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ДИНАМІКА ТА БАГАТОВИМІРНІСТЬ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

 
Здійснено аналіз проблеми динаміки та багатовимірності ландшафтів на прикладі ландшафтно-технічних систем. 

Об'єктом дослідження є ландшафтно-технічні системи, які характеризуються значною динамічністю та багатовимі-
рністю структури. Пізнання динаміки ландшафтно-технічних систем дає змогу краще зрозуміти специфіку трансфо-
рмації сучасної ландшафтної сфери та прорахувати можливі негативні тенденції розвитку. Зазначено, що динаміка 
ландшафтно-технічних систем – це функціональні, просторові та структурні трансформації, які виявляються у всіх 
складових до критичного моменту перетворення блокової системи на геокомпонентну. Розглянуто чотири види ди-
наміки. Хорологічна динаміка характеризує просторові зміни меж ландшафтно-технічної системи. Структурна дина-
міка передбачає зміну морфологічної будови ландшафтно-технічної системи та взаємозв'язків між її блоками. Часова 
динаміка об'єднує всі зміни в ландшафтно-технічній системі, які пов'язані з часом. Направлена динаміка передбачає 
стійкі, односторонньо спрямовані трансформації ландшафтно-технічної системи з багаторазовою зміною її стану та 
структури. Зазначено, що кожна система має свою відмінну ознаку – багатовимірність, тобто функціонування в її 
межах низки відособлених і водночас взаємопов'язаних парадинамічних систем. Внутрішня блокова система обмежена 
рамками ландшафтної техносфери планети, яка об'єднує сучасні ґрунти, техногенний покрив і шар повітря. Внутрі-
шня структурно-морфологічна система розглядає ландшафтно-технічну систему як чітко визначену градацію таксо-
нів. Внутрішня міжблокова система передбачає взаємозв'язок у ландшафтно-технічній системі на рівні трьох блоків 
(управлінського, природного і технічного). Зовнішня комплексна система виражає взаємодію ландшафтно-технічної 
системи з іншими ландшафтними комплексами. Через зовнішню повітряну систему відбувається надходження в ланд-
шафтно-технічну систему і зворотне випромінювання сонячної радіації та здійснюється взаємодія із віддаленими 
ландшафтними комплексами через перенесення різних типів повітряних мас. У підстилаючій літогенній системі вияв-
ляється взаємодія ландшафтно-технічної системи з літогенною основою, яка представлена земною корою та верх-
ньою мантією. Визначено, що у перспективі необхідно акцентувати дослідження сучасних географів на проблемах ди-
наміки різних класів антропогенних ландшафтів. 

Ключові слова: ландшафтно-технічні системи, динаміка ландшафтів, багатовимірність ландшафтів, ландшафтна 
структура. 

 
Постановка проблеми. У структурі сучасних антро-

погенних ландшафтів планети домінують ландшафтно-
технічні системи (ЛТчС) – складні системи, які сформо-
вані трьома блоками: природним, управлінським і техні-
чним. Постійне зростання населення Землі зумовлює 
збільшення площ ЛТчС, і відповідно, – веде до поступо-
вої деградації ландшафтної сфери. Будь-яка ландшаф-
тно-технічна система не є статичною у просторі та часі. 
Вона завжди буде динамічною і розвиватиметься, зазна-
ючи впливів як іззовні, так і зсередини. До зовнішніх при-
чин розвитку належать основні джерела надходження у 
ЛТчС речовини, енергії та інформації. Найголовнішими 
серед них є космічні (енергія Сонця та Місяця), загаль-
нопланетарні (атмосферна циркуляція, ендогенні про-
цеси), місцеві (суміжні ландшафтні комплекси). У свою 
чергу, наявність у ЛТчС блоків з різними властивостями 
призводить до виникнення масо- та енергообмінних про-
цесів, які змінюють структуру один одного та системи за-
галом [12]. Динамічність ландшафтно-технічних систем 
зумовлює їхню багатовимірність та складну організацію 
структури. Пізнання динаміки ЛТчС дає змогу краще зро-
зуміти специфіку трансформації сучасної ландшафтної 
сфери та прорахувати можливі негативні тенденції роз-
витку, що й визначає актуальність цього дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Динаміку 
ландшафтів вивчають із 20-х рр. ХХ ст. Серед основних 
науковців, які зробили найсуттєвіший внесок у її дослі-
дження, виокремлюються М. А. Солнцев [16], А. Г. Ісаче-
нко [8], В. Б. Сочава [17], Ф. М. Мільков [14], М. І. Мамай 
[12], М. Д. Гродзинський [4; 5], Г. І. Денисик [7]. Однак на-
віть тепер серед ландшафтознавців немає єдиного пог-
ляду на визначення динаміки. Так, Ф. М. Мільков (1986) 
під динамікою ландшафту розумів "функціональні, прос-
торові та структурні зміни, які відбуваються у природно-
територіальному комплексі" [14, с. 164]. За М. І. Мамай 

