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ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЇ
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СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ 
«ПАРАДИНАМІЧНА ЛАНДШАФТНА СИСТЕМА»

В ГЕОГРАФІЇ
Проаналізований процес становлення і розвитку поняття «парадинамічна ландшафтна система» у  

географічній науці. Розкрита суть сучасного його розуміння. Виявлено, що в основі її  функціонування лежить 
фундаментальна закономірність географічної науки -  контрастність середовищ. Доведена необхідність 
застосування принципу контрастності при дослідженні парадинамічних ландшафтних систем.

На підставі домінування процесної складової визначена пріоритетність явищ парадинамічності над 
парагенетичністю. Виявлено, що парадинамічні ландшафтні системи формуються в контактній зоні різко 
контрастних середовищ -  суші і води у  межах морської берегової смуги, гір і рівнин, височин і низовин, а 
також шарів атмосфери, літосфери і гідросфери, ускладнених елементами біосфери.

З 'ясовано, що складність і багатокомпонентність парадинамічної ландшафтної системи визначається 
сукупністю усіх територіально суміжних ландшафтних комплексів, безпосередньо контактуючих і 
взаємодіючих з центральним комплексом системи. Доведена важливість розвитку цього напряму досліджень 
для сучасного ландшафтознавства.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Дослідження природних комплексів у 
класичному ландшафтознавстві переважно 
ґрунтувалося на структурному принципі, 
заснованому на вивченні складових комплексу 
-  чи то природних компонентів, чи морфоло
гічних його частин. Динамічний принцип та 
принцип контрастності дають можливість роз
глянути ландшафтні утворення у взаємодії їх 
контрастних складових. Такий підхід відкри
ває нові можливості і перспективи розвитку 
сучасного ландшафтознавства.

Принцип контрастності середовищ дозво
ляє об’єднати дослідження раніше різнотипних 
ландшафтів -  морських і сухопутних, гірських 
і рівнинних, височинних і низовинних і т.д.

Питанням взаємодії контрастних ланд
шафтних середовищ присвячейо досить багато 
наукових праць геологів, геоморфологів, ланд
шафтознавців, біогеографіє та ін. Розвиток 
поняття «парадинамічна ландшафтна система» 
буде проаналізований нами саме через призму 
їх основних праць.

Формулювання мети. Метою даної статті 
є аналіз процесу становлення у сфері 
ландшафтознавства поняття «парадинамічна 
ландшафтна система».

Виклад основного матеріалу. До розгля
ду суті явища парадинамічності у ландшафтній 
сфері доцільно розглянути суть поняття «ланд
шафтна система».

Загалом розвиток системного підходу у 
ландшафтознавстві відбувся завдяки пануван
ню у науці в 60-х роках минулого століття 
системної парадигми. Близькість теорії ланд
шафтознавства і теорії систем обговорювалася

на V з’їзді Всесоюзного географічного това
риства. У цей час відмічена близькість понять 
«система» і «ландшафт» [1]. До системного 
типу досліджень віднесений ландшафтний 
опис. Однак у практичній діяльності географи 
досліджували геосистеми різних рівніш значна 
частина з яких не є ландшафтними [2].

Існує велике різноманіття визначень сис
теми. По-різному його тлумачать і географи, 
розглядаючи поняття геосистеми як:

- синоніму природно-територіального 
комплексу;

- результату взаємозв’язку природи і 
господарства;

- нетериторіальної одиниці, сформованої 
пов’язаними обміном речовиною та енергією 
елементами.

Згідно таких визначень, ландшафтознавці 
прийшли до висновку про існування кількох 
рівнів системних досліджень у природі. Козін 
В.В. пропонує розрізняти «геосистеми», які 
охоплюють системним аналізом «компонент
ну» природу і «ландшафтні системи», що 
об’єднують ландшафтні комплекси різних 
порядків [2].

За початок розвитку знань про існування 
особливих ландшафтних комплексів у якості 
взаємодіючих систем слугує стаття Ф.М. Міль- 
кова [3] про контрастність середовищ та її 
значення для фізичної географії, як пізніше 
висловився автор -  у якості «фундаментальної 
закономірності географічної науки» [4].

