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Тема 1 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ НАУКОВИХ 

ДИСЦИПЛІН 

 

1. Введення в концепцію природокористування: еволюція 

наукових уявлень про природо-користування, об'єкт і предмет 

курсу, що вивчається, проблеми природокористування.  

2. Екстенсивний і інтенсивний шлях розвитку 

природокористування.  

3. Зв'язок природокористування з іншими науками.  

4. Методи дослідження природокористування.  

5. Основні закони природокористування і закони екології Б. 

Коммонера.  

6. Види природокористування: галузеве і територіальне. 

 

1. Введення в концепцію природокористування 

Проблеми взаємодії суспільства і природи завжди 

знаходилися в центрі уваги, як вчених, так і практиків. Спочатку 

інтерес дослідників був спрямований до визначення впливу 

природи на людину, пізніше - до питань оцінки стану природного 

середовища, в кінці XX-початку XXI ст. акцент став на 

раціональному використанні природних ресурсів, пошуку шляхів 

мінімізації техногенного впливу на природне середовище, 

стійкому регіональному розвитку. 

Необхідність вивчення складних взаємозв'язків між 

навколишньою природою і суспільством, що розвивається була 

викладена В. І. Вернадським в його фундаментальній праці 

"Біосфера. Думки і начерки": "Людина вперше реально 

зрозуміла, що вона житель планети і не може - повинна мислити 

і діяти в новому аспекті , не тільки в аспекті особистості, сім'ї або 

роду, держави чи спілок, але й у планетарному аспекті". Роздуми 

вченого про перехід біосфери в ноосферу, як найважливішої 

умови подальшого розвитку цивілізації, були взяті за основу при 

розвитку концепції сталого розвитку та адаптовані до сучасних 

умов. 
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На сучасному етапі взаємовідносини в системі "природа - 

суспільство" характеризуються значною складністю, 

масштабністю і динамічністю. 

Людство змушене вирішувати надзвичайно складне 

завдання: як при ефективному використанні природних ресурсів 

завдати найменшої шкоди самій природі, а також життю і 

діяльності населення. Активізація науково-практичних 

досліджень сприяла формуванню нового міждисциплінарного 

наукового напрямку - природокористування (ПК). 

Науковий термін "природокористування" вперше був 

запропонований Ю. М. Куражковским, який писав: 

"Природокористування - це самостійна науково-виробнича 

дисципліна, що займається розробкою загальних принципів 

здійснення будь-якої діяльності, пов'язаної або з безпосереднім 

користуванням природою та її ресурсами, або з чинниками, які її 

змінюють". Спонукальними мотивами становлення наукових 

основ ПК стали проблеми, пов'язані з розвитком суспільних 

потреб в природних ресурсах, їх експлуатацією та 

використанням. Саме єдність антропогенного впливу на природу 

і відповідної реакції на нього природи і становить суть процесу 

природокористування. 

Природокористування розуміється як відкрита система, 

що виникає на перетині мегасистем (систем першого порядку): 

"природа" і "суспільство". Системами другого порядку для 

природи виступають біосфера, педосфера, гідросфера, атмосфера 

і літосфера; для суспільства - соціальна і господарська 

(економічна) сфери. 

В даний час розвиток ПК як науки характеризується 

активними розробками його теоретичних положень, що 

стимулюється практичними потребами територіальної 

оптимізації та переходом до раціонального природокористування 

з метою сталого розвитку. 

Незважаючи на те, що сьогодні поняття 

"природокористування" має безліч визначень, які частково 

суперечать один одному, їх об'єднує одне - усвідомлення 
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дослідниками необхідності створення єдиної впорядкованої 

системи користування природними ресурсами, спрямованої на 

запобігання несприятливих для природи і людини наслідків цієї 

практичної діяльності, і управління нею. 

Природокористування - це наукова дисципліна, що 

вивчає сукупність всіх форм експлуатації природно-ресурсного 

потенціалу та заходів з його збереження. 

На даний момент виділено три головні складові ПК: 

1) ресурсокористування - видобуток і переробка 

природних ресурсів, їх відновлення або відтворення; 

2) охорона навколишнього середовища, природних 

компонентів і комплексів - охорона природних умов середовища 

життя, охорона біологічного і ландшафтного різноманіття, 

покращення якості навколишнього середовища; 

3) активне регулювання природних і природно-

антропогенних процесів на чіткій науковій основі, що є основою 

збереження природно-ресурсного потенціалу розвитку 

суспільства. 

Під територією зазвичай розуміють деякий простір, 

ареал, район, приналежність якого до конкретного 

таксономічного ступеня природного чи економічного 

районування не обумовлена. В якійсь мірі це синонім слова 

"земля". Вона має властиві їй природні та антропогенні 

властивості і ресурси, характеризується протяжністю (площею) 

як особливим видом "просторового" ресурсу, географічним 

положенням та іншими якостями, є об'єктом конкретної 

діяльності або дослідження. Територія - "вмістилище" ресурсів, 

має кількісні та якісні характеристики. 

При аналізі сутності території "зсередини" вона 

розглядається не тільки як ресурс для освоєння, але і як цілісна 

геосистема або сукупність геосистем, будь-яка складова яких 

виступає як елемент територіальної системи. 

Нові аспекти території як фактору стійкого розвитку 

проявилися в переважанні регіонального підходу - необхідність 
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врахування реальної соціо-еколого-економічної ситуації в усіх 

сферах ПК. 

Природокористування передбачає тісну взаємодію 

природи і суспільства. При цьому необхідно враховувати двояку 

діалектичну суперечливу роль суспільства, яке одночасно 

виступає і як основна сила, що впливає на природу, і як головна і 

єдина сила, здатна керувати складною системою "природа - 

суспільство". Слід враховувати, що, у міру прискорення 

суспільно-історичного прогресу, вдосконалюється перехід від 

споживчої до індустріальної і постіндустріальної моделей ПК, 

тому все більшу роль набувають фактори пріоритетності для 

людей кращих умов і високої якості життя. 

Оскільки природокористування - це соціально-еколого-

економічне явище, воно завжди паралельно породжує проблеми 

трьох типів: соціальні, екологічні, економічні, які тісно 

переплетені (рис. 1.1). 

 

 
 

Рис. 1.1. Схема триєдності проблем ПК 

 

Джерелами проблем ПК є: зростання населення, 

зростання споживання природних ресурсів, низька якість 

застосовуваних технологій, соціально-економічні передумови, 

недостатній рівень планування і управління, ігнорування 

специфіки природних особливостей території. 
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При розгляді ПК і пов'язаних з ним проблем необхідний 

комплексний аналіз всіх аспектів взаємодії природи і суспільства 

з урахуванням економічних, енергетичних, ресурсних, 

демографічних, культурних та етнічних особливостей окремих 

регіонів. 

Будь-яке природокористування пов'язано із загостренням 

екологічних проблем: глобальних, регіональних, локальних. На 

сучасному етапі розвитку ПК, в процесі ускладнення взаємодії 

суспільства і природи, змінилася і сутність екологічних проблем: 

значно розширився їх спектр, інтенсивність прояву і 

територіальне охоплення. 

Екологічна проблема - негативна зміна природного 

середовища в результаті взаємодії природи і суспільства, що веде 

до порушення структури і функціонування природних систем і 

призводить до соціальних, економічних та інших наслідків. 

Формування екологічних проблем відбувається, як 

правило, на локальному рівні. При оволодінні спеціальними 

знаннями можна найточніше оцінити конкретні можливості і 

шляхи якщо не усунення (колективними і індивідуальними 

діями), то хоча б пом'якшення екологічних проблем, не 

допустити їх переходу на новий рівень. Як приклади, що 

відображають реакцію держави і суспільства на екологічні 

проблеми, можна навести такі показники: збільшення витрат на 

охорону навколишнього середовища; введення 

природоохоронних податків і субсидій; збільшення частки ринку, 

що припадає на екологічно чисті товари і послуги; збільшення 

темпів скорочення забруднення; підвищення рівня вторинної 

переробки продуктів та інші. 

 

2. Екстенсивний та інтенсивний шлях розвитку 

природокористування 

При характеристиці розвитку ПК відзначається 

протиставлення екстенсивного і інтенсивного типу освоєння 

природних ресурсів. 
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Екстенсивний шлях розвитку ПК - отримання додаткової 

продукції за рахунок освоєння нових обсягів однотипних 

ресурсів, а нерідко і територій без істотної зміни її якісних 

показників та технології виробництва. 

Інтенсивний шлях розвитку ПК - отримання якісно інших 

продуктів за рахунок застосування нових технологій, що 

дозволяють залучити до освоєння або додаткові обсяги того ж 

ресурсу, або новий ресурс, а також за рахунок зниження ресурсо- 

і енергоємності продукції. 

 

3. Зв'язок природокористування з іншими науками 

Природокористування як сфера знання включає в себе 

елементи природних, громадських і технічних наук (в тому числі 

охорону природи, охорону навколишнього природного 

середовища, ресурсоведення, економіку природокористування та 

інші) і в організаційному відношенні може вважатися 

самостійним розділом знання. 

Дослідження в області природокористування можуть 

виділятися історичними, біологічними, економічними, 

соціальними, технічними аспектами, але завжди мають 

географічний характер, оскільки умови та фактори процесу 

природокористування завжди територіальні. 

Натепер, для остаточного визначення формального місця 

в системі наук, природокористування слід разом із охороною 

навколишнього середовища відносити до природничих наук в 

цілому, оскільки біля  витоків його розвитку стояли географія и 

екологія. 

 

4. Методи дослідження 

Використання методів дослідження визначається 

багатьма факторами й залежить від рівня розвитку науки в цілому 

і специфіки конкретної наукової дисципліни. Для 

природокористування визначальним є його міждисциплінарній 

характер. 



10 

 

 

Існують різні методи досліджень, які широко 

використовуються в природокористуванні: 

Польові (експедиційні) дослідження: геологорозвідка, 

землевпорядкування, лісовпорядкування, морські експедиції та 

інші. Дозволяють здійснити натуральні оцінки, провести 

рекогносцировку місцевості, зібрати фактичний матеріал про 

об'єкт дослідження.  

Розрахунково-статистичні методи. Дають можливість 

на основі техніко-економічних оцінок природних ресурсів, 

використання відомчих і статистичних матеріалів виконати 

розрахунки, отримати фактичні і прогнозні вартісні оцінки.  

Моніторинг. Цей метод активно використовується в 

останні роки. 

Моніторинг (від лат. monitor - застережливий) - це 

система регулярних тривалих спостережень у просторі і часі, що 

дає інформацію про стан навколишнього середовища, з метою 

оцінки минулого, сьогодення і прогнозу в майбутньому 

параметрів навколишнього середовища, що мають значення для 

людини. 

Послідовність операцій проведення моніторингу: 

- спостереження за станом навколишнього середовища; 

- оцінка фактичного (реального) стану природного 

середовища; 

- прогноз зміни якості природного середовища.  

Картографічний метод, що включає екологічне 

картографування. Перевага картографування - точна просторова 

"прив'язка" інформації, що відбиває особливості 

природокористування. Використання ГІС-технологій для 

вирішення наукових і прикладних задач інвентаризації, аналізу, 

оцінки, прогнозу і управління навколишнього середовищем. 

Метод ефективний, оскільки вимірювання та оцінки 

виконуються у вигляді серії електронних карт і на їх основі 

проводяться розрахунки. 

ГІС (геоінформаційні системи) - це автоматизовані 

апаратно-програмні системи, які здійснюють збір, зберігання, 
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обробку, відображення і розповсюдження просторово-

координованої інформації. 

Головна функція ГІС-технологій - інформаційно-

картографічне забезпечення прийняття управлінських рішень на 

основі наявної географічної інформації.  

Моделювання. В цілому модель створюється на основі 

подібності з об'єктом-аналогом. Вона використовується для 

вивчення складних об'єктів, тих елементів і зв'язків, які в першу 

чергу цікавлять дослідника. 

 

5. Основні закони природокористування 

При вивченні навчальної дисципліни використовуються 

закони природокористування, сформульовані видатним вченим 

М. Ф. Реймерсом і закони екології, запропоновані американським 

дослідником Б. Коммонером. Вони визначають оптимізацію 

відносин у системі "природа - суспільство". 

Закон внутрішньої динамічної рівноваги - речовина, 

енергія, інформація і динамічні якості окремих систем і їх ієрархії 

взаємопов'язані настільки, що будь-яка зміна одного з цих 

показників викликає супутні функціонально-структурні кількісні 

і якісні зміни, що зберігають загальну суму матеріально-

енергетичних, інформаційних і динамічних якостей систем, де ці 

зміни відбуваються, або в їх іерархіі. 

Емпіричні наслідки закону внутрішньої динамічної 

рівноваги: 

1) Будь-яка зміна середовища неминуче призводить до 

розвитку природних ланцюгових реакцій, що йдуть в напрямку 

нейтралізації створеної зміни або формування нових природних 

систем, утворення яких при значних змінах середовища може 

прийняти незворотній характер. 

2) Взаємодія матеріально-енергетичних екологічних 

компонентів (енергії, газів, рідин, субстратів і редуцентів), 

інформації та динамічних якостей природних систем кількісно не 

лінійні, тобто слабкий вплив (зміна) одного з показників може 

викликати сильні відхилення в інших (і у всій системі в цілому). 
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3) Здійснені в великих екосистемах зміни відносно 

незворотні. Проходячи по ієрархії знизу вгору - від місця впливу 

до біосфери в цілому, - вони змінюють глобальні процеси і тим 

самим переводять їх на новий еволюційний рівень. 

4) Будь-яке місцеве перетворення природи викликає в 

глобальній сукупності біосфери і в її найбільших підрозділах 

відповідні реакції, що призводять до відносної незмінності 

еколого-економічного потенціалу, збільшення якого можливе 

лише шляхом значного зростання енергетичних вкладень. 

Закон внутрішньої динамічної рівноваги відображує одне 

з вузлових положень в ПК. Поки зміни середовища слабкі і мають 

місце на відносно невеликій площі, вони обмежуються 

конкретним місцем або "гаснуть" в ланцюзі ієрархії екосистем. 

Як тільки зміни досягають істотних значень для великих 

екосистем, наприклад, відбуваються в масштабах великих 

річкових басейнів, вони призводять до суттєвих зрушень в цих 

великих природних утвореннях (1-й наслідок закону в. д. р.), а 

через це (2-й наслідок закону в. д. р.), і у всій біосфері Землі. 

Будучи відносно незворотними (3-й наслідок закону в. д. з.) Зміни 

в природі в кінцевому підсумку виявляються і важко 

нейтралізованими з соціально-економічної точки зору: їх 

виправлення вимагає великих матеріальних витрат і фізичних 

зусиль. 

Закон оптимальності - з найбільшою ефективністю будь-

яка система функціонує в певних просторово-часових межах 

(або: ніяка система не може звужуватися і розширюватися до 

нескінченності); розмір будь-якої системи повинен відповідати її 

функціям. 

Фундаментальне положення теорії систем пов'язано з 

тим, що розмір будь-якої системи повинен відповідати її 

функціям. Ігнорування цього закону в ПК, наприклад, створення 

величезних площ сільськогосподарських монокультур, 

"вирівнювання" середовища масовою забудовою у великих 

містах і т. п. - призводить до її неприродньої одноманітності на 

занадто великих просторах, що викликає функціональні зриви. 
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При експлуатації відновлюваних природних ресурсів закон 

оптимальності орієнтує природокористувачів на збереження бази 

для їх відтворення. 

Закон географічного різноманіття: чим більше 

різноманіття в природі регіону, тим багатоваріантні, а отже кращі 

умови розвитку суспільства. 

Будь-яка система не може сформуватися з абсолютно 

однакових елементів. Чим складніша структура системи, тим 

вона стійкіша. Не випадково, осередки цивілізації виникли на 

кордонах природних зон, суші і моря, гірських та рівнинних 

територій, що відрізняються географічною різноманітністю. І 

навпаки, чим одноманітніша природа, тим гірше в ній умови для 

господарської діяльності, тим більш уразливі природні 

комплекси до антропогенного навантаження. 

Закони екології Б. Коммонера: 1) все пов'язано з усім; 2) 

все повинно кудись діватися; 3) природа "знає краще"; 4) ніщо не 

дається задарма. 

Перший і другий закони орієнтують на загальний зв'язок 

процесів і явищ в природі; вони близькі за змістом до закону 

внутрішньої динамічної рівноваги. 

Третій закон свідчить про те, що поки ми не маємо 

абсолютно достовірної інформації про механізми і функції 

природи, ми, подібно до людини, незнайомої з пристроєм 

годинника, але бажаючої їх полагодити, легко шкодимо 

природним системам, намагаючись їх поліпшити. Закон закликає 

до граничної обережності. 

Четвертий закон Б. Коммонера знову стосується тих 

проблем, які узагальнює закон внутрішньої динамічної 

рівноваги. Сам автор цього закону в своїй книзі "Той, що замикає 

коло ..." писав: "... глобальна екосистема являє собою єдине ціле, 

в рамках якого нічого не може бути набутим або втраченим і яке 

не може бути об'єктом загального покращення; все, що було 

вилучено з неї людською працею, повинно бути відшкодовано. 

Платежу за цим векселем не можна уникнути, він може бути 

тільки відстрочений ". 
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6. Види природокористування 

Різноманіття напрямків діяльності суспільства з 

використання корисних властивостей природи дозволяє виділити 

наступні види природокористування: галузеве і територіальне. 

Галузеве ПК розглядає проблеми, що виникають в 

результаті використання природних ресурсів в матеріальній і 

нематеріальній сферах народного господарства. 

Галузеві види виділяються відповідно до профілю 

господарського використання ресурсів. Галузь цікавить, в першу 

чергу, "особливе" не територія як така, а лише ті географічні 

утворення, з якими їй доводиться мати справу. Галузеве ПК, не 

"володіючи" конкретною територією, намагається підігнати 

природу під традиційні для галузі техніку і технологію; 

виникають протиріччя між комплексним територіальним 

характером природних ресурсів та умовами їх відомчого 

використання.  

На одній і тій же території галузеві інтереси можуть мати 

різні поєднання:  

1) безальтернативні поєднання, коли одне 

природокористування виключає інше (наприклад, розробка 

кар'єру знищує ґрунтовий покрив і, як наслідок, 

сільськогосподарські угіддя);  

2) конкурентні поєднання, коли збільшення або 

зменшення користування одним ресурсом зменшує або збільшує 

використання іншого ресурсу (наприклад, суцільна рубка лісу 

погіршує умови використання території для рекреації);  

3) нейтральні поєднання, коли природокористувачі не 

заважають один одному (наприклад, водоохоронну зону на якій 

розташовані ліси можна використовувати для рекреації і 

промислового господарства);  

4) поєднання користувань, коли одне використання 

природних ресурсів дозволяє збільшити інше використання 

(наприклад, розвиток агротуризму в сільській місцевості). 

Одне з центральних протиріч ПК - узгодження в часі, в 

просторі і в ресурсах тих галузей, які часто виступають як 
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альтернативні водо- і землекористувачі. Крім того, галузі 

конкурують з приводу використання специфічного ресурсу - 

якості навколишнього середовища. Наприклад, забруднення 

природних компонентів і трансформація природних комплексів 

під впливом промисловості несприятливо позначаються на 

ефективності сільського господарства, так як в його основі 

лежать біологічні процеси, максимально чутливі до якості 

природного середовища. Обґрунтувати оптимальні обсяги, 

наприклад, видобутку руди, виробництва електроенергії або 

сільськогосподарської продукції, можна лише розрахунками на 

основі міжгалузевих міжрегіональних моделей. 

Територіальне ПК розглядає проблеми комплексної 

експлуатації природно-ресурсного потенціалу на конкретній 

території при збереженні сприятливих умов для життєдіяльності 

людини.  

Природокористування здійснюється на певній території 

(в межах адміністративних або природних кордонів) зі 

специфічними, тільки їй властивими природними, соціально-

економічними умовами, спеціалізацією господарства і т. п. Саме 

на території відбувається фокусування процесів взаємодії 

суспільства з навколишнім середовищем. Сьогодні чітко 

розуміється необхідність територіального, а не традиційного, 

відомчого підходу до планування ПК і управління ним. При 

такому підході до управління ПК на перше місце виходять 

інтереси місцевого населення і цілі розвитку конкретної 

території. 

На даний момент головне завдання дослідників - 

визначити, як повинні поєднуватися види ПК в межах території 

різного рівня. У зв'язку з цим необхідні як теоретичні, так і 

прикладні наукові дослідження, спрямовані на розробку моделей 

сталого розвитку країни, регіону, адміністративного району, 

міста і т. д., націлені не на породження нових конфліктів в 

природокористуванні, а на їх зняття. 

Інформація про території повинна бути комплексною, 

взаємопов'язаною в просторово-часовому відношенні, мати 
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єдиний рівень змістовного узагальнення, а цільова спрямованість 

і форма подачі - відповідати існуючим і потенційно можливим 

запитам планування і проектування. Господарське використання 

території необхідно вести в повній відповідності з її 

екологічними, природно-ресурсними та соціально-економічними 

можливостями. 

 

Тема 2 

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

1. Природні ресурси 

2. Класифікація природних ресурсів  

3. Земельні ресурси 

4. Ресурсні цикли 

5. Природні системи 

6. Властивості природних систем 

7. Геосистеми та екосистеми 

8. Природно-антропогенні геосистеми 

9. Геотехнічні системи 

10. Класифікація гео-технічних систем 

 

1. Природні ресурси 

Природні ресурси - основа розвитку матеріального 

виробництва. Постійне оновлення і розширення "асортименту" 

природних ресурсів йде не стихійно, а шляхом закономірного 

відбору і включення все нових і нових природних об'єктів і 

природних умов в господарську діяльність. До критеріїв відбору 

А.А. Мінц відносив: 1) технічну можливість; 2) економічну 

необхідність (потреба і доцільність використання); 3) певний 

рівень вивченості. На даний момент до них додають 4-й критерій 

- мінімум екологічного збитку. 

Природні ресурси - природні об'єкти, що 

використовуються в минулому, сьогоденні і майбутньому для 

прямого і непрямого споживання, сприяють створенню 
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матеріальних багатств, відтворенню людських ресурсів, 

підтримці умов існування людства і підвищують якість життя. 

На сучасному етапі розвитку суспільства природні 

ресурси з суто господарського фактору перетворюються в 

соціально-економічний і політичний інструмент вирішення 

внутрішньо-національних і міжнародних проблем. 

Класифікація природних ресурсів 

Підходи до класифікації природних ресурсів залежать від 

поставлених цілей. У певній мірі умовно їх можна розділити за: 

- критерієм вичерпності ресурсів: відновлювальні та 

невідновлювальні; вичерпні і невичерпні; 

- принциповою можливістю і способом відновлення: 

природно-відновлювані, антропогенно-відновлювані, 

невідновлювані; 

- критерієм замінності: замінні і незамінні; 

- критерієм власності: приватні, державні, громадські 

ресурси; 

- критерієм використання: виробничі, рекреаційні, 

екологічні. 

- критерієм повторності залучення у виробництво: 

ресурси диффе-ренціруют на первинні та вторинні; 

- відношенню до елементів географічної оболонки: 

ресурси літосфери, гідросфери, атмосфери, біосфери і ноосфери; 

- технологічної доступності: легкодоступні, доступні, 

важко-доступні, недоступні ресурси. 

 

2. Земельні ресурси 

Земельні ресурси це особливий вид природних ресурсів. 

Вони розглядаються як: а) ресурси сільськогосподарських угідь - 

головний засіб для отримання продовольства; б) територіальний 

ресурс - просторовий базис для несільськогосподарських галузей 

виробництва. 

Земельні ресурси - сукупність ділянок території земної 

поверхні, що володіють конкретними природними умовами, 
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природно-ресурсними властивостями, визначальними 

можливостями їх включення в господарську діяльність. 

Для управління земельними ресурсами в Україні 

використовується «Класифікація видів цільового призначення 

земель» (Наказ Міністерства 

юстиції України від 01 листопада 2010 р. за № 1011/18306), згідно 

якого виділяються 10 секцій (категорій) цільового призначення 

земель,  які характеризуються власним правовим режимом, 

екосистемними функціями, типами забудови, типами особливо 

цінних об'єктів:  

‒ Секція А - Землі сільськогосподарського призначення; 

‒ Секція В - Землі житлової та громадської забудови; 

‒ Секція С - Землі природно-заповідного фонду та іншого 

природоохоронного призначення; 

‒ Секція D - Землі оздоровчого призначення; 

‒ Секція Е - Землі рекреаційного призначення; 

‒ Секція G - Землі історико-культурного призначення; 

‒ Секція H - Землі лісогосподарського призначення; 

‒ Секція І - Землі водного фонду; 

‒ Секція J - Землі промисловості, транспорту, зв'язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення; 

‒ Секція К - Землі запасу, резервного фонду та загального 

користування. 

Віднесення земель до тієї чи іншої категорії, переведення 

з однієї категорії в іншу здійснюється органами виконавчої влади 

відповідно до правових актів України. Природно-економічною 

основою землекористування є дані земельного кадастру. 

Питання вдосконалення земельно-облікових 

класифікацій сьогодні є надзвичайно актуальними, оскільки ряд 

видів використання земель, активно розвиваються в останні роки. 

Визначення оптимального варіанта використання земельних 

ресурсів - завдання складне як теоретично, так і технічно. 

Розвиток науково-технічного прогресу, зміна потреб 

суспільства зумовлюють постійна зміна вимог до використання 

земель. У зв'язку з цим землекористування - порядок, умови та 
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форми експлуатації земель - слід розглядати як процес, а не як 

закінчений акт. Необхідний постійний моніторинг і корекція 

землекористування. 

Проблема раціонального використання земельних 

ресурсів на регіональному рівні багато в чому пов'язана з 

визначенням структурних співвідношень основних видів 

природокористування на займаній ними площі. Виявлення даних 

співвідношень має проводитися відповідно до тієї чи іншої 

концепції сталого розвитку регіону. 

 

3. Ресурсні цикли 

Концепція ресурсних циклів розроблена відомим 

географом І.В. Комаром. Вона заснована на ідеї кругообігу 

речовин в природі, коли в ході природних перетворень природні 

елементи переходять з одного стану в інший, від одного 

компонента природи до іншого, за принципом замкнутого 

безвідходного циклу. 

З виникненням людства складається суспільна 

(господарська) ланка кругообігу речовин, яка взаємодіє з 

природним кругообігом та чинить на нього свій вплив: з 

природного обігу вилучається велика маса природної речовини, 

а назад повертається маса відходів, які після технічної переробки 

не асимілюються природою, поступово все більше і більше її 

забруднюють. 

Господарська ланка круговороту речовини отримало 

назву ресурсного циклу, під яким розуміється сукупність 

перетворень і просторових переміщень речовини природи в 

процесі його освоєння, видобутку, переробки, споживання і 

кінцевого повернення в природу після використання. Цей цикл 

має незамкнений характер, оскільки утворюється велика маса 

відходів на всіх етапах видобутку та використання природного 

ресурсу. 

Ресурсний цикл - сукупність перетворень і просторових 

переміщень певної речовини або групи речовин, що відбуваються 

на всіх етапах його (їх) використання людиною. 
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Суспільство активно використовує природні ресурси в 

шести основних ресурсних циклах: 1-й - енергоресурсів і енергії; 

2-й - металоресурсів і металів; 3-й - неметалевої викопної 

сировини (агрохімічну сировину, будматеріали, торф та ін.); 4-й 

- лісових ресурсів і лісоматеріалів; 5-й - ґрунтових і кліматичних 

ресурсів та сільськогосподарської сировини; 6-й - ресурсів фауни 

і флори. 

Сучасні науково-практичні дослідження спрямовані на 

створення більш замкнених ресурсних циклів: розробляються 

програми і технологічні процеси, спрямовані на більш повне 

вилучення і переробку необхідних природних ресурсів, а також 

на повернення їх у трансформованому вигляді в якості відходів у 

виробництво для повторного і неодноразового використання. 

