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Актуальність теми дослідження
Опрацювання актуальних питань у зв’язку з не-

обхідністю нарощування мінерально-сировинної 
бази України є предметом довготривалих дослід-
жень, які проводилися у різних напрямах,  у тому 
числі і в морфоструктурному та неотектонічному.

Геологічні та геоморфологічні об’єкти, з яки-
ми пов’язані родовища різних видів корисних 
копалин, потребують детального аналізу та синтезу 
різноманітних даних щодо умов їх формування, 
розміщення й трансформації під впливом епіге-
нетичних природних і антропогенних процесів. 
Відповідно, розв’язання проблеми розширення мі-
нерально-сировинної бази пов’язано з необхідніс-
тю поглибленого та цілеспрямованого вивчення 
районів зосередження родовищ і обґрунтованого 
прогнозування перспективних пошукових об’єктів.

У цьому контексті важливого значення набува-
ють морфоструктурні та неотектонічні досліджен-
ня, що включають розчленування сумарного резуль-
тату взаємодії ендогенних і екзогенних процесів 
при формуванні родовищ, виявлення зв’язків між 
геологічною будовою, рельєфом (палеорельєфом), 
давніми та неотектонічними структурами, дифе-
ренційованими тектонічними рухами земної кори 
тощо. 

Це потребує використання різних методичних 
підходів, що забезпечить можливість аргументо-
вано оцінити чинники, які визначають умови як 

формування, так і збереженості родовищ корисних 
копалин.

Стан вивченості питання
Методологічні засади та методи геоморфо-

логічного аналізу при дослідженні ролі рельєфу 
у формуванні родовищ корисних копалин широко 
висвітлено у фундаментальних наукових працях 
відомих російських і українських учених - 
В.Г. Бондарчука, М.Ф. Веклича, М.Г. Волкова, 
І.К. Волчанської, С.К. Горєлова, І.Д. Гофштейна, 
П.К. Заморія, О.О. Лукашова, Ю.О. Мещерякова, 
Д.В. Рундквіста, Ю.Г. Симонова, І.Л. Соколовсько-
го та багатьох інших. Позитивні результати отрима-
но внаслідок застосування цих методів у багатьох 
регіонах Східно-Європейської, Західно-Сибірської 
платформ, орогенних споруд Альпійсько-Гіма-
лайського поясу.

Особливо детально можливості застосування 
структурно-геоморфологічного (морфоструктур-
ного) аналізу розкрито на прикладах орогенних 
областей. Згідно з концепцією рудоконцентруючих 
структур та прогнозування рудних районів, вуз-
лів, полів у таких областях виділяють об’єкти 
концентрації зруденіння - металогенічні форма-
ційні зони, орогенні блокові, склепіннево-блокові, 
блокові та кільцеві структури, які чітко виражені в 
рельєфі.

Для платформних областей морфоструктурний 
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аналіз з метою виявлення рудоконтролюючих 
структур застосовували менше. Складність прове-
дення в умовах платформ морфоструктурного 
аналізу з метою прогнозної оцінки території на 
різні корисні копалини пов’язана із «закритістю» 
рудоносних структур, перекритих у ряді випадків 
достатньо потужною товщею осадових порід. Саме 
тому обґрунтування напрямів спеціалізованого 
дослідження рельєфу в таких районах потребує 
проведення комплексного вивчення зв’язків 
між тектонічними структурами та розміщенням 
корисних копалин в статичному, динамічному, 
генетичному та історичному аспектах.

Виклад основного матеріалу
Застосування різних методів і методичних 

прийомів забезпечує можливість виявити комп-
лекс критеріїв і ознак наявності ендогенних ро-
довищ, а також ознак можливої трансформації 
їх після утворення. Особливе значення методи 
морфоструктурно-неотектонічного аналізу мають 
у зв’язку з необхідністю визначення глибинності 
рудоконтролюючих тектонічних структур, вияв-
лення ділянок з підвищеною проникністю земної 
кори, які, як правило, відповідають вузлам перети-
ну розломів, а також встановлення диференційо-
ваної мобільності розломних порушень, що 
відображається у формуванні геоморфологічних 
ознак скидових, здвигових та інших деформацій [3, 
13, 14]. Позитивні результати внаслідок проведення 
пошукових морфоструктурно-неотектонічних дос-
ліджень найчастіше отримують у районах розта-
шування рудоконтролюючих об’єктів, які зазнали 
успадкованих неотектонічних рухів земної кори, 
що відображено у відповідності давніх і більш 
молодих структурних планів.