У тому ж році ним була опублікована 
стаття про парагенетичні ландшафтні комплек
си [5]. У ній вчений вперше звернув увагу на 
існування певних ландшафтних систем, скла-
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ДОБІ яких пов’язані між собою спільністю 
походження -  так званих парагенетичних 
ландшафтних комплексів. Однак у цій роботі, 
як і в іншій «Ландшафтна сфера Землі» [6], 
автор не дає детального обґрунтування впро
ваджуваного у науковий обіг поняття.

Незважаючи на те, що більшість положень 
висловленої Ф.М. Мільковим ідеї про існуван
ня особливих ландшафтних комплексів, були 
піддані критиці [7], найважливішою зали
шається його ідея про існування в природі 
цілісних ландшафтних комплексів (систем), в 
основі виділення яких лежить принцип конт
растності. До цього вивчалися ландшафтні 
комплекси на основі їх відносної однорідності 
і взагалі не досліджувалися якісно різнорідні 
(контрастні) за властивостями.

Слід зазначити, що заснована на принципі 
контрастності ідея про існування парадинаміч- 
них ландшафтних комплексів не є новою для 
ландшафтознавства. Принцип контрастності 
використовувався у різні часи у різних сферах 
наукових досліджень: при характеристиці 
ландшафтних районів [8], при дослідженні 
принципів розміщення біогеоценозів [9], у 
вченні про геохімічний ландшафт [10] та при 
дослідженні геохімічної контрастності ланд
шафтів М.А. Глазовською [11], при вивченні 
активних поверхонь океану [12].

Ф.М. Мільков у більш пізній у своїй робо
ті удосконалив визначення парагенетичного 
ландшафтного комплексу, обмеживши об’єкт 
ландшафтно-парагенетичних досліджень сис
темою «...просторово суміжних, генетично 
спряжених регіональних і типологічних комп
лексів, які характеризуються високою актив
ністю взаемообміну речовиною та енергією» 
[13]. Тобто наголос робиться на процесну 
складову -  взаємообмін речовиною та енер
гією. Відбувається такий взаємообмін завдяки 
явищу контрастності. Останнє назване 
Ф.М. Мільковим фундаментальною закономір
ністю географічної науки, оскільки вся геогра
фічна оболонка з її шаруватою диференціацією 
речовини виражає цей принцип. Взаємообмін 
речовиною та енергією між середовищами 
відбувається саме у зв’язку з їх контрастністю, 
і чим вона більша, тим інтенсивнішим буде 
обмін. Причому обмін речовиною та енергією 
відбувається не тільки між контрастними 
середовищами, я й всередині кожного з них 
завдяки внутрішній їх неоднорідності.

Усвідомлення першочерговості врахуван
ня саме процесної складової при виокремленні 
ландшафтних систем привела у 1977 році 
Ф.М. Мількова до формулювання ідеї про 
існування парадинамічних ландшафтних комп

лексів та необхідності їх дослідження у межах 
нового перспективного напряму ландшафтоз
навства [14]. На той час паралельно з розвит
ком поняття «катена» А. Конейчера при аналізі 
контрастності складових компонентів геогра
фічної оболонки -  атмосфери гідросфери і 
літосфери Ф.М. Мільков прийшов до висновку 
про існування тісних динамічних взаємозв’яз
ків між контрастними середовищами і форму
вання на їх основі парадинамічних ландшаф
тних комплексів.

Саме неоднорідність і контрастність 
середовищ спричинюють значну інтенсивність 
взаемообміну речовиною та енергією. На 
основі цього Ф.М. Мільков вивів географічну 
закономірність, згідно якої контрастність сере
довищ виступає обов’язковою умовою динамі
ки та розвитку ландшафтних комплексів [15].

Саме тому при розгляді явищ парадина- 
мічності і .парагенетичності у ландшафтній 
сфері ми схиляємося до поглядів Ф.М. Міль
кова, який розглядав їх як взаємопов’язані і 
взаємозалежні, але з пріоритетом парадинаміч- 
ності, основою якого є процесна складова. 
Явище парагенетичності є наслідком прояву 
тих чи інших рушійних процесів та єдності 
походження і, відповідно, виступає у якості 
особливого різновиду парадинамічних 
геосистем.