(1992), "динаміка ПТК – це процес розвитку природних 
територіальних комплексів, за якого кількісні зміни пере-
ходять у якісні, є перерви поступовості, гине старе і на-
роджується нове, є моменти повернення до старого. Цей 
процес призводить не лише до незворотних, направле-
них і закономірних, але й до випадкових змін. Він також 
реалізується через стани та зміни ПТК" [12, с. 3–4]. 
М. Д. Гродзинський (1993) уважає, що "динаміку геосис-
теми в широкому розумінні можна визначити як зміну в 
часі значень її окремих характеристик, станів, набору та 
інтенсивності процесів, територіальних структур, яка, на 
відміну від еволюції, не приводить до безпосереднього 
формування принципово нової геосистеми" [4, с. 141]. 
Дослідження сучасних географів присвячені проблемам 
динаміки природних ландшафтів загалом. У той самий 
час питання вивчення динамічності і багатовимірності 
ландшафтно-технічних систем проаналізовано недоста-
тньо й потребують уваги науковців. 

Мета статті: розглянути теоретичні аспекти динаміки 
ландшафтно-технічних систем, зокрема проаналізувати 
її основні види, а також схарактеризувати структуру 
ЛТчС як багатовимірної парадинамічної системи. 

Матеріали та методи. Основою для публікації статті 
стали матеріали багаторічних польових спостережень, 
проведених у рамках учення про антропогенні ландша-
фти Ф. М. Мількова [14]. Зокрема, Г. І. Денисик [7] одним 
із перших в Україні обґрунтував доцільність вивчення па-
радинамічних зв'язків в антропогенних ландшафтах. 
Л. І. Стефанков [18] та Г. С. Хаєцький [19] розглядали ди-
наміку у водних антропогенних ландшафтах Поділля. 
О. І. Ситник [15], Л.О. Безлатня [1] і Б. Г. Денисик [6] сха-
рактеризували специфіку масо- та енергообмінних проце-
сів у геоекотонах різного таксономічного рівня. Внесок ав-
торів полягає в аналізі динаміки й багатовимірності струк-
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тури та розвитку долинно-річкових ландшафтно-техніч-
них систем Правобережної України [10; 11], які тривали 
упродовж 2007–2019 рр. Аналіз різних видів динаміки 
ЛТчС базується на загальнонауковій модельній парадигмі 
та принципах генетизму, історизму й природно-антропо-
генного сумісництва. У процесі визначення багатовимір-
ності ЛТчС поєднувалися методи моделювання, екстра-
поляції, ландшафтних аналогів, експертних оцінок тощо. 

Результати досліджень. Головна проблема тракту-
вання динаміки полягає в тому, що блокова структура 
ландшафтно-технічних систем є набагато складнішою від 
геокомпонентної організації ландшафту. Тому під динамі-
кою ЛТчС розуміємо функціональні, просторові та струк-
турні трансформації, які виявляються у всіх складових до 
критичного моменту перетворення блокової системи на 
геокомпонентну. Таким чином, динаміка об'єднує найріз-
номанітніші процеси та явища, які відбуваються у транс-
формованому людиною ландшафті. Зважаючи на це, ви-
никає необхідність її диференціації на окремі види. 

