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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз територіальної організації природокористу�

вання вимагає "індивідуалізації необмеженого просто�

ру". Однак при обгрунтуванні операційної одиниці для

такого аналізу виникають об'єктивні складнощі. З од�

ного боку, природокористування завжди в тому або

іншому ступені ландшафтно детерміноване й залежить

від можливості конкретних геосистем виконувати ті або

інші господарські функції. З іншого боку, вся соціаль�

но�економічна інформація й система управління локал�

ізуються в межах одиниць адміністративного поділу, які,

як правило, не узгоджуються з одиницями природного

районування, а, як відомо, питання інформаційного за�
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безпечення були, є й будуть ключовими для досліджень

і прийняття управлінських рішень.

Результат взаємодії суспільства і природи багато в

чому залежить від вирішення питання сумісного, узгод�

женого розвитку господарської підсистеми з природ�

ною в рамках цілісної системи "природа�суспільство".

За умови повної сумісності цих двох підсистем як в про�

сторовому, так і часовому аспектах, вдалося б набли�

зитись до реалізації концепції сталого розвитку.

В останнє десятиліття в природокористуванні все

частіше обговорюються теоретичні питання адаптив�

ності. Адаптивний підхід якраз і націлює на створення

таких природно�господарських територіальних систем
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(ПГТС), в яких господарська підсистема була б сумісна

з природною. Але проблема адаптивності (сумісності,

узгодженості) господарської й природної підсистем у

рамках єдиної ПГТС не вирішена сьогодні як на теоре�

тичному, так і на методичному рівні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Формування та розвиток концепції природно�госпо�

дарських територіальних систем знайшли своє відобра�

ження в роботах таких відомих науковців: Г.І. Швебса,

К.Й. Кілінської, К.А. Позаченюка, О.І. Церкан та ін.

Засновником концепції природно�господарських

територіальних систем вважають Г.І. Швебса, який у

своїй статті "Концепция природно�хозяйственных сис�

тем и вопросы рационального природоиспользования"

вперше дав визначення природно�господарської тери�

торіальної системи як "формы существования и разви�

тия географической среды (антропосферы) в ее целос�

тности конкретности, которая представлена специфи�

ческим составом, территориальной организацией и спо�

собом обмена веществ" [8].

У 1990 році на VI з'їзді Географічного товариства

УРСР Г.І. Швебс зробив доповідь, де коротко виклав

основні змістові частини концепції ПГТС, її обгрунтуван�

ня, а також запропонував типологію ПГТС за формою

простягання.

Актуальність даної ідеї засвідчена великою кіль�

кістю публікацій вітчизняних та зарубіжних науковців.

Теоретичні положення природно�господарських

систем продовжують активно розроблятися вітчизняній

науці. Ученими [1] висвітлюється стан вивчення кон�

цепції природно�господарських (територіальних) сис�

тем, її теоретичні основи, що здійснюється з метою оцін�

ки досягнутих результатів і визначення перспективних

напрямів подальших досліджень.

Відомий вчений К.Й. Кілінська у своїй праці [2] на�

голошує на необхідності системного підходу у дослід�

женні природно�господарських систем, виділяє ряд

важливих для ефективного функціонування ПГТС прин�

ципів та зазначає, що оцінка ПГТС немислима без

підключення певних соціальних, культурних, виробни�

чих та інших складових сучасного буття людини.

Інший науковець О.І. Цуркан у статті вказує на основні

труднощі, які можуть виникнути при оцінці сумісності

природної і господарської складових, а також на те, що

кожен клас ПГТС, в залежності від їх спеціалізації, вима�

гає природної основи різної якості і властивостей.

Російський вчений Д.В. Черних у своїй роботі [7] дає

авторське бачення структури природно�господарської

територіальної системи та пропонує власну інтегральну

систему їх оцінки. Заслуговують на окрему увагу набір

факторів покладений в систему інтегральної оцінки, що

дають можливість максимально комплексно оцінити

конкретну територіальну ПГТС.