 

4. Природні системи 

Окремі види природних ресурсів розподіляються на 

земній поверхні нерівномірно, утворюючи численні 

територіальні поєднання. Якщо розглядати відновлювані 

ресурси, то їх територіальна диференціація, в значній мірі, 

підпорядкована універсальній географічній закономірності - 

географічній зональності. 

Географічна зональність (синонім природна, 

ландшафтна зональність) це одна з основних географічних 

закономірностей, що виражається в послідовній, географічно 

обумовленій зміні типів природних комплексів (ландшафтів, 

геосистем) та компонентів природного середовища (клімат, кори 

вивітрювання, поверхневі і підземні води, ґрунту, рослинний, 

тваринний світ) по широтному градієнту. 

Причина зональності - відмінності в надходженні 

сонячної радіації до земної поверхні, пов'язані з планетарними 

властивостями Землі (кулястої форми і обертанням). 

В.В. Докучаєв у роботі "До вчення про зони природи" 

обґрунтував універсальність закону світової зональності, 

підкреслюючи, що "природні зони - не ідеально правильні смуги, 

обмежені паралелями". Деякі природні зони можуть бути 
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розірвані: наприклад, степи, напівпустелі і пустелі помірного 

поясу розвинені тільки у внутрішніх частинах материків; інші 

природні зони можуть розвиватися тільки в певних фізико-

географічних умовах: наприклад, зона хвойно-широколистяних 

лісів - лише в близько-океанічних районах. Відомо, що в різних 

частинах однієї і тієї ж зони спостерігаються істотні природні 

відмінності (наприклад, між східноєвропейською і 

східносибірською тайгою). Всі ці "порушення" зональності не 

спростовують її універсального значення, а лише свідчать про її 

вкрай складні, різноманітні прояви в різних умовах. 

На формування природних систем впливають і азональні 

умови, зумовлені дією внутрішньої енергії Землі і розвитком 

земної кори. Рухи земної кори тягнуть за собою морські 

трансгресії і регресії; освіту розломів, гірських споруд, 

інтрузивних тіл; викликають виверження вулканів, землетруси, і 

як наслідок – зміну розподілу суші та моря. 

З огляду на відмінності фізичних властивостей твердої 

поверхні і океану над ними формуються континентальні і морські 

повітряні маси, виникає континентально-океанічне перенесення 

повітряних мас, що накладаються на зональну циркуляцію 

атмосфери. У міру віддалення від океану вглиб континенту і 

зменшення впливу морських повітряних мас, скорочується 

кількість опадів. На території України континентальність клімату 

наростає з північного заходу на південний схід, відповідно 

континентальність більш виражена в східних областях (менша 

кількість опадів, суворіші зими й спекотніше літо). Секторність 

також обумовлює закономірну зміну природних компонентів і 

природних комплексів у цілому. 

Природна система (синонім природно-територіальний 

комплекс, ландшафт) - закономірне поєднання взаємопов'язаних 

обміном речовин і енергії компонентів природи, що утворюють 

нерозривну єдність на певній території або акваторії. 

Природні системи - це системи саморегулюючі. 

Поняття "природна система" передбачає ідею комплексу, 

в якому всі основні природні компоненти знаходяться в складній 
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взаємодії і взаємозумовленості, утворюючи однорідну за 

умовами розвитку, єдину, нерозривний систему. 

Природні компоненти - матеріальні тіла, які беруть 

участь у формуванні ландшафтів у своєму природному або 

зміненому людиною стані. 

Основні природні компоненти: маси порід, що складають 

земну кору (літосферу); повітряні маси нижніх шарів атмосфери 

(тропосфери); вода, представлена в ландшафтах у трьох фазових 

станах (рідкому, твердому, пароподібному); ґрунти; рослинність; 

тварини. 

Повітря, води, біота - найбільш рухливі компоненти, їх 

стан може змінюватися протягом короткого часу. Стан ґрунтів, 

верхнього шару гірських порід, форм мікро- і мезорельефу 

залишається відносно стабільним за період від кількох місяців до 

кількох років. 

З позиції природокористування, природні системи 

виконують дві головні функції: 1) середовище-формуючу - як 

середовище для життя і діяльності людини; 2) ресурсну - як 

джерело природних ресурсів і просторова основа для економічної 

активності людей. 

Властивості природних систем 

Виділяються наступні властивості природних систем: 

ієрархія, цілісність, динаміка, стійкість. 

Ієрархія природних систем - наявність різних рівнів їх 

будови і організації. Взаємодіючі один з одним, природні системи 

структуруються та організуються, складаються в ієрархічну 

систему супідрядних ландшафтних комплексів різного рангу. 

Кожна природна система нижче стоячого рангу, або таксона, є 

структурним елементом ландшафтного комплексу вищого рангу. 

Ієрархія природних систем дозволяє дослідникам 

природокористування в кожному конкретному випадку обрати 

ранг для рішення конкретного  практичного завдання: 

глобальний, регіональний, локальний, елементарний 

(конкретний об'єкт). 
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Цілісність природних систем - це внутрішня єдність 

системи, обумовлена тісними взаємозв'язками між її складовими 

частинами. Вона проявляється у відносній автономності і 

стійкості природних систем до зовнішніх впливів. Для розробки 

проблем раціоналізації природокористування важливо знати: 

однотиповість впливів у різних природних зонах можуть 

привести до різних результатів. 

Динаміка природних систем - зміни системи, які мають 

оборотний характер і не призводять до перебудови її структури 

(наприклад, добові, сезонні, річні, вікові зміни). 

Стійкість природних систем - здатність природної 

системи зберігати структуру при впливі стресових факторів, або 

повертатися до свого попереднього стану після порушення. В 

даний час межі стійкості природних систем не визначені. В 

цілому встановлено, що нормальне функціонування і стійкість 

природних систем залежить від різноманітності їх структури, 

рангу, ступеня територіальної цілості, а також здатності до 

саморегуляції і самоочищення. 

Сучасна господарська діяльність часто чинить на 

природні системи вплив, що перевищує їх здатність до 

самовідновлення, і, як наслідок, вони трансформуються аж до 

повного знищення.  

Наприклад, екологічну оцінку сільськогосподарських 

ландшафтів можна визначати за співвідношенням ріллі до 

сумарної площі екостабілізуючих угідь (ліси, луки, болота, водні 

об‘єкти), тобто за структурою агроландшафтів і співвідношенні 

їх елементів (табл. 2.1). 

У цілому слід зазначити, що, як би людина не змінювала 

ландшафт, він залишається частиною природи і підкоряється її 

законам, природним процесам обміну речовиною і енергією, 

минулим сезонам року, часу доби, погодних і кліматичних змін 

та ін. 
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Таблиця 2.1 

Модифікована шкала для оцінки екологічного стану 

агроландшафтів (Тараріко О.Г. та ін., 2012) 

Тип 

агроландшафтної 

території 

Відносна вага угідь % до їх 

сумарної площі 

Екологічний 

стан 

відносна 

вага ріллі 

в групі 

угідь 

“рілля-ліс-

луки, 

вода" 

відносна вага 

екологостабілізуючих 

угідь в групі угідь 

“рілля-ліс-луки і 

пасовище-вода” 

0 < 20 >80 оптимальний 

I 20 - 37 63-80 задовільний 

II 37 - 54 46-63 критичний 

III 54 – 70  30-46 кризисний 

IV >70 <30 катастрофічний  

 

5. Геосистеми та екосистеми 

Поняття "геосистема" вперше використав академік В.Б. 

Сочава в 1963 р., як синонім понять "природно-територіальний 

комплекс". Воно відображає розвиток системного підходу і 

моделювання в географії. В основі формування і функціонування 

геосистем лежать процеси перенесення потоків енергії, речовини 

та інформації. 

Геосистема - це особливий клас керованих систем; 

земний простір усіх розмірностей, де окремі компоненти природи 

знаходяться в системному зв'язку один з одним і як певна 

цілісність взаємодіють з космічною сферою і людським 

суспільством. 

Поняття «геосистема» і «екосистема» мають і спільні 

риси, і смислові відмінності. Геосистема - сукупність 

взаємопов'язаних природних компонентів, які обмежені в 

просторі і функціонують як єдине ціле. Під екосистемою 

розуміють спільноту живих істот і середовище їхнього життя, 

об'єднані в єдине функціональне ціле, що виникає на основі 
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взаємозалежностей і причинно-наслідкових зв'язків між 

окремими природними компонентами. Таким чином, обидва 

терміни позначають об'єктивно існуючі природні комплекси, що 

складаються зі взаємопов'язаних і взаємодіючих компонентів. 

Подібність гео- і екосистем виражається в загальному 

наборі природних компонентів, спільності їх властивостей і 

механізмів функціонування. Відмінності пов'язані, перш за все, зі 

спрямованістю досліджуваних зв'язків і характером просторових 

меж.  

В екосистемах абіотичні компоненти по відношенню до 

біотичних розглядаються як фактори, їх зв'язки між собою 

вважаються другорядними, особлива увага приділяється 

трофічним ланцюгам та іншим зв'язкам всередині біоти. Поняття 

екосистеми не обмежено просторовими рамками: воно може бути 

віднесено і до болотної купини, і до ділянки лісу, і до біосфери в 

цілому.  

У геосистемах всі компоненти природи, і біотичні, і 

абіотичні, розглядаються як рівнозначні, обов'язковою 

властивістю геосистем є наявність зовнішніх кордонів, завдяки 

яким вони розглядаються в просторі.  

Синонім екосистеми - біогеоценоз, синонім геосистеми - 

природно-територіальний комплекс.  

Термін "екосистема" вживається, головним чином, в 

біологічних науках, а термін "геосистема" - в географічних. При 

всій неоднозначності термінів, що застосовуються, еко- та 

геосистеми лишаються природними комплексами. 

Особливе місце в геосистемах займають біота, вода і 

повітря. Біота відіграє велику роль у формуванні ряду 

властивостей багатьох компонентів (ґрунтів, води, повітря), 

будучи в той же час найбільш легко уразливим природним 

компонентом. Повітря і вода - найбільш мобільні компоненти - 

формують кругообіг речовини і енергії, тому будь-які зміни їх 

стану можуть викликати зміну у всій геосистемі. 

Натепер, коли значно ускладнилися форми взаємодії 

суспільства і природи, всебічна оцінка геосистем і управління їх 
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станом - одна з головних задач при вирішенні питань 

раціонального ПК. 

Геосистеми в сукупності складають життєве середовище 

людства, мають екологічний і ресурсний потенціал і, отже, 

забезпечують як всі біологічні потреби людей, так і потреби в 

необхідних енергетичних і сировинних джерелах для розвитку 

суспільного виробництва. 

Природні ресурси є компонентами геосистем, вони тісно 

пов'язані один з одним через обмін речовин і енергії, зміна стану 

або якості одного позначається на стані інших. Тому при 

вивченні специфіки антропогенної діяльності необхідно 

враховувати регіональні та локальні особливості структури, 

диференціації природних геосистем і процесів на досліджуваних 

територіях. 

 

6. Природно-антропогенні геосистеми 

Вплив людини на природні геосистеми веде до зміни 

властивостей їх компонентів та привнесення нових елементів 

техногенно-антропогенного походження.  

Нові елементи в структурі геосистем можуть бути 

представлені:  

1) штучними утвореннями, які раніше не існували в 

природі (будівлі, дороги, промислові об'єкти і ін.);  

2) природними об'єктами, перенесеними з одного 

ландшафту в інший (види і спільноти рослин і ін.);  

3) змішаними утвореннями, які створені за допомогою 

технічних засобів з природних компонентів (водосховища, 

канали та ін.).  

Внаслідок цих змін у складі природних геосистем 

з'являються нові підсистеми - антропогенні складові, і 

геосистеми з природних переходять в категорію природно-

антропогенних. 

Залежно від природних умов, виду господарських 

об'єктів, їх щільності, інтенсивності обміну речовин і інших 

чинників формуються природно-антропогенні геосистеми, які 
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характеризуються тісною взаємодією природної  та 

антропогенної складових і виконують певні соціально-

економічні функції. В даний час до таких утворень відноситься 

більшість сучасних ландшафтів.  

 

7. Геотехнічні системи 

Геотехнічна система (ГТС) - це утворення фізико-

географічної розмірності, у якій природні (як спеціально створені 

людиною, так і природні, але ненавмисно змінені в процесі дії 

техніки) і технічні частини настільки тісно взаємопов'язані, що 

функціонують у складі єдиного цілого. 

ГТС - системи відкриті, керовані людиною, тому 

обов'язковою їх складовою частиною є блок управління, який 

відповідає за регулювання технічних пристроїв у їх взаємодії з 

природними елементами. 

Технологія виробництва зумовлює цілісність ГТС, яка 

досягається матеріально-енергетичними та інформаційними 

потоками (зв'язками). Модель геотехнічної системи дозволяє 

розглядати матеріально-енергетичні та виробничо-технологічні 

аспекти взаємодії виробництва з природними геосистемами. 

При функціонуванні ГТС у природні підсистеми 

відбувається надходження речовини (відходів, забруднюючих 

речовин і т.д.) Або його вилучення (видобуток корисних копалин, 

вирубка лісу і т.п.). Як наслідок,  природні процеси або 

послаблюються, або посилюються, або перериваються. ГТС 

можуть зберігати стійкість тільки за умови постійних 

матеріальних і енергетичних витрат з боку суспільства; надані 

самі собі, вони руйнуються. 

ГТС - системи відкриті, обмінюються з середовищем 

речовиною та енергією. Тому вони утворюють сферу впливу, що 

складається із зон, підзон і поясів, у межах яких природні процеси 

в тому чи іншому ступені детерміновані функціонуванням ГТС.  

Проблема управління ГТС - це відсутність розроблених 

чітких критеріїв визначення меж зон впливу техногенезу на 
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навколишнє середовище, які за своєю сутністю є 

багатофакторними і різночасними. 

Активний вплив природної підсистеми на технічні 

об'єкти відбувається в основному на стадіях проектування 

технічного об'єкта, будівництва, на початковій стадії 

експлуатації (вихід на проектну потужність). Потім ГТС (в 

умовах штатної експлуатації) переходить у стійкий стан. Сучасні 

природоохоронні споруди та заходи дозволяють на етапі 

експлуатації мінімізувати негативний вплив об'єктів на 

навколишнє середовище за допомогою формування в 

географічних межах фактичної зони впливу - кордони ГТС. 

Класифікація геотехнічних систем 

Аналіз будови, що веде або підпорядкованої ролі 

природної складової, специфіки технічного впливу ГТС 

дозволили дослідникам розділити їх на 2 групи, що володіють 

певним набором властивостей, які враховуються при 

проектуванні і функціонуванні: 

1-а група - промислові, транспортні та міські ГТС. 

ГТС цієї групи функціонують головним чином за рахунок 

техногенної складової. Вони насичені технічними елементами, 

мають великий відсоток "запечатаних" площ, зайнятих 

асфальтом, бетоном, технічними спорудами та ін. На перший 

план при функціонуванні виступає їх технічна сутність, а 

природна підсистема як би залишається в тіні.  

2-а група - водо-, лісо- і сільськогосподарські ГТС. 

Функціонування ГТС цієї групи зумовлено природними 

процесами саморозвитку і саморегулювання, хоча і знаходиться 

у великій залежності від управління. Природна сутність виступає 

на перший план, а техногенна залишається на другому плані. 

Насправді на порівняно невеликій території взаємодіють 

ГТС різного функціонального призначення: промислові, 

селітебні, транспортні та інші. Протиріччя і конфлікти між ними 

виникають у результаті різкого скорочення природних ресурсів 

через нераціональне їх використання, порушення механізму 

відтворення природних ресурсів, погіршення якості і 
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територіального перерозподілу природних ресурсів, забруднення 

навколишнього середовища. 

 

Тема 3 

УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ. 

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

1. Управління природокористуванням  

2. Методи управління природокористуванням 

3. Організація території 

4. Раціональне та нераціональне природокористування 

5. Критерії раціональності природокористування 

6. Принципи раціонального природокористування  

7. Оптимізація природокористування 

8. Групи оптимізаційних заходів 

 

1. Управління природокористуванням 

Вся еволюція людства так чи інакше пов'язана з 

прийняттям рішень з приводу використання в своїх інтересах 

природних умов і ресурсів - основного джерела його 

матеріального і духовного добробуту. У процесі управління ПК 

тісно сплітаються правові, адміністративні, економічні, 

психологічні, етнічні та інші аспекти. 

Одна з головних задач ПК - раціональне і безперервне 

управління всіма видами ресурсів з метою забезпечення їх 

охорони і сталого економічного освоєння. Це обумовлено тим, 

що інтенсивне споживання природних ресурсів без підтримки 

динамічної рівноваги в природі має серйозні наслідки. 

Різноманіття видів природокористування вимагає зведення 

їх до єдиної основи для операційно-управлінських цілей. Таку 

базу становить просторовий аспект ресурсів. Ніякі ресурси не 

існують у відриві від території або акваторії, які є операційним 

базисом для всіх без винятку видів ПК і одночасно виконують 

найважливішу функцію життєзабезпечення. Таким чином, всі 

проблеми ПК на суші можуть бути умовно скорочені до проблем 
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земельних ділянок. А розгляд земельних ділянок з їх природно-

ресурсним потенціалом дозволяє оперувати з 

природокористуванням як з фізично цілісною системою. Тому 

управління природокористуванням можна визначити як 

управління земельними ділянками. У зв'язку з цим, як зазначає А. 

С. Шейнгауз, виникли дві проблеми: визначення власності на 

землю (володіння і розпорядження землею, а отже, і природними 

ресурсами) і стратегії освоєння території. 

Перехід до територіально-земельного управління через 

володіння ділянками землі з їх природно-ресурсним потенціалом 

є одним із зручних способів вдосконалення управління 

природокористуванням. 

Управління природокористуванням - сукупність заходів, 

здійснення яких дозволяє змінити природні явища і процеси 

(посилити або обмежити їх) в бажаному для людини напрямі. 

Управління ПК покликане відповісти на складний 

комплекс питань до володіння і розпорядження природними 

ресурсами, що зачіпає інтереси багатьох людей, їх груп і коаліцій 

- від президента і політиків, що розпоряджаються ресурсами 

держави і суспільства в цілому, до громад різного рівня 

(регіональних, районних, селищних), а також окремих 

мешканців, інтереси яких можуть не збігатися. У сучасний період 

найважливішим елементом механізму управління 

природокористуванням стає можливість зняття конфлікту 

інтересів. 

Для успішного і ефективного управління системою 

"природа - суспільство" важливо цілісне бачення складного 

процесу, що представляє певний нерозривний ланцюжок: вплив 

людини на природу → зміна природи → зворотний вплив 

зміненої природи на суспільство (населення і господарство) → 

негативні наслідки для населення і господарства → адресні 

оптимізаційні заходи щодо запобігання або зменшення 

негативного впливу на людину і природне середовище.  

Незалежно від того, як будуть розподілені права володіння 

і розпорядження природними ресурсами, безсумнівно, що 
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управління ними неможливо без повної кількісної та якісної 

характеристики і соціально-економічної оцінки окремих видів 

ресурсів. Рішенням цих завдань займаються органи управління 

природокористуванням. 

На даний момент система державного управління 

природокористування знаходиться в стані перманентної 

реорганізації, не відповідає сучасним вимогам, недостатньо 

прозора і ефективна. Актуальною є задача її вдосконалення. 

Керуючими суб'єктами, тобто такими, що регулюють  

природокористування, в більшості випадків, виступають 

адміністративні структури. 

Сьогодні найважливіше завдання - реалізація 

комплексного підходу до управління ПК через вдосконалення 

суб'єкта управління. 

На території України склалися три рівні управління 

природокористуванням: загальнодержавний, регіональний, 

локальний (місцевий). 

Інтереси на різних рівнях можуть не збігатися і навіть бути 

конфліктними. Але є суттєві особливості: 1) системи 

регіонального рівня є основними об'єктами державного 

соціально-економічного планування; 2) конкретні, спрямовані на 

оптимізацію природокористування заходи, здійснюються, 

переважно, на регіональному і локальному рівнях. 

Органи управління природокористуванням побудовані з 

домінуванням галузевого принципу, що визначає відомчий підхід 

до практики експлуатації природних ресурсів. 

Використання видів природних ресурсів оцінюється і 

планується відомчими методиками, затвердженими 

відповідними організаціями: лісові та мисливські ресурси – 

Державною агенцією лісових ресурсів; земельні ресурси – 

Державним комітетом із земельних ресурсів (Держкомзем); водні 

ресурси – Державне агентство водних ресурсів України. 

За галузевим принципом з дотриманням ієрархії 

побудована і сучасна адміністративна вертикаль управління 

природокористуванням. Наприклад, Державне агентство 
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водних ресурсів України - Територіальні органи Державного 

агентства водних ресурсів України – Сектори в областях – 

Водогосподарські організації (Басейнові управління). 

У процесі регулювання управління ПК проявляється 

конфлікт інтересів. Тому найважливішим завданням є 

досягнення компромісу, можливого за рахунок: чіткого поділу 

прав власності на природні ресурси; прав володіння і 

розпорядження ними; компетентності регулюючих органів; 

відкритості прийняття рішень по використанню ресурсів; 

злагодження інтересів місцевого населення і прийняття 

управлінських рішень. 

 

2. Методи управління природоохоронною діяльністю  

Методи управління природоохоронною діяльністю – це 

механізми, які на основі виробленої методології дозволяють 

ефективно вирішувати питання природокористування та охорони 

навколишнього середовища.  

Система методів управління природоохоронною 

діяльністю, що існує в Україні, включає адміністративні, 

економічні та ринкові методи.  

Адміністративні методи, як власне управлінські, 

забезпечують можливість примусовості виконання певних умов 

чи рішень.  

Економічні методи створюють матеріальну зацікавленість 

у екологічній поведінці та прояві екологічної свідомості.  

Ринкові методи використовують підхід процесу купівлі–

продажу, об’єктом якого є права на забруднення.  

Адміністративні методи природоохоронної діяльності 

базуються на використанні заборон і дозволів, що 

встановлюються законодавством. Це означає введення 

відповідних нормативів і обмежень, а також прямий контроль і 

ліцензування процесів, що впливають на довкілля. Таким чином 

для природо-користувача встановлюються допустимі величини 

забруднення елементів навколишнього середовища та 

використання природних ресурсів, яких він повинен 
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дотримуватися. В першу чергу, застосовується нормування 

антропогенного навантаження на природу:  

– нормативи екологічної безпеки (гранично допустимі 

концентрації та гранично допустимі рівні впливу на навколишнє 

середовище, а також вміст шкідливих речовин у продуктах 

харчування); 

– гранично допустимі викиди та скиди у навколишнє 

середовище забруднювальних хімічних речовин;  

– рівні впливу фізичних та біологічних факторів на 

природне середовище. Крім того, використовуються:  

– технічні нормативи, що регламентують утворення 

забруднюючих речовин та утворення відходів у виробничому 

процесі, та екологічні вимоги, які застосовуються до 

ефективності технологій очистки викидів та скидів;  

– стандарти якості продукції. Контроль за виконанням 

екологічного законодавства покладений на державні органи 

нагляду (контролю);  

певну роль у цьому відіграє громадський контроль.  

У теперішній час адміністративні методи 

природоохоронної діяльності у найбільшій мірі гарантують 

екологічну безпеку в Україні, але вони практично не враховують 

економічні особливості виробництв, не мають стимулюючої 

функції у процесі прийняття управлінських рішень, а також мало 

впливають на розвиток екологічної просвіти.  

Економічні методи управління природоохоронною 

діяльністю є більш перспективними як у розвинених країнах 

світу, так і в Україні.  Використовуються: 1) заохочувальні 

механізми (субсидії, пільгові кредити, податкові пільги та ін.); 2) 

примусові механізми (платежі, податки, штрафи за забруднення, 

продаж прав на забруднення і т. п.); 3) відновлювальні або 

компенсаційні механізми (створення спеціальних екологічних 

фондів для боротьби із забрудненням, страхування 

відповідальності за екологічні збитки, матеріальні компенсації 

державі, регіонах, фірмам і приватним особам, які постраждали 

від забруднення навколишнього середовища та ін.). 
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Економічні методи управління ПК дозволяють досягти 

гармонійного поєднання соціальних цілей, правової форми та 

економічних засобів. 

До економічного впливу на природокористувача, який 

порушує екологічні вимоги, відносяться штрафні санкції. Саме 

економічний механізм екологічного управління забезпечує 

надходження у державні фонди фінансових ресурсів, які 

направляються на природоохоронні заходи.  

Разом з тим, даний механізм в Україні ще не є досконалим. 

Зазначається, що реалізований принцип «забруднювач платить» 

стимулює підприємця впроваджувати екологічні технології і 

здійснювати природоохоронні заходи. Але цей принцип поки що 

погано працює: легше заплатити за забруднення, ніж будувати 

очисні споруди чи купувати очисне обладнання при дефіциті 

інвестиційних засобів.  

Істотним недоліком системи платежів є той факт, що в їхню 

основу не закладені відтворювальний і компенсаційний принцип. 

Це пояснюється слабкою економікою підприємств–

забруднювачів і має такий наслідок, як відсутність у них стимулу 

для запровадження природоохоронних заходів.  

Ринковий метод управління природоохоронною 

діяльністю формує ринки торгівлі та продажу, а також 

перерозподіл права на забруднення (здійснення викидів і скидів). 

При його реалізації органи державного управління повинні 

встановлювати допустимий рівень негативного впливу на 

елементи довкілля, що базується на сумарній емісії 

забруднюючих речовин. 

У теперішній час в Україні цей метод практично не 

використовується. Для його активізації необхідно організувати 

видачу та вільний продаж зацікавленим сторонам ліцензій – 

права на викиди забруднюючих речовин. 

Незважаючи на перспективність, ринковий метод не 

позбавлений недоліків. Є побоювання, що ринкові стимули 

можуть превалювати над цінностями природи. Це може привести 

до порушення рівноваги у екосистемах та вгасання їх функцій, 
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якщо природоохоронні заходи на певній території будуть довго 

не проводитись (з огляду на наявність у природокористувача–

забруднювача ліцензії).  

Нормативні методи - це ефективний засіб екологічної 

регламентації господарської діяльності. Вони включають 

розробку стандартів і нормативів в галузі використання 

природного середовища і підтримки її якості. Система 

нормування визначає допустимі рівні впливу на природне 

середовище. В даний час актуальною проблемою є розробка 

регіональних нормативів, а також введення обмежень, реально 

досяжних на даному рівні економічного розвитку України. 

Крім зазначених методів управління, у літературних 

джерелах вказується на необхідність застосування ідеологічного 

методу управління природоохоронною діяльністю, що 

заснований на проведенні екологічної просвіти та виховання. 

Такий метод може застосовуватись у сукупності з іншими 

методами та стосуватися популяризації екологічної інформації, 

проведення тренінгів, діяльності громадськості та ін.  

Досвід країн з розвиненою ринковою економікою показує, 

що у екологічному управлінні необхідне поєднання 

адміністративного регулювання зі стимулюючим. Для 

ефективного екологічного управління в Україні необхідна не 

тільки інтеграція механізмів такого управління, а й врахування 

економічного і соціального стану регіонів і міст. Це надасть певні 

умови для підвищення екологічної безпеки навколишнього 

середовища шляхом запровадження у виробництва 

технологічних інновацій та підходів до управління. 

 

3. Організація території 

Організація території - це прерогатива державних органів 

управління на всіх його рівнях: від держави в цілому і 

регіональних органів управління до окремого землеволодіння. 

