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Висновки і перспективи подальших розвідок. 1.Класифіковано теорії 
екобезпечного розвитку відповідно до проблемних напрямів регіональної 
екологічної безпеки: 1) раціональне природокористування та техногенна 
безпека; 2) охорона навколишнього середовища та природна безпека; 3) безпека 
життєдіяльності населення. 

2. Теоретичні засади екологобезпечного регіонального розвитку з точки 
зору суспільної географії мають формуватись на основі системного підходу та з 
урахуванням положень концепції сталого розвитку, геотехсистем, ноосферного 
розвитку, ненульового екологічного ризику. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
КАРТОГРАФІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 

Розкриваються важливіші напрями картографічного пізнання природно-ресурсного 
потенціалу (ПРП) фізико-географічних регіонів України, а саме: опрацювання вихідної 
інформації для складання карт, складання карт та їх вивчення (візуальне читання), 
використання отриманої з карти інформації для формування нових уявлень та 
закономірностей розвитку ПРП держави. 
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The major ways to geographical cognition of Ukrainian physic-geographical regions’ 
nature-resource potential (NRP) are disclosed, inclusive of the mapping initial data processing, 
mapping itself and the map study (visual reading), use of mapped information to form new ideas and 
regularities regarding the country’s NRP development. 

 
Вступ. Постановка проблеми. У картографічному методі пізнання 

дійсності, за К.А. Саліщевим, найважливішими є такі чотири стадії, як: 1) 
отримання та опрацювання інформації для складання карти; 2) складання карти 
як просторово-знакової моделі досліджуваної дійсності; 3) вивчення карти для 
отримання інформації (вихідної і додаткової, що використана в процесі 
складання карт); 4) використання отриманої з карти інформації для формування 
нового уявлення про досліджуване явище або процес [1, с. 262-263]. 

При цьому, основними способами вивчення явищ і процесів по картах, як 
стверджує В.П. Шоцький [2, с. 79], є: візуальний аналіз читання карт; 
картографічні дослідження; графічний аналіз; математико-статистичний аналіз. 

Поза всяким сумнівом, найважливішим є візуальне читання карти. Так 
О.М. Берлянт наголошує, що «читання карти – основа всіх способів вилучення 
інформації чи то йдеться про шкільне навчання, наукове дослідження чи 
прийняття важливих народногосподарських рішень» [3, с.97]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням стадій, способів 
вивчення географічних явищ і процесів картографічним методом присвячені 
також відомі праці Я.І.Жупанського [4], М.Ф.Леонтьєва [6], П.Я.Бакланова [7] 
та ін. Разом з тим ще недостатньо дослідженою є картографічна оцінка 
природно-ресурсного потенціалу (ПРП) фізико-географічних регіонів України. 

Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Дана стаття своєю 
метою має узагальнення та розробку основних напрямів картографічної оцінки 
ПРП фізико-географічних регіонів держави та її використання в господарській 
практиці. 

Виклад основного матеріалу. Завдання візуального дослідження, 
читання карт, зокрема оцінних карт ПРП, з одного боку, та призначення таких 
карт, з другого боку, визначають цільову спрямованість дослідження на карті 
явищ, ознак та пошуку географічних закономірностей тих чи інших елементів 
продуктивних сил. 

Початковим кроком у візуальному читанні карти, безперечно, є вивчення 
масштабу, проекції, матеріалів, що визначають зміст самої карти, а також аналіз 
основних способів відображення природних ресурсів та явищ. Важливо при 
цьому дослідити основні принципи складання ресурсно-оцінних карт та їх типи. 

Візуальний аналіз дозволяє здійснити опис географічних особливостей 
ПРП природних регіонів через ресурсно-оцінні карти, який повинен бути 
лаконічним і спрямованим на пізнання територіальної локалізації основних 
кількісних та якісних характеристик природних ресурсів, що закартографовані 
(див. рис. 1). 
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Рис. 1 Схема процесу читання карт (на прикладі оцінних карт структури ПРП регіонів) (за 

матеріалами А.М. Берлянта [3, с. 98], Я.І. Жупанського [4, с. 22-23] та пропозиціями автора) 
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Для прикладних цілей з оцінних карт ПРП природних регіонів України 
значна частина інформації може бути отримана власне картографічними 
методами. Йдеться перш за все про координати досліджуваних районів, відстані 
між ними, площі, показники величини та продуктивності ПРП і т.і. Зауважимо 
при цьому, що зняття з карт абсолютних і відносних показників ПРП фізико-
географічних регіонів є незамінним і унікальним інструментом для реалізації 
порівняльно-географічного методу дослідження природних продуктивних сил. 
Лише за допомогою карти можна врахувати множину хоча і однорідних, але 
таких змінних у просторі показників величини і продуктивності потенціалу як 
окремих видів природних ресурсів, так і їх інтегрального поєднання. 

