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У статті розглядається спроба моделювання 
меж ресурсних зон поселень шляхом використання 
програмного пакету ArcGIS 9.0. 

В а р х е о л о г і ч н и х  д о с л і д ж е н н я  в с е 
актуальніше постає питання вивчення 
природних та екологічних умов існування 

населення. Відмова від пошуків, у першу чергу, 
етнічної та культурної інтерпретації, зумовила 
розробку нової методологічної основи дослідження. 
Базовим її принципом є необхідність вивчення 
засобів та характеру взаємодії давніх суспільств 
із оточуючим середовищем. У даному напрямку 
найбільшої популярності набув палеоекономічний 
аналіз – розрахунок та реконструкція параметрів 
тих господарчих комплексів, які створювали 
нормальні умови для життєзабезпечення 
населення. Основними показниками тут напевне 
слід вважати продуктивність давніх форм та 
способів виробництва, його працеємність, розміри 
та демографічний склад господарчого ареалу, 
кількість та тривалість існування населення у 
межах даного регіону.

У радянській археології термін «палеоекономіка» 
вперше був вжитий С.М. Бібіковим у 1969 р. для 
означення розділу науки, що займається вивченням 
економіки давніх суспільств. Подібні дослідження 
складалися з двох блоків: перший поєднував 
інформацію про ландшафт, клімат, флору та 
фауну, інший – археологічну інформацію (розмір, 
планування поселення, тип господарчих занять, 
технічне забезпечення, спосіб життя, демографічні 
показники тощо). В кінці 60 – на початку 70 рр. 
ХХ ст. у межах проекту Британської академії 
«Рання історія землеробства» теж з’являється 
подібний напрямок. У контексті «нової археології», 
де головна увага зверталась на соціологічне 
структуризування археологічного матеріалу, 
економіка давнього населення отримала значення 
одного із найвпливовіших факторів історичного 
розвитку. В зв’язку з цим, швидко поширюються 
праці присвячені моделюванню давніх економічних 
систем. Сам термін «paleoeconomy» з’являється 
в англомовній літературі на початку 1970 рр. й 
поступово отримує широке розповсюдження.
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МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСНИХ ЗОН 
ПОСЕЛЕНЬ ПІЗНЬОРИМСЬКОГО ЧАСУ 

БАСЕЙНУ Р. БРОВАРКА НА ПЕРЕЯСЛАВЩИНІ

Серед існуючих на сьогодні праць, пов’язаних 
із палеоекономічними дослідженнями, можна 
виділити декілька  о сновних напрямків . 
Найпоширеніший спрямований на реконструкцію 
параметрів ресурсних зон давніх населених 
пунктів .  У його контексті  створюються 
територіальні моделі з метою реконструкції радіусу 
зони освоєння. Особливо популярний даний 
напрямок у західній археології, де він виражений у 
методиці аналізу ресурсної зони (далі РЗ) пам’ятки 
(site catchment analysis - SCA). Її теоретичним 
обґрунтуванням є положення про пропорційну 
залежність ефективності господарчої діяльності 
від віддаленості об’єкту останньої відносно 
поселення. Відповідно, найбільш віддалений 
від поселення ресурс має найвищу енергетичну 
вартість його використання. Зона, яка освоюється 
та обробляється внаслідок господарчої діяльності, 
таким чином отримує вигляд концентричних кіл. Їх 
радіуси відповідають відстаням, що людина може 
подолати протягом певного часу.

Методика аналізу РЗ введена в археологічну 
літературу К. Вайта-Фінці та Е. Хіггз у 1970 
р., де він розглядалася як вивчення залежності 
між господарською діяльністю, поселенням та 
тими природними ресурсами, що знаходились 
у межах його економічного діапазону [12]. 
Завдяки поєднанню в собі географічної теорії 
та культурної антропології вона дозволила 
пов’язувати археологічні об’єкти із фізико-
географічним оточенням, визначаючи при цьому 
межі його впливу. Для вивчення давнього населення 
важливо враховувати співвідношення видів 
господарських занять та екологічних параметрів: 
топографія, ґрунти, гідрологія, рослинність, 
клімат тощо. Вид господарювання, що переважав 
у тих чи інших людей визначав просторові 
характеристики поширення їх діяльності відносно 
житла. Топографічна позиція, кліматичні умови 
надавали різні можливості для господарювання. 
Тому оптимальне місце для влаштування 
поселення чи стоянки визначалось шляхом підбору 
екологічних параметрів, зручних для задоволення, 
передусім, потреб господарювання. У книзі «Давня 
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Мезоамерика» К. Фланнері стверджує, що аналіз 
РЗ забезпечує цікавий та об’єктивний метод для 
порівняння поселень у межах одного регіону та 
між ними [10].