Хорологічна динаміка характеризує просторові зміни 
меж ландшафтно-технічної системи. Її класичним прик-
ладом є виникнення мегалополісів (Босваш, Чипіттс, 
Сан-Сан, Токайдо, Англійський, Рейнський), площа яких 
перевищує сотні тисяч кілометрів квадратних, а довжина 
головної осі – понад 1000 км. У більшості випадків місце-
розташування головної інженерно-технічної споруди як 
причинного осередку формування ЛТчС залишається 
сталим. Трансформації відбуваються на прилеглих до 
нього територіях. Так, безперервних просторових змін 
зазнають берегові лінії водосховищ, ставків і каналів; те-
хногенний покрив селитебних ЛТчС у долинах річок пос-
тупово займає вододільні ділянки; розробки кар'єрів ро-
зширюють площі заплав за рахунок знищення надзапла-
вних терас і схилів; постійно зростає висота териконів 
поблизу шахт тощо. Хорологічна динаміка ЛТчС підпо-
рядковується кількісному вираженню, тому давно стала 
об'єктом для застосування математичної статистики в 
географічних дослідженнях.  

Структурна динаміка передбачає зміну морфологіч-
ної будови ЛТчС і взаємозв'язків між її блоками. У першу 
чергу вона залежить від активності блоку управління. 
Так, через кілька місяців після заповнення водою ставка 
в його верхів'ї починають формуватися заболочені діля-
нки, а у прибережній частині виростають куртини рогозу 
або очерету – нові структурні таксони на рівні урочищ і 
фацій. При цьому ставково-заплавний тип місцевостей 
зберігається, змінюється лише його морфологічна стру-
ктура. Однак за відсутності належного догляду за греб-
лею та днищем ставка відбувається поступове заму-
лення, пересихання і заростання водойми. Формується 
новий тип місцевостей – останцево-ставково-заплавний, 

який має докорінно іншу структуру. Тут відсутні поверх-
неві води, змінений рослинний і тваринний світ, донні 
відклади осушуються, рельєф вирівнюється. Техноген-
ний покрив поступово самознищується і гребля перетво-
рюється на вал, який заростає лучно-злаковою рослин-
ністю і стає ареалом для нових видів тварин. Проте така 
система ще залишається блоковою і упродовж стадії 
"руйнування" здатна функціонувати ще багато років. 

Часова динаміка об'єднує всі зміни у ЛТчС, які пов'я-
зані з часом. Наявність природного блоку підпорядковує 
ландшафтно-технічну систему загальнопланетарним 
процесам, які пов'язані з рухами Землі у просторі. Зміна 
дня та ночі впливає на: бризову активність водосховищ; 
міграції тварин у напрямі від долинно-річкової ЛТчС до во-
додільної і навпаки; посиленню господарської діяльності 
у світлу пору доби тощо. Припливно-відпливні зміни у при-
бережних ділянках моря приводять у дію турбіни гідрое-
нергетичних ЛТчС – припливних електростанцій. Актив-
ність блоку управління залежить від ступеня вираженості 
сезонів на певних географічних широтах. Зміна термічних 
умов і зволоження у різні пори року відображається на 
структурі та стійкості технічного покриву. Так, у межах тро-
пічного поясу водовідвідні канали на полях потрібно підт-
римувати в належному стані упродовж року. Для помір-
ного поясу поливні системи на полях налагоджують і ви-
користовують лише упродовж весняно-літнього сезону.  

Направлена динаміка передбачає стійкі, односторон-
ньо спрямовані трансформації ЛТчС із багаторазовою 
зміною її стану та структури. Процес розвитку в різнок-
ласових системах і упродовж неоднакових за тривалістю 
часових проміжків є неоднозначним. Однак існує зага-
льна направленість стадій формування ЛТчС: "заро-
дження"  функціонування  "руйнування" [10]. Кожна 
з них має свої особливості, які виявляються в активізації 
блоку управління, перенаправленні вектора масо- та 
енергопотоків, пришвидшенні або гальмуванні фаз. 
Будь-який розвиток не є прямолінійним, за своєю напра-
вленістю він може бути прогресивним і регресивним 
(рис. 1). Щодо ландшафтно-технічних систем зазначені 
явища не мають традиційного значення. Прогрес у роз-
витку ЛТчС триває до моменту її входження у стадію фу-
нкціонування й отримання категорії "ландшафтно-інже-
нерної системи". При цьому більшість процесів обміну 
речовиною, енергією та інформацією спрямовані на оп-
тимальне використання системи в народному господар-
стві. Показники динаміки (ККД) у ЛТчС досягають своїх 
найвищих значень. Усі масо- та енергопотоки сконцент-
ровані на підтримці сталого стану технічного блоку. Коли 
ж блок управління анулюється і ЛТчС переходить до ста-
дії "руйнування", настає регрес. Блокова організація си-
стеми трансформується у геокомпонентну. 