Вона передбачає науково обґрунтоване розміщення площ з 

різним господарським або іншим функціональним призначенням 

і режимом використання. 
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Обґрунтування системи заходів щодо організації території 

проводиться на основі результатів її еколого-функціонального 

зонування, що передбачає територіальну диференціацію в 

залежності від виконуваних кожною земельною ділянкою 

господарських і екологічних функцій (рис. 3.1). 

Організація території - система управління 

землекористуванням і, в кінцевому рахунку, - і 

природокористуванням в цілому. 

Екологічні можливості і обмеження при соціально-

економічному розвитку регіону можна врахувати за умови 

просторової організації території - створення моделі 

землекористування, в структурі якої, незважаючи на широкий 

спектр користувачів, присутня особлива категорія 

землекористування - екологічна. 

Екологічно значимі землі об'єднуються в екологічний 

каркас території (ЕКТ). ЕКТ - це поняття ширше, ніж мережа 

особливо-охоронних природних територій (ООПТ) і охоронних 

природних територій (ОПТ), оскільки включає в себе не тільки 

власне охоронні території, а й інші природні та природно-

антропогенні об'єкти, які виконують специфічні екологічні 

функції. 

Створення ЕКТ передбачає включення до його складу 

існуючих особливо охоронних природних територій, відомчих 

заходів екологічної регламентації природокористування 

(охорона водних, земельних, лісових та інших ресурсів), а також 

додаткових елементів, які забезпечують його цілісність і 

функціональну роль. 

Екологічний каркас території - система найважливіших, 

ранжованих за режимами використання, середовищерегулюючих 

і середовищеформуючих природних і природно-антропогенних 

геосистем, об'єднаних в єдину структуру, яка забезпечує 

екологічну стійкість розвитку території та збереження 

різноманіття природних комплексів (в т. ч. і біорізноманіття). 
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Рис. 3.1. Структура досліджень для формування моделі організації території (Мірзеханова, 2005): ПРП - природно-

ресурсний потенціал; ПК - природні комплекси 
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Як зазначає З.Г. Мірзеханова в книзі "Ресурсознавство", 

міжкаркасний простір являють собою площі для потенційного 

освоєння природно-ресурсного потенціалу, локалізованого на їх 

території. Наявні обмеження використання одних земельних 

ділянок території, поєднуються з більш інтенсивним 

використанням інших. При цьому кожен користувач, який має 

"сусідство" з ділянками, закріпленими за тим чи іншим 

елементом екологічного каркаса, або здійснюючий господарську 

діяльність в рамках його регламенту, що важливо в умовах 

ліцензійного природокористування, заздалегідь повинен бути 

обізнаний про екологічну значимість орендованих площ. 

 

4. Раціональне природокористування 

Найважливішим механізмом, що сприяє зміні 

природокористування, є зміна його парадигми. На стадії 

освоєння і ранніх стадіях традиційної аграрної економіки ПК 

визначалося природоцентриською парадигмою "Людина - 

залежна частина природи". Пізні стадії розвитку аграрної 

економіки та індустріальна економіка визначили нову 

технократичну антропоцентричну парадигму 

природокористування: "Людина - господар природи". Перехід до 

постіндустріальної економіки обумовлює перехід до 

біосферноцентричної парадигми: "Людина - соратник природи". 

Відповідно відбувалася зміна характеру природокористування: 

від стихійного до стихійно-регульованого і до адаптаційно-

регульованого. 

Для сучасного етапу історичного розвитку характерно 

включення екологічних цінностей в контекст господарської 

культури, чому в значній мірі сприяли екологічні знання, 

доступні сучасному суспільству. Слід визнати, що це призвело до 

відомої екологізації мислення, істотно змінило характер 

природокористування в багатьох країнах. Нова парадигма ПК 

ставить завдання екологізації свідомості і вироблення 

екологічних стереотипів поведінки. У зв'язку з цим з'явився 

новий науковий термін "раціональне природокористування", 
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який при сьогоднішньому рівні науково-практичних знань 

означає - екологічно обґрунтоване природокористування. 

Раціональне природокористування - система діяльності, 

покликана забезпечити економну експлуатацію природних 

ресурсів і умов при найбільш ефективному режимі їх відтворення 

з урахуванням перспективних інтересів розвитку господарства та 

збереження здоров'я людей. 

Раціональне природокористування характерно для 

інтенсивного типу господарства, яке розвивається на основі 

науково-технічних знань і високої продуктивності праці. 

Синонімами "РПК" є найбільш часто вживані в науковій 

літературі і публіцистиці поняття "стійкого", "збалансованого", 

"підтримуючого природокористування"; в трактуванні яких все 

сильніше простежується перехід від ресурсної парадигми до 

екологічної. Для раціонального ПК важливо навколишнє 

середовище розглядати не стільки як комору природних ресурсів, 

скільки як "природний капітал”, як єдине ціле. 

У формальному вигляді формулу раціонального 

природокористування можна представити так: 

РПК = ВкПР + ВтПР + ОНС, 

де ВкПР - використання природних ресурсів, у тому числі 

економна експлуатація природних ресурсів, впровадження нових 

технологій (у т. ч. ресурсо- і енергозберігаючих), утилізацію і 

захоронення відходів; ВтПР - відтворення природних ресурсів: 

збереження бази для відтворення природних ресурсів з 

використанням всіх специфічних і неспецифічних методів, 

підтримку колишнього стану природних компонентів і 

комплексів, відновлення порушених ландшафтів; ОНС - охорона 

навколишнього середовища: охорона невідновлюваних 

природних ресурсів, охорона живої природи (розвиток мережі 

особливо охоронних природних територій, обмеження відстрілу 

тварин і знищення рослинності), створення сприятливих 

природних умов для життєдіяльності людей. 

Сучасне ПК найчастіше значно відрізняється від того, що 

мається на увазі під раціональним природокористуванням. Однак 
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регіональний досвід свідчить, що елементи раціонального 

природокористування, еталонні об'єкти-підприємства 

з'являються і в Україні. 

Нераціональне природокористування - система діяльності, 

що не забезпечує збереження природно-ресурсного потенціалу. 

Нераціональне природокористування характерно для 

екстенсивного господарства, що розвивається шляхом 

будівництва нових об'єктів, освоєння нових територій, 

використання додаткових природних ресурсів, збільшення числа 

працюючих при недостатньо високій організації виробництва і 

низької продуктивності праці. Воно є причиною виникнення 

екологічних проблем і екологічних криз, знижує сприятливі 

можливості для життєдіяльності людини, погіршує екологічний 

стан території. 

Широкому застосуванню підходів раціонального 

природокористування в практичній діяльності заважають такі 

моменти: в даний час немає вивіреної оцінки масштабів і глибини 

екологічних змін на глобальному, регіональному і локальному 

рівнях, немає науково обґрунтованих і досить повних оцінок 

характеру змін, їх наслідків для природних екосистем, для 

благополуччя і здоров'я людей. Існує певний розрив між 

результатами наукових досліджень в області РПК і їх 

використанням на практиці. Наукові рекомендації часто носять 

загальний характер і незрозумілі для практичного застосування. 

Історично склався вузькогалузевий підхід до використання 

природних систем - концентрація зусиль на отримання якогось 

одного ресурсу, що має сенс, коли вплив інтенсивного 

використання експлуатованого ресурсу незначно впливає на стан 

інших ресурсів або властивостей геосистем. У більшості випадків 

з часом проявляються несприятливі зміни, що роблять значний 

вплив на господарство і населення. 

 

5. Критерії раціональності природокористування 

Критеріями раціональності ПК є особливі оцінки, що 

відображають його спрямованість, якість, ефективність. 
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Віднесення природокористування до раціонального або до 

нераціонального можливо лише при використанні конкретного 

критерію. Вибір критеріїв РПК - складна наукова проблема, яка 

ще не вирішена. 

На даний момент виділені базові критерії, які наявні у в 

вигляді відомчих даних або включені в офіційну статистичну 

інформацію, а специфічні критерії, які відображають специфіку 

конкретної території, тільки починають пропонуватися. 

У сучасній практиці оціночних досліджень РПК найбільш 

широко використовують санітарно-гігієнічні, екологічні та 

економічні критерії, а також критерії, що характеризують 

здоров'я населення: 

 Санітарно-гігієнічні критерії встановлюються 

виходячи з вимог забезпечення екологічної безпеки населення. 

До них в першу чергу відносяться норми гранично 

допустимих концентрацій (ГДК) речовин, що забруднюють 

повітря, води, ґрунти і продукти харчування; норми гранично 

допустимих викидів (ГДВ) у повітря і гранично допустимих 

скидів (ГДС) у водойми; норми гранично допустимих рівнів 

(ГДР). 

Ступінь забруднення природного середовища прийнято 

оцінювати по кратності перевищення ГДК, ГДВ та ГДС, класу 

небезпеки (токсичності) речовин, допустимої повторюваності 

концентрацій заданого рівня, кількості забруднюючих речовин, 

перевищення фонових показників. 

У разі одночасної присутності кількох забруднюючих 

речовин використовуються сумарні показники. Для оцінки 

ступеня забруднення повітряного середовища використовується 

індекс забруднення атмосфери (ІЗА). Сумарним показником 

якості води є індекс забруднення вод (ІЗВ), який 

використовується Укргідрометом. У відповідності зі значеннями 

ІЗВ природні води ділять на сім класів: I - дуже чисті, II - чисті, 

III - помірно забруднені, IV - забруднені, V - брудні, VI - дуже 

брудні, VII - надзвичайно брудні.  
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 Екологічні критерії - це структурно-функціональні 

показники геосистем, які характеризують їх природне або 

змінений стан. 

Для частини з них встановлені екологічні нормативи – 

максимальні величини навантажень на геосистеми, при яких їх 

основні структурно-функціональні характеристики 

(продуктивність, інтенсивність біологічного кругообігу, видове 

різноманіття, ландшафтне різноманіття, стійкість і інші) не 

виходять за межі природних змін. Наприклад, визначено 

нормативи сільськогосподарського, лісогосподарського, 

рекреаційного впливу на геосистеми, але вони мають переважно 

виробничу спрямованість (наприклад, норми випасу худоби; 

норми внесення добрив і пестицидів; площа земель, порушених 

ерозією; величини рекреаційних навантажень на ландшафти та 

ін.). 

Найбільш широко для оцінки ефективності ПК 

використовуються наступні екологічні критерії:  

‒ співвідношення площ ландшафтів з різним ступенем 

трансформації;  

‒ площа особливо охоронних природних територій;  

‒ площа лісових угідь;  

‒ площа деградованих сільськогосподарських земель;  

‒ площа, порушена лісовими пожежами;  

‒ викиди парникових газів;  

‒ число видів, що знаходяться під загрозою зникнення у 

відсотках від загального числа видів;  

‒ обсяги утворення промислових і побутових відходів;  

‒ якість питної води та ін. 

Показником різкого погіршення якості навколишнього 

середовища є вимушена міграція людей з екологічних причин 

("екологічні біженці").  

 Економічні критерії. 

Найважливішим критерієм РПК виступає зменшення 

природоємності - характеристики, яка визначається відношенням 

обсягів використовуваних природних ресурсів і кінцевої 
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продукції, одержуваної на їх основі. Величина природоємності 

залежить від ефективності використання природних ресурсів у 

всьому ланцюзі, що з'єднує первинні ресурси і безпосередньо 

кінцеві стадії технологічних процесів, пов'язані з переважанням 

природної речовини. 

Інший критерій - структурний показник, що відображає 

зменшення питомої ваги продукції і інвестицій галузей 

природоексплуатованих секторів. Для його зменшення потрібно 

перерозподіл трудових, матеріальних і фінансових ресурсів на 

користь ресурсозберігаючих, технологічно передових галузей і 

видів виробничої діяльності. Структурна перебудова народного 

господарства дозволяє значно знизити природоємність 

виробленої продукції і навантаження на навколишнє середовище.  

 Критерії, що характеризують здоров'я населення. 

Здоров'я населення характеризують такі показники як: 

показник материнської смертності; кількість дорослих (на 1000 

дорослих), які не дожили до 60 років; смертність за віковими 

групами чоловіків і жінок; поширення онкологічних 

захворювань; показник захворюваності від деяких інфекційних та 

паразитарних захворювань, у тому числі гострих кишкових 

інфекцій та дизентерії; наявність генетичних захворювань; 

показник, що характеризує поширення куріння в осіб 

працездатного віку і підлітків. 

Найважливіші інтегральні показники стану здоров'я та 

рівня життя населення, рекомендовані всесвітньою організацією 

охорони здоров'я (ВООЗ), - смертність дітей до 5 років і середня 

тривалість життя. 

У цілому за інших рівних умов природокористування є 

раціональним, якщо воно викликає мінімальну негативну 

динаміку експлуатації природних ресурсів. Чим швидше 

скорочуються природні ресурси, тим менш раціональним є 

природокористування. Якщо на території різко погіршилася 

якість навколишнього середовища, то природокористування 

також можна характеризувати як нераціональне. 
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При використанні відтворюваних природних ресурсів 

основний критерій раціональності природокористування - 

збереження бази відтворення природних ресурсів. І тут важливо 

звернути увагу на показники: скільки використовуємо і як 

використовуємо. 

Реальністю раціональне природокористування може стати 

при переході до більш широкого використання відновлюваних 

природних ресурсів, якщо суспільство включиться в природні 

біогеохімічні цикли. 

Для кожного окремого регіону і виду природокористування 

слід виділяти кілька критеріїв його раціональності, що 

відображають направленість, якість змін природно-ресурсного 

потенціалу, результативність експлуатації природних ресурсів, 

зміни геосистем в цілому, збереження сприятливих умов для 

життєдіяльності населення. 

 

6. Принципи раціонального природокористування 

Принцип - твердження, що позначає в концентрованій 

формі підсумки наших знань про певні сторони дійсності. Як 

наукова дисципліна "РПК" досліджує загальні принципи 

ефективного використання природних умов і ресурсів 

суспільством, які є керівництвом до цілеспрямованих дій, які 

сприяють сталому розвитку території. 

 Принцип системності.  

Природні ресурси знаходяться в територіальній єдності. З 

позиції системного підходу жоден природний ресурс не може 

використовуватися або охоронятися незалежно один від одного, 

тому необхідна комплексна всебічна оцінка антропогенного 

впливу на природне середовище та її відповідних реакцій. 

Дослідник повинен виявити компоненти і системоутворюючі 

зв'язки процесу або явища, визначити основні чинники, що 

впливають на функціонування територіальних систем різного 

рангу.  

 Принцип комплексного використання природних 

ресурсів. 
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Він орієнтує на виявлення, облік і оцінку всього 

різноманіття ресурсів території, розгляд об'єктів використання як 

складової частини цілого природного комплексу, визначення всіх 

можливих наслідків змін природи, обґрунтування і вибір шляхів 

господарської діяльності, що дозволяють найбільш повно 

використовувати ресурси, скоротити відходи і мінімізувати 

негативний вплив на навколишнє середовище. 

Один з напрямків реалізації комплексного підходу - 

створення територіально-виробничих комплексів, що мають 

певну спеціалізацію і сконцентрувати в межах компактної 

території з єдиною виробничою і соціальною інфраструктурою. 

Це створює передумови для розвитку комплексних енерго- і 

ресурсозберігаючих виробництв і для максимально можливої 

утилізації відходів і використання вторинних продуктів. 

Інший напрямок - організація багатопрофільних 

підприємств, в рамках яких кооперуються високопродуктивні 

спеціалізовані а також унікальні виробництва. Йдеться про 

вертикально інтегровані фірми, які об'єднують видобуток / 

заготовку, обробку сировини і його глибоку переробку аж до 

випуску кінцевої продукції, а також транспортні підрозділи і інші 

супутні виробництва.  

 Принцип організації маловідходного виробництва.  

У перспективі, внаслідок розвитку науково-технічного 

прогресу, всі сфери суспільного виробництва повинні бути 

підпорядковані цьому принципу - все переробляється, 

використовується, нейтралізується, повертається у виробничий 

процес; за його межі виходить лише товарна продукція, яка 

користується попитом у суспільства, а в природне середовище 

виводиться мінімізована кількість нейтральної до неї 

матеріальної маси. Більш реальним є створення циклічності 

використання природних ресурсів (ресурс ‒ відходи ‒ ресурс ‒ 

відходи) за рахунок спеціалізації і кооперування господарських 

об'єктів. 

Проблема відходів - це плата суспільства за відмову від 

витрат на ресурсозбереження. Країни з високорозвиненою 
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економікою, використовуючи економічні важелі впливу, 

досягнення НТП, прагнуть зменшити обсяги утворення відходів 

виробництва та споживання, залучити вторинні ресурси в 

господарське використання. 

Рециркуляція - включення в матеріальний кругообіг 

відходів, що виникають у процесі виробництва і споживання. 

 Принцип адаптації природокористування до місцевих 

умов.  

Він ґрунтується на виборі і застосуванні зонально-

географічних систем господарювання, що враховують природно-

ландшафтні умови конкретної території: здатність ландшафтів до 

самоочищення; рухливість ландшафтних меж, пов'язану з 

підвищеною крихкістю багатьох ландшафтів; топографічні 

особливості місцевості; тип ґрунтів і рослинності; поширення 

багаторічної мерзлоти і т. д. 

 Принцип «охорона природи» - складова частина 

процесу природокористування. Сенс цього керівництва до дій 

такий: природу можна і треба зберігати не тільки тимчасово за 

рахунок виключення з активного господарського використання 

певної території, а й постійно при будь-яких видах діяльності 

людини, тобто за принципом "хто використовує природу, той її і 

охороняє". 

Природоохоронні заходи проводяться за двома 

напрямками: 1) запобігання негативу впливів на навколишнє 

середовище (або превентивні); 2) ліквідація або пом'якшення 

несприятливих процесів антропогенного походження, що вже 

проявилися. 

Відповідно до ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля" ця 

процедура спрямована на запобігання шкоді довкіллю, 

забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, 

раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 

є обов’язковою у процесі прийняття рішень про провадження 

господарської діяльності, яка може мати значний вплив на 

довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних 

інтересів. 



47 

 

 

Ризик у природокористуванні - ймовірність несприятливих 

наслідків того чи іншого рішення в глобальній, регіональній або 

локальній експлуатації природних ресурсів і в процесі 

використання природних умов, функціонування споруд, 

технологічних ліній і т.п., які споживають ці ресурси, в межах і 

за межами нормативного терміну їх роботи. 

 Принцип попередження шкоди.  

Дотримання цього принципу передбачає перехід у справі 

охорони навколишнього середовища від ліквідації наслідків 

різних порушень до довгострокового екологічного планування і 

дбайливого використання природних ресурсів.  

 Принцип оптимізації природокористування.  

Він орієнтує на прийняття найбільш доцільних рішень у 

використанні природних ресурсів і геосистем на основі 

одночасного екологічного та економічного підходів.  

 Принцип приведення територіальної структури 

природокористування у відповідність з його ресурсною базою, 

особливостями технологічного процесу і геосистемною 

організацією території.  

Зазначена відповідність досягається "ув'язкою" 

економічної ефективності природокористування з його 

екологічною обмеженістю. Повинен враховуватися екологічний 

імператив - екологічні цілі первинні відносно до економічних 

цілей. 

7. Оптимізація природокористування 

Термін "оптимум" використовується в ПК щонайменше в 

трьох значеннях: найкращий варіант з можливих станів системи; 

найкращий напрямок змін системи; мета розвитку, коли говорять 

про "досягнення оптимуму". На сучасному етапі суспільного 

розвитку оптимізація ПК передбачає пошук збалансованого 

співвідношення між експлуатацією геосистем (раціональним 

використанням їх природних ресурсів), їх охороною і 

цілеспрямованим перетворенням. Для прийняття управлінських 

рішень необхідно володіти найбільш повною інформацією про 
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об'єкт оптимізації. Якщо відбирається найкращий з усіх 

можливих варіантів, то виконується умова оптимальності. 

Оптимізація природокористування - один із напрямків 

господарської діяльності, який полягає в системі науково-

обґрунтованих дій, орієнтованих на підтримку оптимального 

функціонування природних комплексів, їх екологічного та 

ресурсного потенціалу. 

Відбір проводиться на підставі певного критерію. 

Критерій - це ознака, показник, за яким здійснюється оцінка і 

вибір варіантів ПК: мінімальна ресурсоємність, мінімум відходів 

виробництва, висока врожайність сільськогосподарських 

культур, підвищення лісистості території, рівень досягнення 

соціальних цілей розвитку і т. д. 

Використання навіть найсучасніших способів експлуатації 

природних ресурсів нерідко веде до їх виснаження, забруднення 

навколишнього середовища, прояву і активізації різних 

негативних природно-антропогенних процесів. Виникає 

необхідність усунення або пом'якшення наслідків антропогенної 

діяльності шляхом проведення спеціальних оптимізаційних 

заходів, які умовно можна об'єднати в кілька груп. 

 

8. Групи оптимізаційних заходів 

Виділяються наступні групи оптимізаційних заходів: 

 Технологічні оптимізаційні заходи орієнтують 

природокористувачів на розробку нових технологій, що 

знижують ресурсоємність і енергоємність виробництва; 

використання альтернативних природних ресурсів; створення і 

вдосконалення екологічної інфраструктури та ін. При порівнянні 

технологічних рішень необхідно оцінити технологічну 

унікальність промислового об'єкта, порівняти із закордонними 

аналогами. Архітектурно-планувальні оптимізаційні заходи 

включають комплекс заходів, спрямованих на розвитку території 

населених пунктів, раціональне розміщення промислових 

підприємств і житлових кварталів, планування санітарно-

захисних, рекреаційних зон та ін.  
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 Економічні оптимізаційні заходи спрямовані на 

ресурсозбереження, перш за все на зниження енерго- і 

ресурсоємності, а також відходності виробництва й ін. 

  Інженерно-організаційні оптимізаційні заходи 

включають систему дій, спрямованих на модернізацію 

інженерно-інфраструктурних комплексів, зниження 

інтенсивності руху транспорту, будівництво транспортних 

розв'язок, автомобільних підземних гаражів, організацію 

рекреаційних зон та ін.  

 Правові оптимізаційні заходи орієнтують на розробку 

і застосування законодавчих актів з підтримки якості 

навколишнього середовища, поліпшення умов життєдіяльності 

населення на конкретній території та ін.  

 Природоохоронні та природовідновлюючі 

оптимізаційні заходи сприяють збереженню природних ресурсів 

і середовища життя (наприклад, будівництво різного роду 

очисних споруд, ліквідація накопиченого екологічного збитку, 

рекультівація та ін.).  

 Виховні оптимізаційні заходи спрямовані на 

підвищення екологічної культури юридичних і фізичних осіб. 

На практиці при виробленні шляхів вдосконалення 

природокористування здійснюються не окремі заходи, а їх 

поєднання. Широко використовуються організаційні 

оптимізаційні заходи, що дозволяють перейти від конкуренції 

землекористувачів до їх кооперування. 

 

Тема 4 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УРБАНІЗОВАНИХ 

ТЕРИТОРІЙ. ОСОБЛИВОСТІ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У МІСТАХ 

 

1. Природокористування урбанізованих територій 

2. Особливості природокористування в містах 

3. Міські природно-технічні геосистеми 

4. Комфортність міського середовища 
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5. Місто і міське середовище 

6. Управління екологічними проблемами урбанізованих 

територій 

 

1. Природокористування урбанізованих територій 

Природокористування урбанізованих територій тісно 

пов'язане з процесами освоєння території і особливостями 

розселення людей, а також промислово-урбаністичної 

діяльністю. 

Всі поселення діляться на два основних типи – 1) міста і 

селища міського типу, населення яких пов'язане переважно з 

несільськогосподарською діяльністю, і 2) сільські поселення, де 

головна сфера при розподілі праці - сільськогосподарське 

виробництво. 

Поширення урбанізованих територій має осередковий 

характер, і за площею землі поселень не можна порівняти з 

фоновими типами використання земель. Однак за інтенсивністю 

впливу на природні компоненти і геосистеми в цілому, на 

екологічний стан території природокористування урбанізованих 

територій перевершує індустріальні форми впливу на природне 

середовище та є якісно іншим видом. У процесі забудови 

території природні компоненти і ландшафти зазнають 

докорінних змін; будуються об'єкти, що не мають аналогів в 

природі (житлові квартали, інженерні споруди і т. д.); 

створюється нове, невідоме раніше "забудоване середовище" 

планети. 

Серед джерел антропогенного впливу на навколишнє 

середовище перше місце за потужністю і різноманіттю чинників, 

що впливають на стан навколишнього середовища, займають 

сучасні міста. 

 

2. Особливості природокористування в містах 

Різноманітність міст досить значна, але в загальному 

вигляді місто можна розглядати як територіально цілісний і 
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компактний ареал концентрації населення з усіма необхідними 

умовами та обладнанням для життя, праці та відпочинку людей. 

У XX столітті питання, пов'язані з ростом міського 

населення, увыйщли до числа найважливіших глобальних 

проблем сучасності. З поняттям "місто" нерозривно пов'язаний 

термін "урбанізація". 

Урбанізація - процес підвищення ролі міського населення 

в житті суспільства, що охоплює зміни в розміщенні 

продуктивних сил, і широким поширенням міського способу 

життя. 

"Урбанізація - це процес ... не стільки соціально-

економічний, історичний, демографічний, скільки просторовий, 

концентрований, виборчий і вибірковий в його проекції на 

територію". Вивчення еволюції міст в зрілих районах різних 

країн дозволило Ю. Л. Півоварову виділити основні стадії 

розвитку урбанізації: 

1. Відносно рівномірне розселення, що відтворює своїм 

малюнком ознаки диференціації природного ландшафту, з 

переважним зростанням сільського населення, міста тільки 

з'являються. 

2. Прискорений розвиток "точкових" міських форм під 

впливом посилення відмінностей у вигодах транспортного 

положення, що супроводжується спадом в динаміці сільського 

розселення. 

3. Розвиток агломерованих форм розселення при 

прискореному зростанні їх ядер, зменшення сільського 

населення, депопуляції міжагломераційних просторів. 

4. Територіальне розширення агломерованих форм при 

прискореному зростанні їх периферійних зон, загальне 

уповільнення зростання міст при втраті населення малими 

містами. 

5. Деконцентрація населення з частковим заповненням 

міжагломераційних просторів і стагнацією історичних ядер міст. 

Урбанізація створює складний комплекс протиріч, 

поєднання проблем економічних, екологічних, соціальних, 
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фінансових, управлінських, проблем підтримки якості життя і 

стану здоров'я містян і багато чого іншого. 

Великі міста, розростаючись, "поглинають" передмістя, 

які функціонально тісно пов'язані з ядром міста, так формуються 

міські агломерації. 

Міська агломерація - просторово і функціонально єдине 

угруповання поселень міського типу, складова загальної 

соціально-економічної та екологічної системи. 

Міські агломерації стали сьогодні основною формою 

розселення в індустріально розвинених країнах. Але і агломерації 

не є найвищою формою концентрації населення. У США, Японії, 

Західній Європі сформувались злиті агломерації, що з’єднались 

одна з одною та сформували загальну полосу - мегаполіс. 

Міста займають всього 1% площі освоєної суші, в них 

сконцентровано близько 50% світового населення та 

виробляється 4/5 всієї промислової продукції. 

Характерною рисою сучасного соціально-економічного 

розвитку більшості країн є умовна система міського розселення. 

Виділяються наступні особливості природокористування 

в містах: 

‒ Історично міста виникали в результаті розвитку 

суспільства, його прагнення до розселення та освоєння територій, 

включаючи взаємозв'язок із союзними державами та народами.  

‒ Географічне положення міста не лише визначає 

потенційні можливості його розвитку, але і створює неповторний 

вигляд, додає риси унікальності.  

‒ На порівняно обмеженій міській території 

зосереджені практично всі категорії земельних ділянок у 

найрізноманітніших поєднаннях, що часто мають ознаки 

антагоністичного характеру та обумовлюють гостру 

конкуренцію і виникнення конфліктів між різними 

землекористувачами. 

