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дамб. В деяких випадках звуження долини може бути результатом великого 
зсуву і зсувні маси можна використати як частину тіла дамби, але 
властивості цих ґрунтів повинні бути детально досліджені.

Більш серйозні проблеми можуть виникнути, коли дамбу споруджують 
у місці зсуву, про який було невідомо. Тоді витратні заходи стабілізації 
схилів мають бути упроваджені, що може викликати порушення у планах 
виконання робіт. Порушення стійкості схилів може розпочатися при 
спорудженні, наприклад, котловану для дамби. Не менш важливі рухи на 
схилах, що починаються після першого заповнення ємності, або в 
результаті флуктуації рівня води, У слабко консолідованих відкладах зсуви 
дуже інтенсивні і відбуваються з високою швидкістю, що особливо 
небезпечно біля дамб. Згідно статистичних даних щодо безпеки дамб у світі 
30% усіх аварійних ситуацій виникають через ушкодження основи та тіла 
дамб, 28% ~ через внутрішню ерозію або усадку, 34% -  через переповнення 
резервуару та під час паводку (останні 8% -  невизначені).

Таким чином, на схилах, де є загроза зсувів, проектування греблі 
гідровузла, чаші водосховища має ґрунтуватися на детальній та повній 
інформації щодо:

геологічної історії розвитку річкової долини; 
тектонічних порушень та режиму сучасних тектонічних рухів; 
характеру та масштабів прояву небезпечних геодинамічних процесів 

:ерозії, зсувів, обвалів, осипів, селів, лавин);
впливів сейсмічності та гідрометеорологічних чинників на ці процеси; 
техногенних впливів на характер розвитку геодинамічних процесів в 

регіоні; фізико-механічних властивостей порід, що складають ложе та борти 
водосховища, характер часової та просторової змінності цих властивостей.

Як видно, за сукупністю методичних положень щодо вітчизняного та 
»рубіжного досвіду створення ємностей для затримання паводків у горах, 
геодинамічні аспекти проектування та створення водосховищ містять 
■еобхідність дослідження геологічного, палеогеографічного, 
геоморфологічного та геодинамічного характеру.

УДК 504.2
Нестерчук І.К.

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

ГЕОЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ:

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДИКА

Вступ. Екологічні проблеми сьогодення, що все частіше набувають 
характеру кризових ситуації, стимулювали інтенсивний розвиток 
жхшіджень в галузі взаємовідносин між суспільством та природою. 
Розумне ціленаправлення використання природних ресурсів можливе 
тільки за умови глибокого вивчення законів розвитку природи. Характер
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взаємодії суспільства і природи знаходиться в прямій залежності від 
способу виробництва і рівня розвитку продуктивних сил, від характеру 
суспільних взаємовідносин.

Маючи цілу низку актуальних проблем, на сучасному етапі еволюції 
цивілізації приділяється значна увага подальшому становленню та розвитку 
ландшафтної екології -  науковому напряму на межі ландшафтознавства та 
екології, концептуальна специфіка якого зумовлена використанням 
л а н д ш а ф т н о -е к о л о г іч н о го  п ід х о д у  до вивчення природних геосистем, 
ландшафтних комплексів, їх компонентів і властивостей, екологічної 
ситуації, а також проблем взаємодії з ними людини, які реалізуються через 
конкретні соціально та природно обумовлені види природокористування. 
Тому на порозі XXI сторіччя актуальним є обґрунтування теоретико- 
метрдр-Пргічних орноц геоеіфлогічногр природокористування та змісту 
геоекологічного районування, дослідження та пізнання якого необхідне для 
удосконалення державної регіональної політики у сфері використання 
природних ресурсів та збалансованої організації регіонів.

Аналіз та систематизація наукових праць на різноманітних 
документальних носіях, що стосуються окресленої теми [Анучин В.А., 
1978; Аріон О.В., 1999; Барановський Б.А. 1999, 2001; Віленкін В.Л.,1961, 
1967; Войтенко А.Б., 2001; Воропай Л.І., 1981; Герасимов І.П., 1969, 1976; 
Геренчук К.І., 1969; Гродзинський М.Д., 1993; Ісаченко А.Ф., 1991; 
Костриця М.Ю., 1993; Маринич О.М., 1963, 1990, 1998; Перельман А.И., 
1961; Реймерс Н.Ф., 1990; Тюторканова Э.Б., 1979; Шищенко П.Г., 1982, 
1988, 2000; Щеглов А.И., 1988] показали, що дослідження по
цілеспрямованому вирішенню екологічних проблем вимагають подальшого 
опрацювання на регіональному і локальному рівнях, які є основою 
інтегральної ландшафтно-екологічної оцінки територій. Виходячи із цього 
нагальною є потреба в дослідженні геоекологічної ситуації, природних і 
антропогенних факторів на Житомирщині разом із витікаючими наслідками 
комплексного геоекологічного аналізу системи природокористування, 
негативних чинників забруднення аварії на ЧАЕС, яка зумовила практичне 
наукове обґрунтування низки планувальних заходів.

