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Актуальність питання
Виявлення та вивчення регіональних особли-

востей та закономірностей антропогенного геомор-
фогенезу має важливе значення для обґрунтування 
теоретико-методичного інструментарію дослід-
жень антропогенної геоморфології, для оцінювання 
ступеня та характеру трансформованості генетич-
но різного природного рельєфу в регіонах з різними 
типами та різними масштабами антропогенного 
навантаження, прогнозування розвитку природно-
антропогенних процесів тощо.

Розроблення наукових засад вивчення антропо-
генних форм рельєфу проводиться протягом дос-
татньо тривалого проміжку часу. Впродовж остан-
ніх десятиріч успішно здійснюються дослідження 
діяльності людини як конструктивної сили, спря-
мованої на раціональне використання існуючо-
го природного рельєфу, оптимізацію природних 

рельєфоутворювальних процесів і створення но-
вих (антропогенних) форм рельєфу, а також як де-
структивної сили, що негативно впливає на гео-
морфосистему [2, 3, 6, 8,13, 14, 15, 19, 21]. 

Однак, і досі недостатньо опрацьовані теоре-
тико-методологічні засади вивчення антропоген-
ного рельєфу, обґрунтування його класифікації з 
урахуванням синергетичної взаємодії природних 
і антропогенних чинників, ефективності функціо-
нування в умовах прояву зональних та азональних 
рельєфоутворювальних процесів тощо.

М е т а  цієї публікації полягає в необхідності 
визначення проблем дослідження антропогенного 
геоморфогенезу на території України та обґрун-
тування наукових засад і шляхів їх розв’язання в 
сучасних умовах.

Постановку визначеного питання доцільно роз-
глядати у контексті становлення та розвитку окре-
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мого наукового напряму – антропогенної геомор-
фології, методологічне обґрунтування виділення 
якого, на думку Ю.Г.Симонова та Т.Ю.Симонової 
[20], тісно пов’язане з необхідністю вирішення 
низки теоретичних, методичних, прикладних зав-
дань, які виникають при дослідженні ролі люд-
ської діяльності в процесі рельєфоутворення.

У колі цих завдань важливе місце посідає вра-
хування регіональних особливостей і закономір-
ностей антропогенного геоморфогенезу в різних 
геоморфологічних і геоморфодинамічних умовах.

Проблеми регіонального аналізу антропоген-
ного геоморфогенезу тісно пов’язані з необхідністю  
використання принципів системності при дослід-
женні структури та функціонування природних і 
природно-антропогенних комплексів (геосистем, 
екосистем, геотехносистем); визначення власти-
востей антропогенно зміненого природного та 
антропогенно створеного рельєфу (інженерних, 
екологічних, естетичних та інших); дослідження 
особливостей антропогенного морфолітогенезу; 
виявлення закономірностей просторової організа-
ції антропогенно зумовлених процесів (похідних, 
епігенетичних) геоморфогенезу та літогенезу; об-
ґрунтування раціонального та безпечного функ-
ціонування природно-антропогенних геосистем; 
прогнозування змін природного середовища внас-
лідок прояву антропогенних і природно-антро-
погенних процесів у різних геоморфодинамічних 
зонах тощо.

Виклад основного матеріалу
Антропогенна геоморфологія розглядає лю-

дину в якості одного з провідних чинників сучас-
ного геоморфогенезу, в процесі якого створюються 
своєрідні антропогенно-геоморфологічні системи 
з характерними рисами морфології, особливостя-
ми еволюції, динаміки, функціонування. Вони 
визначають властивості зміненого (або новоство-
реного) рельєфу, характер процесів, які виникають 
на освоєних людиною територіях і визначають 
стан (у тому числі екологічний) середовища її 
життєдіяльності [1, 2, 3, 4, 7, 10 – 14, 16, 20 та ін.].