‒ Ринкова ціна міських земель дуже висока. У 

більшості випадків використання земельних ділянок під міською 

забудовою носило стихійний характер і в даний момент 
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створюється безліч проблем, обумовлених необхідністю 

перепланування.  

‒ Практично жодне місто при продовженні своєї історії 

не зберігається у вихідних межах: з плином часу відзначається 

визначений дефіцит земельної ділянки, необхідний для його 

нормального функціонування. Площа розселення розростається 

за рахунок поглинання приміських ділянок із яскраво вираженим 

біопродуктивним потенціалом (сільськогосподарські, лісові 

землі), які трансформуються в селітебні території з усіма 

екологічними наслідками.  

У місті співіснують і взаємодіють один з одним різні 

функціональні типи геотехнічних систем: промислові, 

транспортні, комунально-побутові, рекреаційні та інші. У 

великих містах "тиск на середовище" оцінюється на 1-2 порядки 

вище, ніж за їх межами.  

У межах урбанізованих територій виділяються найбільш 

загальні критерії антропогенного тиску на природне середовище 

- величина міста, щільність населення, високощільна 

багатоповерхова забудова, господарський профіль урбанізованої 

освіти (галузі промисловості, ступінь розвиненості рекреаційних 

функцій і т. д.), наявність громадського та особистого 

транспорту. Сусідство промислових об'єктів з урбанізованими 

територіями підвищує вимоги до якості навколишнього 

природного середовища, що забезпечує безпеку людини.  

Урбопромислові комплекси, як центри формування 

екологічних проблем широкого спектра, виділяються на картах 

екологічного стану території різного рангу в самостійну групу. 

При цьому екологічні проблеми, що з’являються, не завжди 

пов'язані лише з величиною міста, вони багато в чому обумовлені 

функціональними особливостями міського поселення.  

Погано керований соціально-екологічний розвиток міст 

зумовив зростання негативних впливів на природне середовище. 

Відзначається множинність і висока концентрація техногенних 

джерел, їх неоднорідність за інтенсивністю і характером впливу 

на природні системи. Внаслідок виняткової ролі великих міст як 
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в економічному, так і соціальному житті будь-якої країни, міське 

середовище стало об'єктом першорядного моніторингу. 

Особливістю функціонування великих міст є утворення 

величезної кількості побутових і промислових відходів. 

У світі існує кілька способів ліквідації ТПВ. 

Найпоширеніший з них (до 80%) - поховання або складування 

відходів на спеціальних полігонах. Більш витратний, але 

відносно простий - знищення на сміттєспалювальних заводах. 

Найбільш пріоритетний спосіб - утилізація відходів - 

застосовується в країнах з обмеженими природними ресурсами, 

де використовують сучасні технології переробки відходів.  

Кожне місто має потребу в організації буферної 

приміської зони, яка виконує санітарно-гігієнічну, утилізаційну і 

рекреаційну функції. У світовій практиці вже відбувається 

повернення до екологізації міст, до поліпшення якісного стану 

міського середовища. Посилено ведуться розробки проектів 

створення "еко-сіті", "зелених міст". В ході розвитку міст 

концентрація населення і виробництва навколо населеного 

пункту стає все більш помітною. Виділяється градієнт "центр - 

периферія". Близькість міста означає кращу забезпеченість 

елементарними послугами, газифікацію, розвиток приміських 

господарств певної спеціалізації. 

Вагомою характеристикою міста є його 

багатофункціональність. Вона дозволяє вигідно поєднувати 

різноманіття форм господарської діяльності всередині 

поселення, а в умовах економічної кризи підвищує виживаність 

населення міста. З'являються і нові види міст, орієнтовані на 

розвиток наукомістких передових технологій і виробництво 

інноваційної продукції (наукові містечка, технополіси, 

технопарки та інші). 

 

3. Міські геотехнічні системи 

Місто має відмінні риси: 1) одним із рівноправних його 

елементів є населення, осіб; 2) функціонування його в значній 
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мірі пов'язано не тільки з природними і технічними, але і з 

соціальними чинниками. 

Таким чином, місто точніше буде назвати соціально-

природно-технічною геосистемою. 

Міська геотехнічна система (ГТС) - просторово 

обмежена природно- технічна система, складний комплекс 

взаємопов'язаних обміном речовини і енергії автономних живих 

організмів, абіотичних, природних і техногенних елементів, що 

створюють міське середовище життя людини, яке відповідає його 

потребам: біологічним, психологічним, етнічним, трудовим, 

економічним, соціальним.  

Для розвитку міських ГТС необхідні 3 основних 

компоненти: 

1) географічне середовище як природна основа розвитку; 

2) міське населення - сукупність людей, пов'язаних 

суспільними відносинами і міським середовищем; 

3) міське середовище, що включає взаємопов'язані і 

взаємопроникні підсистеми: квазіпріродну (перетворене 

географічне природне середовище), ландшафтно-архітектурну, 

соціально-економічну, суспільно-виробничу. 

Зв'язок між компонентами ГТС настільки істотний, що 

практично жоден з них окремо не може виконувати свої функції. 

Взаємодія господарства і природи в містах відрізняється 

великими масштабами і концентрацією надходження відходів в 

природу, що утворюються при реалізації кінцевих ланок 

ресурсних циклів: переробки та споживання матеріальної 

продукції. Загальний обсяг матеріальних потоків, їх 

зосередження залежать від поєднання основних, тісно 

взаємодіють один з одним функцій міста, серед яких 

виділяються: житло, робота, освіта, відпочинок, комунікації. 

 

Основні матеріально-енергетичні потоки, що надходять 

до міських поселень по "вхідних каналах", як правило, беруть 

початок поза населеним пунктом. А потоки, спрямовані з міст - 
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"вихідні канали", складаються зі стічних вод, викидів у 

атмосферу і поширюються на багато десятків і сотні кілометрів. 

 

4. Комфортність міського середовища 

Найважливішим критерієм якості міського середовища є 

його комфортність, коли створюються оптимальні умови для 

життя, праці та відпочинку населення. 

Комфортність міського середовища - це суб'єктивне 

відчуття і об'єктивний стан повного здоров'я при даних умовах 

оточуючого людину міського середовища, включаючи її 

природні та соціально-економічні показники. 

Для оцінки комфортності міського середовища 

використовують: 

прямі показники - показники, що характеризують здоров'я 

населення; чисельність населення, яке проживає в особливо 

забруднених районах міста (тис. чол.,% від загального числа 

жителів); поширення повітря-і водозалежних  захворювань (% від 

загального числа захворювань); а також тривалість життя та ін .;  

непрямі показники - показники, що характеризують 

співвідношення площ природних та трансформованих 

ландшафтів, збереження біорізноманіття, якість повітря і питної 

води, забруднення ґрунтів, частку площі озеленених територій в 

загальній площі міста, споживання ресурсів (відсоток втрат 

ресурсів при їх використанні, відсоток заміни невідновлюваних 

ресурсів відновлюваними, відсоток вторинного використання 

ресурсів), використання альтернативних джерел енергії, 

екологічність будівництва, екологічність транспорту та ін. 

Моніторинг міського середовища і зіставлення фактично 

мінливих параметрів з нормованими індикаторами дозволяють 

судити про збереження та відновлення середовища життя, а 

також про рух до стану більш сталого екологічного розвитку 

міста. 

Першочергова задача природокористування в містах - 

збереження і поліпшення якості середовища життєдіяльності 

людей. 
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Одне з необхідних умов поліпшення міського середовища 

- це раціональна територіальна організація: оптимальний 

розподіл міських територій за їх функціональним призначенням. 

У великих містах виділяються різні функціональні зони: 

Селітебні, промислові, комунально-складські, транспортні, 

рекреаційні. Залежно від профілю міста в його структурі можуть 

співаючи-витися і інші зони: науково-виробнича, 

сільськогосподарська і т. Д. Деякі з основних зон можуть бути 

відсутніми (наприклад, промислова), а інші об'єднуватися. 

Просторовий аналіз стану міського середовища, в цілому 

характеризує його сприятливість для життєзабезпечення людини, 

слугує основою для цілеспрямованої діяльності щодо 

поліпшення якості середовища життя міського населення, 

вирішення проблем територіального планування і розвитку міста. 

 

5. Місто і міське середовище 

Місто – це місце компактного проживання людей. У 

давнину місто було відгороджене фортечною стіною для захисту 

від агресивних сусідів, а у наш час – умовною межею від 

зовнішнього (у відношенні до міста) простору. 

Сучасне місто – це, як правило, великий населений пункт. 

Його населення зайняте у сфері промисловості, послуг, 

управління, науки, культури та ін. 

Основними ознаками сучасного міста є: 

– забудована частина території переважає над 

незабудованою – вся територія міста розпланована для будування 

житлових будівель, торгово-розважальних центрів, доріг тощо. 

Форма плану міських територій залежить від природних умов, 

особливостей залягання природних копалин, транспортних умов, 

особливостей історичного розвитку міста; 

– видозмінене природне покриття переважає над 

незміненим – асфальт, плитка, штучні газони тощо; 

– наявність або переважання багатоповерхової забудови, 

що обумовлене збільшенням кількості міського населення у 
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містах та прагненням до більш раціонального і економічного 

використання земельних ресурсів; 

– наявність промислових підприємств та сфери послуг 

для виробництва і реалізації матеріальних і нематеріальних 

(духовних) потреб населення. Це сектор соціально-культурних 

послуг (освіта, культура, охорона здоров’я), 

комплекс матеріально-побутових послуг (житлово-

комунальне господарство, побутове обслуговування, система 

рекреаційних послуг), сектор ділових, інформаційних та 

інженерно-технологічних послуг); 

– розвинена система громадського транспорту, наземних 

і підземних комунікацій (трубопроводи, кабельна мережа, 

колектори). У крупних містах протяжність інженерної мережі у 

декілька разів перевищує сумарну протяжність вулиць і складає 

десятки тисяч кілометрів; 

– розвинена торговельна мережа, у середньому 

продуктові мережі складають 47% від усіх торговельних мереж, 

мережа побутової техніки – 32%, меблеві магазини – 15%, мережа 

змішаного типу і будівельних матеріалів – по 3%; 

– високий рівень забрудненості навколишнього 

середовища, приблизно на1–2 порядки вище, ніж на прилеглій до 

міста території, ця особливість розвиненого міста відноситься до 

негативної сторони урбанізації; 

– швидке поширення інфекції при високій густоті 

населення, наприклад, щорічні епідемії грипу; 

– наявність рекреаційних територій загального 

користування, що призначені для задоволення потреб населення 

у відпочинку і туризмі, до них відносять: природні комплекси та 

їх компоненти (рельєф, клімат, водойми, рослинність, тваринний 

світ), культурно-історичні пам’ятки, економічний потенціал 

території, що включає інфраструктуру і трудові ресурси; 

– висока густина установ освіти (школи, технікуми, 

інститути, університети тощо), охорони здоров'я (лікарні, 

клініки) та культури (театри, кінотеатри тощо); 
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– наявність культових споруд однієї або кількох конфесій 

(храми, собори, синагоги тощо); 

– наявність однієї чи декількох місцевих газет; 

– наявність приміської зони, тобто перехідної зони між 

містом і сільськогосподарським виробництвом. У цю зону 

поступово з міста переносяться найбільш шкідливі виробництва. 

В Україні прийняті наступні категорії міст згідно 

чисельності населення: 

– малі – 50000 чол.; 

– середні, від 50000 до 100000 чол.; 

– великі, від 100000 до 250000 чол.; 

– крупні, від 250000 до 500000 чол. і від 500000 до 

1000000 чол.; 

– найбільші, понад 1000000 чол. 

У 1949 році Європейська конференція зі статистики, що 

відбулася під егідою ООН у Празі, рекомендувала вважати 

містом компактне поселення з мінімальною чисельністю 2000 

чоловік, причому при кількості жителів менше 10000 доля 

зайнятого у сільському господарстві населення не перевищує 

25% від загальної кількості. Проте категорію міста присвоюють 

населеному пункту згідно з національним законодавством. 

Сутність урбанізації полягає у наступному: 

– виникнення і постійне збільшення площі та чисельності 

населення міст; 

– надбання сільським населенням міських ознак; 

– підвищення ролі міст у соціально-економічному 

розвитку суспільства; 

– формування міського населення, що має специфічний 

спосіб життя; 

– формування міських популяцій рослин і тварин. 

Показник урбанізації країни або регіону – це частка 

населення, що проживає у містах. Порівняння рівнів урбанізації 

різних країн здійснюється з використанням даних національних 

переписів населення. Першими найбільш урбанізованими 
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державами стали: Великобританія, Кувейт, Ізраїль, Австралія, 

Швеція. 

Найменш урбанізованими є країни Африки і Південної 

Азії (7–10%). 

Україна має ступінь урбанізації 69,3% (станом на 2019 

рік). 

Рейтинг країн світу згідно рівня урбанізації – це 

порівняльний аналіз статистичних даних про долю міського 

населення у загальній чисельності населення країн і територій 

світу, який випускається Департаментом Організації Об’єднаних 

Націй з економічних і соціальних питань (The United Nations 

Department of Economic and Social Affairs). У наведеному 

рейтингу показник урбанізації приймається як відсоток 

населення тієї або іншої країни, що проживає у районах, які 

класифікуються як міста у відповідності критеріїв, що 

використовуються у цій країні (табл. 4.1).  

Він розраховується щорічно на основі статистичних 

даних, отриманих від національних інститутів і міжнародних 

організацій. Одним з ключових  показників є соціально-

економічний розвиток. 

XX століття вважалось століттям урбанізації. Ця 

тенденція продовжується і у XXI столітті. Однак зростання 

кількості міст і чисельності населення у них не можуть вважатися 

дійсним показником урбанізації. Наприклад, у країнах Азії, 

Африки і Латинської Америки спостерігається «помилкова 

урбанізація», тобто частка міського населення зростає, а ступінь 

урбанізованості не підвищується, оскільки мігранти з сільської 

місцевості ще довго зберігають сільський устрій життя на 

околицях міст у так званих «поясах бідності». 

У розвинених країнах показник урбанізованості може 

зростати і без збільшення частки міського населення. Наприклад, 

у США поширення міського укладу супроводжується зниженням 

частки населення, що проживає у містах. 
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Таблиця 4.1 

Рейтинг країн світу згідно рівня урбанізації 

Країна Міське населення, % 

Сингапур, Гонконг, Науру, Монако 100 

Катар, Кувейт, бельгія, Мальта, Сан-Марино, Ісландія, 

Венесуела, Аргентина, Уругвай 
99,1-92,7 

Япоянія, Ізраїль, Чілі, Австралія, Бахрейн, Ліван, Данія, 

Франція, Габон, Нова Зеландія, Андорра, Люксембург, Палау, 

Швеція, Бразилія, Об’єднані Арабські Емірати, Багамські 

острови, Нідерланди, Фінляндія, Південна Корея, Йорданія, 

Сполучені Штати Америки, Саудівська Аравія, Канада 

92,5-80,9 

Норвегія, Великобританія, Мексика, лівія, Перу, Іспанія, 

Джибуті, Бруней, Панама, беларусь, Колумбія, Куба, 

Палестина, Алжир, Болгарія, Германія, Росія, малайзія, Оман, 

Швейцарія, Чехія, Турція, Маршалові острови, Кіпр, 

Домінікана, Суринам, Угорщина, Монголія 

79,9-70,4 

Естонія, Іран, Україна, Італія, Еквадор, Австрія, Латвія, 

Болівія, Домінікана, Литва, Туніс, Ірак, Сальвадор, Коста 

Ріка, Конго, Арменія, Кабо-Верде, Чорногорія, Парагвай, 

ботсвана, Південна Африка, Ірландія, Португалія, Греція, 

Польща, Ангола, Північна Корея 

69,6-60,6 

Македонія, Хорватія, Гамбія, Нікарагуа, Марокко, Сербія, 

Сирія, Гаїті, Албанія, Словаччина, Сейшелові Острови, 

Азербайджан, Казахстан, Гондурас,  Китай, Гана, Камерун, 

Грузія, Фіджі, Румунія, Ямайка, Індонезія, Тувалу, Нігерія, 

Гватемала, Сент-Вінсент 

59,5-50,1 

Словенія, Туркменістан, Боснія і Герцеговина, Філіппіни, 

Молдова, Ліберія, Бенін, Барбадос, Гвінея-Бесау, Беліз, 

Кірибаті, Єгипет, Мальдіви, Синегал, Мавританія, Замбія, 

Сьєрра-Леоне 

49,8-40,0 

Гренада, Екваторіальна Гвінея, Зімбабве, Намібія, 

Центральноафриканська республіка, Того, Сомалі, Бутан, 

Пакестан, Лаос, Гвінея, Узбекистан,  Малі, Туркестан, 

Демократична республіка Конго, Таїланд, М’ямна, 

Мадагаскар, Йомен, Судан, В’єтнам, Індія, Мозамбік 

39,8-31,7 

Антигуа і Барбуда, Бангладеш, Тимор-Лешти, Лесото, Гайана, 

Коморські Острови, Буркіна Фасо, Танзанія, Таджикістан, 

Вануату, Кенія, Афганістан, Тонга, Мікронезія, Еритрея, Чад,  

Соломонові Острови, Свазіленд, Комбоджа 

29,8-20,3 

Руанда, Самоа, Південний Судан, Нігер, Непал, Ефіопія, 

Уганда, Сент-Люсія, Малаві, Шрі-Ланка, Ліхтенштейн, 

Тринідад і Тобаго, Папуа-Нова Гвинея,  Бурунді 

19,7-11,5 
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Тому вважається міським і сільське населення, яке веде 

міський спосіб життя. 

Міський та сільський спосіб життя відрізняються один від 

одного, кожен має переваги і недоліки. Міський житель має: 

– більш широкий вибір товарів і послуг, не виходячи за 

межі населеного пункту; 

– можливість на місці отримати гарну освіту і реалізувати 

себе. З іншого боку, висока густина населення і постійна 

конкуренція на ринку праці роблять життя городянина більш 

насиченим стресами; 

– доступ до культурних цінностей та інформаційних 

ресурсів; 

– високий рівень професійної спеціалізації; 

– можливість користуватись громадським і особистим 

транспортом. Крім того, вважається, що викликаний розвитком 

промисловості і транспорту високий рівень забруднення 

атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунту у 

містах відбивається на виникненні загальних і специфічної 

патології у населення; 

– вищий рівень енерго- та водоспоживання; 

– роз’єднані місця проживання і роботи. Садиба і 

земельна ділянка сільського жителя (ферма) являються місцем 

проживання, і головною виробничою одиницею у сільській 

місцевості. 

Відпочинок і відновлення сил городян задовольняється у 

парках, садах, лісопарках, спортивних комплексах, туризмі. 

Відпочинок як проведення часу «без мети» є ознакою міського 

укладу, у той самий час як для селянина – це зміна виду 

активності. Політичне життя людини практично цілком 

зосереджене у містах. Американський географ Т. Хартсхорн, 

характеризуючи міський спосіб життя, відмічає більш високі 

темпи і ступінь організованості міського життя, більш жорстке 

планування діяльності, вимоги більшої визначеності і 

пунктуальності у порівнянні з більш розміреним, 

«невизначеним» і менш «жорстким» сільським укладом. Згідно 
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зауваження німецького соціолога минулого століття Тьоніса 

(1887), сільське життя проходить у рамках общини (community), 

у той час як міський уклад характеризується життям у суспільстві 

(society). 

Урбанізація має як соціально-економічні, так і біологічні 

корені. Серед причин, що викликали зростання міст і їх роль у 

світовому і національних господарствах, називають: 

– накопичення і розподілення природних і людських 

ресурсів, концентрації виробництва, обміну, управління на 

невеликій площі з метою їх більш ефективного використання; 

– найбільше задоволення різноманітних громадських та 

індивідуальних потреб людини – біологічних, психологічних, 

етнічних, трудових, економічних, соціальних. 

У процесі урбанізації відбуваються суттєві зміни 

біологічних і соціальних характеристик людини, а також 

середовища його мешкання. 

Навколишнє середовище міста – специфічне середовище 

проживання людини. Термін навколишнє середовище – прийнято 

застосовувати лише у відношенні до людини або людського 

суспільства. Стосовно інших організмів використовується 

поняття «зовнішнє середовище» або «середовище існування». 

Навколишнє середовище міста (синоніми – міське 

середовище, урбанізоване середовище) – це частина географічної 

оболонки, обмежена територією, зайнятою містом, його 

передмістями і пов'язаними з ним інженерними та 

транспортними спорудами. Воно включає також природні та 

штучні компоненти, а також людей. 

Природні компоненти – це фізичне середовище 

проживання (повітря, вода, літосфера) відмінних від людини 

живих організмів (біо-, фіто- та мікроорганізми). 

Штучні компоненти – це фізичні або духовні об'єкти, 

тобто предмети, засоби і результати діяльності людини. 

Соціально-психологічне середовище проживання – це 

люди, об'єднані у статевовікові, психологічні, професійні та 

етнокультурні групи. Це також компонент міського середовища. 
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Таким чином, міське середовище підрозділяється на 

абіотичне (фізичне), біотичне, штучно-технічне, духовно-

культурне, соціально-психологічне. 

Місто – це унікальне поєднання місця і людей, що 

населяють його. Таким чином, урбосистема це: висока густота 

популяції; виробничий комплекс; інфраструктура і специфічне 

природне середовище; штучне і соціально-культурне середовище 

проживання. 

Зв'язком урбосистеми з біосферою є урбоекосистема. Все 

це наглядно продемонстроване на рис. 4.1. 

Стан і стійкість урбоекосистем, включаючи її здатність до 

самоочищення, залежить від розмірів міської території та її 

особливостей: характеру ландшафту та міської забудови, 

наявності відкритих просторів, водоймищ, зелених насаджень, 

кліматичних умов, кількості забруднень. 

Місто формується, функціонує та змінюється під впливом 

техногенних і соціальних факторів. До техногенних факторів 

належать: архітектурно- планувальні рішення, промислове 

виробництво, транспортні потоки і інші види господарської 

діяльності. До соціальних чинників – управління міським 

комплексом через органи влади та засоби масової інформації та 

ін. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Місто як урбогео-соціо-екосистема 

 

  МІСТО 

Природна підсистема 

(урбоекосистема) 

Технічна 

підсистема 

Соціально-демографічна і соціально-економічна 
(керувальна підсистема) 
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Вивчення масштабу та інтенсивності антропогенного 

впливу, визначення допустимого рівня такого впливу, 

розроблення заходів щодо підтримання стабільного допустимого 

рівня впливу, прогнозування віддалених наслідків такого впливу 

є завданням науки урбоекологія (рис. 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.2. Вхідні і вихідні потоки в межах міста 

У цьому завданні закладені певні можливості управління 

станом урбоекосистеми шляхом зменшення надходження 

забруднюючих домішок і відповідної організації міського 

простору, наприклад, покращення умов провітрювання міської 

території за рахунок раціональних архітектурно-планувальних 

рішень, перенесенням транспортних потоків в об'їзд міста, 

збільшенням площі зелених насаджень і водної поверхні та ін. 

 

6. Управління екологічними проблемами 

урбанізованих територій 

. Наслідки впливу міського середовища, маючи різні 

причини, позначаються на стані усіх ресурсів, а отже, потребують 

усунення через відповідне прийняття управлінських рішень 

(табл. 4.2). 

 

М
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Вхід Вихід 

                Паливо 

                      Іжа 

                    Вода 

         Інформація 

   Люди та інші    

         організми      

         (іміграція) 

Вплив на клімат 

Забруднювачі повітря 

Тверді відходи 

Стічні води 

Шум 

Нова інформація 

Люди та інші 

організми (еміграція) 



66 

 

 

Таблиця 4.2 

Причини, ефекти та управління екологічними проблемами міста 
Проблемна 

сфера 
Ефекти Причини Варіанти управління 

1 2 3 4 

Повітряне середовище 

Забруднення 

атмосферного 

повітря 

‣ проблеми зі здоров'ям 

‣ економічні витрати через 

витрати на охорону здоров'я 

і втрати продуктивності 

‣ втрати благоустрою 

(естетичні, культурні та 

рекреаційні) 

‣ індустріалізація 

‣ збільшення моторизації і 

завантаженість доріг 

‣ використання сильно забруднюючих 

видів палива (етилований газ і вугілля 

з високим вмістом сірки) 

‣ політика ціноутворення на енергію 

‣ топографія і клімат 

‣ ціни на паливо 

‣ правила, стандарти, 

збори за викиди 

‣ управління попитом 

‣ транспортне 

планування 

‣ відповідна технологія 

(чисте паливо і т. д.) 
Забруднення 

повітря в 

приміщенні 

‣ проблеми зі здоров'ям 

(хронічна обструктивна 

хвороба легень, гострі 

респіраторні інфекції, 

низька вага при народженні, 

онкологічні захворювання) 

‣ економічні витрати від 

втрати здоров'я і 

продуктивності 

‣ використання низькоякісного палива 

для приготування їжі та опалення 

(біомаса і вугілля з високим вмістом 

сірки) 

‣ погано вентильовані житло і робочі 

місця 

‣ пасивне куріння 

‣ кустарна промисловість 

‣ ціни на заміну палива 

і устаткування 

‣ заміна пального 

‣ будівельні норми 

‣ державна освіта 

‣ оподаткування 

небезпечних продуктів 

і процесів 
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продовження табл. 4.2 

1 2 3 4 

Водне середовище 

Забруднення 

поверхневих 

вод 

‣ проблеми зі здоров'ям 

‣ економічні витрати 

(додаткове лікування, 

нові джерела постачання, 

витрати на здоров'я) 

‣ втрати благоустрою 

‣ цінова політика 

‣ незрозумілі права власності 

‣ погані правила і / або 

правозастосування 

‣ методи утилізації побутових і 

промислових відходів 

‣ міський стік 

‣ іригаційні методи 

‣ ціноутворення по граничним 

затратам 

‣ правила, стандарти, 

ліцензування, збори 

‣ поліпшити моніторинг та 

правозастосування 

‣ управління попитом і повторне 

використання стічних вод 

‣ підходяща технологія 

‣ контроль землекористування 

‣ управління відходами 

Забруднення 

підземних 

вод 

‣ зниження якості води 

через проникнення солей, 

біохімічного 

просочування 

‣ вплив на здоров'я 

‣ економічні витрати 

‣ цінова політика 

‣ неясні права власності 

‣ погані правила і / або 

правозастосування 

‣ нестійкий видобуток 

‣ санітарія, утилізація побутових і 

промислових відходів 

‣ погане управління попитом 

‣ граничні витрати  

‣ регулювання, стандарти, 

ліцензування, збори 

‣ управління відходами 

‣ підходяща технологія 

‣ управління попитом 

‣ контроль землекористування і 

джерела інформації 



68 

 

 

продовження табл.4. 2 

1 2 3 4 

Забруднення 

узбережь 

водних 

об’єктів 

‣ наслідки для здоров'я 

через забруднення 

морепродуктів і прямого 

контакту з ними 

‣ втрата рекреаційних 

ресурсів і доходів від 

туризму 

‣ збиток рибальству 

‣ втрати благоустрою 

‣ евтрофікація 

‣ незрозумілі права власності 

‣ погані правила і / або 

правозастосування 

‣ методи утилізації побутових і 

промислових відходів 

‣ утилізація суднових відходів 

‣ правила, стандарти, 

ліцензійні збори 

‣ відповідні технології 

‣ управління та охорона 

прибережної зони 

‣ судноплавні споруди 

‣ управління відходами 

‣ контроль 

землекористування 

Земельні ресурси 

Деградація 

ґрунту 

‣ зниження продуктивності 

с/г 

‣ скорочення бази 

відновлюваних ресурсів 

‣ ерозія і замулення 

‣ втрати благоустрою 

‣ втрата природного місця 

існування і видів 

‣ зміни у відносній вартості 

землекористування 

‣ неконтрольоване зростання міст 

‣ незрозумілі права власності 

‣ ціноутворення на землю 

‣ гірничодобувна і кар'єрна діяльність 

‣ поховання побутових і промислових 

відходів 

‣ включити екологічну 

цінність в ціни на землю 

‣ позначити особливі області 

для управління 

‣ уточнити права власності 

‣ ціноутворення на 

економічні ресурси 

‣ контроль 

землекористування 
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продовження табл. 4.2 

1 2 3 4 

Втрата 

культурно-

історичної 

власності 

‣ втрата спадщини 

‣ втрата доходів від туризму 

‣ нанесення шкоди 

культурно-цінних будівель, 

пам'ятників, природних 

об'єктів 

‣ ціни на землю не відображають 

соціальну оцінку 

‣ відсутність регулювання і / або 

правозастосування 

‣ забруднення повітря 

‣ просадка землі і поганий дренаж 

‣ врахувати збитки при 

плануванні реконструкції 

‣ податкові пільги для 

збереження 

‣ зональні та будівельні норми 

‣ контроль забруднення 

‣ державна освіта 

Деградація 

екосистем 

‣ небезпеки для здоров'я 

‣ витрати на переселення 

‣ втрата середовища 

проживання і видів 

‣ забруднення повітря, води, 

землі 

‣ нездатність передбачити ефекти 

при плануванні і розробці 

‣ цінова політика 

‣ відсутність політичної влади в 

сільській місцевості 

‣ передбачати витрати 

деградації сільських районів 

‣ ціноутворення на ресурси 

‣ вдосконалити права 

власності 

Відходи 

Тверді 

побутові 

відходи 

‣ витрати, пов'язані із 

засміченням дренажу і 

затопленням 

‣ забруднення води, повітря 

‣ втрати благоустрою 

‣ погане управління  

‣ ціноутворення (без 

відшкодування витрат) 

‣ впливу утилізації за межами 

спільноти 

‣ вхідна ціна 

‣ мінімізація відходів 

(переробка, відновлення тощо) 

‣ правила, стандарти, 

ліцензування, збори 

‣ розширене покриття 

‣ інституційне зміцнення 
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Тема 5 

МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

1. Мінерально-сировинне природокористування та його 

особливості.  