В областях прояву знакозмінних неотектонічних 
рухів важливим є виявлення та оцінка тривалості 
етапів перебудови структурних планів, впродовж 
яких змінювались умови геоморфогенезу та осадо-
накопичення, що могли потенційно вплинути на 
масштаби денудаційного зрізу в районі родовища 
або його захоронення під товщею відкладів різ-
ного походження (морських, алювіальних, льодо-
викових, еолових та інших).

Розрізняють прямі та опосередковані пошукові 
критерії та  ознаки рудоконтролюючих структур в 
областях зосередження ендогенних родовищ. До 
прямих геолого-геоморфологічних ознак ендо-
генного зруденіння відносять літоморфний рельєф, 
до якого пристосовані рудні тіла (пасма, які відпо-
відають рудоносним жилам, куполоподібні височи-
ни над плутонами, долини над дайками тощо), 
до опосередкованих - геологічні тіла та форми 
рельєфу, які відповідають розривним порушенням 
або іншим тектонічним формам, сприятливим для 
циркуляції рудних  розчинів, форми рельєфу або 
породи, що екранують зруденіння, тощо.

Питання оцінювання збереженості або транс-
формованості ендогенних родовищ корисних 
копалин тісно пов’язані з визначенням оцінки 
масштабів пострудних епігенетичних процесів, 
зокрема денудаційного зрізу та контрастності 
неотектонічних рухів земної кори. Найчастіше 
такі процеси проявляються в зонах неотектонічно 
активних глибинних розломів, у районах морфо-
структурних вузлів, де проявляється підвищена 
активність деструктивних екзогенних і природно-
антропогенних процесів.

Поглиблення уявлень щодо просторової локалі-
зації та масштабів дії головних чинників транс-
формації об’єктів ендогенного зруденіння дасть 
можливість удосконалити систему заходів з раціо-
нального використання ендогенних родовищ ко-
рисних копалин.

Морфоструктурно-неотектонічні дослідження 
в районах поширення розсипних родовищ спря-
мовані на комплексний аналіз: екзогенних чин-
ників формування рельєфу та відкладів, з якими 
пов’язані розсипи різних генетичних типів; бло-
кової будови території, яка визначає просторові 
особливості їх розташування, динаміки площових 
і лінійних морфоструктур, а також параметрів та 
внутрішньої структури рудовміщуючих об’єктів 
[3, 13, 14 та інші].

Як правило, розсипні родовища формуються 
в умовах давніх та сучасних флювіальних сис-
тем, озерних улоговин, делювіальних схилів, у 
шельфових зонах морів тощо. Тому виявлення 
потенційно перспективних ділянок для пошуків 
розсипів пов’язано з необхідністю деталізації ін-
формації щодо палеогеоморфологічних і геомор-
фологічних об’єктів, сприятливих для накопи-
чення генетично різних рельєфоутворювальних 
порід. Крім того, обов’язковим є виявлення та 
характеристика джерел зносу, шляхів транспор-
тування корисних компонентів, динаміки пост-
рудних процесів, з якими тісно пов’язані проблеми 
трансформаціїї або деструкції родовищ.

Особлива увага при дослідженні умов фор-
мування розсипів приділяється виділенню морфо-
структур, які відносно відстають у процесах 
підняття, або зазнають опускань певної території 
під час розсипоутворення. Найчастіше це блокові 
морфоструктури, що виділяються за переважанням 
акумулятивного рельєфу та проявом відповідних 
рельєфоутворювальних процесів. При визначенні 
ймовірності потенційної трансформації або дест-
рукції екзогенних родовищ перевага надається 
аналізу денудаційних екзогенних пострудних про-
цесів, виявленню неотектонічно активних розлом-
них порушень, з якими часто пов’язано виникнення 
деформацій рудовміщуючих об’єктів.

Застосування методів морфоструктурно-нео-
тектонічного аналізу для вивчення особливостей 
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формування й трансформації розсипів на різних 
етапах у різних геолого-геоморфологічних, палео-
геоморфологічних умовах є надзвичайно важливим 
та доцільним при впорядкуванні уявлень щодо 
умов утворення та деструкції екзогенних родовищ 
впродовж пізнього кайнозою.

При дослідженні районів екзогенного зруде-
ніння оцінюють неотектонічну активність пло-
щових і лінійних тектонічних структур, потуж-
ності порід, що перекривають розсипи, масштаби 
денудаційного зрізу, зокрема аналізують потуж-
ності екзогенно активного шару, просторові особ-
ливості розташування палеогеоморфологічних 
об’єктів, ділянок з аномально підвищеними гли-
бинами ерозійних врізів тощо. Особливе значення 
має виявлення етапності у розвитку процесів, які 
визначали формування розсипів, а також періо-
дичність впливу на їх стан пострудних процесів.