 

 

Стадія 
"зародження" 

Стадія 
функціонування

Стадія 
"руйнування" 

 
 

Рис. 1. Направлена динаміка у ландшафтно-технічній системі 
 
Геокомпонентні системи: НЛ – натуральний ландшафт; ВАЛ – власне антропогенний ландшафт. 
Блокові системи: ІТС – інженерно-технічна споруда; ЛІС – ландшафтно-інженерна система; ЛТС – ландшафтно-техногенна 

система 
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Регрес ще не означає, що змінюється напрям розви-
тку системи. На лінії часу їхні вектори збігаються (рис. 1). 
Хоча система набуває спрощеної організації (перетво-
рюється на власне антропогенний ландшафт), динаміка 
її процесів характеризується підвищеною складністю. Це 
пояснюється їх значною трансформованістю внаслідок 
дії колишніх управлінського і технічного блоків. 

Часто направлена динаміка ЛТчС являє собою одну 
з ланок тривалих у часі виявів часової динаміки. Так, у 

випадку будівництва нової інженерно-технічної споруди 
в межах долинно-річкового ландшафту (напр., будівниц-
тво гідроелектростанції на місці зруйнованого "водяного" 
млина), можна говорити про явище циклічності у ЛТчС 
(рис. 2). Направлена динаміка з її видозміною структур і 
переходом однієї категорії до іншої є розвитком ландша-
фтно-технічної системи.  

 

 

Інженерно-технічна 
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Рис. 2. Циклічність розвитку долинно-річкової ландшафтно-технічної системи 

1 – категорія ландшафтної системи; 2 – людина; 3 – прямий вплив; 4 – опосередкований вплив; 5 – можливий прямий вплив;  
6 – напрям переходу до нової категорії 

 
Кожна ЛТчС здатна до саморегуляції та самовіднов-

лення, оскільки є незамкненою сукупністю взаємопов'я-
заних блоків і компонентів, які функціонують унаслідок 
впливу домінуючого чинника. На різних стадіях розвитку 
ЛТчС ним може виступати один із трьох блоків. Кожна 
система має свою відмінну ознаку – багатовимірність, 

тобто функціонування в її межах низки відособлених і во-
дночас взаємопов'язаних парадинамічних систем. Так, 
Ф. М. Мільков виокремлював п'ять таких систем. Сучасні 
дослідження [2; 3; 20; 21] указують на те, що їхня кіль-
кість може бути більшою (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Структура ЛТчС як багатовимірної парадинамічної системи  
За даними [14] із правками та доповненнями авторів 

Блоки: 1 – природний; 2 – технічний; 3 – управлінський. 
Масо- та енергопотоки. Внутрішні: 4 – внутрішній блоковий; 5 – внутрішній структурно-морфологічний;  

6 – внутрішній міжблоковий. Зовнішні: 7 – зовнішній комплексний; 8 – підстилаючий літогенний; 9 – зовнішній повітряний. 
Межі: 10 – компонентних складових; 11 – блоків; 12 – систем (комплексів) 
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Внутрішня блокова система обмежена рамками 
ландшафтної техносфери планети [11], яка об'єднує су-
часні ґрунти, техногенний покрив і шар повітря (до ви-
соти 25 км). Тут відбуваються як природні процеси, які 
супроводжуються утворенням і переробкою біомаси, так 
і техногенні – продукування й накопичення техноречо-
вини. До складу кожного із блоків ЛТчС належать рівно-
значні компоненти: гірські породи, ґрунти, рельєф, пове-
рхневі та підземні води, біота й мікроклімат (природний 
блок); інженерно-технічні споруди, машини і механізми 
(технічний блок); люди як оператори техногенних проце-
сів (блок управління). Ці складові у різних концентраціях 
зустрічаються у всій товщі ландшафтної техносфери.  