Існуючі відмінності в природних та соціально-економічних умовах 
Житомирської області, диференціація структури виробництва, особливо 
добувної промисловості, інтенсивне та нераціональне використання 
природних ресурсів, недосконалість технологій зумовили певні зміни у 
прояві специфічних екологеографічних проблем регіону. Для якого 
потрібно розробити та змоделювати відповідні методики ландшафтно- 
екологічного аналізу природокористування, що враховуються при розробці 
та прийнятті управлінських рішень, реалізування практичної схеми 
„господар -  дім”, яка порівнює регіональний стан об‘єкта з оптимальним 
стосовно населення з точки зору якості геосистеми як середовища життя 
людини на території Житомирщини.

Метою роботи є поглиблення теоретико-методологічних і методичних 
прийомів геоекологічного аналізу (далі ГЕА) природокористування регіону

та обґрунтування шляхів його оптимізації є г 
ситуації на території Житомирщини.

Для досягнення поставленої мети вирішувалі
1) поглибити теоретико-методологічні осної 

природокористування з метою його оптимізації.;
2) розробити концептуальну модель і ме 

регіону та особливостей природо користувань 
апробувати їх;

3) проаналізувати особливості про 
диференціації території та здійснити карі 
актуальних геосистем у масштабі 1:200000 на 
визначають специфіку ландшафтно-господарськи;

4) здійснити ландшафтно-екологічну оцінк 
господарської організації та ступеня антро 
-ландшафтів внаслідок аварії на ЧАЕС;

5) здійснити оцінку ландшафтно-меліо 
обгрунтувати шляхи раціонального природоко]: 
геоекологічної ситуації в регіоні.

Об’єктом дослідження є природно-аі 
Житомирської області як ландшафтно-планувальн

Предметом дослідження є їх ландшафтні 
ш дшафтно- мел іорати в н і, л ан дшафтно-фун кціо 

оанувальні характеристики у вигляді емпіричних 
s картографічних моделей.

Наукова робота базується на методології t 
-Ешдшафтної екології, охорони навколишньог 
їрнродокористування, геоекології та ландшафтом 
негод і в первинного збору й обробки інформації 
просторового моделювання й середньо масшт 
f  1:200000) ландшафтів, їх антропогенної п< 
техногенної аварії на ЧАЕС, потенційної мелі 
»посування геоекологічних конструктивних 
неделювання (обробки і зображення аналітичної і 
програм Maplnfo Professional 5.0, CorelDrav 
аіссчвняльно-географічного; розрахунково-аналпд 
гтттистики (факторного аналізу, екстраполяції, 
■оексного методу) визначення антропогенної пе] 
та ландшафтно-меліоративної ситуації, бального 
жінки території, а також табличного та гр 
результатів.

Теоретичні аспекти та методика ге 
асіфодокористування ґрунтуються на н 
закономірностях розвитку та принципах, обгруь 

? Адучина, Л.І. Воропай, О.ГІ. Гавриленко, А.Г. Ісачі 
Т:*ічієва, П.Г. Шищенка [1-7] та ін. в окреслени
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природи знаходиться в прямій залежності від 
•івня розвитку продуктивних сил, від характеру 
н.
ггуальних проблем, на сучасному етапі еволюції 
зачна увага подальшому становленню та розвитку 
іуковому напряму на межі ландшафтознавства та 

специфіка якого зумовлена використанням 
> п ід х о д у  до вивчення природних геосистем, 
і, їх компонентів і властивостей, екологічної 
взаємодії з ними людини, які реалізуються через 

риродно обумовлені види природокористування, 
оріччя актуальним є обґрунтування теоретико- 
гоекрлогічногр природокористування та змісту 
пня, дослідження та пізнання якого необхідне для 
і регіональної політики у сфері використання 
лансованої організації регіонів, 
ітизація наукових праць на різноманітних 
що стосуються окресленої теми [Анучин В.А., 
арановський Б.А. 1999, 2001; Віленкін В.Л.,1961, 
; Воропай Л.І., 1981; Герасимов І.П., 1969, 1976; 
одзинський М.Д., 1993; Ісаченко А.Ф., 1991; 
іринич О.М., 1963, 1990, 1998; Перельман А.И., 
; Тюторканова Э.Б., 1979; Шищенко П.Г., 1982, 
\.И., 1988] показали, що дослідження по
чню екологічних проблем вимагають подальшого 
льному і локальному рівнях, які є основою 
екологічної оцінки територій. Виходячи із цього 
^слідженні геоекологічної ситуації, природних і 
і  Житомирщині разом із витікаючими наслідками 
чного аналізу системи природокористування, 
/днення аварії на ЧАЕС, яка зумовила практичне 
жи планувальних заходів.
в природних та соціально-економічних умовах 
иференціація структури виробництва, особливо 