Надзвичайно інформаційно ємким, ефективним прийомом є аналіз груп 
або серій карт ПРП фізико-географічних регіонів України. Цей аналіз дозволяє 
виявити взаємозв’язки і взаємозалежності у розвитку природно-ресурсних 
тенденцій, режимів та процесів, відображених на картах, дає можливість 
охарактеризувати у повній мірі наявні природно-ресурсні комплекси регіону, 
оцінити їх місце у господарстві країни загалом. Адже обсяг і якість ПРП 
вказують на потенційну можливість освоєння території. Карти оцінки ПРП 
фізико-географічних регіонів, як справедливо стверджує М.Ф. Леонтьєв [6, с. 
68], «є по суті, новим типом карт типологічного районування території на 
основі ресурсної оцінки окремих компонентів природи. Вони включають 
елементи оцінки відображуваного об’єкту і практичні рекомендації щодо 
використання того чи іншого територіального виділу». Це ж підтверджується 
працями класика української картографії проф. Я.І. Жупанського, що 
неодноразово наголошував: «істотне значення має розробка наукових основ 
системного картографування і картографічного моделювання, пошуки нових 
видів і типів карт, які б глибоко і повно відображали взаємозв’язки і динаміку 
систем явищ та об’єктів» [5, с.209]. 

У цьому твердженні, на нашу думку, слід виокремити саме «пошуки 
нових видів і типів карт», що дають змогу вирішувати гострі проблеми 
природокористування і його територіальної організації. 

Серед таких нових видів і типів карт, як приклад, можна назвати 
створення інвентаризаційних карт оцінки ПРП фізико-географічних регіонів 
України. 

Виконана нами переоцінка ПРП України у цінах 2004-2008 рр. за новою 
(2003 р.) схемою фізико-географічного районування і складені відповідні 
картосхеми, як нам думається, могли б бути інвентаризаційною основою для 
наступних у часі ресурсооцінкових робіт за природними регіонами. Виходячи з 
наявного досвіду, фінансових можливостей держави, можна передбачити, що 
нова оцінка ПРП фізико-географічних регіонів у масштабі всієї країни в розрізі 
первинних природних районів буде проведена не раніше 2015-2018 рр. Їй 
передуватиме економічна оцінка сільськогосподарських угідь держави, що не 
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проводилась з 1988 р., економічна оцінка інших видів природних ресурсів у 
складі відповідних кадастрів, що планується в найближчі роки. 

Картографічні моделі ПРП фізико-географічних регіонів є важливим 
джерелом оцінково-прогнозних досліджень. Узагальнюючи напрацювання Я.І. 
Жупанського, переконуємось, що картосхеми ПРП можуть бути використані як 
засіб територіального аналізу у процесі застосування методів прогнозування: 
екстраполяції, коли карта є засобом просторової екстраполяції; експертизи, при 
створені оцінних і спеціальних карт; моделювання – при побудові 
картографічної моделі для оцінки розміщення і розвитку потенціалу природних 
продуктивних сил [4, с. 24]. 

Так за допомогою карти у процесі просторової екстраполяції висновки 
про величину, структуру, рівні продуктивності ПРП, наприклад, однієї чи двох 
фізико-географічних областей можуть бути поширені на сусідні області або ж і 
на весь фізико-географічний край. Картосхема при цьому допомагає виявити і 
сформулювати основні тенденції та закономірності, що можуть бути 
поширеними і на інші території. 

Картографічне моделювання ПРП природних регіонів передбачає 
побудову моделі, експериментування з нею, перенесення висновків з моделі на 
об’єкт дослідження. 

Як переконує Я.І. Жупанський, метою прогнозного картографічного 
моделювання є пошуки основних закономірних зв’язків у розвитку об’єкта 
дослідження. При цьому карта є незамінною на кожному з етапів прогнозування 
– спостереженні, описі, передбаченні. Тут йдеться про довідкову функцію 
картмоделі при збиранні і опрацюванні вихідних даних; описову роль при 
відображенні об’єктів і процесів дійсності; пояснювальну роль, що випливає із 
спостереження та опису вихідного рівня; моделюючу роль у процесі пояснення 
та обґрунтування напрямів і тенденцій розвитку [4, с. 24]. 