Для побудови дієвих ПГТС на основі гармонізації та

узгодженості господарської та природної підсистем Е.А.

Позаченюк пропонує генетичну класифікацію ПГТС, де

визначає їх конкретні типи, види та класи. Крім того,

автор визначає основні компоненти територіальних ПГС,

які об'єднані в чотири блоки: абіотичний, біокосний,

біотичний и антропогенний [5].

Незважаючи на значні напрацювання та досягнен�

ня у сфері формування та розвитку природно�госпо�

дарських територіальних систем різних рівнів, залиша�

ються актуальними питання виокремлення конкретних

територіальних ПГС в Україні та дослідження ролі та

місця суспільної (соціальної) складової в процесі функ�

ціонування даних утворень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основним завданням є аналіз і систематизація існу�

ючих розробок у вітчизняній та зарубіжній практиці

формування та функціонування природно�господарсь�

ких територіальних систем, а також визначення і окрес�

лення перспективних напрямів вдосконалення концепції

ПГТС і практичного її впровадження в систему управлі�

ння національною економікою.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Природно�господарські територіальні системи є до�

сить складними комплексними утвореннями, що поєдну�

ють у собі природні і господарські компоненти. Вони в ос�

новному представляють собою однорідні території із пев�

ним типом взаємозв'язку, взаємодії і взаємозалежності її

складових частин, які визначають характер і ступінь залу�

чення природних умов і ресурсів у господарський оборот.

Ефективна реалізація запропонованої концепції

дозволяє раціонально спланувати і розмістити госпо�

дарський комплекс на певній території. Однією з най�

важливіших проблем при цьому є окреслення меж цих

територій. Так, аналізуючи публікації з даної пробле�

матики, С.Є. Лагодіна робить висновок, що при глибшій

розробці концепції природно�господарських систем

залишається актуальним питання про практичні спосо�

би їхнього виділення й вивчення на різних ієрархічних

рівнях [4]. Дійсно, у більшості випадків операційні оди�

ниці аналізу, чи то природні або адміністративні оди�

ниці, задаються зазвичай зверху, без аргументованого

обгрунтування причин їхнього відокремлення.

Як основні операційні одиниці територіального ана�

лізу природокористування дослідниками пропонується

використовувати різноманітні одиниці: еколого�еко�

номічні системи, природно�господарські системи, гео�

технічні системи, природно�антропогенні системи, ланд�

шафтно�архітектурні системи, територіальні соціально�

економічні системи, меліоративні природно�технічні си�

стеми, територіальні антропо�екологічні системи, тери�

торіальні рекреаційні системи, еколого�господарські

комплекси, природно�господарські комплекси й ін.

У реальній практиці об'єктами територіального ана�

лізу частіше виступають адміністративно�територіальні

одиниці, рідше одиниці фізико�географічного району�

вання. В кращому випадку в результаті отримують на�

кладання мережі адміністративно�територіальних утво�

рень на схему природного районування із взаємною

адаптацією цільових характеристик та показників. Да�

ний підхід є досить поширеним, але його важко назвати

системним, оскільки він не враховує особливості та об�

меження для різних видів природокористування у виг�

ляді природних бар'єрів, ступеня однорідності еконо�

мічних, екологічних та соціальних характеристик, гомо�

генності ландшафтного рисунку тощо.
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На наш погляд, природно�господарські системи по�

винні розумітися як ділянки територій однорідні з точ�

ки зору передумов та обмежень для тих чи інших видів

використання.

Завдання визначення меж (зонування) природно�

господарських систем тієї або іншої території, безумов�

но, непроста. При виконанні її необхідно враховувати

великий спектр різноманітних факторів. Разом з тим,

нам представляється можливим виділити кілька ключо�

вих, основних методологічних принципів зонування.