2. Стадії функціонування мінерально-сировинного 

природокористування.  

3. Ліквідація наслідків техногенезу.  

4. Геотехнічні системи, що функціонують при видобутку 

мінеральних ресурсів 

5. Особливості мінерально-сировинного природокористування в 

Україні. 

 

1. Мінерально-сировинне природокористування та 

його особливості 

Мінерально-сировинні ресурси Землі складають основу 

існування розвитку людства, визначають майбутнє цивілізації. 

Забезпечення потреби в мінеральній сировині є найважливішою 

умовою збереження національної безпеки, рівня промислового 

виробництва і добробуту населення. 

Сучасне господарство використовує більше 120 видів 

корисних копалин. Масштаби видобутку мінеральних ресурсів у 

світі швидко ростуть. Якщо в 70-і рр. XX ст. з надр Землі 

витягувалися близько 100 млрд т, то до 2000 р. видобуток зріс до 

600 млрд т. Будуються нові шахти, кар'єри, рудники, вугільні 

розрізи, збагачувальні фабрики, буряться нафтові і газові 

свердловини і ін. Масштаби впливу гірничодобувних виробництв 

особливо відчутні в зв'язку з тим, що з усього обсягу видобутого 

мінеральні-ного сировини використовується лише 5-10%, решта 

йде у відходи. 

Мінерально-сировинне ПК є традиційним для країн, що 

володіють значним мінерально-сировинний потенціал. 

Так, Україна належить до регіонів світу, найбільш 

насичених мінеральними ресурсами. З 120 видів корисних 

копалин, які сьогодні споживає людство, в  надрах нашої країни 
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виявлено майже 20 тисяч родовищ і проявів 117 видів корисних 

копалин, 8761 родовища і 1288 об’єкти обліку супутніх корисних 

копалин (компонентів) в них за 95 видами мінеральної сировини 

мають промислове значення і обліковуються в державному 

балансі запасів корисних копалин, 3055 родовищ розробляються. 

В останні роки в Україні в значних обсягах здійснюється 

видобуток   вугілля, залізних, марганцевих, ільменіт-

цирконієвих, уранових руд, графіту, каоліну, тугоплавких і 

вогнетривких глин, флюсової, цементної сировини, 

облицювального та будівельного каменю. Застосування новітніх 

технологій сприяє збільшенню видобутку енергетичної сировини 

– нафти та природного газу. В якості альтернативної 

енергетичної сировини на місцевому рівні  активізувалося 

використання торфу. Мінерально-сировинний комплекс 

забезпечує вагому частку валового національного продукту. З 

видобутком і використанням корисних копалин пов’язано 48 

відсотків промислового потенціалу країни і до 20 відсотків її 

трудових ресурсів. Ці показники наближаються до показників 

розвинутих країн з потужною гірничодобувною промисловістю, 

де зосереджено від 20 до 40 відсотків загальних інвестицій та до 

20 відсотків трудових ресурсів. 

Мінерально-сировинне природокористування - юридично 

і економічно регламентована сукупність форм і методів 

використання мінеральних ресурсів. 

Розвиток мінерально-сировинного ПК повинен 

враховувати запобігання можливих загроз (або зниження їх 

впливу) майбутнього забезпечення людства. В якості таких 

загроз позначені: скорочення і виснаження запасів корисних 

копалин на континентах і необхідність освоєння мінеральних 

ресурсів шельфу і дна Світового океану; зростання глибини 

геологорозвідувальних і видобувних робіт, що тягнуть за собою 

збільшення екстрагуються гірських мас, включаючи і безрудні, 

відходи збагачення, розміщення яких вимагає значних площ на 

земній поверхні; наближення якості руд до так званого 

мінералогічному бар'єра, під яким розуміється знаходження 
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корисних компонентів в природних з'єднаннях, недоступних для 

вилучення відповідних елементів традиційними методами. 

Особливості розвитку мінерально-сировинного 

природокористування. На відміну від інших типів 

природокористування, розвиток мінерально-сировинного 

природокористування має свої особливості: 

‣ Тісна кореляція видобувної промисловості з геолого-

металургійними особливостями регіону обумовлює 

безальтернативність його територіального розміщення.  

‣ Будь-яке родовище корисних копалин - частина 

літосфери, виокремлена з неї на підставі певного вмісту корисних 

компонентів, властивостей і морфологічних рис, особливості 

яких, з позиції економічної доцільності господарського 

використання, визначаються промисловими кондиціями, які 

встановлюються залежно від розвитку НТП на конкретний період 

часу.  

‣ Постійне зростання споживання мінеральних ресурсів 

супроводжується збільшенням обсягів витягується гірської маси 

і зниженням якісних характеристик мінеральної сировини.  

‣ Необхідна умова розвитку мінерально-сировинного 

ПК - постійне відтворення мінерально-сировинної бази. 

Розтягнутість цього процесу в часі, його високо-ризиковий і 

імовірнісний характер, необхідність великих інвестицій, участь 

суб'єктів різних форм власності робить необхідним активне 

державне участь, у тому числі і з використанням одного з 

ефективних інструментів регулювання - цільових федеральних і 

регіональних державних програм. 

‣ При видобутку мінеральних ресурсів споживається 

велика кількість ресурсів, перш за все, природних. При цьому в 

процесі експлуатації родовищ земельні ресурси, в більшості 

випадків, вилучаються безповоротно. 

‣ Використовуються ресурсні цикли - енергоресурсів і 

енергії, метало-ресурсів і металів, неметалевих викопного 

сировини. Як правило, ресурсні цикли незавершені і незамкнуті.  
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‣ Низький рівень комплексного використання 

мінеральної сировини, обумовлений галузевим підходом до 

освоєння родовищ, відсутністю технологічних схем і 

економічних стимулів для формування розгалужених 

багатогалузевих систем виробництва.  

‣ Найбільш масштабний, складний і тривалий за 

впливом на природні компоненти і ландшафт в цілому тип ПК. 

При видобутку він охоплює невеликі площі, проте має 

інтенсивний і багатосторонній характер впливу на природні 

системи.  

‣ Види впливу на навколишнє середовище 

визначаються: видом корисної копалини; способами 

відпрацювання та збагачення корисних копалин; особливостями 

транспортування корисної копалини і розкривних порід; 

гірськими і геотехнічними характеристиками порід, що 

вміщають родовища. 

Техногенний вплив виявляється:  

1) знищенням первинних природних ландшафтів або їх 

глибокої трансформацією;  

2) вилученням з природного середовища корисних 

копалин; земельних ресурсів; рослинності; поверхневих і 

підземних вод;  

3) внесенням в навколишнє середовище забруднюючих 

речовин в твердій фазі (розкривні породи, порожня порода, 

хвости збагачення, запилювання відвалів і териконів, пил від 

вибухів у кар'єрах); в рідкій фазі (рудничні і шахтні води, стічні 

води, пульпа, шлами); в газоподібному вигляді (вентиляційні 

викиди шахтних і рудничних газів, газоподібні речовини від 

вибухів у кар'єрах);  

4) зміною геофізичних і фізичних полів - гравітаційного, 

електричного, магнітного, температурного; електромагнітного 

випромінювання; радіаційного та сейсмічного фону; шумом; 

ударною хвилею.  

Екологічні наслідки традиційних способів видобутку 

корисних копалин - підземного (шахтного) і відкритого 
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(кар'єрного) - значне. Сумарний екологічний збиток від 

відкритого способу видобутку в десятки разів перевищує шкоду 

від підземного видобутку. Майбутнє за геотехнологіческой 

свердловинними методами вилучення корисних компонентів 

мінеральної сировини.  

Оскільки це азональний тип ПК, екологічні проблеми, що 

виникають при експлуатації родовищ, належать до числа 

багатоваріантних, гострих і важко вирішуваних. Прояв 

локального техногенного впливу виходить далеко за межі самого 

вогнища, а мобільні компоненти (вода, повітря) поширюють його 

на далекі відстані. За сучасними експертними оцінками, зона 

негативного впливу експлуатованих родовищ з урахуванням 

забруднення атмосфери, природних вод, ґрунтового покриву і 

рослинності приблизно на порядок більше території гірничого 

відводу. Існує значний розрив між щорічно порушується і 

рекультивувати площами, що призводить до зростання загальної 

площі порушених ландшафтів і, отже, до погіршення екологічної 

ситуації. Вплив мінерально-сировинного ПК на територію має 

відносно тимчасовий характер, так як мінеральна сировина 

відноситься до категорії вичерпних і невідновлюваних 

природних ресурсів. Виробнича потужність і термін роботи 

видобувних підприємств залежать від обсягу запасів корисних 

копалин. Розробка родовищ корисних копалин дає імпульс 

соціально-економічному розвитку території; має велике місто 

утворююче значення; забезпечує зайнятість населення; дозволяє 

проводити відрахування до бюджету різних рівнів. 

 

2. Стадії функціонування мінерально-сировинного 

ПК 

Виділяються 4 стадії функціонування мінерально-

сировинного ПК: 

1) Вивчення надр регіону (геологічна зйомка, розвідка і 

відкриття нових родовищ, дорозвідка старих родовищ і ін.). На 

цій стадії відзначається незначне антропогенне навантаження на 
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природне середовище. При дотриманні екологічних вимог 

техногенний ландшафт відновлюється. 

2) Освоєння родовищ (відкритий і підземний видобуток 

корисних копалин). 

За масштабами, складністю і тривалістю впливу гірського 

виробництва на природне середовище це основна стадія 

функціонування мінерально-сировинного ПК. У процесі 

експлуатації родовищ відбувається виїмка і перевідкладання 

гірських порід, і, як наслідок, формуються гірничопромислові 

ландшафти, які характеризуються нестабільною і складної 

морфоструктурою. При експлуатації родовищ з господарського 

обігу вилучаються продуктивні землі (лісові, 

сільськогосподарські), відбувається знищення первинних 

природних ландшафтів. Видобуток мінеральної сировини робить 

негативний вплив на всі природні компоненти: активізуються 

геолого-геоморфологічні процеси; змінюються 

мікрокліматичний і гідрологічний режими території; руйнується 

ґрунтовий і рослинний покрив і ін.  

3) Введення до навколишнього середовища та 

захоронення невикористаних відходів. 

На цій стадії формуються нові джерела забруднення 

природного середовища - відвали розкривних порід, терикони, 

хвостосховища; виносяться на поверхню глибокозалягаючі 

гірські породи, що містять нерідко токсичні елементи; 

відзначається забруднення приземних шарів атмосфери, 

поверхневих і підземних вод, ґрунтів, рослинності. 

4) Заключна стадія - рекультивація ландшафтів, 

порушених техногенезом. 

Рекультивація планується на стадії відведення добувним 

підприємствам і компаніям земель у тимчасове користування на 

період експлуатації родовища і здійснюється за їх рахунок. 

Проектування рекультивації порушених земель здійснюється 

відповідно до вимог інструктивно-методичних документів і 

науково обґрунтованими регіональними рекомендаціями. 
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3. Ліквідація наслідків техногенезу 

В середині XX ст. за кордоном почали проводити роботи 

по відновленню родючості земель, порушених гірничодобувною 

примушує-лінощів. З'явився термін "рекультивація земель" як 

"повторне культивування, обробіток, обробка земель". 

Вперше в СРСР рекультивація була проведена в районах 

з високою концентрацією промислового виробництва і гострим 

дефіцитом земель (Донбас, Підмосковний вугільний басейн). 

З ростом темпів розвитку відкритого і підземного 

способів видобутку мінеральної сировини, з впровадженням 

потужної техніки змінилися і масштаби наноситься екологічного 

збитку. В кінці XX в. термін "рекультивація земель" замінюється 

терміном "рекультивація ландшафту". 

Рекультивація ландшафту - комплекс робіт, спрямованих 

на відновлення господарської, медико-біологічної та естетичної 

цінності порушених ландшафтів. 

Об'єктом рекультивації є перш за все гірничопромислові 

ландшафти, а також техногенні ландшафти порушені 

меліоративних будівництвом, утворені на місці концентрації 

твердих відходів підприємств переробної промисловості 

(золовідвали, шламо-, шлакоприймачі, хвостосховища і т. п.). 

Рекультивація ландшафту - комплексне 

міждисциплінарне завдання оптимізації природокористування. 

Вибір напрямку рекультивації залежить від природно-технічних 

характеристик порушених земель і матеріально-технічних умов, 

а також від потреби кожного регіону в площах різного виду 

використання земель, що випливають з екологічних, соціальних і 

господарських вимог.  

Досвід проведення відновлювальних робіт свідчить, що 

економічно ефективні напрямки рекультивації, найбільш 

збігаються з умовами природної зони рекультивованих земель. 

Відповідно до Держстандарту виділяється 7 напрямків 

рекультивації: сільсько-господарська, лісогосподарська, 

рибогосподарська, водогосподарська, рекреаційна, будівельна, 

санітарно-гігієнічна. 
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Наприклад, сільськогосподарський напрям рекультивації 

переважає в землеробських густонаселених районах з родючими 

ґрунтами.  

У лісовій зоні найчастіше рекомендується 

лісогосподарське напрямок рекультивації. Рекреаційний напрям 

популярно поблизу великих населених пунктів з розвиненою 

транспортною інфраструктурою. Санітарно-гігієнічний 

напрямок обґрунтовується для районів, забруднених токсичними 

компонентами. 

Рекультивація ландшафтів проводиться в кілька етапів: 

1. Підготовчий етап включає обстеження і типізацію 

порушених земель, вивчення особливостей їх природних умов 

(геологічна будова, склад порід, придатність їх до біологічної 

рекультивації та інших видів використання, прогноз динаміки 

гідрогеологічних умов), визначення напрямку подальшого 

використання земель, складання техніко-економічного 

обґрунтування (ТЕО), робочих проектів і планів. 

2. Гірничотехнічний етап включає комплекс заходів, 

спрямованих на підготовку території до подальшого 

використання: планування поверхні з формуванням більш 

придатних для господарського освоєння форм рельєфу, 

будівництво під'їзних шляхів, меліоративних споруд, укладання 

на вирівняну поверхню родючого шару ґрунту потужністю 0,3-

0,5 м для сільськогосподарського використання та ін. 

3. Біологічний етап включає комплекс заходів, 

спрямованих на відновлення родючості ґрунтів і продуктивності 

ландшафту (обробка нанесеного шару ґрунту, внесення добрив, 

посів трав, створення лісонасаджень та ін.). 

Цей етап не завжди є обов'язковим для проведення. 

Наприклад, в окремих випадках територія, порушена в результаті 

видобутку мінеральної сировини і розташована в лісовій зоні, 

після виконання гірничотехнічного етапу рекультивації 

залишається під самозаростання.  
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4. Критерії раціональності розвитку мінерально-

сировинного ПК 

До основних критеріїв, що дозволяє оцінити 

раціональність розвитку мінерально-сировинного 

природокористування, відносяться наступні: 

‒ виснаження мінеральних ресурсів, яку видобувають цінність 

розвіданих запасів (за категоріями А + В + С1 + С2) в середніх 

цінах світового ринку;  

‒ питомі витрати мінеральних ресурсів в розрахунку на 

одиницю кінцевої продукції;  

‒ обсяги викидів / скидів забруднюючих речовин і відходів на 

одиницю кінцевої продукції;  

‒ динаміка вилучення основних видів корисних копалин при 

видобутку (вугілля, залізні руди, мідні руди і ін.);  

‒ динаміка вилучення основних корисних компонентів з 

мінеральної сировини при його збагаченні (в% до вихідного 

кількості корисних компонентів в переробляється сировина);  

‒ сумарна кількість ліцензій на право користування надрами;  

‒ площа порушених гірничодобувними підприємствами земель;  

‒ площа рекультивованих земель;  

‒ надходження коштів до державного і місцевих бюджетів за 

рахунок відрахувань на відтворення мінерально-сировинної 

бази. 

 

5. Геотехнічні системи, що функціонують при 

видобутку мінеральних ресурсів 

Межі ГТС, що функціонують при видобутку мінеральної 

сировини, визначаються межами природних комплексів, які 

відчувають вплив безпосередньо гірничодобувного та інших 

підприємств, що входять до складу ГТС. Всебічне врахування 

природних особливостей території зумовлює підбір техніки і 

технології експлуатації родовищ, розробку оптимізаційних 

заходів. 

Найбільш економічно привабливим є відкритий спосіб 

видобутку корисних копалин (кар'єр), при якому продуктивність 
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праці в 5-6 разів вище, а собівартість продукції в 2-3 рази нижче, 

ніж при підземних розробках (шахта). Але саме відкриті гірничі 

роботи супроводжуються знищенням первинного ландшафту, 

зміною гідрологічних умов району розробок, повною втратою 

грунтового і рослинного покриву в межах гірничого відводу. 

Кар’єр - сукупність гірських виробок, освічених при 

видобутку корисних копалин відкритим способом. 

Шахта - вертикальна гірнича виробка. 

При цілеспрямованому формуванні ГТС при експлуатації 

родовищ корисних копалин (кар'єри, шахти, штольні, 

свердловини та ін.) Проектувальники виходять з інтересів тріади: 

гірниче виробництво (господарство) - природа - населення. 

Час функціонування ГТС - період відпрацювання 

родовища, ліквідації гірничодобувного підприємства і 

консервації виробок, виконання рекультиваційних заходів. 

Промислове ланка ГТС складається з основного 

виробництва (видобуток і переробка мінеральної сировини) і 

допоміжних підрозділів. Внаслідок територіальної роз'єднаності 

підприємств гірничодобувної промисловості, їх віддаленості від 

економічно розвинених центрів регіону гірничорудну 

виробництво "перевантажено" допоміжними підрозділами 

(будівельні, транспортні, ремонтні цехи та ін.). 

Екологічна інфраструктура. Для вирішення екологічних 

проблем, що виникають при експлуатації родовищ, необхідно 

розвиток відповідної інфраструктури: будівництво гребель, дамб, 

локальних очисних споруд, відстійників, хвостосховищ; 

установка пилогазоочисних установок і т. д. Ці об'єкти - 

невід'ємна частина виробничої інфраструктури гірничодобувних 

підприємств. 

Соціальна інфраструктура. Населення гірничодобувних 

районів зацікавлене не тільки в тому, щоб мати здорове 

середовище проживання, а й мати високий рівень життя, що 

вимагає розвитку соціальної інфраструктури. 
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6. Особливості мінерально-сировинного 

природокористування в Україні 

6.1. Горючі корисні копалини 

Україна належить до країн, які мають запаси всіх видів 

горючих корисних копалин: нафта, природний газ, конденсат, 

вугілля, торф, горючі сланці, але ступінь забезпеченості 

запасами, їх видобуток та використання неоднаковий  і в сумі 

вони не створюють необхідний рівень енергетичної безпеки 

держави. 

Відповідно до нафтогазогеологічного районування в 

межах України виділяють 4 нафтогазоносні провінції: 

Дніпровсько-Прип’ятську, Балтійсько-Переддобруджинську, 

Карпатську, Причорноморсько-Північно-Кавказько-

Мангишлацьку. 

У межах Дніпровсько-Прип’ятської газонафтової 

провінції знаходиться Дніпровсько-Донецька газонафтоносна 

область, яка є основною за величиною початкових потенційних 

ресурсів вуглеводнів. Для Дніпровсько-Донецької западини 

характерна площинна диференційність  в розміщенні різних 

видів скупчень вуглеводнів: у південно-західній частині 

знаходяться як нафтові, так і газові поклади, в південно-східній – 

газові. Переважна більшість виявлених запасів нафти і газу 

зосереджена у відкладах нижньої пермі та верхнього карбону, 

значна кількість ресурсів – у відкладах нижнього карбону. 

Перспективи збільшення ресурсної бази пов’язані з відкладами 

девону.  

Балтійсько-Переддобруджинська нафтогазоносна 

провінція включає Волино-Подільську газоносну область та 

Переддобруджинську нафтогазоносну область України. 

Карпатська нафтогазоносна провінція представлена на 

території України Передкарпатською нафтогазоносною областю, 

газонафтоносною областю Складчастих Карпат і Закарпатською 

газовою областю. В тектонічному плані поклади вуглеводнів 

приурочені до Передкарпатського і Закарпатського прогинів та 

складчастої області Карпат. Область Передкарпатського  прогину  



81 

 

 

є основним  нафтогазовидобувним районом  в західних областях 

України. За характером тектоніки  та геологічного розвитку  в 

його межах чітко виділяються дві зони: Внутрішня і Зовнішня. 

До Внутрішньої зони приурочені нафтові і газоконденсатні 

поклади, до Зовнішньої – газові. Продуктивною товщею  для 

Внутрішньої зони є флішеві крейдово-палеогенові відклади, для 

Зовнішньої –  платформенні юрсько-крейдяні і моласові  тортон-

сарматські відклади. 

Причорноморсько-Північно-Кавказько-

Мангишлацька провінція в межах України включає 

Причорноморсько-Кримську, Індоло-Кубанську нафтогазоносні 

області та Азовсько-Березанську газоносну область. Діапазон 

нафтогазоносності охоплює весь комплекс утворень від 

палеозойських до четвертинних. Основні концентрації 

вуглеводнів виявлені  в нижньокрейдяних, палеогенових, 

неогенових і  частково у верхньокрейдяних відкладах. Виявлені 

родовища вуглеводнів пов’язані із Каркінітсько-Північно-

Кримським,  Індоло-Кубанським,  Переддобруджинським 

прогинами та зоною північного схилу Центрально-Азовського 

підняття (Азовський вал). Газові і газоконденсатні родовища 

концентруються, головним чином, в межах Каркінітсько-

Північно-Кримського прогину та північного схилу Азовського 

валу, а нафтові – в Індоло-Кубанському прогині. Територія 

Переддобруджинського  прогину є нафтоперспективною. 

Основні нафтогазоносні товщі на суходолі Причорноморсько-

Кримської області  вважаються нижньокрейдова, майкопська, 

силурійсько-кам’яновугільна; на акваторії – середньоміоценово-

палеоценова, нижньокрейдова, палеоцен-еоцен-майкопська. 

Найбільш перспективними ділянками для відкриття 

нових покладів і родовищ вуглеводнів на півдні України 

залишаються акваторії Чорного і Азовського морів; на сході і 

заході  – нерозкриті бурінням поклади, що залягають на великих 

глибинах в Дніпровсько-Донецькій і  Передкарпатській 

нафтогазоносних областях. 
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Підвищення енергетичного потенціалу України 

пов’язується і з можливістю використання газу вугільних 

родовищ в якості паливної сировини. Основним компонентом 

газів кам’яновугільних родовищ є метан, вміст якого складає 80-

90% і більше. Метан, як супутня корисна копалина, вміщується у 

вугільних пластах карбонового віку в Донецькому та Львівсько-

Волинському басейнах. 

Група твердих горючих корисних копалин представлена 

в Україні кам’яним та бурим вугіллям, торфом, горючими та 

менілітовими сланцями. 

Україна володіє значними запасами вугілля всіх 

генетичних стадій вуглефікації – від бурого до антрациту. 

Кам’яне вугілля зосереджене у двох басейнах: Донецькому і 

Львівсько-Волинському. Буре вугілля поширене, головним 

чином, у Дніпровському басейні, і значно менше, в Дніпровсько-

Донецькій западині, у Придністровській, Прикарпатській і 

Закарпатській вугленосних площах, що об’єднують групи 

родовищ чи вуглепроявів. 

Торф’яні поклади України представлені в основному 

низинним типом (96% всіх ресурсів). В незначній кількості 

присутні також верховий (1,8%), перехідний (1,6%) та змішаний 

(0,6%) типи торф’яних покладів. За характером 

торфонакопичення і особливостями торфових родовищ на 

території України виділені наступні торфові області: Поліська, 

Малополіська, Лісостепова, Степова, Карпатська. Найбільш 

сприятливі умови для торфонакопичення склалися в 

післяльодовиковий період в Поліссі, де утворилися чисельні і 

різноманітні торфяні болота. Запаси та ресурси торфу цього 

регіону (Волинська, Рівненська, Чернігівська адміністративні 

області) складають майже половину всього торфового фонду 

України. 

Відклади, що включають родовища та прояви горючих 

сланців, приурочені в Україні до різних тектонічних структур і 

спостерігаються у різних регіонах. В цілому, виділяються дві 

геотектонічні групи сланценосних формацій: древніх платформ і 



83 

 

 

геосинкліналей. В умовах древньої платформи утворилися 

горючі сланці Бовтишського родовища і Ротмистрівського 

прояву, півдня Поділля (Флоріанівське, Слобода-Савицьке і 

Новоселицьке сланцепрояви), прикордонної частини України з 

Молдовою (Наславченський прояв). У геосинклінальних умовах 

утворилися менілітові сланці Карпат і малопотужні прояви 

таврійських горючих сланців Гірського Криму. Поки що горючі 

та менілітові сланці України не використовуються в якості 

паливно-енергетичної сировини. 

 

6.2. Металічні корисні копалини 

Територія України за металогенічним районування 

поділена на наступні металогенічні провінції: Український щит, 

Дніпровсько-Донецька металогенічна провінція, Дністровсько-

Причорноморська металогенічна провінція, Карпатсько-

Кримська металогенічна провінція. 

Металогенічна провінція Українського щита включає 

Волинську, Подільську, Кіровоградську, Середньо-

Придніпровську та Приазовську субпровінції та 

характеризується найбагатшим різноманіттям  родовищ. Крім 

широко відомих видів мінеральної сировини, таких як залізо, 

титан, уран, виявлено нові для регіону корисні копалини. Так, 

граніт-зеленокам’яним поясам, розвинутим у Середньому 

Придніпров’ї  (Сурська, Верхівцівсько-Чортомлицька 

структурно-металогенічні зони), властива золоторудна 

спеціалізація. У синклінальних прогинах та епікратонних 

западинах, виповнених протерозойськими вулканогенно-

осадовими формаціями, виявлено поля літієвих пегматитів 

(Звенигородсько-Хмелівська, Федорівська металогенічні зони). 