Саме неоднорідність (контрастність) сере
довищ, на його думку, є необхідною умовою 
динаміки ландшафтних комплексів, яка постій
но відбувається у ландшафтній сфері. Саме 
завдяки динаміці відбувається взаємообмін 
речовиною та енергією між контрастними 
середовищами. Тому чим контрастнішими 
будуть контактуючі середовища, тим краще 
будуть виражені парадинамічні ландшафтні 
комплекси.

Згідно визначення Ф.М. Мількова, паради- 
намічний ландшафтний комплекс представляє 
собою систему просторово суміжних регіо
нальних чи типологічних одиниць, які характе
ризуються наявністю між ними взаемообміну 
речовиною та енергією. При цьому парадина
мічні взаємозв’язки відносяться до типу 
горизонтальних міжкомплексних зв’язків.

Парадинамічні ландшафтні системи є 
особливою категорією ландшафтних комплек
сів, відмінних від регіональних і типологічних 
комплексів. За основу їх вивчення виступає не 
внутрішня структура, а взаємодія між її скла
довими. В системі ієрархії ландшафтна систе
ма повинна займати більш високий ранг, 
оскільки функціонально до її складу мають 
входити парадинамічні ландшафтні комплек
си.



Особливість парадинамічних систем поля
гає в тому, що вони виражені тим краще і 
чіткіше, чим контрастнішими є їх складові 
комплекси. Ф.М.Мільков наголошував на 
тому, що ті природні відмінності, які призво
дять до роз’єднання регіональних і типологіч
них ландшафтних комплексів, є об’єднуючою 
основою для парадинамічних ландшафтних 
систем.

У якості прикладу такої системи виступа
ють тісно контактуючі між собою різко конт
растні середовища -  суша і вода у межах бере
гової смуги (горизонтальна контрастність) як 
одна з основних і найбільш поширених меж 
контрастності. У ландшафтознавстві дотепер 
берег і прибережна акваторія розглядаються 
окремо один від одного, навіть у різних від
ділах ландшафтів. Між тим доведено, що вони 
знаходяться у найтіснішому взаємозв’язку як 
на прикладі абіотичної, так і біотичної їх 
складових. Наслідком такого контакту є різно
манітні утворення -  від особливостей рельєфу 
до підвищених концентрацій і сукупностей 
живих організмів.

У зв’язку з цим лише частково можна 
погодитись з І.В. Агарковою-Лях, яка у своїй 
дисертації ландшафтні комплекси берегової 
зони чорноморського узбережжя Криму дослі
дила та охарактеризувала у якості парагене- 
тичних [16]. Оскільки більшість вчених за 
основу формування парагенетичних ланд
шафтних комплексів приймають саме концен
трований водний потік, то тільки вздовжбе- 
регове перенесення і течії можуть слугувати 
основою парагенезису у береговій смузі. Але ж 
берег характеризується і наявністю великої 
кількості поперечних динамічних зв’язків, які 
по суті є парадинамічними (прибійне перене
сення наносів, бризова циркуляція повітряних 
мас, річковий і площинний стоки тощо). 
Незважаючи на це, автор виділяє і характе
ризує винятково парагенетичні ландшафтні 
комплекси берегової смуги на основі попереч
них (фактично парадинамічних) зв’язків, що 
підтверджується і текстом роботи, і схематич
ним рисунком парагенетичної ландшафтної 
структури берегової зони моря (С.46).

Це ж саме підтверджується досліджен
нями М. Данєвої (17), яка на основі тривалого 
вивчення і картування чорноморського узбе
режжя Болгарії запропонувала змінити термін 
«парагенетичний ландшафтний комплекс» на 
«парадинамічний», що більше відповідає їх 
суті.