В основі теорії РЗ використана модель 
ізольованої держави І.Г. фон Тюнена. В археологію 
вона потрапила, очевидно, через культурну 
антропологію. Головним чином, використовувалась 
не сама модель, а її базовий принцип «dis-
tance-decay», відповідно якому інтенсивність 
освоєння територій зменшується із віддаленням 
від поселення й обмежена певним радіусом, 
що визначається економічною невигідністю [2, 
с. 27]. Фактично РЗ зумовлюється обмеженістю 
людської діяльності та руху [8, с. 2]. М. Чісхолму 
вдалося визначити максимальну відстань від 
центру поселення до крайніх меж земель, що 
оброблялись. У середовищі традиційних осіло-
землеробських культур вона становила 3-5 км. 
Таке значення, на його думку, характерне для 
будь-якого технологічного рівня розвитку та 
традицій населення [5]. Радіус, визначений ним, не 
перевищувався населенням у будь-якому випадку. 
В разі, коли виникала необхідність подальшого 
освоєння території, створювалися додаткові 
тимчасові стоянки або нові поселення, радіус 
господарчої зони яких знову складав 3-5 км [2, 
с. 28].

Р.  Л і ,  п р о а н а л і зу ва в ш и  п р о с то р о в і 
характеристики організації господарчої діяльності 
бушменів кунг південно-східної Африки, з’ясував, 
що межі освоєних ними земель теж мають сталий 
радіус. Мисливці-бушмени у пошуках здобичі та 
сировини віддалялись від своїх жител на відстань, 
яка в 2-4 рази перевищувала радіус зон освоєння 
землеробських племен й сягала в середньому 10-12 
км [2, с. 28].

Дослідники сприймали визначені ними радіуси 
господарської діяльності, як універсальні константи. 
Довести чи заперечити їх практично неможливо, 
оскільки для цього необхідно розглянути форми 
просторової організації всіх існуючих коли-небудь 
суспільств. Спроби ж спростувати їх значення на 
конкретних спостереженнях, поки що не реалізовані 
[11]. Хоча спеціалізовані дослідження, спрямовані 
на критику таких констант не проводились [2, 
с. 28].

У 1960-х рр. археологом Е. Хіггсом та 
геоморфологом К. Вайта-Фінці розроблена 
методика реконструкції типів господарської 
д і я л ь н о с т і  ш л я хом  а н а л і зу  д а н и х  п р о 
розташування давніх поселень [2; 12]. Метою 
дослідження було визначення відмінностей 
неолітичних землеробських поселень Палестини 
від донеолітичних, залишених мисливцями-

збирачами. Основним класифікатором при цьому 
була наявність родючих земель навколо поселень. 
Якщо вони оцінювались як сприятливі для 
ведення землеробського господарства – поселення 
відносили до неолітичних. Ґрунти з малою 
родючістю або взагалі неродючі визначали до 
неолітичні пам’ятки. Під час реалізації таких 
досліджень, необхідно було з’ясувати межі 
територій, що бралися до уваги для класифікації. 
К. Вайта-Фінці та Е. Хіггс використали для цього 
ідею кілець Тюнена та значення Р. Лі й М. Чісхолма. 
Новизною в даному підході було застосування не 
дистанційної шкали в якості основного визначника, 
а шкали затрат часу на рух через неоднорідну 
місцевість – 1 година руху від поселень землеробів 
та 2 – від поселень мисливців-збирачів. Визначену 
таким радіусом зону вони називали «site catch-
ment’s area» (у геоморфологічній термінології 
так позначається район водозбору в русло річки 
або іншого водяного потоку). Відповідно, кожне 
поселення мало свою обмежену територію, звідки 
отримує необхідні для життя ресурси. Дослідження 
К. Вайта-Фінці та Е. Хіггс зумовили появу низки 
робіт, що використовували нові методи [6; 11].