Рідкіснометалічні руди, пов’язані з сублужними та 

лужними породами та приурочені до Сущано-Пержанської і 

Приазовськаї структурно-металогенічних зон, є 

багатокомпонентною сировиною (тантал, ніобій, берилій, 

цирконій, олово, молібден, літій), що потребує комплексного 

освоєння. Коростенська та Корсунь-Новомиргородська 
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структурно металогенічна зони, складені рапаківі-гранітною та 

габровою формаціями, спеціалізовані на титан, ванадій, скандій. 

Виявлено досить специфічні золоторудні родовища, 

пов’язані з гнейсово-ґранулітовими комплексами, вулкано-

плутонічними поясами та зонами активізації (Голованівська, 

Кіровоградська структурно-металогенічні зони). Вулкано-

плутонічні пояси Волинської субпровінції перспективні на 

сульфідно-мідно-нікелеве зруденіння, пов’язані з піроксеніт-

габро-норитовою та габро-долерит-троктолітовою формаціями. 

Дніпровсько-Донецька металогенічна провінція 

характеризується розвитком зруденіння ртуті, золота, 

поліметалів, міді, пов’язаних з карбонатно-теригенною, 

лагунною соленосною, евапоритовою та теригенною 

червоноколірною формаціями палеозою (Центральна, 

Бахмутсько-Нагольна структурно-металогенічні зони). 

Особливістю Дністровсько-Причорноморської 

металогенічної провінції є наявність зруденіння самородної 

міді в трапах венду (Луківсько-Ратнівська металогенічна зона) та 

плавикового шпату у теригенно-континентальній формації венду 

(Подільсько-Придністровська металогенічна зона). 

Для Карпатсько-Кримської металогенічної провінції 

характерне зруденіння золота, поліметалів, ртуті в андезит-

базальтовій, ліпарит-дацитовій та зеленосланцевій формаціях 

(Закарпатська, Мармароська структурно-металогенічні зони), 

заліза – у залізисто-піщано-глинистій формації (Керченський 

залізорудний район). 

Основу мінерально-сировинної бази України складають 

родовища металічних корисних копалин, які представлені 

рудами всіх груп металів: чорні, кольорові, благородні, 

радіоактивні, рідкісні та рідкоземельні метали, розсіяні елементи 

(метали).  Нині в Україні  інтенсивно розробляються родовища 

залізних, марганцевих, уранових, титанових руд; розвідані з  

оціненими промисловими запасами родовища міді, золота, 

хрому, нікелю, берилію, літію, ванадію, скандію, свинцю, цинку, 
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алюмінію, ніобію, танталу, стронцію, гафнію, кадмію, срібла, 

рідкісноземельних елементів. 

За результатом пошукових та геологорозвідувальних 

робіт встановлена висока імовірність виявлення родовищ  

вольфраму, олова, молібдену, платиноїдів, рідкісних металів. 

Високоперспективною на відкриття родовищ молібдену є 

північно-західна частина Українського щита, де в межах 

Пержанського рудного поля виділена Устинівська площа із 

рудними тілами штокверкового типу (рудопрояви Вербинський, 

Устинівський, Високий, Річиця). За результатам пошукових робіт 

попередньо оцінені запаси категорії С2 та перспективні ресурси 

Р1 рудопроявів при середньому вмісті молібдену 0,32%. В 

Середному Придніпров’ї в межах Сурської зеленокамяної 

структури виявлено Східно-Сергіївський рудопрояв у вигляді 

потужних зон прожилкові-вкраплених руд з вмістом молібдену 

0,03-2,65% та оцінені перспективні ресурси рудопрояву до 

глибини  300 м.  

Певна вірогідність виявлення молібден-вольфрамових 

руд пов’язана і з субвулканічними структурами Східного 

Приазов’я, де встановлено ряд рудопроявів: Вербове, 

Новоселівське, Капланівське, Кічікс, Барбарисівське та 

попередньо оцінені ресурси вольфраму (бортовий вміст WO3 до 

0,15%). 

Перспективи відкриття родовищ олова в Україні 

пов’язані з Північно-Західною частиною Українського щита. В 

межах Сущано-Пержанської зони з рідкіснометалічними 

гранітами та метасоматитами давно відомі оловоносні утворення  

двох генетичних типів: колумбіт-каситеритовий у розсипах і 

каситерит колумбітовий у корах вивітрювання.  

Пізніше було виявлено низку більш перспективних 

корінних рудопроявів, що належать до каситерит (вольфраміт)-

кварцового типу. Насамперед це рудопрояви Західний, 

Кар’єрний, Гірняцький, Західнояструбецький з середнім вмістом 

олова 0,14-0,16%. 
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6.3. Неметалеві корисні копалини 

Неметалеві корисні копалини мають важливе значення  

для забезпечення сталої роботи будівельного, гірничо-

технічного, металургійного, агропромислового комплексів, 

широко застосовуються в радіоелектроніці, авіаційній, паперовій 

промисловості, медицині тощо. Загальнопоширені неметалічні 

корисні копалини відіграють важливу роль при виготовленні 

різноманітних будівельних матеріалів, виробництво яких 

здійснюється на підприємствах що поєднують видобуток, 

переробку сировини та випуск готової продукції, і які розміщені 

біля сировинної бази. 

В Україні розвідано понад 4,5 тисячі родовищ 

неметалічних корисних копалин, ще на 360 рудних родовищах 

неметалічна сировина оцінена в якості супутньої корисної 

копалини. Більш ніж на 1300 родовищах здійснюється 

промислова розробка. 

В основу класифікації неметалічних корисних копалин, 

прийнятою Державною службою геології та надр України, 

покладений характер використання мінеральної сировини в 

різних галузях промисловості. Даний принцип формування груп   

неметалічної мінеральної сировини прийнято й національним 

класифікатором України «Класифікатор корисних копалин» ДК 

008:2007. Близьким по суті до даної групи корисних копали в 

англомовній геологічній літературі є поняття Industrial minerals 

and rocks (індустріальна сировина). 

 Неметалеві (неметаловмісні) корисні копалини 

поділяються на: 

‣ гірничохімічні корисні копалини (барит, бор, бром і 

йод, бішофіт, глауконіт, давсоніт, сапоніт, сапропель, карбонатна 

сировина, мінеральні пігменти, сольові ресурси, сірка, фосфатна 

сировина); 

‣ гірничотехнічні корисні копалин (сировина абразивна, 

сировина адсорбційна, сировина п’єзооптична, сировина 

петрургійна, сировина для готування бурових розчинів, сировина 
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скляна, каолін, графіт, сланці пірофілітові, сланці талькові, 

цеоліт); 

‣ неметалеві корисні копалини для металургії (сировина 

флюсова, глини для вогнетривів, доломіт, сировина формувальна 

та для обгрудкування залізорудних концентратів); 

‣ неметалеві корисні копалини для будівництва 

(сировина для легких заповнювачів бетону, сировина для 

облицювальних матеріалів, сировина для пиляних стінових 

матеріалів, сировина цементна, сировина для в’яжучих 

матеріалів, пісок будівельний, піщано-гравійна суміш); 

‣ каміння коштовне та колекційне (бурштин, онікс, 

родоніт). 

 

6.4. Води підземні 

Підземні води є одним з найважливіших об’єктів надр. 

Вони мають стратегічне значення як надійне та якісне джерело 

питного водопостачання населення. Крім того, підземні води є 

джерелом лікувальної, теплоенергетичної та гідромінеральної 

сировини. 

Підземні води належать до корисних копалин 

загальнодержавного значення. Вони мають подвійну природу: з 

одного боку, це рухома корисна копалина, яка циркулює в 

гірських породах і її використання потребує видобутку з надр, а 

з другого – це частина загальних водних ресурсів планети, яка 

активно взаємодіє з поверхневими водами, атмосферою та 

іншими компонентами природного середовища. У зв’язку з цим, 

ресурси підземних вод та їх експлуатаційні запаси залежать не 

тільки від геолого-гідрогеологічних, але й від фізико-

географічних факторів та антропогенних факторів, які змінюють 

умови живлення підземних вод, їх якість та можливості 

видобутку і використання. 

Розподіл підземних вод по території України 

обумовлений геологічною будовою та історією природного 

розвитку різних її частин. Це відокремлені та відмінні один від 

одного гідрогеологічні регіони, різні за віком, складом і умовами 
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залягання утворень, що їх складають. Вони відрізняються за 

сукупністю основних природних факторів, які визначають 

закономірності формування, розподілу, складу і умов 

експлуатації підземних вод. 

Гідрогеологічні райони першого порядку охоплюють 

найбільші геоструктури України та включають: 

Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн 

розташований у північно-східній частині України у межах 

Дніпровсько-Донецької западини і охоплює території 

Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської (без південно-

східної частини) і північні частини Київської, Черкаської і 

Луганської областей. Він є класичним типом артезіанського 

басейну, для якого притаманна витриманість поширення 

водоносних горизонтів і слабопроникних порід на значних 

площах, що визначає поверховий характер залягання водоносних 

горизонтів. Товща осадових порід насичена підземними водами і 

є єдиною водоносною системою горизонтів, у різній мірі 

взаємопов’язаних між собою і поверхневими водами через 

слабопроникні шари порід. На більшій частині території існують 

сприятливі умови формування прогнозних ресурсів і живлення 

підземних вод. Зона інтенсивного водообміну коливається від 

300 до 700 м. 

Волино-Подільський артезіанський басейн 
розташований на заході України в межах Волино-Подільської 

плити, і охоплює Волинську, Рівненську, Тернопільську, західну 

половину Хмельницької, північно-східні частини Львівської, 

Івано-Франківської і Чернівецької областей та незначну частину 

Вінницької області. 

У гідрогеологічному плані басейн характеризується 

сприятливими умовами формування прогнозних ресурсів 

підземних вод і наявністю в ньому водозбагачених прісних 

водоносних горизонтів, які складають потужну зону (на півночі і 

сході до 1 км і більше. Особливою відзнакою басейну є наявність 

широко розвинутої системи водоносних горизонтів, які 

практично не відокремлені один від одного потужними 
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водотривами і утворюють єдиний водоносний комплекс. Зона 

інтенсивного водообміну в регіоні обмежується глибиною 

розвитку тріщинуватості порід, яка складає 100-110 м у західній 

та центральній частинах басейну і 300-350 м — у північно-східній 

частині. 

Причорноморський артезіанський басейн 

розташований в південній частині України і охоплює території 

Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, західної 

половини Запорізької області та частину Рівнинного Криму. 

Більша частина басейну приурочена до Причорноморської 

западини, степової частини Кримського півострова, яка 

розташована на північ від Гірського Криму — до Скіфської 

платформи. 

Гідрогеологічні умови в регіоні складні, внаслідок 

різноманітності та невитриманості поширення водоносних 

горизонтів і слабопроникних порід, фаціальної мінливості 

літологічного складу водовміщуючих відкладів, строкатості 

якісного складу підземних вод. Регіон належить до зони 

недостатньої зволоженості і живлення підземних вод. Зона 

активного водообміну збільшується з півночі на південь від 50 до 

300 м. 

Гідрогеологічна провінція Донецької складчастої 

області розташована у південно-східній частині України і 

приурочена до центральної зони Донецької складчастої споруди 

(Донбасу). Вона охоплює більшу частину Донецької, південну 

частину Луганської та південно-східну частину Харківської 

областей. Зона зчленування Донбасу і Дніпровсько-Донецької 

западини відзначається складними гідрогеологічними умовами 

формування підземних вод (невитриманість по площі і в розрізі 

водоносних пластів). Регіон характеризується посушливим 

кліматом та інтенсивним освоєнням підземних вод, а також 

суттєвим впливом шахтного водовідливу, який посилює 

перетоки між різними водоносними горизонтами, активізує 

дренаж підземних вод. Зона активного водообміну у різних 

частинах регіону змінюється від 100 м до 300 м і більше. 
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Область тріщинних вод Українського щита 
розташована в центральній частині України у межах великого 

підняття стародавнього кристалічного фундаменту і охоплює 

територію Житомирської, Вінницької, Кіровоградської, східну 

частину Хмельницької, південні частини Київської і 

Дніпропетровської, південно-західну частину Черкаської, 

північні окраїни Одеської і Миколаївської, а також північно-

східну частину Запорізької областей. 

Гідрогеологічні умови накопичення і циркуляції підземних вод у 

басейні несприятливі для формування значних об’ємів водних 

ресурсів, обводнення водоносних порід по площі і на глибину 

вкрай нерівномірне. Підземні води містяться, як у тріщинуватій 

зоні кристалічних порід докембрію, так і у осадових відкладах, 

що виповнюють заглиблення у кристалічному фундаменті. Зона 

активного водообміну підземних вод складає 100-150 м. 

Тріщинуваті породи розвинуті повсюдно, але вони відзначаються 

різним ступенем тріщинуватості, що обумовлює нерівномірне 

обводнення. Водоносність осадових відкладів, які розвинуті 

переважно на вододільних територіях, має локальний характер. 

Ці породи характеризуються неглибоким заляганням, що нерідко 

призводить до погіршення якості підземних вод. 

 Гідрогеологічна провінція складчастої області 

Гірського Криму розташована в південній частині Кримського 

півострова і приурочена до мегантиклінорію Гірського Криму, 

охоплюючи гірську частину Автономної Республіки Крим. 

Гідрогеологічні умови регіону досить складні, що обумовлено 

складчастим характером геологічного розрізу та й широким 

розвитком карстових зон, які активно дренують верхню товщу 

порід та посилюють підземний стік. 

Значна дренованість, слабка тріщинуватість, малі площі розвитку 

водоносних порід при невеликій кількості опадів та значному 

випаровуванні, не сприяють накопиченню значних ресурсів 

підземних вод. 

Гідрогеологічна провінція складчастої області 

Українських Карпат розташована на південному заході України 
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в межах молодої складчастої споруди Карпат, Закарпатського 

прогину та Прикарпатського пригірського прогину і охоплює 

Закарпатську область, центральні і південні частини Львівської, 

Івано-Франківської та Чернівецької областей. 

Територія провінції характеризується складними 

гідрогеологічними умовами, що обумовлено значною 

різноманітністю особливостей геоморфологічної та геолого-

структурної будови. Для водоносних горизонтів характерна 

невитриманість поширення, складність взаємовідношень у 

розрізі та нерівномірність обводнення у плані. Наявність 

соленосних і глинистих утворень у Прикарпатському прогині, 

розчленування рельєфу, структурна порушеність і низькі 

фільтраційні та ємкісні властивості порід не сприяють 

накопиченню в даній провінції значної кількості підземних вод, 

незважаючи на те, що регіон у цілому є найбільш зволоженим в 

Україні. 

 

Тема 6 

ЛІСОКОРИСТУВАННЯ 

 

1. Лісокористування та його особливості 

2. Критерії раціональності лісокористування 

3. Лісогосподарські природно-технічні геосистеми 

4. Особливості розвитку лісокористування в Україні 

5. Заходи, спрямовані на раціональне розвиток 

лісокористування в Україні 

6. Особливості розвитку лісокористування в Україні 

7. Економічне регулювання лісокористування 

8. Регулювання сталого лісокористування 

 

1. Лісокористування та його особливості 

Лісокористування - це традиційний тип 

природокористування в країнах, що володіють лісовими 

ресурсами. 
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Ліси грають величезну роль у біосферних процесах і 

виконують найважливіші середовище-утворюючі, ландшафтно-

стабілізуючі, охоронні, ресурсні та інші функції. 

За ступенем інтенсивності їх використання виділяються 

різні підтипи лісокористування:  

1) власне лісогосподарське, при якому людина 

користується готовими плодами лісу (збір дикоросів, заготівля 

живиці та ін.);  

2) лісопромислове (рівнинні ліси, періодичні рубки на 

окремих ділянках), промислово-лісогосподарське (ліси освоєних 

районів з обмеженими рубками, проведеними з метою догляду за 

лісовими насадженнями);  

3) водо- і грунтоохоронне (ліси, що зростають у захисних 

смугах, які відіграють ландшафтно-стабілізуючу роль);  

4) рекреаційне і санітарно-гігієнічне (ліси міст, 

приміських зон, курортних місцевостей, заповідників, що не 

експлуатуються в промислових цілях, але активно 

використовуються для рекреації). 

Лісокористування - юридично і економічно 

регламентована сукупність форм і методів комплексного 

використання лісових багатств. 

В даний час світове співтовариство розглядає ліс не 

просто як джерело деревини для господарських потреб, а й як 

геосистеми, що забезпечують екологічні та соціальні потреби 

людей. 

Україна має в своєму розпорядженні все необхідне і 

достатнє для переходу до нової моделі сталого лісокористування, 

заснованій на інших підходах до управління лісами, ніж 

традиційний об'ємно-ресурсний. На перше місце поставлена 

економічна ефективність, лісовий дохід з одиниці площі, а не 

обсяги лісокористування і лісовідновлення. В Україні повинна 

з'явитися лісова політика, що враховує інтереси різних 

користувачів ресурсів лісу, в т. ч. місцевого населення, і 

спрямована на збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття. Головною метою національної лісової політики має 
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стати досягнення економічно ефективного, екологічно 

обґрунтованого та соціально вигідного, тобто стійкого, 

управління лісами. 

Як зазначає Н. Е. Антонова: "... всі ідеї, пов'язані з 

управлінням лісокористування, завжди територіальні через те, 

що ліс - це завжди ділянка землі, і оперують трьома основними 

фізичними параметрами: площа (простір), час і обсяг ресурсу / 

послуги ". 

Основною територіальною одиницею, для якої повинен 

визначатися режим лісокористування, служить лісовий масив. 

ЛІСОВИЙ МАСИВ - компактна територіальна одиниця, 

окреслена конкретними (нерідко фізико-географічними, але 

також і штучними) межами, що характеризується відносною 

єдністю комплексу природно-економічних умов і історії 

освоєння. 

 

2. Особливості лісокористування 

Лісокористування, на відміну від інших типів 

природокористування, має свої особливості: 

‣ Засноване на експлуатації поновлюваного природного 

ресурсу, який при раціональному використанні є невичерпним. 

Ліси практично скрізь на нашій планеті включені в сферу 

господарської діяльності. Зведення лісів і їх деградація на 

великих площах є одним із проявів глобальних процесів, що 

відбуваються на Землі в результаті господарської діяльності 

людини.  

‣ Просторова локалізація і структурна диференціація 

лісів підпорядкована географічним закономірностям. У даний час 

основні лісові масиви земної кулі представлені в двох 

лісорослинних поясах: помірному і тропічному.  

‣ Лісокористування - це зональний вид господарської 

діяльності, який має великомасштабне поширення.  

‣ Використання лісових ресурсів, які мають власний 

ресурсний цикл - це цикл лісових ресурсів і пиломатеріалів, який 

при відповідних технічних і технологічних рішеннях вже в 
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сучасних умовах може бути практично замкнутим по типу 

"ресурс-відхід-ресурс".  

‣ Відрізняється винятково тісним зв'язком з природною 

основою, так як виконує дві найважливіші і рівнозначні функції: 

середовищеутворюючу і ресурсну.  

‣ Землі лісового фонду традиційно є резервом і базою 

для розвитку інших типів ПК (селітебного, 

сільськогосподарського та ін.).  

Лісокористування є багатофункціональним, тому що 

одночасно з заготівлею і вирощуванням деревини завжди 

забезпечуються умови для мисливського господарства, 

промислів, виконання лісом екологічних функцій і ін.  

В Україні переважає використання деревних ресурсів - 

промислові рубки. Найбільш негативний вплив на екологічний 

стан території надають суцільні рубки, що обумовлюють зміну 

структури і видового складу фітоценозів, властивостей ґрунтів, 

рівня і режиму ґрунтових вод, поверхневого стоку, мікроклімату, 

біогеоценозу в цілому.  

Країни, що володіють лісовими ресурсами, беруть участь 

у проведенні лісової сертифікації. Попит на сертифіковану 

продукцію на міжнародних ринках збільшується.  

Величезні резерви закладені в формуванні лісового ринку 

вторинних ресурсів. Деревні відходи можуть використовуватися 

в якості первинної сировини або добавки до вихідної сировини, 

застосовуватися в своєму первісному вигляді, не вимагаючи 

додаткових витрат на підготовку і замінюючи тим самим якісну 

лісосировину при виробництві різних видів продукції.  

У відновленні і розвитку лісового сектора посилюється 

роль соціально-екологічної складової цінності лісових ресурсів.  

Ліс - це найважливіший рекреаційно-промисловий 

ресурс. Широко поширені перебування на природі і аматорський 

збір дикоросів, як необхідна частина життєвого укладу і сезонної 

активності населення лісових країн. 

Ідеалом господарювання в лісі служить раціональне 

багатоцільове лісокористування, яке полягає в найбільш повному 
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й оптимальному використанні всієї територіальної сукупності 

функцій лісових ресурсів для задоволення соціальних і 

економічних потреб суспільства з метою всебічного і 

гармонійного розвитку всіх його членів. 

 

3. Критерії раціональності розвитку 

лісокористування 

У діючій вітчизняній статистиці є три показники, які 

можуть служити індикаторами, що характеризують стан і 

розвиток лісового сектора:  

1) показники вивезення деревини, в тому числі ділової 

деревини;  

2) обсяг щорічних рубок ліквідної деревини;  

3) площа щорічних рубок лісу головного користування. 

Найважливішим індикатором, що характеризує стан лісів, 

є лісовкрита площа. Відношення площі зведення лісів до лісової 

площі показує швидкість вичерпання запасів лісу. Зниження 

обсягів рубок головного користування та санітарних рубок може 

призвести до погіршення якості лісів. Оптимальний обсяг рубок 

головного користування забезпечується науково обґрунтованою 

нормою - розрахунковою лісосікою. Рівень використання 

розрахункової лісосіки може служити як індикатор сталого 

лісокористування на найближчі роки. 

В Україні до основних показників, що відображають 

причини деградації лісу і втрати біорізноманіття, відносяться: 

лісові пожежі; вплив викидів підприємств промисловості і 

транспорту; необґрунтовані системи рубок; низький ступінь 

використання недеревної продукції; неефективне 

лісовідновлення; відчуження лісових земель під будівництво; 

нелегальні рубки та інші види несанкціонованого 

лісокористування; нерегульована рекреація  

 

4. Лісогосподарські геотехнічні системи 

До завдань лісогосподарських ГТС входить раціональне 

використання лісів, їх відтворення та охорона. 
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Лісогосподарські ГТС діляться на 2 групи: 

1) Експлуатаційна - заготівля деревини та іншої 

лісової продукції. 

Залежно від відомчої приналежності та деяких 

організаційних особливостей, що входять в цю групу ГТС 

представлені ліспромгоспами, лісозаготівельними та іншими 

лісогосподарськими підприємствами. 

Головні завдання управління експлуатаційними 

лісогосподарськими ГТС - забезпечити перехід від суцільних до 

вибіркових рубок лісу; суворе дотримання правил 

лісовідновлення на вирубаних ділянках; догляд за посадками; 

виконання протипожежних заходів; регулярний контроль за 

станом природного середовища і проведенням 

лісогосподарських заходів з використанням аеро-космічних 

методів дослідження. 

2) Неексплуатаційна - використання лісів з метою 

рекреації, охорони здоров'я, заповідної справи, забезпечення 

виконання лісами середовищеформуючої і природоохоронної 

функцій. 

Відповідно до свого призначення в цій групі можуть бути 

виділені ГТС рекреаційного призначення, що охоплюють зелені 

зони навколо міст і селищ; лісопарки та курортні ліси; 

водоохоронні ліси по берегах морів, річок, озер, водосховищ. 

Головні завдання управління неексплуатаційними 

лісогосподарськими ГТС - забезпечення стійкості лісових 

біогеоценозів у зв'язку з впливом рекреаційної та інших видів 

навантажень; проведення заходів з ландшафтного благоустрою 

території. 

 

5. Особливості розвитку лісокористування в Україні 

Сьогодні вітчизняна лісова галузь відіграє  значну роль у 

соціально-економічному  житті суспільства. Водночас лісові 

екосистеми виконують захисну функцію довкілля, а також 

призначені для задоволення екологічних потреб людини. До 

теперішнього часу сформувалося науково-прикладне  уявлення 
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про лісову екосистему як єдності землі, лісової рослинності, 

тваринного світу та інших компонентів навколишнього 

природного середовища, що мають важливе екологічне, 

соціальне та економічне значення. 

Нині в Україні спостерігається складна ситуація, за якої 

стан лісових екосистем не відповідає еколого-економічним 

вимогам. Причиною такої ситуації є складність прийняття 

управлінських рішень в галузі лісового господарства зумовлена 

довготривалістю лісовирощування та складністю прогнозування 

майбутніх варіантів розвитку подій як економічного так і 

екологічного характеру. Проте збалансоване використання 

лісових ресурсів забезпечується не лише процесами їх 

споживання, а й процесами відтворення, які разом складають 

основу для розвитку лісового потенціалу. Тому нині гостро 

постало завдання забезпечення не просто ефективної, а 

екологічно збалансованої системи управління лісовим 

господарством. 

Розглядаючи питання удосконалення механізмів та 

інструментів лісоуправління слід вивчити і проаналізувати 

діяльність у лісовому господарстві країни для виявлення 

напрямів їх найефективнішого використання. Економічні 

перетворення в країні, що проводяться протягом майже трьох 

десятків років у лісовій галузі, супроводжуються значними 

змінами в структурі вітчизняного лісового господарства, а також 

впливають на рівень еколого-економічної ефективності 

лісокористування. 

Ліси України за своїм призначенням і розташуванням 

виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-

гігієнічні, оздоровчі та інші функції і забезпечують потреби 

суспільства в лісових ресурсах.  

До особливостей лісів та лісового господарства України 

відносяться: 

- відносно низький середній рівень лісистості території 

країни; 
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- зростання лісів у різних природних зонах (Полісся, 

Лісостеп, Степ, Українські Карпати та гірський Крим), що 

містить істотні відмінності щодо лісорослинних умов, методів 

ведення лісового господарства, використання лісових ресурсів та 

корисних властивостей лісу; 

- переважно екологічне значення лісів та висока їх частка 

(до 50%) з режимом обмеженого лісокористування; 

- високий відсоток заповідних лісів (16,1%), який має 

стійку тенденцію до зростання; 

- історично сформувалась ситуація закріплення лісів за 

численними постійними лісокористувачами (для ведення 

лісового господарства ліси надані  в постійне користування 

підприємствам, установам і організаціям кількох десятків 

міністерств і відомств); 

- значна площа лісів зростає у зоні радіоактивного 

забруднення; 

- половина лісів України є штучно створеними і 

потребують посиленого догляду. 

Загальна площа лісового фонду України становить – 10,4 

млн. га, із яких вкритих лісовою рослинністю – 9,6 млн. га. 

Лісистість території країни становить 15,9%.  

Запас деревини в лісах оцінюється в межах 2102 млн. м3. 

Загальна середня зміна запасу сягає 35 млн. м3.  Середня щорічна 

зміна запасу на 1 га у лісах Держлісагентства дорівнює 4 м3 і 

коливається від 5 м3 у Карпатах до 2,5 м3  у Степовій зоні. 

Відбувається поступове збільшення запасу, що підтверджує 

значний економічний і природоохоронний потенціал лісів 

України. 

Ліси України сформовані понад 30 видами деревних 

порід, серед яких домінують сосна (Pinus silvestris), дуб 

(Quercus robur), бук (Fagus silvatica), ялина (Picea abies), береза 

(Betula pendula), вільха (Alnus glutinosa), ясен (Fraxinus excelsior), 

граб (Carpinus betulus), ялиця (Abies alba). 