Нажаль, усі послідуючі дослідження 
ландшафтних комплексів-систем стосувалися 
лише парагенетичної їх структури. Найближче
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до розкриття парадинаміки у ландшафтних 
системах і найповніше розкриття цього понят
тя відбулося у працях М.Д. Гродзинського [18, 
19]. Незважаючи на високу значимість і необ
хідність досліджень контрастних ландшафтних 
комплексів для сучасного ландшафтознавства, 
вони не набули подальшого розвитку у працях 
вчених-ландшафтознавців.

Аналіз показав, що в береговій смузі мо
рів система контактів між сушею і водою 
надзвичайно складна. Це пояснюється значною 
концентрацією в її межах різнонаправлених 
речовинно-енергетичних потоків і переносів -  
як поздовжніх, так і поперечних. Останні спри
чинені багатьма факторами: складною конфі
гурацією берегової лінії, її просторовою 
орієнтацією, переважанням вітрових потоків 
певного напряму та їх силою, наявністю 
гирлових систем річок, характером циркуляції 
водних мас та ін. У зв’язку з цим доцільно 
явища парадинаміки і парагенезису розглядати 
як взаємозалежні і взаємообумовлені.

Крім узбережжя, значною контрастністю 
відрізняються гори і рівнини, височини і 
низовини, а також шари атмосфери, літосфери 
і гідросфери, ускладнені елементами біосфери. 
Гори і височини, згідно геоморфологічних за
кономірностей, слугують місцями денудації і 
зносу твердих речовин, а рівнини і низовини -  
місцями акумуляції і накопичення наносів. 
Саме геоморфологічна контрастність у даному 
випадку виступає основою для виокремлення 
парадинамічних ландшафтних комплексів і 
систем.

Така контрастність поєднує два її різнови
ди -  вертикальну і горизонтальну. Існування 
вертикальних ярусів і горизонтів забезпечує 
безперервний обмін речовиною та енергією 
між всіма ярусами ландшафтної сфери, що 
відповідним чином відбивається у рухах повіт
ря, переміщенні вологи, мікроміграціях живих 
організмів. Рушійними силами вертикального 
переносу є теплова енергія, яка спричинює 
висхідні і низхідні конвективні потоки повітря, 
гравітація і морські течії. Основою горизон
тального переносу виступає значна неоднорід
ність підстилаючої і наявність різноманітних 
меж контрастності. Межі контрастності з їх 
підвищеною інтенсивністю взаємообміну ре
човиною та енергією, характеризуються висо
кими показниками біологічного різноманіття.

Парадинамічні ландшафтні системи скла
даються зі структур різної складності. 
Найпростіші з них складаються з двох 
суміжних взаємодіючих ландшафтних комп
лексів, а у складних виділяється три і більше 
складових. Кожен зі складників парадинаміч-
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ної системи перебуває у взаємодії з цілим 
рядом територіально суміжних ландшафтних 
комплексів; Сукупність усіх територіально су
міжних ландшафтних комплексів, безпосе
редньо контактуючих і взаємодіючих з цент
ральним комплексом системи, формує складну 
і багатокомпонентну парадинамічну ландшаф
тну систему. В.В. Козін при дослідженні пара- 
генетичних ландшафтних комплексів вказував, 
що останні є «системи ландшафтних комплек
сів, а не їх складових компонентів» [2, С. 241].

Сукупність простих і складних парадина- 
мічних комплексів певного типу місцеполо
ження, з подібною інтенсивністю взаємного 
обміну речовиною та енергією, формують 
парадинамічні ряди (вододільні, схилові, 
заплавні, рівнинні, передгірські, гірські, 
узбережні тощо). У якості прикладу таких 
комплексів Ф.М. Мільков наводить вододіль
ний ряд парадинамічних ландшафтних 
комплексів [4].

Таксономічний ранг парадинамічних 
ландшафтних систем Ф.М. Мільков визначає 
таксономічним рангом його складових ланд
шафтних одиниць -  топологічного, провінці- 
ального чи глобального рівнів, або більш 
прийнятними для розуміння рівнями -  
локальним, регіональним і глобальним. При 
цьому слід зважати на співвідношення понять 
«комплекс» і «система». На нашу думку, 
поняття «система» за своїм змістом є більш 
широким у порівнянні з «комплексом». Тобто 
до складу системи входить кілька комплексів 
регіонального рівня, які, в свою чергу, скла
даються з комплексів локального рівня.