Проведені в даній сфері дослідження не оминула 
критика з боку колег. Зокрема, Д. Ропер відмітила 
відсутність у них чітко визначених мети, завдань 
та єдиних вимог до проведення такого аналізу. 
Й взагалі, самі трактування РЗ у різних вчених 
відрізняються між собою. У найбільш успішних 
дослідженнях, авторам яких вдалося шляхом 
аналізу РЗ отримати нову історичну інформацію, 
використовувались модифікації моделі К. Вайта-
Фінці та Е. Хіггса у дещо модернізованому виді. 
В одних у модель інтегрувалися дані  про сезонні 
кліматичні зміни. В інших визначався перелік 
матеріалів, що не існують і не могли існувати в 
межах РЗ та проводився пошук місць, з яких на 
поселення потрапляв весь виявлений тут імпорт. 
Окремі дослідники зосереджували увагу на 
підрахунку продуктивності РЗ у кілокалоріях або 
просто сумарному об’ємі біомаси [2, с. 29].

Одним із найважливіших аспектів методики 
аналізу РЗ поселень є хронологічний аспект, 
що дозволяє отримувати інформацію стосовно 
спрямованості господарчих змін. Якщо у 
праці К. Вайта-Фінці та Е. Хіггса темпоральні 
закономірності в певній мірі були присутні, 
то подальші праці отримують суто екологічну 
спрямованість і втрачають риси просторового 
аналізу.

Основною проблемою реконструкції РЗ є саме 
неоднорідність простору, що моделюється. Тому 
фактор використаного на рух часу доповнюється 
фактором зусиль,  що є найвпливовішим 
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визначником конфігурації РЗ. Територія навколо 
пам’ятки, як правило, містить різні перешкоди, що 
ускладнюють рух: підвищення, яри, болота, ліси 
тощо. Вони зумовлюють викривлення дистанцій 
на поверхні: крутий підйом вимагає більших 
витрат енергії для його подолання. Умовно, простір 
розтягується. В інших випадках – стискується. 
Таким чином, традиційна форма РЗ змінює 
свої контури та форму. Вирахувати особливості 
ландшафту, що впливали на межі РЗ, можна шляхом 
використання анаморфорованої карти – картоїду [2, 
с. 36]. В ній свідомо спотворена просторова основа 
карти. Характер її спотворення вже є носієм певної 
інформації. Нині для моделювання РЗ доцільно 
використовувати геоінформаційні системи (далі 
ГІС). Якщо побудова анаморфоїда потребує великої 
кількості зусиль та польової роботи, процедури ГІС 
дозволяють генерувати форму РЗ значно швидше 
та простіше.

Нажаль у вітчизняній археології існує лише 
невелика кількість праць, де досліджуються ресурсні 
зони поселень, хоча вони всі використовують 
округлу зону із сталим радіусом [3; 4]. Нами 
здійснена спроба моделювання меж РЗ поселень 
пізньоримського часу басейну р. Броварка. Загалом 
їх кількість тут складає близько 20. Землеробська 
спрямованість господарської діяльності населення 
згаданих пам’яток визначила радіус освоєння 
території 60 хвилинами пішої ходи, що приблизно 
становить 5 км від житлових комплексів. Варто 
також враховувати те, що більшість господарських 
угідь знаходились якомого ближче до поселення. 
Найбільша їх концентрація була в межах 10 хв. руху 
(приблизно 1 км) [3, с. 11]. Тому змодельовані нами 
зони мають 1 та 5 км радіус.