У першому принципі природно�господарської адап�

тації закладена його сутність: якомога максимальне

приближення антропогенної складової до її природно�

го аналогу як у просторі, так і часі. Принцип націлює на

пошук таких технологій природокористування, які доз�

воляють зробити виробництво мало� чи повністю без�

відходним. Це — використання біологічних систем зем�

леробства на противагу хімічним, використання нетра�

диційних видів енергії тощо. За сутністю принцип є за�

гальним системним законом, який допускає функціону�

вання системи за умови взаємодії неоднорідних, але

взаємодоповнюючих елементів.

Другий принцип — територіальна й природно�істо�

рична цілісність. Природно�господарська територіаль�

на система неодмінно повинна мати єдність природно�

історичної організації, з якої виникає цілісна економі�

ко�географічна структура, закономірним образом упо�

рядкована просторова диференціація природних ре�

сурсів і типів господарського використання території,

певна спрямованість потоку речовини й енергії, на�

явність тісних геоекосистемних зв'язків між окремими

компонентами природного середовища й між природ�

но�територіальними комплексами.

Третій принцип — комплексність, тобто сукупний

облік і природних, і господарських факторів при виді�

ленні територій (районів). Одним з головних методолог�

ічних розбіжностей у питаннях теорії й практики природ�

но�господарського районування полягає саме в тім, яким

умовам і межам — природно�географічним або соціаль�

но�економічним (насамперед, політико�адміністратив�

ним) — варто надавати першорядного значення. Маємо

глибоке переконання, що для цього необхідно приділя�

ти увагу просторовій неоднорідності ландшафтної струк�

тури, природно�ресурсному потенціалу, господарській

спеціалізації територій, природним умовам розвитку тех�

ногенезу, геоекологічній обстановці. Завдяки творчому

синтезу різнопланових схем районування можливе вияв�

лення контурів об'єктивно існуючих природно�госпо�

дарських територій, ареалів і іншого роду інтегральних

утворень, у межах яких взаємодія господарства із при�

родним середовищем має якісно своєрідний, однорідний

або закономірно диференційований у просторі характер.

Четвертий принцип — синтез регіонального й типо�

логічного підходів. Таке методологічне сполучення про�

являється в тім, що кожна виділена природно�госпо�

дарська територія якісно відрізняється від сусідніх тери�

торій за характером історично сформованої в його ме�

жах взаємодії суспільства й природного середовища, що

виражено, головним чином, у спеціалізації й галузевій

структурі природокористування, а також стійкому комп�

лексі еколого�економічних проблем. Разом з тим, прак�

тично в кожному випадку, оконтуренному природно�гос�

подарському району властиві певні типологічні риси, що

повторюються у вигляді інших інтегральних територіаль�

них утворень ідентичного масштабу, що сформувалися в

подібних природно� і суспільно�історичних умовах, але

відділених від нього явно відчутними, об'єктивними гео�

графічними бар'єрами (відстанями).

Сукупний облік всіх чотирьох розглянутих методо�

логічних принципів дозволяє виділяти природно�госпо�

дарські райони, структура й функціонування яких харак�

теризується тим спектром ознак, що позначений у са�

мому визначенні розглянутого поняття, тобто якісною

своєрідністю й внутрішньо впорядкованою єдністю

умов, процесів і проблем природокористування.

Нарешті, п'ятий принцип — ієрархічність мережі при�

родно�господарських територіальних систем. Очевидно,

що мережа природно�господарських територіальних си�

стем повинна мати складну, внутрішньо єдину й супереч�

ливу багаторівневу організацію, і на кожному з таксоно�

мічних підрозділів цієї системи варто застосовувати спе�

цифічні підходи до визначення меж і територіального

охоплення. Безумовно, кожний з відповідних ступенів

повинен відрізнятися від інших мірою однорідності еко�

лого�економічних процесів і природно�господарської

структури території, а також практичними цілями й зав�

даннями, пов'язаними з управлінням взаємодією суспіль�

ства й природи у відповідних географічних межах.