До систем чи комплексів топологічного 
рівня відносяться взаємодіючі фації, урочища
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та місцевості. На їх основі формуються 
елементарні парадинамічні комплекси. До 
комплексів регіонального рівня належать взає
модіючі одиниці фізико-географічного району
вання -  від району до поясу включно. Глобаль
ний рівень таксономії становить система 
«материк-океан».

Подібну систему з парадинамічними 
зв’язками між її складовими М.Д. Гродзинсь- 
кий назвав позиційно-динамічною ландшафт
ною територіальною структурою [18, 19]. На 
відміну від Ф.М. Мількова, який стверджував 
двосторонню спрямованість таких потоків і 
участь в них усіх мобільних складових (води, 
повітря і живих організмів), М.Д. Гродзинсь- 
кий наголошує на односпрямованому їх 
характері, спричиненим головним чином 
діяльністю текучої води. Саме з потоком води 
на земній поверхні відбувається площинна 
ерозія, переміщуються хімічні елементи та їх 
сполуки, мікроорганізми тощо.

Позиційно-динамічна ландшафтна терито
ріальна структура складається з одиниць -  лан
дшафтних смуг, ландшафтних ярусів і пара
динамічних районів, які пов’язані між собою 
горизонтальними речовинно-енергетичними 
потоками [18].

Висновки. Таким чином, дослідження 
парадинамічних ландшафтних систем є необ
хідним і перспективним напрямом фундамен
тальних та прикладних ландшафтознавчих та 
конструктивно-географічних досліджень. Це 
дасть змогу дослідити взаємозв’язки і взаємо
дії між контрастними і якісно різнорідними 
ландшафтними комплексами (наприклад, 
море-суша, гори-рівнини та ін.), які на 
теперішній час досліджені недостатньо.
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Аннотация:
Воровка В. СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СУТЬ ПОНЯТИЯ ПАРАДИНАМИЧЕСКАЯ

ЛАНДШАФТНАЯ СИСТЕМА В ГЕОГРАФИИ.
Проанализирован процесс становления и развития в географии понятия «парадинамическая ландшафтная 

система». Раскрыта сущность современного его понимания. Выявлено, что в основе его функционирования 
лежит фундаментальная закономерность географической науки -  контрастность сред. Под парадинамической 
ландшафтной системой понимаем систему пространственно смежных контрастных ландшафтных комплексов, 
взаимосвязанных обменом вещества, энергии и информации. Это особая категория ландшафтных комплексов, 
основой которых выступает не внутренняя структура, а взаимосвязи составляющих.

Определена приоритетность явления парадинамичности над парагенетичностью. В географии они 
сосуществуют как взаимосвязанные и взаимозависимые. Но в связи з доминированием процессной 
составляющей более приоритетным является парадинамичность. Явление парагенетичности выступает в 
качестве особой разновидности парадинамических геосистем.

Доказана необходимость применения принципа контрастности при исследовании парадинамических 
ландшафтных комплексов и систем. Выявлено, что парадинамические ландшафтные системы и комплексы 
формируются в контактной зоне резко контрастных сред -  суши и воды прибрежных морских полос, гор и 
равнин, возвышенностей и низменностей, разных слоёв атмосферы, литосферы и гидросферы, усложнённых 
элементами биосферы.

Выявлено, что сложная система взаимодействий в береговой морской полосе морей объясняется 
значительной концентрацией разнонаправленных вещественно-энергетических потоков и переносов
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(продольных, поперечных). Они вызваны многими факторами: сложной конфигурацией береговой линии, её 
пространственной ориентацией, преобладанием ветровых потоков определенного направления и силы, 
наличием устьевых комплексов рек и лиманов, характером циркуляции водных масс и т.д.