Найбільш широко та ефективно морфоструктур-
ні та неотектонічні дослідження впродовж останніх 
40-50 років проводили у межах нафтогазоносних 
областей. В Україні за результатами багаторічних 
досліджень [2, 5, 7, 8, 9, 11, 13 та ін.] виявлено 
та верифіковано низку перспективних з точки 
зору нафтогазоносності локальних тектонічних 
структур, зокрема в межах Дніпровсько-Донецької 
та Причорноморської западин, Подільської плити, 
Передкарпатського прогину [7, 9, 10 та інші].

При виявленні морфоструктурно-неотектоніч-
них пошукових ознак нафтогазоносних структур 
великого значення набуває поетапний аналіз їх 
геодинаміки, зокрема зіставлення динаміки но-
вітніх рухів земної кори з тектонічними рухами 
давніших етапів. Перелік пошукових морфо-
структурно-неотектонічних критеріїв і ознак є 
більш повним і виразним на територіях, які зазна-
ли успадкованих неотектонічних рухів. Там, де 
впродовж неотектонічного етапу проявлялися коли-
вальні неотектонічні рухи, відповідність, а, відтак, 
і достовірність зіставлення сучасного та давнього 
тектонічних планів, з якими пов’язані нафтогазо-
носні структури, буде максимальною у районах, 
де амплітуди післяінверсійних рухів земної кори 
значно менші порівняно з доінверсійними.

Дуже важливим при виявленні нових наф-
тогазоносних об’єктів є аналіз змін нахилів ре-
перних видимих і похованих структурних по-
верхонь, наявність ускладнень будови локальних 
нафтогазоносних структур, зміни в морфології 
та параметрах нафтогазовміщуючих пасток, 
виявлення нових шляхів міграції вуглеводнів, 
зокрема в зонах неотектонічно активних розломів, 
де проявляються вертикальні та горизонтальні 
неотектонічні рухи земної кори.

Особлива увага має приділятися високограді-
єнтним нектонічним зонам, для яких характерною 
є дрібноблокова внутрішня структура, високий 
ступінь порушеності осадового чохла, значна 

просторова диференційованість кількісних показ-
ників неотектонічної активності. Важливу інфор-
мацію щодо пошукових ознак перспективних 
нафтогазоносних структур отримують внаслідок 
поєднання морфоструктурно-неотектонічних і 
геофізичних досліджень, зокрема геотермічних, 
що було підтверджено практично при дослідженні 
нафтогазоносних структур Дніпровсько-Донецької 
западини [9, 10 та інші].

Нині, у зв’язку з виснаженістю значної частини 
родовищ газу та нафти і необхідністю розширення 
кола перспективних нафтогазових об’єктів, 
надзвичайно актуальною є проблема обґрунтування 
напрямів досліджень, спрямованих на довивчення 
нафтогазоносних провінцій України з метою 
отримання додаткової інформації та обґрунтування 
нової стратегії пошуково-розвідувальних робіт 
із залученням новітніх методів пошуків, гіс-тех-
нологій, моделювання статичних і динамічних 
параметрів прогнозованих нафтогазоносних струк-
тур, а також виявлення потенційних чинників 
трансформації або деструкції відомих і прогнозо-
ваних структурних пасток вуглеводнів.

Зважаючи на існуючий досвід проведення гео-
морфологічних та морфоструктурно-неотектоніч-
них досліджень у контексті нарощування мінераль-
но-сировинної бази підкреслимо, що на різних 
рівнях досліджень вирішуються різні завдання.

Дрібномасштабний (регіональний) морфо-
структурний та неотектонічний аналіз з метою 
вирішення пошукових завдань спрямований на: 
виявлення структурного каркасу території зосе-
редження родовищ корисних копалин; ранжування 
виражених у рельєфі активних тектонічних струк-
тур; обґрунтування спеціалізованого морфострук-
турного районування та відображення інформації 
щодо морфоструктурної приуроченості родовищ 
корисних копалин. Особлива увага приділяється 
виділенню лінійних порушень, які розмежовують 
площові морфоструктури, в тому числі похованих, 
дискордантних, які визначають розташування 
структурно-металогенічних зон, нафтогазоносних 
областей, районів розсипоутворення тощо.