Важливим, при обгрунтуванні територіальних при�

родно�господарських систем, на наш погляд, є виокрем�

лення всередині систем таких територіально локалізу�

ючих характеристик, які визначають напрям, можли�

вості й пріоритети господарського освоєння, тобто є

своєрідними центрами тяжіння для групи суміжних те�

риторій. Так, певні просторові масиви, що відрізняють�

ся від навколишньої території ландшафтним виглядом,

але тяжіють до неї в господарському й поселенському

відношенні, цілком припустимо, на наш погляд, вклю�

чати до складу єдиного з відповідними прилеглими те�

риторіями природно�господарської системи.

Структуру природно�господарських систем можна

розглядати в трьох площинах, у кожній з яких вони скла�

даються з декількох підсистем (рис. 1).

Розглянемо основні центри тяжіння запропоновані

в моделі.

Фінансово�економічні центри характеризуються

високою концентрацією фінансового капіталу, широки�

ми можливостями для ведення бізнесу, високою інвес�

тиційною привабливістю. Найбільш яскравим прикла�

дом такого центру тяжіння в Україні є столиця — Київ,

а також інші мегаполіси, такі як Донецьк, Дніпропет�

ровськ, Харків тощо. Крім того, навколо них формують�

ся найбільш привабливі для проживання території, ос�

кільки характеризуються високим рівнем соціального

та матеріального забезпечення. Тому, такі адміністра�

тивно�територіальні одиниці виступають центрами тя�

жіння для активної економічної діяльності із залучен�

ням в оборот високої кількості трудових та природних

ресурсів, формуючи основу для ефективного функціо�

нування природно�господарської системи.

Ландшафтні центри. Системоутворюючими елемен�

тами в даному випадку є фізико�географічні особливості

територій. Маються на увазі території, які є масивами

рівнинного, низового або гірського ландшафту придатні
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або обмежено придатні по своїм ха�

рактеристикам для різних цілей гос�

подарського використання.

Ресурсні центри визначаються

наявністю корисних копалин, лісів,

річкових басейнів та інших ресурсів,

а також рівнем розвитку сільсько�

го, лісового, водного господарств

та промисловості на конкретній те�

риторії. Навколо таких центрів кон�

центрується виробничо�господар�

ська діяльність різних галузей на�

ціональної економіки.

Культурно�етнічні. Виділення

даних центрів тяжіння пов'язано з

особливостями розселення на тери�

торії нашої країни за етнічною спо�

рідненістю і культурою життя та

побуту населення. Це в свою чергу впливає на якісний

та кількісний склад трудових ресурсів того чи іншого

регіону.

Наведена класифікація центрів тяжіння дозволяє

чіткіше окреслити зони їхнього впливу й тим самим виз�

начити межі природно�господарських систем. Крім того,

це дасть змогу вибрати ключові (пріоритетні) напрями

використання природно�господарських систем.

При наявності в межах однієї території декількох

центрів тяжіння (поліструктурність) с взаємовиключною

змістовною основою виникає імовірність розвитку те�

риторії за декількома варіантами (сценаріями). Саме у

випадку спроб реалізації більш ніж одного з них і вини�

кає більшість конфліктів природокористування.

Одним за найважливіших елементів функціонування

ПГТС є виробничі цикли, які є основним ядром, навколо

якого відбувається оборот і взаємодія природних, мате�

ріальних і трудових ресурсів. Так, сукупність виробничих

процесів в економічному районі відомий російський еко�

номіст�географ Н.Н. Колосовський назвав енерговироб�

ничим циклом (ЕВЦ), що представляє собою цілеспря�

мовані дії по переробці певних видів сировини при існу�

ючих техніко�економічних умовах, у тому числі енерге�

тичних. Колосовський виділив вісім типів ЕВЦ: піромета�

лургічний чорних металів, пірометалургічний кольорових

металів, нафтоенергохімічний, гідроенергопромисловий,

цикл переробної індустрії, лісоенергетичний, індустріаль�

но�аграрний, гідромеліоративний.