Об’єктами антропогенної геоморфології є 
рельєф, що створений людиною при використанні 
території для різних видів господарювання, а також 
диференційовані інтенсивністю та синергетичною 
взаємодією природні, природно-антропогенні та 
антропогенні процеси тощо.

Антропогенний рельєф формується при різ-
них видах господарського використання тери-
торії (сільськогосподарському, сельбищному, бу-
дівельному, рекреаційному, гірничо-добувному), з 
якими тісно пов’язаний різний ступінь зміненості 
природного рельєфу - від частково до повністю 
зміненого. Важливого значення набуває оцінка 
умов і процесів, які зумовлюють вибірковість того 

чи іншого напряму антропогенного використання 
території. 

Внаслідок різних видів антропогенного втру-
чання у процес природного геоморфогенезу відбу-
ваються зміни в інтенсивності природних рельє-
фоутворювальних процесів, формуються нові, 
природно-антропогенні процеси, які погіршують 
або покращують якість середовища життєдіяль-
ності людини (рис. 1).

У зв’язку з антропогенним впливом на природ-
ний рельєф і хід екзогенних та ендогенних про-
цесів відбуваються зміни еволюційного тренду 
геоморфогенезу, природного рельєфу, інтенсивнос-
ті рельєфоутворювальних процесів, фізико-хіміч-
них властивостей рельєфоутворювальних порід 
тощо. Під впливом цих трансформацій формуються 
генетично різні природно-антропогенні геоморфо-
системи з різним ступенем зміненості природного 
рельєфу та різними трендами прогнозованого 
розвитку (рис. 2) [2-5, 11, 14, 15].

Напрями та завдання регіонального аналізу 
природно-антропогенних геоморфосистем. При 
вивченні особливостей формування та функ-
ціонування природно-антропогенних геоморфо-
систем особлива увага приділяється системному 
аналізу їх стійкості до збурюючих процесів, які 
відбуваються у середовищі відповідно до зональ-
ності прояву природних процесів, а також до антро-
погенних дестабілізуючих чинників і природно-
антропогенних процесів, які зумовлюють реальні 
можливості переходу геоморфосистеми з одного 
стану в інший.

Важливе значення при цьому надається таким 
питанням: 
• вибірковості при визначенні місця розташу-

вання природно-антропогенних геоморфосис-
тем різних типів;

• здатності природних геоморфосистем різко 
змінюватися при антропогенному втручанні, 
що призводить до формування нових внутріш-
ніх і зовнішніх зв’язків та виникнення нових 
властивостей у геоморфосистемі;

•  здатності природно-антропогенних геомор-
фосистем до корекції типів та інтенсивнос-
ті антропогенного втручання, що призводить 
до формування нових типів підсистем, у тому 
числі підсистем нижчих ієрархічних рівнів;

• здатності природно-антропогенних геомор-
фосистем до переходу в інший стан при зміні 
функціонування за умов змін чинників геомор-
фогенезу.

Однією з важливих властивостей природно-
антропогенних геоморфосистем є переважання 
процесів антропогенного конструювання зв’язків 
над процесами саморегулювання.

При регіональному дослідженні природно-
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Рисунок 2. Наслідки антропогенного впливу на рельєф і рельєфоутворювальні процеси

Рисунок 1. Природні, природно-антропогенні та антропогенні процеси
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антропогенних геоморфосистем особлива увага 
приділяється:
• аналізу їх структури та просторової органі-

зованості;
• аналізу стійкості природної підсистеми до 

антропогенних навантажень та адаптаційних 
властивостей новостворених природно-антро-
погенних геоморфосистем;

• оцінюванню кумулятивності (синергізму) дії 
різних чинників геоморфогенезу та обґрун-
туванню багатоваріантних реакцій геоморфо-
системи на ці дії;

• визначенню допустимого рівня антропогенних 
навантажень на природний рельєф;

• визначенню ступеня антропогенної трансфор-
мації природного рельєфу;

• виявленню тренду розвитку новостворених 
природно-антропогенних геоморфосистем при 
певних співвідношеннях домінуючих природ-
них, антропогенних і природно-антропогенних 
процесів;

• прогнозуванню прояву небезпечних процесів, 
які можуть призвести до деструкції геоморфо-
системи  загалом або зв’язків між її складовими;

• узгодженню взаємодії природної та антропо-
генної (техногенної) підсистем;

• визначенню геоморфологічного та неогеодина-
мічного ризику та небезпек.

