обґрунтованих діапазонів значень індексу співвідношення площ геопозитивних і 

геонегативних землекористувальних систем, названу шкалою геоекологічної 

ситуації в землекористуванні. 

5. Верифікаційно-реалізаційний складник методики містить формалізовані 

побудови, які передбачають перетин випадкових і детермінованих полів систем 

землекористування, перетворених за відповідними індексами антропізації тощо, з 

регіоналізованими географічно-детермінованими полями фізико-географічних 

областей і районів з метою оцінювання в них інтегральної міри антропізації. 

6. Сформовано геоінформаційний базис щодо регіону досліджень на основі 

геоінформаційної обробки сучасних відкритих джерел цифрових просторових 

даних, серед яких інтерактивні растрові карти земельних покривів Європейського 

космічного агентства (2015) та Національного центру геоматики Китаю (2011), 

початково отримані за даними дистанційного зондування низки супутникових 

програм, дані картографічного веб-сервісу OpenStreetMap, тематичні растрові карти 

електронної версії Національного атласу України та інші репрезентативні джерела. 

7. Розроблено робочу шкалу міри антропізації фізико-географічних таксонів, яка 

спирається на створений геоінформаційний базис і містить 55 розрахункових систем 

землекористування, які спричинюють певну міру антропізації, що подається через 

відповідні цим системам розрахункові категорії та індекси. 

8. Сформовано робочі інструменти комплексного аналізу міри антропізації 

таксонів регіону досліджень. Серед них: робочі варіанти схеми й шкали інтегральної 

міри антропізації та геоекологічної ситуації; тематичний набір цифрових картограм 

антропізації; квазіспектри індексів і площ антропізації; класифікаційна схема типів 
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таксонного розподілу площ за домінантними землекористувальними системами та 

регіоналізована класифікаційна схема типів таксонного кумулятивного розподілу 

площ таких систем, яка віддзеркалює різний антропогенний вплив на таксони. 

9. Здійснено верифікаційну реалізацію методики в досліджуваному регіоні з 

моделюванням та комплексним аналізом особливостей, наслідків і чинників процесу 

антропізації фізико-географічних таксонів на регіональному, крайовому, обласному 

та районному рівнях. При цьому лише у двох з 25 областей інтегрально 

змодельовано помірно-значну антропізацію, а у 18 – нижньокатегорійну та ще в 5 – 

верхньокатегорійну значну антропізацію. Три з 130 районів відзначаються 

помірною, 6 – нижньокатегорійною помірно-значною, 20 – верхньокатегорійною 

помірно-значною, 64 – нижньокатегорійною значною, 34 – верхньокатегорійною 

значною і 3 – вельми значною антропізацією. Геоекологічна ж ситуація в 3 областях 

є несприятливою, в 10 – надзвичайно несприятливою і у 12 – катастрофічною. 

Стосовно районів цю ситуацію лише в одному оцінено як надзвичайно сприятливу, 

у 5 – сприятливу, у 8 – помірно несприятливу, у 12 – несприятливу, у 48 – 

надзвичайно несприятливу, а у 56 – взагалі катастрофічну. Загалом результати 

реалізації методики позиційно і змістово адекватно відображають регіональну 

специфіку землекористування та його наслідки для довкілля. 

10. Верифікаційно-аналогове зіставлення отриманих модельних індикаторів 

антропізації регіону із адекватними репрезентативними зарубіжними європейськими 

результатами (щодо Німеччини та загалом рівнинної території центральної та 

західної Європи) засвідчило їхній змістовий збіг, що разом з іншими здобутками 

підтверджує об'єктивність і інтероперабельність запропонованого апарата 

модельного оцінювання міри антропізації та його реалізаційну валідність. 

11. У цілому всі результати роботи засвідчили обґрунтованість, об’єктивність і 

доцільність застосування запропонованих аналітичних підходів, які може бути 

безпосередньо втілено, разом із сформованим геоінформаційним базисом, у 

регіональних схемах і проектах природокористування з метою його оптимізації та 

реалізації ефективних природоохоронних заходів, у т.ч. в транскордонному вимірі 

під час міжнародного геоекологічного співробітництва. 
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АНОТАЦІЯ 

Пласкальний В.В. Аналіз міри антропізації фізико-географічних областей 

України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2017. 

Обґрунтовано концептуальні підвалини та розроблено  інтероперабельну для 

загальноєвропейських і вітчизняних підходів методику аналізу міри антропізації 

ландшафтів і фізико-географічних таксонів зон мішаних і широколистяних лісів та 

лісостепу України як регіону досліджень. Запропоновано категорійно-

класифікаційну схему міри антропізації ландшафтів в залежності від міри 

антропогенного впливу на них систем землекористування та/або його наслідків, 

заданої через відповідні рівні гемеробності, інтенсивність впливу, геоекологічну 

позитивність / негативність і рівні натуральності цих систем. Сконструйовано 

септильно параметризовану нелінійну шкалу міри антропізації ландшафтів. 

Розроблено генералізовані шкали міри антропізації суходільних і аква-теральних 

ландшафтів України. Побудовано шкалу геоекологічної ситуації в 

землекористуванні. Створено робочу шкалу міри антропізації фізико-географічних 

таксонів України. Сформовано геоінформаційний базис і здійснено верифікаційну 

реалізацію методики в регіоні досліджень. Результати реалізації засвідчили 

обґрунтованість, об’єктивність і доцільність застосування запропонованих 

аналітичних підходів, які може бути втілено в схемах і проектах 

природокористування для його оптимізації та реалізації ефективних 

природоохоронних заходів, спрямованих на регулювання антропогенного 

навантаження на ландшафти з метою його зниження, зважаючи й на 

транскордонний вимір таких заходів. 

