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МЕТОДИ ОЦІНКИ АТРАКТИВНОСТІ ЛАНДШАФТІВ 

 

Будь-яка територія, з точки зору рекреації, може викликати 

позитивні або негативні емоції. Атрактивність місця - одна з властивостей 

території, яку необхідно вивчати і враховувати при проектуванні 

рекреаційних об'єктів і селитебних систем. Питання методики дослідження 

атрактивності ландшафтів є надзвичайно актуальним, оскільки цей напрям 

дослідження порівняно новий і не має добре розробленого теоретико-

методологічного апарату. 

Проблема оцінки атрактивності ландшафтів була розглянута у 

працях багатьох науковців. Основоположниками естетичного напряму в 

географії були О. Гумбольдт [3], А. Геттнер [1], Семенов-Тянь-Шанський 

[5]. Пізніше, починаючи з 1960-х рр.  дослідженням ландшафтної естетики 

почали займатися К. Файнс, Д.Лінтон, Дж. Еплтон, Е. Пеннінг-Роусел та 

ін. 

Мета статті – проаналізувати методи оцінки атрактивності 

ландшафтів.  

Оцінці атрактивності ландшафтів присвячено немало праць. 

Більшість з методик придатні для використання тільки в певних умовах, 

тому для виявлення найбільш привабливих пейзажів досліджуваної 

території варто враховувати регіональні особливості.Завдання методів 

оцінювання естетичності ландшафту полягає у з’ясуванні факторів, які 

впливають на сприйняття людиною ландшафту, самого механізму цього 

сприйняття, а також в одержанні оцінок «привабливості», «естетичності», 

«краси» ландшафту [2].  

Ландшафт – це однорідна за походженням, територіально цілісна 

ділянка земної поверхні, якісно відмінна від інших закономірною, 

внутрішньопов’язаною сукупністю природних компонентів і структурних 

особливостей. 

Атрактивність (від лат. аttrahere – привабливість) – важлива 

властивість ландшафтів, що свідчить про їх рекреаційну цінність. 
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Привабливість – це властивість викликати захоплення, притягувати 

до себе особливими якостями, властивостями. У науковій літературі, 

присвяченій туристичній діяльності, зазначається, що поняття 

атрактивності є основним і визначальним під час дослідження потоків 

людей. Територія тоді приваблива, якщо вона має туристичні ресурси – 

природні, історико-культурні та соціально-економічні, розвинуту 

матеріально-технічну базу, насичену інфраструктуру, зручне транспортно-

географічне розташування і доступну про неї інформацію. 

Методики оцінки атрактивності ландшафтів, які розроблені на даний 

час поділяють на дві категорії – об’єктивістські та суб’єктивістські. Перші 

передбачають з’ясування об’єктивних критеріїв естетичної привабливості, 

які криються у фізіономічних характеристиках ландшафту, другі – 

вказують на суб’єктивну природу краси, досліджують особливості 

ландшафтно-естетичних переваг у різних груп людей [4].  

Ервін Зубе методи оцінки естетичності ландшафтів розділяє на 

чотири групи: експертні, психофізичні, когнітивні та пізнавальні.  

Експертні методи полягають в оцінці естетичних якостей ландшафту 

фахівцем-експертом або групою експертів. Можна розрізнити три варіації 

цих методів: 1- безпосереднього індивідуального оцінювання, 2- 

безпосереднього групового оцінювання, 3 – експертних шкал.  

Психофізичні методи оцінки естетичності ландшафту полягають у 

визначенні фізично вимірюваних характеристик ландшафту, які 

корелюють із суб’єктивною оцінкою його краси чи естетичної 

привабливості.  

Поряд із власне психофізичними методиками оцінки естетичності 

ландшафту запропоновано ряд методик, які намагаються поєднати 

прийоми бального оцінювання краси ландшафту з її суб’єктивним 

сприйняттям людиною (методика естетичної оцінки біоценозів). 

Ще складніша методика оцінювання естетичних властивостей 

природних ландшафтів запропонована К.Н. Горбом. Вона полягає у 

поєднанні чотирьох методів цього оцінювання, які автором даної методики 

названі формальною еколого-естетичної оцінкою, соціологічною 

естетичною оцінкою, психолого-естетичною експертизою та художньо-

естетичною експертизою.  

Подібну методику естетичного оцінювання ландшафту пропонує 

М.Ю. Фролова. Ця методика, названа психолого-естетичною оцінкою 

природних територіальних комплексів, поєднує метод бального 

оцінювання та опитування респондентів для з’ясування їх суб’єктивної 

оцінки естетичності ландшафтів.  

Когнітивні методи застосовуються для дослідження сприйняття 

людиною довкілля ґрунтується на особливостях психічних процесів 

сприйняття людиною простору і внеску цих процесів у формування 

загального ставлення людини до ландшафту.  
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Метод «найнятого фотографа» – на відміну від попередніх методів, у 

яких комплект фотокарток формується дослідником, метод, 

запропонований Р. Ченноветом, полягає у тому, що фотокартки робить сам 

респондент. Він одержує фотокамеру і пояснення, що необхідно зробити 

10 фотокарток тих ландшафтів, які йому найбільше сподобаються під час 

огляду певної місцевості.  

Пізнавальні методи виходять із традицій феноменології і зводяться 

до детального, «глибинного» опису взаємозв’язків індивідів з конкретним 

ландшафтом. Основний прийом цієї групи методів – глибоке «занурення» 

дослідника в ландшафт і в середовище його мешканців, вивчення 

поведінки, вірувань, традицій, цінностей яких дозволяє зрозуміти і описати 

ставлення до ландшафту, його специфічне сприйняття індивідом та 

соціальною групою (найчастіше – етнічною). При цьому широко 

використовуються такі методичні прийоми, як індивідуальні і групові 

бесіди, рідше – опитування за структурованими анкетами, в яких 

переважають відкриті питання [2].  

У сучасній естетиці ландшафту домінують когнітивні і психофізичні 

методи досліджень, причому останнім надається перевага. Експертні 

методи оцінювання ландшафту, хоч і переважали у 1970-1980-их роках, 

наражаються на зараз найбільшу критику. Слід, однак, зазначити, що певні 

переваги та недоліки мають усі чотири групи методів. Навіть і експертні 

методи, не зважаючи на їх суб’єктивність, заслуговують на використання, 

особливо в тих випадках, коли оцінку естетичності ландшафтів слід 

виконати терміново, а вимоги до високої точності таких оцінок не 

ставляться. 
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