Між компонентами налагоджуються взаємозв'язки – 
зустрічні потоки речовини, енергії та інформації. Приро-
дний блок функціонує за рахунок колообігів основних хі-
мічних і біогенних елементів. У технічному блоці здійс-
нюється переробка електроенергії, нафти та газу, що й 
змушує його працювати. Управлінський блок діє через 
поширення й виконання команд, кількість яких варіює від 
величини та складності системи.  

Внутрішня структурно-морфологічна система розгля-
дає ЛТчС як чітко визначену градацію таксонів. У природ-
ному блоці: фізико-географічний район сформований уро-
чищами і місцевостями; фізико-географічна область – ра-
йонами; фізико-географічний край – областями (провінці-
ями); фізико-географічна зона – краями тощо. У техніч-
ному блоці: вузол першого порядку складений із деталей; 
вузол другого порядку – із вузлів першого порядку; ма-
шина (технічна система) – із вузлів вищого порядку тощо. 
У блоці управління: колектив підприємства поділений на 
робочі групи (бригади); галузь промисловості – на сукуп-
ність підприємств; народне господарство – на структурні 
ланки (промисловість, транспорт, будівництво). Діяль-
ність кожного зі структурних таксонів підпорядкована цен-
тральним органам виконавчої влади (міністерствам).  

Внутрішня міжблокова система передбачає взаємо-
зв'язок у ЛТчС на рівні трьох блоків. Упродовж різних 
стадій розвитку між ними відбувається перерозподіл 
масо- та енергопотоків, який виявляється через "боро-
тьбу за домінування". На стадії "зародження" і "функці-
онування" блок управління сконцентрований на тому, 
щоб пригальмувати або знівелювати вплив природних 
процесів на техногенному покриві ЛТчС. Під час стадії 
"руйнування" природний блок стає головним у системі 
й намагається знищити техноречовину, яка у відповідь 
створює супротив. Якщо технічний блок залишається 
стійким до таких подразників, то двоблокова система 
утримується цілісною тривалий час. 

Зовнішня комплексна система виражає взаємодію 
ЛТчС з іншими ландшафтними комплексами. Найбільш 
чітко вона виявляється на межі із суміжними ландшаф-
тами. Тут формуються специфічні перехідні смуги різної 
величини (геоекотони), для яких є характерними ознаки 
сусідніх ландшафтних комплексів. За даними [1; 15], на 
території рівнинної частини Правобережної України вио-
кремлюється чотири міжзональних геоекотони: між мі-
шаними хвойно-широколистими лісами та лісостепом, 
між мішаними хвойно-широколистими лісами й широко-
листими лісами, між широколистими лісами і лісостепом, 
між лісостепом та степом. На думку авторів, такий підхід 
не зовсім доречний, оскільки це фізико-географічне ра-
йонування натуральних ландшафтів [13]. Оскільки су-
часна Правобережна Україна – це територія взаємодії 
трьох антропогенних зон (лісопасовища, лісополя і 
поля), на якій сформувалося два антропогенних міжзо-
нальних геоекотони – "лісопасовище-лісополе" та "лісо-
поле-поле". У їх межах ландшафтно-технічні системи 

мають дещо іншу структуру та особливості функціону-
вання, які зумовлені контрастністю суміжних природних 
зон. На сьогодні інтерес фізико-географів зростає до ви-
вчення геоекотонів в антропогенних ландшафтах. Зок-
рема процеси геоекотонізації були проаналізовані на 
прикладі водогосподарських і рекреаційних ЛТчС [6; 18; 
19], які сформувалися у днищах долин. 