Ліси на території України розташовані дуже не 

рівномірно. Вони сконцентровані переважно в Поліссі та в 
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Українських Карпатах. Лісистість у різних природних зонах має 

значні відмінності й не досягає оптимального рівня, за якого 

ліси найпозитивніше впливають на клімат, ґрунти, водні ресурси, 

пом’якшують наслідки ерозійних процесів, а також 

забезпечується одержання більшої кількості деревини (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1. Лісистість адміністративних областей України 

Лісові ресурси України включають як деревну, так і 

недеревну продукцію. Результативність виконання лісами своїх 

еколого-економічних функцій безпосередньо залежить від 

обсягів використання деревних ресурсів. Лісове господарство в 

процесі використання таких ресурсів забезпечує збільшення 

власних грошових надходжень, які направляє, як правило, на 

фінансування заходів з підвищення продуктивності, охорону та 

відновлення лісів, покращення їх якісних характеристик.  

Розмір державних витрат на ведення лісового 

господарства складає близько 30% від загального обсягу витрат. 

Так станом на 2015 рік із загального обсягу заготівлі ліквідної 
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деревини понад 43% (8302,6 тис. м³) становили лісоматеріали 

круглі, майже 57% (10965,1 тис. м³) – паливна деревина.  

Особливе значення в повсякденному житті місцевого 

населення, мають також побічні лісові користування, і 

другорядні лісові ресурси.  

Лісогосподарські підприємства розміщуються в усіх 

регіонах України. Але їх нерівномірне розташування зумовлене в 

першу чергу наявністю достатніх обсягів лісосировинної бази, 

що безпосередньо впливає на обсяги лісогосподарського 

виробництва, асортимент готової продукції та наданих послуг.  

Для прикладу обсяг виробленої продукції, робіт, послуг 

лісового господарства у 2015 р. в Україні становив 10778,2 млн. 

грн (у т.ч. 10176,9 млн грн – це продукція лісозаготівель), що 

майже в два рази більше в порівнянні з 2012 р. 

Параметри економічного та екологічного розвитку 

свідчать, що лісове господарство України переходить до стадії 

інтенсивного екологічно незбалансованого лісокористування. 

Попри  покращення економічних показників ведення лісового 

господарства, одночасно спостерігається погіршення 

екологічних. Так, багато найважливіших елементів лісового 

господарства, включаючи охорону лісів, лісовпорядкування, 

інвентаризацію лісів, лісовідновлення, захисне лісорозведення 

практично не розвиваються і знаходяться на низькому рівні. 

Варто також зазначити, що податкові надходження до бюджету 

країни не покривають необхідних коштів на охорону та 

відтворення природних ресурсів у лісовому господарстві. 

Щоправда, існує позитивна тенденція збільшення обсягів 

лісовідновлювальних заходів у співвідношенні до суцільних 

рубок головного користування. В останні роки суцільними 

рубками щорічно вирубують близько 30 тис. га лісу. 

Лісовідновлювальні заходи на вирубках та інших не вкритих 

лісовою рослинністю землях щорічно проводять на площі понад 

60 тис. га. У той же час, у зв'язку зі значними обсягами загибелі 

лісових насаджень, наша країна поки ще не досягла рівня 

еколого-збалансованого лісокористування. 
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Незважаючи на те, що кожного року виконуються значні 

обсяги робіт для забезпечення охорони лісів, досі присутні значні 

площі осередків шкідливих організмів, які потребують 

запровадження нових методів боротьби. Окрім цього, важливими 

лишаються питання раціонального використання коштів, 

відповідності лісокористування встановленим вимогам 

ефективності лісогосподарського виробництва, формування 

єдиної технічної політики, використання сучасного світового та 

вітчизняного досвіду для забезпечення розвитку лісового 

потенціалу України. 

Наприклад, непродумана експлуатація лісів Карпатського 

регіону характеризується: поступовою зміною корінних 

смерекових деревостанів на більш біологічно нестійкі, значними 

темпами ведення лісового господарства, високим рівнем 

техногенного забруднення, надмірним рекреаційним 

навантаженням – все це зумовило зменшення стійкості лісів 

Карпатського регіону та розширило обсяги уражених хворобами 

або комахами площ. А динаміка показників проведення боротьби 

зі шкідниками лісу в насадженнях Держлісагентства України, 

свідчить про недостатні обсяги  здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на збереження лісових екосистем від шкідників. 

Разом з тим слід констатувати, що у 2017 році в Україні 

загинуло 27,8 тис. га лісових насаджень. Основними причинами 

загибелі лісових деревостанів були:  лісові пожежі (30,8%, або 8,6 

тис га), вплив несприятливих погодних умов (30,1%, або 8,4 тис. 

га), хвороби лісу (26,1%, або  7,3 тис. га). Упродовж 2019 р. 

зафіксовано 7955 випадків незаконних рубок дерев і чагарників 

(на 9,2% більше порівняно з 2014 р.), унаслідок яких було 

знищено та пошкоджено 32,3 тис. м³ деревостанів (на 90,7% 

більше), заподіяна шкода лісовому господарству  становила 114,2 

млн. грн, що у 2,4 рази більше порівняно з 2014 р. Через 

відсутність належного догляду за молодняками 

лісовідновлювальні роботи в абсолютній більшості випадків 

виявляються безуспішними 
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У 2019 р. було зафіксовано 3813 лісових пожеж, що 

майже удвічі більше порівняно з 2015 р. Площа лісу, охоплена 

пожежами, порівняно з попереднім роком збільшилась на 7% і 

становила 14,7 тис. га. У результаті лісових пожеж згоріло та 

пошкоджено 980,1 тис. м³ заготовленої лісової продукції та 

5354,9 тис. м³ лісу на пні загальною вартістю 6,3 млн грн (31,4% 

від загальної суми збитків внаслідок лісових пожеж). Крім того, 

пожежами пошкоджено 6,6 тис. га нелісових земель, віднесених 

до земель лісогосподарського призначення. 

Такий стан речей підтверджує необхідність розширення 

площі лісів та підтримку принципів лісівництва, максимально 

наближеного до природного, яке передбачає застосування 

поступових та групово-вибіркових рубок головного 

користування з метою найбільш повного використання 

природного поновлення лісостанів головних лісотвірних порід. 

Загалом, для зростання ефективності здійснення 

лісогосподарської діяльності вітчизняними підприємствами 

необхідно забезпечити проведення лісоохоронних заходів. 

Проведення таких заходів дозволяє локалізувати чи навіть 

зменшити площі поширення шкідників та хвороб лісу, 

мінімізувати ймовірність виникнення пожеж. 

 

6. Економічне регулювання лісокористування 

Під економічним регулюванням лісокористування слід 

розуміти сукупність цілеспрямованих дій держави та прояву 

ринкових законів, які базуються на використанні специфічних 

механізмів, важелів, методів та інструментів впливу на процеси 

лісокористування з метою отримання максимального еколого-

економічного ефекту при збереженні принаймні на базовому 

рівні кількісних та якісних характеристик екосистеми лісу.  

Роль держави в лісовому секторі економіки полягає у 

виконанні чотирьох основних функцій:  

- нормотворчої,  

- наглядової,  

- власника лісів,  
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- державної підтримки лісового комплексу.  

Перші дві функції виконуються державою незалежно від 

форм власності на ліси і вона виступає як суб'єкт вищого 

публічного права. Нормотворча функція полягає у формуванні 

національної лісової політики, розробці законодавчих та 

нормативних актів, що забезпечують її реалізацію. Здійснюючи 

нормотворчу функцію, як носій політичної влади держава 

розпоряджається лісами та лісовими землями шляхом як 

цивільно-правових засобів, так і адміністративних засобів 

(владних розпоряджень). Наглядова функція зводиться до 

забезпечення дотримання законодавства у всіх лісах країни, 

незалежно від форм власності на них, і охорони лісів, що 

перебувають у державній власності. Виконання функції власника 

передбачає ведення господарства в державних лісах, 

розпорядження цими лісами і доходами від їх експлуатації. 

Виконуючи функції власника, держава виступає як суб'єкт 

правовідносин, на рівні з іншими власниками лісів. Як власник 

лісів держава забезпечує їх збереження, раціональне 

використання та відтворення, стале управління лісами в 

суспільних інтересах, використовуючи для цього ринкові 

механізми і домагаючись цілей підвищення ефективності 

державного управління лісами. Як власник лісів, що має право на 

отримання лісової ренти, держава гарантує фінансування витрат 

на стале управління лісами та виконання міжнародних 

зобов'язань щодо збереження їх біологічного різноманіття, 

попередження глобальних змін клімату та природного 

середовища.  

Функція державної підтримки об'єднує види діяльності, 

що забезпечують умови для сталого управління лісами на 

тривалий період часу (наука, освіта, інвентаризація, 

інформаційне забезпечення тощо) та ефективного використання 

лісових ресурсів. Держава через всі гілки влади стимулює 

господарюючих суб'єктів лісового сектора до розширення, 

повного і раціонального використання лісових ресурсів, 
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забезпечуючи при цьому баланс інтересів між усіма учасниками 

лісових відносин, включаючи і населення.  

 

7. Регулювання сталого лісокористування 

Стратегічною метою організації процесу державного 

регулювання сталого лісокористування є забезпечення 

ефективного функціонування лісового комплексу на засадах 

безперервного, невиснажливого і раціонального використання 

лісових ресурсів.  

Досягнення цієї мети передбачає вирішення наступних 

основних завдань:  

- забезпечення максимально повного задоволення потреб 

внутрішнього і зовнішнього ринків у високоякісній і 

конкурентоспроможній лісопаперовій продукції;  

- підвищення інвестиційної привабливості підприємств 

лісового комплексу до рівня, що забезпечує сталий розвиток 

галузі;  

- раціональне і комплексне використання лісоресурсного 

потенціалу;  

- забезпечення максимального економічного доходу 

держави від діяльності підприємств лісового комплексу, 

включаючи дохід від продажу лісових ресурсів;  

- забезпечення розширеного відтворення, охорони і 

захисту лісових ресурсів.  

Виходячи з цього, державне регулювання сталого 

лісокористування слід розглядати як сукупність процесів, 

кожний з яких спрямований або на вирішення одного чи кількох 

завдань, або на досягнення певного етапу у вирішенні всіх 

поставлених завдань.  

Очевидно, що подібні процеси регулювання, спрямовані 

на досягнення єдиної мети, можуть бути успішними лише у чітко 

організованій і налагодженій для цього системі.  

У загальній системі державного регулювання сталого 

лісокористування умовно можна виділити наступні основні 

елементи:  
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- організаційні методи державного регулювання сталого 

розвитку лісового сектора;  

- економічні методи державного регулювання сталого 

розвитку лісового сектора;  

- сукупність організаційних форм, що регулюють 

розвиток лісового сектора;  

- законодавче та інформаційне забезпечення.  

Для розробки механізму регулювання сталого розвитку 

економіки, а також теоретичних і практичних аспектів і 

механізмів регулювання сталого лісокористування на основі 

раціонального використання лісосировинної бази необхідно 

вирішити наступні завдання:  

- розкриття сутності і виявлення чинників стабільного 

розвитку лісового сектора в сучасній економіці;  

- дослідження методів регулювання розвитку лісового 

сектора в умовах ринкової економіки та концептуальні підходи 

до їх вдосконалення;  

- розробка концептуальної схеми формування механізму 

регулювання сталого лісокористування;  

- визначення тенденцій у розвитку лісового комплексу та 

системи лісокористування, виявлення ключових проблем і 

напрямів їх вирішення;  

- аналіз існуючих методичних підходів до економічної 

оцінки лісових ресурсів, розробка пропозицій щодо 

вдосконалення методик оцінки економічної доступності 

лісосировинних ресурсів для лісових підприємств та методичних 

підходів до організації інформаційного забезпечення системи 

регулювання сталого розвитку лісового сектора економіки.  

Особливого значення в умовах ринкових відносин 

набуває забезпечення ефективного еколого-правового 

регулювання лісокористування. Адже, незважаючи на те, що у 

лісовому законодавстві декларується збереження за лісами 

виконання переважно екологічних функцій, залишаються 

актуальними проблеми збільшення лісистості території у 

природних зонах до оптимального рівня, поліпшення якісного 
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складу лісових насаджень, нарощування природоохоронного 

потенціалу лісів, збереження їх біологічного різноманіття, 

підвищення стійкості лісових екосистем до впливу негативних 

факторів середовища.  

Розвиток еколого-правового регулювання пройшов 

складний шлях від установлення окремих вимог щодо охорони 

лісів як об'єктів власності, які мають, насамперед, споживчі 

якості (місце для полювання, джерело для добування деревини та 

інших лісових ресурсів тощо), до охорони лісів як складних 

природних об'єктів, що виконують важливі екологічні функції, 

від яких залежить стан довкілля, належне функціонування 

рослинного і тваринного світу. На цьому шляху виникла 

тенденція щодо розширення й поглиблення правового 

регулювання лісоохоронної діяльності в умовах посилення 

антропогенного тиску на ліси, використання їх ресурсів для 

виробничих й інших господарських, а також рекреаційних цілей.  

Отже, необхідно сформувати ефективну систему 

регулювання сталого лісокористування. Саме така система 

повинна узгодити інтереси лісового господарства та лісової 

промисловості, держави та приватного бізнесу. Основою 

інформаційного забезпечення такої системи повинна стати 

економічна оцінка лісосировинної бази для підприємств лісового 

комплексу, що повинна базуватися на результатах спеціальних 

розрахунків і моделювання, які повинні здійснюватися із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій та 

враховувати інтереси всіх сторін лісових відносин. 

У цілому, існуюча в Україні система регулювання 

лісокористування є недосконалою, оскільки не враховує ряд 

важливих методів та інструментів, притаманних системам 

ринкового регулювання, а також лише декларує пріоритетність 

цілей забезпечення екологічної безпечності лісокористування, 

хоча реально стимулює переважно виснажливе та нераціональне 

лісокористування, що може призвести до згубних наслідків у 

майбутньому. Тому сучасна концепція економічного 

регулювання лісокористування повинна бути спрямована на 
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знаходження вдалого поєднання інструментів держаного і 

ринкового регулювання та бути зорієнтованою на дотримання 

принципів сталого лісокористування, що вимагає вдосконалення 

системи організаційно-правового, методичного, 

інституціонального, адміністративного, фінансово-кредитного, 

цінового та митного, інноваційного та інвестиційного 

забезпечення у лісоресурсній сфері.  

 

ТЕМА 7 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

1. Сільськогосподарське природокористування та його 

особливості 

2. Сільськогосподарські геотехнічні системи 

3. Особливості розвитку сільськогосподарського 

природокористування в Україні 

4. Заходи, спрямовані на раціональний розвиток 

сільськогосподарського природокористування в Україні 

 

1. Сільськогосподарське природокористування та 

його особливості 

Як одну з найбільш гострих проблем людство сприймає 

проблему голоду. Основним джерелом забезпечення людей 

продуктами харчування є сільське господарство. 

Сільськогосподарське природокористування - 

сукупність видів використання і охорони природних умов і 

ресурсів сільськогосподарського виробництва. 

Для розвитку сільськогосподарського ПК 

використовується особлива категорія земель - 

сільськогосподарські угіддя. 

Сільськогосподарські угіддя - ділянки земної поверхні, 

систематично використовувані для виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

Сільськогосподарські угіддя це рілля, сіножаті, пасовища, 

багаторічні насадження (сади, виноградники, ягідники та ін.). 
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Сільськогосподарський тип ПК підрозділяється на дві 

групи, які відрізняються ступенем перетворення ландшафту, 

вони є пов'язані і не пов'язані з обробкою земель. 

До першої групи належать іригаційно-землеробський і 

власне землеробський підтипи, в яких природна рослинність 

повністю знищена і замінена штучною, ґрунт може бути 

перетворений у різному ступені або в бік поліпшення, або в бік 

виснаження.  

У іригаційне-землеробському підтипі перетворюються і 

рослинність, і ґрунт, і мікрорельєф, і умови зволоження (за 

рахунок зрошення або осушення). 

До другої групи належать лучно-сінокісний підтип 

(використовуються природні кормові угіддя), пасовищно-

тваринницький підтип (рівнинні, передгірні і низькогірні степи, 

напівпустелі і пустелі, шо використовуються як пасовища), 

гірничо-пасовищний підтип, тундрово-оленярський підтип. У 

сінокісному і пасовищно-тваринницькому підтипах ґрунт і 

рослинність в основному зберігаються, але різко посилюється 

ерозія й інші негативні екзогенні процеси. Гірничо-пасовищний 

підтип створює найбільші передумови для посилення негативних 

екзогенних процесів. Тундрово-оленярський підтип - 

специфічний різновид природокористування, пов'язаний з дуже 

незначним впливом на екосистеми, незважаючи на їх крайню 

нестійкість. 

Особливості сільськогосподарського ПК 

Сільськогосподарське природокористування, на відміну 

від інших типів природокористування, має такі особливості: 

‣ Сільське господарство - основна система 

життєзабезпечення людини на Землі. При розгляді земельних 

ресурсів країни, регіону, як правило, пріоритет віддається їх 

використанню для сільськогосподарського 

природокористування. Мета інтенсифікації розвитку сільського 

господарства - забезпечення продовольчої безпеки населення 

держави за рахунок власних ресурсів.  
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‣ Відрізняється тривалістю свого впливу на природні 

ландшафти. У ряді районів світу населення займається 

землеробством тисячі років.  

‣ Це зональний вид господарської діяльності, тому "слід 

строго приурочувати і наші сівозміни, і наше скотарство, і наші 

культурні рослини, і наше садівництво, плодівництво до 

зональних, українських, фізичних умов".  

‣ Тісно пов'язане з природою, залежно від природних 

умов, має сезонний характер, що зумовлює нерівномірність у 

виробництві продукції, використанні робочої сили, споживанні 

матеріальних і фінансових ресурсів протягом року.  

‣ Використовує ресурсний цикл ґрунтових і 

кліматичних ресурсів та сільськогосподарської сировини. 

Грунт - особливе органо-мінеральне природно-історичне 

природне утворення, що виникло в результаті впливу живих 

організмів на мінеральний субстрат і розкладання мертвих 

організмів, впливу природних вод і атмосферного повітря на 

поверхневі горизонти гірських порід в різних умовах клімату і 

рельєфу в гравітаційному полі Землі. 

Грунт - це основний засіб виробництва. При 

раціональному використанні він не втрачає основної і 

найціннішої своєї якості - родючості і може навіть збільшити її, а 

інші засоби виробництва поступово застарівають морально і 

фізично, замінюються іншими. При сільськогосподарському ПК, 

з одного боку, в господарське використання залучаються 

практично всі придатні землі, з іншого - посилюються негативні 

процеси (табл. 7.1). 

В даний час в світі відбувається процес скорочення 

сільськогосподарських земель внаслідок їх прямого відведення 

під міське і транспортне будівництво, зони водосховищ і т. д. 

Спостерігається погіршення якості сільськогосподарських угідь 

(механічне пошкодження - ерозія ґрунтів; фізико-хімічне 

забруднення ґрунтів), зниження родючості і деградація земель. 
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Таблиця 7.1 

Зміни та наслідки, пов'язані з впливом сільськогосподарського 

природокористування на природне середовище  

Вид впливу 

 

Зміни 

природної 

системи 

Негативні 

природні 

наслідки 

Негативні соціо-

економічні 

наслідки 

Вилучення речовини 

(збір врожаю, 

забір води, випас 

худоби та ін.). 

 

Зміна 

властивостей 

ґрунту, складу 

рослинності, 

швидкості 

біологічного 

кругообігу, 

водного балансу 

території. 

Виснаження і 

забруднення 

ґрунтів і 

природних вод. 

 

Забруднення 

сільгосппродукції, 

накопичення 

шкідливих речовин 

в організмі людей. 

Привнесення 

речовини 

(Внесення в ґрунт 

добрив і пестицидів, 

зрошення, 

надходження відходів 

тваринництва і 

кормовиробництва в 

ґрунт, поверхневі і 

ґрунтові води і ін.). 

Зміна 

властивостей 

ґрунтів, складу 

ґрунтових та 

поверхневих 

вод, водного 

балансу 

території, 

геохімічного 

круговороту 

речовин. 

Забруднення 

ґрунтів, 

ґрунтових і 

поверхневих 

вод, повітря, 

рослин 

токсичними для 

людини 

речовинами. 

Забруднення 

сільгосппродукції, 

накопичення 

шкідливих речовин 

в організмі людей і 

зростання 

захворювань, 

погіршення умов 

праці, зростання 

матеріальних 

витрат у 

виробництві. 

Трансформація і 

перерозподіл 

речовини (оранка, 

випас худоби, 

меліорація і ін.). 

 

Зміна 

властивостей 

ґрунтів і стану 

рослинності, 

спрощення 

просторової 

структури 

геосистем. 

Забруднення і 

деградація 

природних 

систем, 

зменшення 

видового 

різноманіття. 

Поширення 

антропонозних і 

зооантропонозних 

інфекцій і інвазій. 

Зведення штучних 

споруд 

(гідромеліоративних 

систем, 

тваринницьких 

комплексів та ін.). 

 

Зміна структури 

і продуктивності 

природних 

систем, 

трансформація і 

руйнування 

екосистем. 

Скороч. площ 

прир. екосистем, 

зменш.видового 

різноманіття 

біоти, життя і 

діяльності 

людей. 

Зміна в розселенні і 

зайнятості 

населення, 

погіршення умов 
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Ерозія ґрунту - руйнування верхніх, найбільш родючих 

шарів ґрунту і підстилаючих порід талими і дощовими водами 

або вітром. 

За формою територіальної структури є фоновим, однак 

при його розвитку допускається обмежена експлуатація території 

для рекреаційних і природоохоронних цілей, а також для 

проведення деяких видів комунікацій. Землі 

сільськогосподарського призначення можуть мати будь-яку 

форму власності, але можливість їх купівлі-продажу в даний час 

обмежена.  

Можливість і ефективність застосування комплексу 

сільськогосподарських машин в значній мірі залежать від 

природних умов земельних ділянок.  

Важливою технологічною властивістю стає розмірність 

земельної ділянки - чим вона більша і однорідніша за своїми 

властивостями, тим легше і дешевше застосовувати 

високопродуктивну сільськогосподарську техніку та керувати 

нею, а також і всім господарством на цій ділянці землі. На 

спеціалізацію сільського господарства, крім природних факторів, 

впливають і соціально-демографічні фактори.  

Залежно від забезпеченості трудовими ресурсами, 

співвідношення між міським і сільським населенням, що 

склалися регіональними і місцевими традиціями в житті і 

діяльності населення проводиться певний вид продукції.  

В останні роки на селі загострилися соціальні проблеми: 

за всіма показниками рівень життя значно поступається міському 

рівню, хронічним стало безробіття. Населення молодих вікових 

груп, кваліфіковані фахівці мігрують в місто, йде процес 

"вимирання села". 

Критерії раціональності розвитку 

сільськогосподарського ПК 

Сільськогосподарське ПК безпосередньо залежить від 

природних факторів наявності земельних ресурсів, якості 

грунтів. Раціональність його розвитку визначається і 

економічними, і екологічними факторами, такими як: 
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врожайність сільськогосподарських культур - традиційний 

показник ефективності використання ґрунтів та сталого розвитку 

сільського господарства; зміна площі посівних 

сільськогосподарських земель; погіршення якості ґрунтів; 

виробництво екологічно чистої продукції. 

С.Н. Бобильов пропонує наступні показники, для яких 

ведеться державна статистика: зниження родючості ґрунтів; 

зміна посівної площі; площа сільськогосподарських угідь, 

схильних до водної і вітрової ерозії; площа перезволожених і 

заболочених сільськогосподарських угідь; дегуміфікація ґрунтів 

(втрата органічної речовини); площа засолених, засмічених 

камінням, а також зарослих чагарником і дрібноліссям 

сільськогосподарських угідь; дані про втрату видів ґрунтів; 

площа деградованих оленячих пасовищ; внесення добрив на 1 га 

сільгоспугідь, на 1 грн. виробленої сільгосппродукції в 

рослинництві; внесення пестицидів на 1 га сільгоспугідь, на 1 

грн. виробленої сільгосппродукції в рослинництві. 

 

2. Сільськогосподарські геотехнічні системи 

Сільськогосподарські геотехнічні системи широко 

поширені. Вони створюються для забезпечення населення 

продуктами харчування і промисловості біоорганічної 

сировиною. 

Сільськогосподарська геотехнічна система - природно-

технічна геосистема, що формується для цілей і під впливом 

сільськогосподарського виробництва. 

Відомо, що для ГТС сільськогосподарського призначення 

характер природних умов має першорядне значення. Необхідний 

облік і можливих змін у природній обстановці, особливо 

екстремальних явищ і процесів, які називаються "стихійними 

лихами" - повінь, посухи, урагани, заморозків і т. д. 

Основу геотехнічних систем сільськогосподарського 

призначення складають природні елементи, людина з її 

цілеспрямованою діяльністю, що спирається на використання 

техніки, хімікатів, води для поливу і т. д.  
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Мета управління ГТС сільськогосподарського 

призначення - встановлення і підтримання оптимального режиму 

їх функціонування. Конкретно це виражається в застосуванні 

найбільш ефективної (для даних фізико-географічних умов) 

системи сівозмін, раціональне використання техніки і добрив, 

дотриманні допустимого навантаження на сільськогосподарські 

угіддя, здійсненні меліоративних заходів. Важливим елементом 

управління виступає геоекологічний моніторинг, що включає 

спостереження і контроль стану родючості ґрунтів, біологічної 

продуктивності і ступеня забруднення с.-г. земель. 

Все розмаїття ГТС сільськогосподарського призначення 

можна розділити на 3 групи: 

Скотарські ГТС найбільш близькі до природних 

ландшафтів, в основі їх функціонування лежать одні й ті ж 

процеси (оленярство, конярство). Основні відмінності 

скотарських ГТС від природних ландшафтів пов'язані, з одного 

боку, з поліпшенням продуктивності природних ландшафтів 

шляхом господарських заходів (внесення добрив, підсів трав, 

обгородження і т. д.), а з іншого боку - з їх деградацією, 

обумовленої надмірним випасом. 

Садівничі ГТС. Відмінна риса цих систем - висока 

концентрація деревно-чагарникових порід одних видів і слабкий 

розвиток трав'яного покриву, що обумовлює низьку стійкою до 

таких дій як ерозія ґрунтів, поширення шкідників, хвороб і т. Д. 

Без постійної допомоги людини існує велика ймовірність 

зниження продуктивності садів і навіть їх загибелі. 

Землеробські ГТС. З усіх сільськогосподарських систем 

вони найбільшою мірою відрізняються від непорушених 

ландшафтів і не мають аналогів в природі. Функціонувати 

землеробські ГТС можуть тільки при безпосередньому і 

постійній участі людини. 

Незважаючи на відмінності ГТС трьох даних груп, основа 

їх розвитку єдина і базується на використанні однакових 

властивостей ландшафтів - родючості ґрунтів і біологічної 

продуктивності.  
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3. Особливості розвитку сільськогосподарського 

природокористування в Україні 

Стабільний розвиток аграрного сектору залежить від 

ефективного використання задіяного у виробництві 

сільськогосподарської продукції природо-ресурсного 

потенціалу, а також дотримання сільгоспвиробниками вимог 

раціонального природокористування та збереження екологічних 

компонентів довкілля. 

 Тому виникає необхідність вироблення механізмів 

державної політики щодо вдосконалення агроекологічних мов 

функціонування сільського господарства, за яких буде 

забезпечено стабільний еколого-збалансований розвиток галузі, а 

також сільських територій, на яких здійснюється 

сільськогосподарська діяльність. 