Середньомасштабні морфоструктурні та нео-
тектонічні дослідження проводять з метою: вияв-
лення домінуючих, виражених у рельєфі та похова-
них лінійних і площових тектонічних структур; 
аналізу співвідношення регіональних, субрегіо-
нальних, локальних рудоконтролюючих структур; 
оцінки ролі структурних елементів у просторовій 
концентрації родовищ певних корисних копалин.

Великомасштабні морфоструктурні та 
неотектонічні дослідження мають за мету: 
комплексний аналіз геолого-геоморфологічних 
даних про розміщення родовища у конкретних 
структурних (морфоструктурних) умовах (лінеа-
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менти, морфоструктурні вузли, кільцеві структури 
тощо); виявлення геоморфологічних індикаторів 
рудоносних структур; оконтурювання похованих 
рудоносних структур; визначення місць для гео-
хімічного опробування; обґрунтування змісту та 
легенд спеціальних великомасштабних морфо-
структурних карт тощо.

При проведенні різномасштабних досліджень 
з метою виявлення закономірностей просторового 
зосередження відомих родовищ корисних копа-
лин і обґрунтування нових напрямів пошукових 
досліджень застосовується комплекс сучасних 
методів і методичних підходів, зокрема, систем-
ний, морфоструктурний, морфодинамічний, дина-
мічний, історико-еволюційний, що забезпечує 
можливість: виявлення особливостей будови та 
властивостей об’єктів, з якими пов’язані родо-
вища; встановлення розмірності, подібності, 
ієрархічності цих об’єктів; оцінювання співвід-
ношення сингенетичних і постгенетичних ендо-
динамічних і екзодинамічних процесів; ретро-
спективний аналіз умов формування і розвитку 
морфоструктур, з якими потенційно можуть бути 
пов’язані родовища різних корисних копалин.

Важливого значення на етапі оцінювання ролі 
пострудних трансформацій родовищ при прове-
денні досліджень, особливо середньо- та велико-
масштабних, набувають методи неотектонічного, 
морфодинамічного аналізу, за допомогою яких 

оцінюють масштаби денудаційного зрізу в райо-
нах родовищ, диференційованих пізньокайнозой-
ських тектонічних рухів земної кори, прояв яких 
може зумовлювати деструкцію родовищ, зміни в 
гіпсометричному положенні рудних тіл тощо.

Висновки
Відзначаючи позитивні результати, що їх було 

отримано за допомогою використання методів 
морфоструктурного та неотектонічного аналізу 
територій розміщення родовищ корисних копалин 
в Україні та за її межами, підкреслимо, що можли-
вості ефективного застосування цих методів  
далеко не вичерпані. 

Дотримання провідних принципів актуалізму 
при ретроспективному дослідженні умов форму-
вання родовищ на різних часових зрізах, геолого-
геоморфологічної конформності, співрозмірності 
геологічних, тектонічних, геоморфологічних (па-
леогеоморфологічних) об’єктів, з якими пов’язані 
родовища корисних копалин, створення сучасних 
баз даних та їх обробка за допомогою ГІС-тех-
нологій, широке використання методів моделю-
вання – важлива передумова обґрунтування нап-
рямів удосконалення стратегії довивчення терито-
рій зосередження відомих родовищ, а також 
визначення ареалів для проведення додаткових по-
шукових досліджень з метою виявлення перспек-
тивних нових структурно зумовлених покладів 
корисних копалин.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ  ТА  АНАЛІЗ  ДАНИХ   У   ЛАНДШАФТНОМУ  ПЛАНУВАННІ   
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А. Г. Голубцов
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ  И  АНАЛИЗ  ДАННЫХ  В  ЛАНДШАФТНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ  НА  ОСНОВЕ  ГИС
Институт географии Национальной академии наук  Украины, Киев
Геоинформационные системы рассматриваются как технология, обеспечивающая обработку значительных объемов 
исходных геоданных и связывающая этапы ландшафтного планирования в единый взаимообусловленный процесс. 
Представлены методические требования, которые должны быть соблюдены при использовании ГИС в ландшафтном 
планировании. Приведены примеры применения ГИС-технологий в ландшафтном планировании на этапах 
инвентаризации данных и оценки ландшафтов.
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BASED ON GIS INVENTORY AND DATA ANALYSIS IN LANDSCAPE PLANNING 

Institute of Geography of the Ukraine National Academy of Sciences, Kyiv 
Geographic information systems are viewed as a technology which facilitates the processing of significant volumes of 
raw geographical data and links the stages of landscape planning into a single interdependent process. The methodical 
requirements that must be met when using GIS in landscape planning have been presented. Examples of the GIS application 
in landscape planning фе еру phases of data inventory and landscapes evaluation.
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