Ключові слова: ландшафти, фізико-географічні таксони, антропізація, 

землекористування, гемеробність, геоекологічна ситуація, геоінформаційний базис 
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АННОТАЦИЯ 

Пласкальный В.В. Анализ меры антропизации физико-географических 

областей Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.11 – конструктивная география и рациональное использование 

природных ресурсов. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2017. 

Обосновано концептуальные основы и разработано интероперабельную для 

общеевропейских и отечественных подходов методику анализа меры антропизации 

ландшафтов и физико-географических таксонов зон мешаных и широколиственных 

лесов и лесостепи Украины как региона исследований. Предложено категорийно-

классификационную схему меры антропизации ландшафтов в зависимости от меры 

антропогенного влияния на них систем землепользования и/или его последствий, 

заданной через соответствующие уровни хемеробности, интенсивность влияния, 

геоэкологическую положительность / отрицательность и уровень натуральности 

этих систем. Сконструировано септильно параметризованную нелинейную шкалу 

меры антропизации ландшафтов. Разработано генерализированные шкалы меры 

антропизации суходольных и аква-терральных ландшафтов Украины. Построено 

шкалу геоэкологической ситуации в землепользовании. Создано рабочую шкалу 

меры антропизации  физико-географических таксонов Украины. Сформировано 

геоинформационный базис и осуществлено верификационную реализацию 

методики в регионе исследований. Результаты реализации засвидетельствовали 

обоснованность, объективность и целесообразность применения предложенных 

подходов, которые можно воплотить в схемах и проектах природопользования для 

его оптимизации и реализации эффективных природоохранных мероприятий, 

направленных на регулирование антропогенной нагрузки на ландшафты с целью его 

снижения, учитывая и трансграничное измерение таких мероприятий. 

Ключевые слова: ландшафты, физико-географические таксоны, антропизация, 

землепользование, хемеробность, геоэкологическая ситуация, геоинформационный 

базис. 

 

ANNOTATION 

Plaskalnyi V.V. Analysis of anthropization extent for physical-geographic regions 

of Ukraine. – Manuscript.  

The thesis for a candidate of science degree in geography, speciality 11.00.11 – 

constructive geography and rational use of nature resources. – Taras Shevchenko Kyiv 

National University, Education and Science Ministry of Ukraine, Kyiv, 2017. 

The conceptual foundations and the procedure of anthropization extent analysis for 

Ukrainian landscapes and physical-geographic taxons at zones of mixed and broad-leaved 

forests and forest-steppe were substantiated, developed and implemented for verification. 

The procedure is interoperable for all-European and Ukrainian approaches and consists of 

four procedure components: common-matter, parametric, logic-mathematical and 

verification-implementation component. 

The tool of the first procedure's component is interoperable common-matter classified 

scheme of the landscape anthropization extent depending on the anthropogenic impact 
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extent of land use and/or land cover (LULC) systems. This impact is specified by the 

corresponding degrees of hemeroby, impact intensity, geoecological positivity / negativity 

and naturalness of LULC systems. The non-linear parameterized by septiles scale of 

landscapes' anthropization extent is the tool of the second procedure's component. This 

scale was developed as a result of the impartial mathematical-statistical summing up for 

national representative parameterizations of anthropization extent, obtainment of the 

generalized anthropization indexes' distribution and the quantization of this distribution. 

The third, logic-mathematical procedure's component operates with the generalized 

scales of anthropization extent for terrestrial and aqua-terrestrial Ukrainian landscapes. 

Besides there was constructed, also combined with the parametric procedure's component, 

the scale with substantiated value ranges of area proportion for geoecological positive and 

negative LULC systems, called the scale of geoecological situation in land use. 

The fourth procedure's component embodies formalized structures, which foresee the 

intersection of LULC systems' random and determined fields, transformed by the 

corresponding anthropization indexes etc., with regionalized geographical-determined 

fields of physical-geographic regions and districts aimed to evaluate for them an integral 

anthropization extent. 

The geoinformation basis for examination area was organized by appropriate 

geoinformation processing of up-to-date open digital spatial data sources. These sources 

contain, in particular, interactive raster land cover maps of European Space Agency (2015) 

and National Geomatics Center of China (2011), initially obtained from remote sensing 

data of satellite programs' set, and other representative sources. The operating scale of 

anthropization extent for physical-geographic taxons of Ukraine was substantiated and 

developed according to created geoinformation basis.  

Initial verifying realization of the anthropization extent operating scale was executed 

for the examination area with modeling and comprehensive analysis of peculiarities, 

consequences and factors for process of physical-geographic taxons' anthropization at 

different territorial levels, from area of examination as a whole to district level. Verifying-

analogous comparison obtained model anthropization indicators of examination area with 

adequate representative foreign European results proved their coincidence by content. All 

these jointly verify the objectivity and interoperability of tools, proposed for model 

assessment of anthropization extent, and implementation validity of these tools.  

All thesis results certified relevance, objectivity and application suitability of proposed 

analytical approaches. They can be directly implemented, together with organized 

geoinformation basis, in regional schemes and projects of environmental management 

aimed to its optimization and realization of effective environmental protection measures, 

including transboundary dimension under international geoecological cooperation. 

 Keywords: landscapes, physical-geographic taxons, anthropization, land use, 

hemeroby, geoecological situation, geoinformation basis 
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