У середовищі ГІС вся вихідна інформація 
представлена наступним чином: межі поселень 
відображені у векторному шарі (*.shape формат); 
топографія виражена в ЦМР мікрорегіону, що 
включає околиці даних населених пунктів; 
гідромережа – векторний шар, створений на 
основі топографічних карт різних періодів та 
космознімків. Спочатку створено традиційні 
округлі господарчі зони командою Buffer меню 
Arc Toolbox, використавши 1 км та 5 км радіуси. 
Оскільки межі господарчого району визначалися 
можливістю руху людини в ній протягом певного 
часу, фактори руху та використаних зусиль є 
визначальними. Як вже згадувалось, природно-
географічні умови ландшафту навколо пам’ятки 
найбільш впливали на швидкість руху та затрати. 
Конфігурація РЗ не мала форми правильного кола, 
а визначалась особливостями рельєфу, ландшафту, 
розташуванням гідрооб’єктів та врешті й 
конфігурацією самого поселення. Тому врахування 

цих факторів є вирішальним для моделювання 
меж РЗ поселення. Зокрема, найважливіших з них 
– рельєф (як похідна від нього – ступінь нахилу 
місцевості) та гідромережа [9]. Використання 
першого фактору вимагає створення окремої 
поверхні схилів у ArcInfo та її перекласифікації. 
Аналогічним чином опрацьовується карта 
гідроресурсів. Створюється карта відстаней до 
річок, потім перекласифіковується. Внаслідок 
цього отримано дві поверхні вартості руху в межах 
мікрорегіону. Їх поєднання у Raster Calculator 
дозволяє побудувати поверхню загальної вартості 
руху. Подібні процедури вже проводились нами 
під час моделювання давніх комунікацій поселень 
давньоруського часу [1]. Далі процедурою Cost-
Distance меню модуля Spatial Analyst згенеровані 
дві поверхні вартісних дистанцій (CostDistance) та 
зворотних зв’язків (Backlink). Під час їх створення, 
необхідно обрати векторний об’єкт, навколо якого 
вони будуються поверхня та вказати максимальну 
відстань від центру поселення до краю РЗ (у 
нашому випадку 1000 та 5000 м). Новостворена 
поверхня вартісних дистанцій відтворює необхідну 
нам господарчу зону. Таким шляхом створені межі 
потенційних РЗ для всіх населених пунктів (Рис.1.). 
Оскільки ми враховували лише окремі фактори 
ландшафту, інтеграція інших буде дещо впливати 
на конфігурацію РЗ. Побудувавши РЗ обраних нами 
поселень, можна проводити їх подальший аналіз 
для отримання якомога більшої кількості нової 
різнопланової інформації. 

Для більш детальної візуалізації відмінностей 
РЗ із сталим радіусом та змодельованої нами, 
ми побудували господарські зони освоєння для 
трьох окремих поселень. Всі вони компактною 
групою локалізуються в південно-східній частині 
села: два – вздовж лівого, одне – правого берегів 
р. Броварка й очевидно складали одне «гніздо» 
заселення. Модель РЗ даних населених пунктів 
становлять одну велику зону освоєння (Рис.2.). 
Вона розтягнута вздовж русла по лінії Північ-
Південь. Північна, південна та східна частини 
майже співпадають з межами  зони з сталим 5 км 
радіусом. Західна частина становить лише на 2/3 
від радіуса 5 км буфера. Така ситуація зумовлена 
порівняно однорідним рельєфом вздовж русла 
річки та збільшенням нахилу поверхні  на захід (у 
бік вододілу).

Описана нами методика дозволяє моделювати 
форми та визначати межі РЗ поселень із 
врахуванням геопросторових характеристик 
оточуючого ландшафту та проводити їх подальший 
палеоекономічний аналіз. Звісно, перелік 
використаних змінних, що визначали конфігурацію 
господарчої зони не є обмеженим. Його доповнення, 
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шляхом залучення нових фізико-географічних та 
соціокультурних параметрів уточнює, а інколи 
значною мірою видозмінює її форму. Вибір 
параметрів для моделювання та визначення ступеня 
впливу кожного з них є одним із найважливіших 
аспектів палеоекономічних реконструкцій. 
Дана проблема повинна вирішуватись, шляхом 
використання всіх просторово та темпорально 
сумісних з межами модельованої РЗ явищ. Хоча, як 
правило, у більшості випадків використовуються 
лише декілька основних, очевидних змінних.
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Рис.1. Ресурсні зони поселень пізньоримського часу (радіус 1 км.)

Рис. 2. Ресурсні зони поселень біля с. Мала каратуль.