Через зовнішню повітряну систему відбувається над-
ходження у ЛТчС і зворотне випромінювання сонячної ра-
діації та здійснюється взаємодія із віддаленими ландша-
фтними комплексами через перенесення різних типів по-
вітряних мас. У зовнішній повітряній системі відбуваються 
сезонні міграції птахів між різними географічними по-
ясами. Окрім винесення та акумуляції солей і мінеральної 
речовини природного походження у приземному шарі по-
вітря здійснюється транспортування продуктів згорання 
енергоносіїв, пилуватих частинок із промислових, сільсь-
когосподарських і селитебних ЛТчС. За даними Т. Гер-
лаха, сучасні вулкани продукують 130–440 млн т викидів 
у рік. У той час як спалювання кам'яного вугілля, виробни-
цтво цементу та виплавка чавуну зумовлюють щорічне 
надходження в атмосферу 35 млрд т пилу [22]. На сього-
дні зовнішня повітряна система стала середовищем для 
регулярних польотів літаків, космічних апаратів, метеоро-
логічних зондів тощо. Поширення звуку через повітря за-
безпечує формування особливої форми ландшафтного 
простору – звукового ландшафту [9; 23]. 

У підстилаючій літогенній системі виявляється взає-
модія ЛТчС із літогенною основою, яка сформована зе-
мною корою та верхньою мантією. Ендогенні процеси ві-
дображаються на стійкості технічного блоку через вплив 
на нього землетрусів, вулканізму, тектонічних підняттів і 
опускань. Зустрічний вплив на природній блок виявля-
ється через будівництво підземних тунелів, метро, шахт; 
забору підземних вод; тривалого видобування нафти і 
газу. Внаслідок проведення масштабних гірничодобув-
них процесів у земній корі формується особливий підзе-
мний варіант (відділ) ландшафтної техносфери.  

Висновки. На сьогодні пізнання проблем динаміки та 
багатовимірності ландшафтно-технічних систем стає 
центральною проблемною інженерного ландшафто-
знавства. Розробка теоретичних аспектів функціону-
вання ЛТчС має важливе практичне значення. Адже ро-
зуміння специфіки структури і розвитку окремої ландша-
фтно-технічної системи дасть можливість підвищити її 
економічну ефективність і мінімізувати негативний вплив 
на суміжні ландшафти. На перспективу необхідно акце-
нтувати дослідження сучасних географів на проблемах 
багатовимірності та динаміки різних класів антропоген-
них ландшафтів. Із цією метою пропонуємо всім осеред-
кам "Українського географічного товариства" проводити 
такі спостереження в межах своїх регіонів досліджень. 
Таку роботу вже розпочато на базі кафедри географії 
Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського і кафедри географії та ме-
тодики її навчання Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини. Так, у 2019 р. під кері-
вництвом проф. Г. І. Денисика захищено докторську ди-
сертацію [10], у якій розглянуто зазначені проблеми на 
прикладі різних класів ландшафтно-технічних систем, 
приурочених до долинно-річкових ландшафтів Правобе-
режної України. Зокрема, детально було проаналізовано 
динамічність процесів і явищ у водогосподарських ЛТчС 
(ГЕС, "водяних" млинах, водосховищах, ставках і кана-
лах) Південного Бугу, правобережних приток Дніпра та 
лівобережних – Дністра.  
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ДИНАМИКА И МНОГОМЕРНОСТЬ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
Проведен анализ проблемы динамики и многомерности ландшафтов на примере ландшафтно-технических систем. Объектом 

исследования являются ландшафтно-технические системы, которые характеризуются значительной динамичностью и многоме-
рностью структуры. Познание динамики ландшафтно-технических систем позволяет лучше понять специфику трансформации 
современной ландшафтной сферы и просчитать возможные негативные тенденции развития. Отмечено, что динамика ландшаф-
тно-технических систем – это функциональные, пространственные и структурные трансформации, которые проявляются во 
всех составляющих к критическому моменту преобразования блочной системы на геокомпонентную. Рассмотрены четыре вида 
динамики. Хорологическая динамика характеризует пространственные изменения границ ландшафтно-технической системы. 