Інваріантність функціональної структури енергови�

робничих циклів є головною підставою для системати�

зації та класифікації всього різноманіття виробничо�

технологічний ланцюжків і процесів у системах різного

рівня — від єдиної національної економіки країни до

ПГТС економічних районів і локальних ПГТС підрайонів,

мікрорайонів і промислових вузлів. Н.Н. Колосовским

уперше був проведений систематичний аналіз виробни�

чої структури територіальних виробничих комплексів,

що дозволив показати можливість їхньої типології за

допомогою типових сполучень виробничих процесів.

Територіальна організація взаємозалежних ЕВЦ у

ПГТС проявляється у вигляді концентрованих (промис�

лові вузли, центри й пункти) і ареальних (центри тяжін�

ня) утворень. У місцях підвищеної територіальної кон�

центрації відбувається накладення й "переплетіння" еле�

ментів, ланок і стадій різних циклів. Тут звичайно й про�

являється весь спектр зв'язків і відносин у середині й

між ЕВЦ, де виділяються чіткі виробничо�технологічні

внутрішньоциклові й досить еластичні економіко�вироб�

ничі контактні міжциклові зв'язки.

Територіальна концентрація виробничих процесів

різних ЕВЦ дозволяє не тільки розширити економічну

діяльність і підвищити ефективність функціонування,

але й знижує "тиск" на навколишнє середовище. Спо�

лучення циклів з різними ритмами й режимами функці�

онування, різними технологічними й екологічними ха�

рактеристиками часто взаємовиключають і нейтралізу�

ють негативний вплив на природу. Саме тому, дотримує�

мося думки, про необхідність врахування в методології

формування та функціонування ПГТС різних рівнів енер�

говиробничих циклів.

Отже, пропонований підхід дозволяє вирішити ряд

найважливіших для організації господарської діяльності

питань. По�перше, він дає можливість упорядкувати пер�

винну ресурсну базу, позначивши основні обмеження її

використання. По�друге, з'являється можливість знизити

витрати, обумовлені недосконалістю адміністративно�гос�

подарського розподілу. Це робиться шляхом корегуван�

ня внутрішньо регіональних і міжрегіональних зв'язків (по�

силенням інтеграційних тенденцій там, де вони природно

напрошуються, і ослаблення там, де вони невигідні) і навіть

переглядом мережі адміністративного поділу під час роз�

робки схем територіального планування. І, нарешті, вра�

ховуючи сказане, можна реально планувати заходи щодо

профорієнтації людей у тій або іншій місцевості.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Отже, концепція природно�господарських терито�

ріальних систем — це шлях до зменшення протиріч між

природною і господарською складовою навколишньо�

го середовища. Природно�господарська територіальна

система являє собою територіально відносно відособ�

лену частину округу зі специфічними, у високому сту�

пені однорідними природними умовами природокорис�

тування й цілісною просторовою організацією вироб�

ництва й розселення.

Дотримуємось думки, що у більшості випадків при

виділенні природно�господарських територіальних систем
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Рис. 1. Структурна модель природно�господарської
територіальної системи
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доцільно враховувати фактор територіально�економічно�

го тяжіння. Центри тяжіння є основними системоутворю�

ючими елементами природно�господарських територіаль�

них систем, які визначають основні таксономічні підходи

для визначення їх меж і територіального охоплення.

Перспективи подальших досліджень у сфері фор�

мування та функціонування природно�господарських

територіальних систем пов'язані із застосуванням ме�

тодології безмасштабних мереж. Даний клас мереж ча�

сто застосовують в різних міждисциплінарних дослід�

женнях, що являють собою мережу, яка має відносно

невелику кількість вузлів, що мають велику кількість

зв'язків, а також велику кількість вузлів і мало зв'язків.

Фактично ПГТС можна розглядати як безмасштабну

мережу, що має відносно невелику кількість вузлів

("центрів тяжіння") і значно більшу кількість природно�

господарських взаємозв'язків.
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