Выяснено, что сложность и многокомпонентность парадинамической ландшафтной системы определяется 
совокупностью всех территориально смежных ландшафтных комплексов, непосредственно контактирующих и 
взаимодействующих с центральным комплексом системы. Парадинамические ландшафтные системы выражены 
тем лучше и четче, чем контрастнее их составляющие комплексы.

Доказана важность развития этого направления географических исследований для современного 
ландшафтоведения.

Ключевые слова: парадинамическая ландшафтная система, география, контрастные среды.

Abstract:
V. Vorovka. FORMATION, DEVELOPMENT AND THE ESSENCE OF THE NOTION OF “PARADYNAMIC 

LANDSCAPE SYSTEM” IN THE SCIENCE OF GEOGRAPHY.
A process o f the formation and development o f  the notion o f “paradynamic landscape system” in the science o f  

geography has been analyzed. The essence o f its modem understanding has been revealed. We have found out that 
contrastiveness o f environments, a fundamental regularity of the science o f geography, forms a basis of its functioning. 
We understand the paradynamic landscape system as a system o f spatially adjacent contrast landscape complexes with 
the interchange o f  substance, energy and information between them. It is a specific category o f landscape complexes 
whose basis is not an inner structure but an interaction between components.

The priority o f the phenomena o f paradynamism and paragenetism has been determined. In geography they coexist 
as interconnected and interdependent. However, we consider paradynamism as a priority one, for a process component 
is the basis o f interaction. The phenomenon o f paragenetism is a particular variety o f paradynamic landscape systems.

The necessity of using the principle o f contrastiveness in studying paradynamic landscape complexes and systems 
has been proved. It has been discovered that paradynamic landscape systems are being formed in the contact area o f  
differently contrastive environments -  land and water -  within the coastal belts, mountains and plains, hills and 
lowlands as well as the strata of atmosphere, lithosphere and hydrosphere, complicated by elements o f biosphere.

We have found out that the complicated system o f interactions in the coastal zone is explained by a considerable 
concentration o f variously directed substance and energy streams and shifts (longitudinal and diametrical ones). They 
are caused by many factors: a complicated configuration of the coastal line, its spatial orientation, predominance o f  
wind streams o f some direction and their power, availability o f river mouth systems, character o f  water mass 
circulation, etc.

It has been ascertained that the complication and polycomponentism o f the paradynamic landscape system is 
determined by a totality of all territorially adjoining landscape complexes, directly contacting and interacting with the 
system central complex. The better and clearer are paradynamic systems, the more contrastive are their constituent 
complexes.

The importance o f  the development o f  this research direction for modem landscape science has been proved.
Key words: paradynamic landscape system, geography, differently contrastive environments.
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УДК 911.3.01:502.1 Олег ВЕКЛИН

КАТЕГОРІЯ “ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ”
У СУСПІЛЬНІЙ ГЕОГРАФІЇ

Розглянуто категорію “природно-ресурсний потенціал ”, яка формує поняттєво-термінологічну систему 
із понять природні умови та природні ресурси. Визначено місце досліджуваної категорії в системі наукових 
дисциплін. Проаналізовано трактування цієї поняттєво-термінологічної системи вченими географами, 
економістами та екологами. Охарактеризовано суть суспільно-географічного дослідження категорії 
“природно-ресурсний потенціал" та запропоновані авторські визначення суспільно-географічної сутності 
природних умов, природних ресурсів та природно-ресурсного потенціалу.

Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, геопросторова організація природно-ресурсної сфери, 
природні ресурси, природні умови.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Дослідження поняттєво-термінологіч
ного апарату науки є одним із її головних зав
дань. Категорія “природно-ресурсний потен
ціал”, яка сформувалась ще у 70-х роках мину
лого століття, зайняла чільне місце серед 
об’єктів суспільно-географічного дослідження. 
Падіння радянської влади, що призвело до

кінця панування марксистської ідеології у 
науці, поступальний розвиток науково-техно
логічного прогресу, що ознаменувався перехо
дом до постіндустріального інформаційного 
суспільства спричинили необхідність перегля
ду категорії природно-ресурсного потенціалу у 
суспільній географії.

Аналіз досліджень і публікацій. Теоре-
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