~ 94 ~  В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка      ISSN 1728-3817 
 

 

Структурная динамика предполагает изменение морфологического строения ландшафтно-технической системы и взаимосвязей 
между ее блоками. Временная динамика объединяет все изменения в ландшафтно-технической системе, связанные со временем. 
Направленная динамика предполагает устойчивые, односторонне направленные трансформации ландшафтно-технической сис-
темы с многократной сменой ее состояния и структуры. Отмечено, что каждая система имеет свой отличительный признак – 
многомерность, то есть функционирование в ее пределах ряда обособленных и одновременно взаимосвязанных парадинамических 
систем. Внутренняя блочная система ограничена рамками ландшафтной техносферы планеты, объединяет современные почвы, 
техногенный покров и слой воздуха. Внутренняя структурно-морфологическая система рассматривает ландшафтно-техническую 
систему как четко определенную градацию таксонов. Внутренняя межблочная система предусматривает взаимосвязь в ландшаф-
тно-технической системе на уровне трех блоков (управленческого, природного и технического). Внешняя комплексная система 
выражает взаимодействие ландшафтно-технической системы с другими ландшафтными комплексами. Через наружную воздушную 
систему происходит поступление в ландшафтно-техническую систему и обратное излучение солнечной радиации и осуществля-
ется взаимодействие с удаленными ландшафтными комплексами из-за переноса различных типов воздушных масс. В подсти-
лающей литогенной системе проявляется взаимодействие ландшафтно-технической системы с литогенной основой, которая 
представлена земной корой и верхней мантией. Определено, что в перспективе необходимо акцентировать исследования совре-
менных географов на проблемах динамики различных классов антропогенных ландшафтов. 

Ключевые слова: ландшафтно-технические системы, динамика ландшафтов, многомерность ландшафтов, ландшафтная 
структура. 
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DYNAMICS AND MULTIDIMENSION OF LANDSCAPE AND TECHNICAL SYSTEMS 
The article analyzes the problem of dynamics and multidimensionality of landscapes on the example of landscape and technical systems. The 

object of the study are landscape and technical systems, which are characterized by significant dynamics and multidimensionality of the structure. 
The basis for the publication of the article were the materials of long-term field observations conducted in the framework of research of the Vinnytsia 
school of anthropogenic landscape science under the direction of H. I. Denysyk. The authors' contribution is to analyze the dynamics and 
multidimensionality of the structure and development of valley-river landscape and technical systems of the Right Bank Ukraine, which lasted during 
2007–2019. Knowledge of the dynamics of landscape and technical systems allows to better understand the specifics of the transformation of the 
modern landscape sphere and to calculate possible negative trends. It is noted that the dynamics of landscape and technical systems are functional, 
spatial and structural transformations, which are manifested in all components to the critical moment of transformation of a block system into a 
geocomponent one. Four types of dynamics are considered. Chorological dynamics characterizes the spatial changes in the boundaries of the 
landscape and technical system. Structural dynamics involves a change in the morphological structure of the landscape and technical system and 
the relationships between its blocks. Temporal dynamics unites all changes in the landscape and technical system related to time. Directed dynamics 
presupposes stable, unilaterally directed transformations of the landscape and technical system with multiple change of its state and structure. It is 
noted that each system has its own distinctive feature – multidimensionality, that is, the functioning within it of a number of separate and 
simultaneously interconnected paradynamic systems. The internal block system is limited by the landscape technosphere of the planet, combines 
modern soils, man-made cover and air layer. The internal structural-morphological system considers the landscape and technical system as a clearly 
defined gradation of taxa. The internal inter-block system provides interconnection in the landscape and technical system at the level of three blocks 
(managerial, natural and technical). The external complex system expresses the interaction of the landscape and technical system with other 
landscape complexes. Through the external air system there is an entry into the landscape and technical system and the reverse radiation of solar 
radiation and interaction with remote landscape complexes due to the transfer of different types of air masses. In the underlying lithogenic system, 
the interaction of the landscape and technical system with the lithogenic base, which is represented by the earth's crust and the upper mantle, is 
manifested. It is determined that the knowledge of the problems of dynamics and multidimensionality of landscape and technical systems becomes 
the central problem of engineering landscape science. The development of theoretical aspects of the functioning of landscape and technical systems 
is of great practical importance. Understanding the specifics of the structure and development of a particular landscape-technical system will increase 
its economic efficiency and minimize the negative impact on adjacent landscapes. Therefore, in the future it is necessary to emphasize the research 
of modern geographers on the problems of multidimensionality and dynamics of different classes of anthropogenic landscapes. 

Keywords: landscape and technical systems, landscape dynamics, multidimensionality of landscapes, landscape structure. 
 

 
  