 Нинішній екологічний стан України характеризується 

«переспоживанням» природних ресурсів. Так, в Україні на 

одиницю ВВП витрачається майже тонна природних ресурсів, 

тоді як у – США лише 3 кг. Загальне енергоспоживання на 

одиницю ВВП в Україні є в 1,8 разу більшим, ніж у Росії, у 3,5 

разу – ніж у Польщі, у 8,3 разу - ніж у розвинутих країнах Європи. 

 У процесі землекористування земельні ресурси як 

важлива екологічна компонента навколишнього природного 

середовища зазнають суттєвого екологічного навантаження. За 

даними Міністерства екології та природних ресурсів України, 

коефіцієнт екологічної стабільності землекористування в Україні 

становить 0,41, тобто землекористування на території України 

оцінюється як «стабільно нестійке». 

Сільськогосподарське виробництво впливає на стан 

інших екологічних компонентів навколишнього природного 

середовища – воду та атмосферне повітря. Так, внесені 

мінеральні добрива, а також засоби захисту рослин від шкідників 

і хвороб сільськогосподарських рослин частково вимиваються і 

потрапляють до водних об’єктів. За даними Міністерства екології 

та природних ресурсів України, у 2011 р. разом із стічними 

водами до поверхневих водних об’єктів надійшло: 42,4 тис. тонн 
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завислих речовин; 403,4 тонн нафтопродуктів; 801,2 тис. тонн 

сульфатів; 637,6 тис. тонн хлоридів; 9,1 тис. тонн азоту 

амонійного; 57,9 тис. тонн нітратів; 2,2 тис. тонн нітритів; 271,4 

тонн СПАР; 735,7 тонн заліза; 7,5 тис. тонн фосфатів. У 2011 р. 

підприємства сільського господарства скинули 84 млн 

м3 забруднених стічних вод, що на 11,9 % більше порівняно з 

2010 р. 

Використання сільськогосподарської техніки в польових 

роботах, а також при транспортуванні продукції та сировини 

спричиняє викиди забруднюючих речовин в атмосферу від 

пересувних джерел, а отже впливає і на стан повітря. 

В Україні діє низка законодавчих актів, в яких 

передбачено механізми стимулювання підприємств до 

раціонального, екологобезпечного використання задіяних у 

виробництві ресурсів, у т.ч. у сфері сільського господарства. Це, 

насамперед, Земельний, Водний та Повітряний кодекси України, 

Закони України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», «Про охорону земель», «Про охорону 

атмосферного повітря» та ін. 

Так, у частині використання земельних ресурсів 

Земельний кодекс України та Закон України «Про охорону 

земель» виділяють основні заходи щодо економічного 

стимулювання охорони та використання земель і підвищення 

родючості ґрунтів землевласниками та землекористувачами: 

- надання податкових і кредитних пільг фізичним і 

юридичним особам, які здійснюють за власні кошти заходи щодо 

захисту земель від ерозії, підвищення родючості ґрунтів та інші 

заходи, передбачені загальнодержавними і регіональними 

програмами використання та охорони земель; 

- звільнення землевласників і землекористувачів від 

плати за землю і земельні ділянки, на яких виконуються роботи з 

меліорації, рекультивації, консервації земель та інші роботи 

щодо охорони земель на період тимчасової консервації, 

будівництва і сільськогосподарського освоєння земель 

відповідно до затвердженої документації із землеустрою; 
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- компенсування сільськогосподарським 

товаровиробникам недоодержаної частки доходу внаслідок 

консервації деградованих, малопродуктивних, а також 

техногенно забруднених земель; 

- застосування прискореної амортизації основних фондів 

землеохоронного і природоохоронного призначення. 

Водночас, практичне здійснення вищевказаних заходів 

стримується відсутністю законодавчо визначеного порядку 

стимулювання землекористувачів, які здійснюють землеохоронні 

заходи. Так, розроблений у 2012 р. Міністерством аграрної 

політики та продовольства України проект Постанови «Про 

затвердження Порядку економічного стимулювання 

використання та охорони земель і підвищення родючості 

ґрунтів» Кабінетом Міністрів України на сьогодні не прийнято. 

З метою стабілізації і поліпшення стану навколишнього 

природного середовища в Україні прийнято Стратегію державної 

екологічної політики України на період до 2020 р., завданнями 

якої, зокрема, визначено: 

- зменшення до 2020 р. у середньому на 5-10 % площ 

орних земель в областях шляхом виведення із складу орних 

земель схилів крутизною більш ніж 3°, земель водоохоронних 

зон, консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно 

забруднених сільськогосподарських угідь з подальшим їх 

залісненням у лісовій та лісостеповій зонах та залуженням у 

степовій зоні; 

- забезпечення до 2015 р. повного врахування 

природоохоронних вимог у процесі відведення земель для 

розміщення об’єктів промисловості, будівництва, енергетики, 

транспорту і зв’язку та під час вирішення питань щодо вилучення 

(викупу), надання, зміни цільового призначення земельних 

ділянок; 

- розроблення і впровадження до 2020 р. системи 

управління агроландшафтами лісомеліоративними методами на 

засадах сталого розвитку; 
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- створення умов для широкого впровадження екологічно 

орієнтованих та органічних технологій ведення сільського 

господарства.  

Виконання заходів Стратегії створить умови для 

гарантування екологічно безпечного середовища для життя і 

здоров’я населення, впровадження екологічно збалансованої 

системи природокористування, збереження природних 

екосистем. 

Україні слід використовувати світовий досвід ведення 

економічної діяльності з урахуванням екологічних вимог 

збереження довкілля. Так, світова практика виділяє наступні 

принципи еколого-спрямованого сільськогосподарського 

виробництва: 

1) встановлення правил ведення сільського господарства 

– Кодекс Належної сільськогосподарської практики (проект 

UNDP/GEF «Зниження забруднення довкілля через зміни в 

сільськогосподарській політиці та демонстрації пілотних 

проектів» для басейну ріки Дунай); Кодекс Доброї 

сільськогосподарської практики (регламентується Директивами 

ЄС «Щодо захисту водних ресурсів від забруднення нітратами 

від сільськогосподарських об’єктів»; «Добрі умови сільського 

господарства та навколишнього середовища» (Директива ЄС 

1782/2003/EEC); «Спільні стандарти Доброї фермерської 

практики» (Директива ЄС 1257/1999/EEC) тощо; 

2) поширення низькозатратних (збалансованих, 

компромісних, адаптивних) систем виробництва: аналоги LISA / 

LEISA (Low (external) input sustainable agriculture – низько-

затратне підтримуюче сільське господарство), міні-землеробство 

(Biointensive Mini-Farming), біодинамічне землеробство 

(Biodynamic Agriculture), ЕМ-технології (Effective Microorganism 

Technologies тощо. Найбільшого поширення у світі і державної 

підтримки в даній групі набули технології LISA / LEISA; 

3) розвиток органічного (біологічного, екологічного) 

виробництва – передбачає широке використання біологічних 

підходів у сільськогосподарському виробництві (гній, сидерати, 
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мінімізація обробки ґрунту, біологічне розпушування і 

структуризація ґрунту, біологічне переведення азоту в органічні 

сполуки, біологічна боротьба з бур’янами, збудниками хвороб та 

шкідниками), відмова від застосування пестицидів або 

регламентоване їхнє використання лише при обробці насіння, 

заборона використовувати генетично модифіковані організми 

тощо. У Європейському Союзі органічне виробництво 

регламентується Директивами № 2092/91 та № 834/2007 від 

28.06.2007 р. з органічної продукції та її маркування, базовими 

стандартами Міжнародної федерації органічного 

сільськогосподарського руху (International Federation of Organic 

Agriculture Movements, IFOAM), Стандартом Продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, FAO) та Всесвітньої організації 

охорони здоров’я – Кодекс Аліментаріус; 

4) поєднання технологій сільськогосподарського 

виробництва з природоохоронними заходами (йдеться, 

наприклад, про підсів або висів на полях рослин, які підтримують 

кормовий ланцюг місцевих тварин). Необхідність поєднання 

виробничої і природоохоронної складової у 

сільськогосподарському виробництві зумовлена специфікою 

аграрного виробництва, яке відзначається тривалим операційним 

циклом, широким територіальним розосередженням та тісним 

зв’язком з біотичними та абіотичними факторами довкілля, що 

ускладнює здійснення природоохоронних заходів відокремлено 

від процесу виробництва. 

 

 4. Заходи, спрямовані на раціональний розвиток 

сільськогосподарського природокористування в Україні. 
Для України вкрай важливою є регламентація 

сільськогосподарської діяльності для забезпечення екологічної 

безпеки аграрного виробництва і зменшення техногенно-

аграрного навантаження на довкілля. У цьому контексті 

доцільно: 
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- структурувати сільськогосподарські угіддя в напрямі 

встановлення оптимальних співвідношень ріллі, пасовищ та 

сіножатей. Так, ст. 165 Земельного кодексу України передбачено 

встановлення наступних нормативів у галузі охорони земель та 

відтворення родючості ґрунтів: оптимального співвідношення 

земельних угідь; якісного стану ґрунтів; гранично припустимого 

забруднення ґрунтів; деградації земель та ґрунтів. КМУ ще у 2009 

р. підготовлено проект Постанови «Про затвердження 

нормативів оптимального співвідношення земельних угідь», 

проте й донині її не затверджено; 

- забезпечити впровадження і дотримання принципу 

«перехресної відповідальності» (cross compliance) при здійсненні 

бюджетної підтримки сільськогосподарських товаровиробників 

(програми субсидій Single payment Scheme, що реалізуються в 

країнах ЄС) за виконання ними певних вимог щодо зменшення 

шкідливого впливу сільськогосподарської діяльності на довкілля. 

Після реформи Спільної аграрної політики ЄС у 2003 р. вимоги 

«cross compliance» стали обов’язковими для країн ЄС і 

поділяються на: 

‣ національні – добрі умови сільського господарства та 

навколишнього середовища (Good agricultural and environmental 

condition, Директива ЄС 1782/2003/EEC), які спрямовано на 

попередження неналежного поводження із 

сільськогосподарськими землями незалежно від того, 

здійснюється аграрне виробництво чи ні; 

‣ загальноєвропейські – вимоги 19-ти Директив та 

Регламентів ЄС щодо охорони довкілля, умов утримання тварин, 

здоров’я людини, рослин і тварин, об’єднані у «Законодавчо 

обумовлені вимоги до управління» (Statutory Management 

Requirements), визначені Регламентом ЄС 1782/2003/EEC; 

‣ потенційні – передбачені законодавством окремих країни, 

проте наразі не включені до вимог «cross compliance» (наприклад, 

Міністерством навколишнього середовища, продовольства та 

сільських справ Великобританії запроваджено вимоги до 
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сільгоспвиробників щодо наявності у них земель (пасовищ), які 

не можуть бути включені до сівозмін протягом 5 і більше років). 

Для Укоаїни лишаються актуальними ряд завдань: 

- на державному рівні розробити і впровадити комплекс 

правил сільськогосподарської практики відповідно до 

впроваджених у країнах ЄС Кодексів Доброї та Належної 

сільськогосподарської практики. В Україні такі правила мають 

містити пункти щодо обсягів внесення добрив, протиерозійних 

заходів, вимог до зберігання і використання гною тощо і бути 

основою при прийнятті рішень Міністерством аграрної політики 

та продовольства України щодо надання державної підтримки 

суб’єктам господарювання, які виконують ці правила. Це 

дозволить зменшити негативний вплив сільськогосподарського 

виробництва на довкілля, збільшити урожайність 

сільськогосподарських культур за рахунок раціоналізації 

внесення добрив, підвищити загальну культуру землеробства; 

- сприяти впровадженню нових технологій 

сільськогосподарського виробництва, які максимально 

включають природоохоронні вимоги, та орієнтовані на 

досягнення екологічного балансу (безполицевий обробіток 

ґрунту, контурно-меліоративна організація території 

землекористування, органічне сільгоспвиробництво та ін.). 

Важливим і перспективним напрямом є екологічна 

диверсифікація сільськогосподарського виробництва, яка 

передбачає розвиток видів економічної діяльності у сільській 

місцевості і має на меті зменшення сільськогосподарських 

ризиків, а також ощадливе ставлення до довкілля. Це передусім: 

- виробництво біопалива та енергії на основі сировини, 

отриманої у сільському господарстві (такою сировиною, зокрема, 

є енергетичні рослини, ріпак, солома, біогаз тощо), що дозволить 

підвищити рівень доходів сільського населення, скоротити 

викиди в атмосферу важких металів, зменшити енергетичну 

залежність України; 

- розвиток екологічного та агро-туризму у сільській 

місцевості, що передбачає створення економічних умов у 
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сільській місцевості, за яких охорона довкілля стає необхідною і 

вигідною для місцевих громад. Це опосередковано сприятиме 

виведенню з обігу еродованих земель шляхом їхнього заліснення 

і перетворення на природні луки, збереженню чистоти 

навколишнього середовища, зниженню інтенсивності 

використання сільськогосподарських угідь та ін. 

На місцевому рівні у межах регіональних 

природоохоронних програм та програм соціально-економічного 

розвитку заходи щодо підтримки та розвитку сільського 

господарства на екологічній основі можуть реалізовуватися 

шляхом стимулювання: 

- господарської діяльності сільгоспвиробників через 

здійснення виплат за дотримання рекомендованих відповідними 

директивами ЄС правил ведення сільського господарства, які є 

більш суворими, ніж прийняті на національному рівні. Це також 

можуть бути доплати з місцевого бюджету товаровиробникам, 

що впроваджують органічні системи виробництва, змінюють 

структуру посівних площ в бік збільшення пасовищ тощо; 

- досягнення екологічних результатів від ведення 

господарської діяльності - шляхом заохочення 

сільгоспвиробників, які здійснюють певні природоохоронні 

заходи (підвищення рівня лісистості; якісне покращення 

ландшафтів, стану сільськогосподарських земель, видового 

біорозмаїття; зниження рівня забруднення вод). Така підтримка 

має полягати, зокрема, у запровадженні понижувального 

коефіцієнту на екологічний податок, а також розміщенні серед 

таких сільгосппідприємств державного замовлення на продукцію 

для забезпечення об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, 

лікарень, дитячих садків), військового і комунального 

призначення. 

У цілому, сприяння на державному рівні вирішенню 

проблеми вдосконалення агроекологічних умов функціонування 

сільського господарства в Україні дозволить задовольнити 

окремі економічні, соціальні та екологічні інтереси держави і 

суспільства: на національному рівні – забезпечити поліпшення 
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стану природних ресурсів, залучених до сільськогосподарського 

виробництва, зростання експортного потенціалу за рахунок 

виробництва екологічно чистої продукції; на громадському – 

задовольнити потреби у чистому довкіллі та якісній продукції; на 

підприємницькому – забезпечити зростання дохідності та 

підвищення соціальної відповідальності бізнесу. Для поліпшення 

агроекологічних умов функціонування сільського господарства в 

Україні необхідно: 

1. Кабінету Міністрів України на виконання положень 

ст. 165 Земельного кодексу України, а також ст. 30 Закону 

України «Про охорону земель» розробити і затвердити 

нормативи у галузі охорони земель та відтворення родючості 

ґрунтів, передусім щодо оптимального співвідношення 

земельних угідь. 

2. Кабінету Міністрів України, Міністерству аграрної 

політики та продовольства України забезпечити розробку і 

впровадження адаптованих відповідно до діючих у країнах ЄС 

Кодексів Доброї та Належної сільськогосподарської практики, а 

також вітчизняних правил сільськогосподарської практики; 

здійснювати постійний моніторинг діяльності 

сільгосппідприємств щодо дотримання ними встановлених 

правил. 

3. Кабінету Міністрів України, Міністерству аграрної 

політики та продовольства України, Міністерству екології та 

природних ресурсів України: 

- розробити і запровадити регуляторний механізм, 

спрямований на підвищення ефективності екологічної діяльності 

товаровиробників за принципом «забруднювач платить»; 

- сприяти впровадженню у сільськогосподарське 

виробництво новітніх наукових досягнень, енерго- і 

ресурсозберігаючих технологій, безвідходних та екологічно 

безпечних технологічних процесів через введення для 

підприємств, що їх впроваджують, понижувального коефіцієнту 

0,8 на платежі за забруднення компонентів довкілля шляхом 
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внесення відповідних змін до Розділу VIII «Екологічний 

податок» Податкового кодексу України. 

 

Тема 8 

РЕКРЕАЦІЙНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

1. Рекреаційне природокористування та особливості його 

розвитку 

2. Види рекреаційного природокористування 

3. Територіальні рекреаційні системи 

4. Заходи, спрямовані на раціональний розвиток рекреаційного 

природокористування 

  

1. Рекреаційне природокористування та особливості 

його розвитку 

В останні роки рекреаційне природокористування 

активно розвивається (попит "на індустрію відпочинку і розваг" 

зростає, з'являються нові види і форми) і виступає в якості 

найбільшого споживача природних ресурсів. 

Рекреаційне природокористування - форми і способи 

використання природних ресурсів і умов для рекреації. 

Рекреація - відновлення працездатності та здоров'я 

шляхом відпочинку поза житла - на лоні природи або під час 

туристичних поїздок, пов'язаних із відвідуванням цікавих місць. 

Рекреаційне природокористування, на відміну від інших 

типів ПК, має свої особливості: 

Це виборчий вид господарської діяльності, необхідний 

для забезпечення нормального життя людини, засіб зняття 

напруги і відновлення працездатності. Рекреація в сучасному її 

вигляді - це пізніша форма прояву суспільного процесу освоєння 

території в рамках тих чи інших соціо-культурних утворень. 

Еволюція рекреаційного ПК полягає в розширенні діапазону 

керованих процесів - від освоєння і використання природних 

ресурсів і процесів до формування ресурсної бази галузі шляхом 
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створення геотехнічних систем і соціально-культурних 

комплексів. 

Для розвитку використовуються рекреаційні ресурси, що 

володіють рядом специфічних властивостей. Їх значна частина 

практично незамінна і невичерпна; вичерпні природні 

рекреаційні ресурси не мають здатності до відновлення. Активно 

використовуються природні об'єкти, які внесені ЮНЕСКО до 

Списку Всесвітньої Спадщини Природи, а також різні категорії 

особливо охоронних природних територій. 

Рекреаційні ресурси - природні, соціально-культурні і 

техногенні об'єкти, процеси і явища, які можуть бути використані 

для задоволення рекреаційних потреб населення і організації 

рекреаційного господарства. 

Рекреаційний потенціал - сукупність природних і 

культурно-історичних умов, які позитивно впливають на 

організм людини і забезпечують відновлення його здоров'я і 

працездатність. 

Різноманітність і поєднання рекреаційних ресурсів - 

основа для формування певних напрямків рекреаційної 

діяльності, які диференціюються: за часом відпочинку - 

короткотривалий і довготривалий; за ступенем організованості 

- організованийний і неорганізований; за видами використання 

ресурсів - рекреаційне лісокористування, рекреаційне 

водокористування і т. д.  

Використання рекреаційних ресурсів полягає не в 

отриманні матеріальних благ безпосередньо шляхом видобутку і 

освоєння, що властиво при використанні інших видів ресурсів, а 

в покращенні здоров'я, пізнавального і духовного вдосконалення. 

Тому вимоги до якості цих ресурсів самі високі.  

Природа використовується як обов'язкова умова 

розміщення рекреаційних об'єктів, що сприяє їх розвитку в даній 

конкретній обстановці. Рекреаційне природокористування 

направлено, з одного боку, на отримання від природи певних 

"послуг", а з іншого - на збереження живої природи для розвитку 

її в перспективі.  
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Самостійний вид діяльності, але в реальності рекреаційне 

природокористування постійно поєднується з іншими типами ПК 

(лісокористування, водокористування, сільськогосподарське і 

ін.), які вносять свій внесок в перетворення ландшафту. 

Найважливіша умова стійкого розвитку рекреації - це 

поєднання сприятливих природних, санітарно-епідеміологічних, 

екологічних, військово-політичних і соціально-економічних 

аспектів в межах конкретної рекреаційної території. Рекреаційне 

ПК - це найбільш екологічно безпечна сфера діяльності з 

залучення ресурсів в господарську діяльність. Однак при його 

функціонуванні необхідно дотримуватися екологічних 

регламентів. 

Рекреаційне навантаження - ступінь впливу 

відпочиваючих людей на природні комплекси або рекреаційні 

об'єкти. 

Рекреаційне навантаження виражається в кількості людей 

або чоловіко-днів на одиницю площі або на рекреаційний об'єкт 

за визначений проміжок часу. Періодичні зміни рекреаційних 

навантажень дозволяють відновлюватися природним 

ландшафтам. 

Рекреаційна ємність - можлива норма одночасного 

використання території в рекреаційних цілях з встановленням 

необхідного часу для її "відпочинку", за яке відновлюються всі 

початкові природні властивості. 

Екологічна ємність рекреаційних ресурсів - 

найважливіший екологічний критерій, який включається в розділ 

екологічної експертизи проектів рекреаційного використання, 

відображає результати розрахунку можливої кількості 

відпочиваючих на одиницю площі. 

Екологічна ємність рекреаційних ресурсів - можливість 

природного середовища витримувати навантаження, що 

створюється рекреантами, без суттєвої трансформації природних 

комплексів. 

Провідним, найбільш інтенсивно розвиваючимся 

сектором рекреації, є туризм. 
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Туризм - тимчасове переміщення людей з місця свого 

постійного проживання в іншу країну або місцевість в межах 

своєї країни у вільний час з метою отримання задоволення і 

відпочинку, оздоровчих і лікувальних, гостьових, пізнавальних, 

релігійних або професійно-ділових цілях, але без виконання 

оплачуваної роботи. 

 

2. Види рекреаційного природокористування 
Виділяються наступні види рекреаційного 

природокористування: 

‣ санаторно-курортне лікування (клімато-, бальнео-, 

водо-, грязелікування);  

‣ оздоровче (прогулянкові, купально-пляжні, водні та 

ін.);  

‣ пасивний і активний туризм;  

‣ пізнавальні (екскурсії, круїзи, туристичні маршрути);  

‣ садово-дачна діяльність, масовий відпочинок і ін. 

Основою і передумовою існування різних видів 

рекреаційних послуг є рекреаційні потреби населення, наявність 

вільного часу і матеріальні можливості. Рекреант може свідомо 

під час відпочинку комбінувати рекреаційні заняття. 

Різноманітність - це одна з обов'язкових умов інтенсивного 

розвитку рекреаційного природокористування. 

 

3. Територіальні рекреаційні системи 

Зростаюча потреба у відпочинку визначає збільшення 

кількості рекреаційних територій, відповідне їх облаштування. 

Досвід свідчить, що існує взаємозв'язок між характером 

місцевості та відпочиваючими: одні ділянки відвідуються 

частіше, інші рідше. Як наслідок, виділяються найбільш 

"затребувані" для відпочинку території, формуються 

територіальні рекреаційні системи. 

Територіальна рекреаційна система (ТРС) - складно 

керована і частково самокерована система, яка складається з 

взаємопов'язаних підсистем: відпочиваючих людей, природних і 
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культурно-історичних територій, комплексів технічних систем, 

обслуговуючого персоналу і органу управління. 

Територіальні рекреаційні системи, порівняно з іншими 

видами ГТС, відрізняються великою рухливістю, швидким 

перерозподілом співвідношень між підсистемами в процесі їх 

розвитку, ускладненням внутрішніх і зовнішніх зв'язків. 

Мета створення ТРС - забезпечення відновлення сил 

відпочиваючих. При цьому враховується: чим різноманітніші 

ресурси зони відпочинку, тим привабливіші місцевість для 

розвитку рекреації. 

За функціями переважної рекреаційної діяльності 

виділяється 5 підтипів територіальних рекреаційних систем: 

‣ Лікувальні ТРС формуються на базі використання 

комплексу якісних, нерідко унікальних природних ресурсів та 

умов (мінеральні води, лікувальні грязі, клімат).  

‣ Оздоровчі ТРС характеризуються проведенням 

фізичних занять (прогулянки, екскурсії, круїзи, купання та ін.).  

‣ Спортивні ТРС формуються для проведення 

спортивних ігор та змагань, розвитку альпінізму, туризму, 

ліцензійної полювання і риболовлі. 

‣ Пізнавальні ТРС функціонують при збереженні 

якомога більшої різноманітності найменш змінених ландшафтів, 

унікальних природних об'єктів, пам'ятників культурно-

історичної спадщини.  

‣ Садово-дачні ТРС широко поширені в приміських 

зонах. 

Підсистема "природні і культурні комплекси" являє 

собою ресурси і умови задоволення рекреаційних потреб 

відпочиваючих. Вони характеризуються певною ємністю, 

різноманітністю, комфортністю, привабливістю, стійкістю і 

деякими іншими специфічними якостями. 

Підсистема "технічні системи" виконує дві функції: 1) 

забезпечує необхідні вимоги життєдіяльності відпочиваючих і 

обслуговуючого персоналу; 2) задовольняє специфічним 

рекреаційним потребам відпочиваючих. Вона характеризується 
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показниками ємності, комфортності, надійності, рядом 

інженерно-будівельних і експлуатаційних характеристик. 

Підсистема "група обслуговуючого персоналу" виконує 

лише одну функцію - обслуговування відпочинок. 

Підсистема "група відпочиваючих" - це центр 

територіальної рекреаційної системи, який визначає вимоги до 

роботи інших підсистем, враховує соціальні, вікові, національні, 

а також індивідуальні переваги відпочиваючих. 

Підсистема "орган управління" контролює відносини між 

підсистемами, збирає відомості про поточну ємність підсистем, 

їх стан, наявність матеріальних і фінансових резервів. 

Обов'язковою умовою сталого функціонування ТРС є 

організація планування та регулювання у всіх її ланках. 

Унікальність і рідкісна зустрічаємість рекреаційних 

ресурсів визначає їх цінність у світових і державних масштабах, 

а специфічність властивостей - характер рекреаційних занять. 

ТРС державного і світового значення призначені для тривалого і 

короткочасного відпочинку місцевого населення. У розподілі 

ТРС приміського типу простежується тісний зв'язок з системою 

розселення. В урбанізованих районах територіальні рекреаційні 

системи практично зливаються один з одним, конкуренція з 

іншими видами використання земель гранично висока. 

 

4. Заходи, спрямовані на раціональний розвиток 

рекреаційного природокористування 

Завдання раціональної організації рекреаційного 

природокористування - збереження стану використовуваних 

ландшафтів і їх компонентів можливо більш близькими до 

природних, збереження розмаїття природи і її генофонду, 

різноманітності соціально-культурних ресурсів. Вибір 

майданчиків, виділення санітарних зон, знаходження 

оптимальних розмірів поселень для рекреантів - комплексна 

просторова задача, що враховує багато соціально-економічних 

проблем і вимагає, зокрема, створення гнучких транспортних 

систем. 
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У даний час для розвитку рекреаційного ПК 

використовуються як природні, так і перетворені людиною 

ландшафти: 

Використання умовно незмінних природних ландшафтів 

(природні парки, лісопарки, буферні зони заповідників і ін.). 

Оптимізаційні заходи повинні бути спрямовані на створення 

комфортних для заданого виду відпочинку умов, стійких до 

рекреаційних навантажень ділянок, попередження деградації 

природних ландшафтів. 

Використання перетворених ділянок (заміські 

рекреаційні території, мисливські господарства, культурно-

історичні місця і ін.). Оптимізаційні заходи повинні бути 

спрямовані на підтримку природних режимів, розробку заходів 

щодо перетворення ландшафтів з метою надання їм більшої 

стійкості і адаптації до рекреаційного впливу - переведення 

лісових масивів у лісопарки, зміцнення берегів водойм, санітарні 

і відновлювані рубки, влаштування автостоянок та ін. 

Створення штучних антропогенних ландшафтів, окремих 

їх компонентів (аквапарки, штучні пляжі, рекреаційні водойми, 

оздоровчі комплекси та ін.). 
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