Картмоделі оцінки ПРП природних регіонів України, що відображають 
сучасну, дійсну продуктивність мінеральних, водних, земельних, лісових, 
фауністичних, природно-рекреаційних ресурсів та їх інтегральну (сукупну) 
ефективність, можуть бути співставленими з картосхемами запасів ресурсів у 
межах певного району. Суміщення таких карт за своєю змістовою сутністю, на 
думку П.Я. Бакланова зі співавторами [7, с. 8-9], дозволяє вести мову про рівні 
«ресурсонапруженості» в даному районі. Чим більшим є показник відношення 
наявного сумарного ПРП до запасів ресурсів в межах одного і того ж 
природного району, тим вищою є ресурсонапруженість. Зауважимо при цьому, 
що оцінка запасів ресурсів, на нашу думку, є не чим іншим як оцінкою 
перспективного ПРП природного регіону, що виражається частковою і 
сукупною потенційною продуктивністю його природних ресурсів. На даному 
етапі вивченості проблеми вартісна оцінка перспективного ПРП проведена 
лише за окремими районами держави, а в масштабі всеукраїнському ще 
потребує свого розв’язання [8; 9]. 
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Одним із перспективних напрямів використання результатів 
картографічної оцінки сучасного ПРП фізико-географічних регіонів України є 
виявлення осередків із розбалансованою (загостреною) ресурсно-екологічною 
ситуацією. Поза всяким сумнівом, ресурсоспоживання, що супроводжується 
неухильним нагромадженням відходів виробництва в природному середовищі 
погіршує якість природних ресурсів і зменшує величину ПРП території 
(акваторії) загалом. Таке ресурсоспоживання А.А. Степанько визначає як 
«зворотне» або «супутне» і пропонує у вартісній формі оцінити збитки, що 
завдаються природно-ресурсному середовищу [10, с. 113-114]. Вартісна оцінка 
«зворотнього» ресурсоспоживання (збитків від виробничих відходів) подається 
на реальній карті ізолініями полів густоти. 

Співставивши картмоделі інтегрального ПРП природних регіонів України 
з картами «зворотнього» ресурсоспоживання, можна виявити територіальні 
відмінності у погіршенні стану місцевого природно-ресурсного потенціалу та 
оконтурити осередки з загостреною ресурсно-екологічною ситуацією. Таким 
чином, як бачимо, запропонований метод може служити передумовою для 
розробки пропозицій щодо збалансування регіонального природокористування 
та прогнозування природно-ресурсних відносин в основних галузях 
національного господарства. 

Одним з важливіших географічних інструментів дослідження проблем 
взаємодії природи і суспільства, як стверджує відомий картограф В.О. 
Черв’яков, є теорія поля – ареал безперервного поширення, як правило, 
кількісних ознак тих чи інших явищ на поверхні Землі [11]. В географічних 
дослідженнях у наш час особливо успішним є застосування (за допомогою 
ізоліній розміщення) карт полів густоти різноманітних природних ресурсів, 
соціальних чи економічних явищ. Вони дозволяють вирішувати проблему 
співвідношення дискретного і безперервного стосовно географічних запитів, 
виявляти з яких елементів складаються досліджувані об’єкти, допомагають 
з’ясовувати, яким чином ці елементи пов’язані між собою, тобто яка їх 
структура. Карти полів потенціалів і полів густоти природних ресурсів, 
безсумнівно, мають географічний характер, оскільки вони розраховуються на 
одиницю площі. На нашу думку, при географічному вивчені ПРП фізико-
географічних регіонів України карти полів є особливо результативними. Адже 
на кожні фізико-географічну область, край чи зону можна скласти множину 
елементарних карт полів ПРП, відмінних за своїм змістом, а потім ці поля 
накласти одне на одне (сумістити одне з одним) та з допомогою математичних 
розрахунків побудувати «особливі похідні карти відношень полів, що 
відображають просторово-часову і просторово-міжфакторну структури 
досліджуваних явищ. В розпорядженні географів з’являється інструмент, що 
дозволяє глибоко і багатогранно вивчати явища в статиці, динаміці і 
взаємозв’язках» [11, с. 168-169]. 
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В масштабах всієї України особливо високими показниками взаємозв’язку 
характеризуються картосхеми полів густоти земельного та інтегрального ПРП 
фізико-географічних регіонів. Це пояснюється насамперед тим, що земельні 
ресурси є домінантними, визначальними у ¾ всіх фізико-географічних районів 
України, у 42 з 57 областей, у 9 з 13 країв, у 2 з 3 підзон, у 3 з 4 фізико-
географічних зон держави. Отже, поля густоти земельного потенціалу майже на 
70 % зумовлюють географічні особливості розподілу полів густоти 
інтегрального ПРП фізико-географічних регіонів України. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Серед напрямів 
вдосконалення та використання картографічної оцінки ПРП фізико-
географічних регіонів України найважливішими є: створення інвентаризаційних 
карт оцінки ПРП території (акваторії); оцінково-прогнозні картмоделі ПРП 
природних районів; карти рівнів «ресурсонапруженості» того чи іншого краю; 
картосхеми осередків із розбалансованою (загостреною) ресурсно-екологічною 
ситуацією; карти полів густоти різноманітних природних ресурсів, ПРП загалом 
та похідні карти відношень полів природно-ресурсного потенціалу природних 
регіонів України. 
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