Зважаючи на різноманітність зовнішніх і 
внутрішніх зв’язків у природно-антропогенних 
геоморфосистемах різних типів, вони можуть пе-
ребувати у неоднакових станах - стійкому рівно-
важному, нестійкому, порушеному під впливом 
зовнішніх, у тому числі антропогенних чинників, 
а також у новому стійкому стані, що сформувався 

Рисунок 3. Природно-антропогенні геоморфосистеми

при різкій зміні умов функціонування геоморфо-
системи. 

У зв’язку з цим особливого значення набуває 
оцінювання масштабів антропогенної трансфор-
мації, за якої структура природної підсистеми 
залишається незмінною при зміні режиму функціо-
нування новоствореної природно-антропогенної 
геоморфосистеми (рис. 3) [2, 4, 9, 11, 14, 20 та інші]. 

На основі дослідження особливостей орга-
нізованості та функціонування природно-антро-
погенних геоморфосистем у різних умовах можна 
зробити  такі висновки:

1) новостворені природно-антропогенні геомор-
фосистеми залишаються інженерно керованими 
доти, доки антропогенні перетворення не увійдуть 
у протиріччя з історико-генетичною спрямованіс-
тю розвитку природної геоморфосистеми вищого 
рангу. Тому при прогнозуванні розвитку новоство-
рених геоморфосистем слід враховувати не лише 
їхні адаптаційні властивості, що відображають 
внутрішні зв’язки, а й положення у загальній ієрар-
хічній структурі геоморфосистем, що відображає 
зовнішні зв’язки;

2) природно-антропогенна геоморфосистема іс-
нує, розвивається, ефективно функціонує тільки в 
тому випадку, коли антропогенні чинники діють 
узгоджено з природними (ця взаємодія не супере-
чить історико-генетичному тренду розвитку при-
родної системи).

Саме тому при проведенні регіонального ана-
лізу антропогенного геоморфогенезу на території 
України, яка характеризується надзвичайно різно-
манітним природним рельєфом і диференційованим 
антропогенним навантаженням, виникає потреба 
комплексного опрацювання низки важливих проб-
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лем, пов’язаних з необхідністю:
• виявлення різних особливостей і закономір-

ностей формування та розвитку природного 
рельєфу з урахуванням швидкостей природних 
процесів акумуляції-денудації на різних часових 
зрізах, особливо на голоценовому та сучасному;

• типізації видів та оцінювання масштабів 
трансформації природного рельєфу за умов різного 
господарського освоєння території;

• виявлення територій з підвищеною небезпе-
кою проявів природних процесів, які лімітують або 
обмежують будь-яке їх господарське використання;

• виявлення територій з аномальним проявом 
небезпечних природно-антропогенних процесів 
(на тлі фонових зональних процесів), які можуть 
призвести до руйнування споруд, порушення тех-
нологічних процесів тощо;

• оцінювання впливу антропогенного морфо-
генезу на зміни природних геоморфологічних, 
кліматичних, геофізичних, гідрологічних, гідрогео-
логічних умов на регіональному, субрегіональному, 
локальному рівнях;

• створення класифікації антропогенного рельє-
фу з урахуванням: видів та глибини антропогенної 
трансформації генетично різного природного ре-
льєфу, масштабів охоплення території різними 
видами антропогенної діяльності, характеру по-
в’язаних з формуванням антропогенного рельєфу 
техногенних відкладів, похідних природно-антро-
погенних процесів, завдяки яким змінюються 
фонові морфологічні, морфодинамічні, морфоліто-
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