інтенсивне та нераціональне використання 
кжоналість технологій зумовили певні зміни у 
логеографічних проблем регіону. Для якого 
моделювати відповідні методики ландшафтно- 
одокористування, що враховуються при розробці 
>ких рішень, реалізування практичної схеми 
івнює регіональний стан об'єкта з оптимальним 
си зору якості геосистеми як середовища життя 
мирщини.
иблення теоретико-методологічних і методичних 
аналізу (далі ГЕА) природокористування регіону

та обґрунтування шляхів його оптимізації є поліпшення геоекологічної 
ситуації на території Житомирщини.

І
 Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі задачі:

1) поглибити теоретико-методологічні основи геоекологічного аналізу 
природокористування з метою його оптимізації.;

2) розробити концептуальну модель і методику ГЕА ландшафтів 
регіону та особливостей природокористування на його території й 
апробувати їх;

3) проаналізувати особливості просторової ландшафтної 
диференціації території та здійснити картографічне моделювання 
актуальних геосистем у масштабі 1:200000 на основі характеристик, які 
визначають специфіку ландшафтно-господарських систем регіону;

4) здійснити ландшафтно-екологічну оцінку просторової природно- 
господарської організації та ступеня антропогенної перетвореності 
ландшафтів внаслідок аварії на ЧАЕС;

5) здійснити оцінку ландшафтно-меліоративної ситуації та 
обґрунтувати шляхи раціонального природокористування і поліпшення 
геоекологічної ситуації в регіоні.

Об’єктом дослідження є природно-антропогенні геосистеми 
Житомирської області як ландшафтно-планувального регіону.

Предметом дослідження є їх ландшафтні, ландшафтно-екологічні, 
ландшафтно-меліоративні, ландшафтно-функціональні та ландшафтно- 
планувальні характеристики у вигляді емпіричних, статистичних, графічних 
і картографічних моделей.

Наукова робота базується на методології конструктивної географії, 
ландшафтної екології, охорони навколишнього середовища, основах 
природокористування, геоекології та ландшафтознавстві з використанням 
методів первинного збору й обробки інформації природничого характеру, 
просторового моделювання й середньо масштабного картографування 
(1:200000) ландшафтів, їх антропогенної перетвореності внаслідок 
техногенної аварії на ЧАЕС, потенційної меліоративної небезпеки га 
застосування геоекологічних конструктивних заходів; комп’ютерного 
моделювання (обробки і зображення аналітичної інформації за допомогою 
програм Maplnfo Professional 5.0, CorelDraw 9, Microsoft Excel); 
порівняльно-географічного; розрахунково-аналітичного та математичної 
статистики (факторного аналізу, екстраполяції, аналізу рядів динаміки, 
індексного методу) визначення антропогенної перетвореності ландшафтів 
та ландшафтно-меліоративної ситуації, бального методу геоекологічної 
оцінки території, а також табличного та графічного представлення 
результатів.

Теоретичні аспекти та методика геоекологічного аналізу 
природокористування грунтуються на наукових положеннях, 
закономірностях розвитку та принципах, обгрунтованих в працях В.А. 
Анучина, Л.І. Воропай, О.П. Гавриленко, А.Г. Ісаченко, Я.Б. Олійника, О.Г. 
Топчієва, П.Г. Шищенка [1-7] та ін. в окреслених межах конструктивної



географії, ландшафтознавства, геоекології, основ природокористуванні, 
основ екології та охорони навколишнього середовища. Актуальність 
екологічного напрямку в науках про Землю передбачає геоекологічний 
аналіз і оцінювання території та обґрунтування олтимізацї 
природокористування, що охарактеризує та визначить систему понять, яи 
використовувалися в ході виконання дослідження.

Насамперед під ГЕА ми розуміємо не тільки поділ об’єкта на складові 
компоненти, але й наукове дослідження екологічного стану інтегративної 
геоекосистеми „суспільство-природа” з метою її оптимізації, що є 
актуальним напрямком сучасної конструктивної географії, який базується 
на інтегративному поєднанні системного, географічного і екологічного 
підходів. [8]

Сучасним ландшафтом як об’єктом вивчення та проектованого 
перетворення і управління визначається сутність ландшафтного аналізу, 
його зміст й послідовність.

Виходячи із цього геоекологічний аналіз не вичерпується вивченням 
властивостей ПТК як природно-історичного тіла, його природною 
складовою є аналіз ПТК як об’єкта господарського використання та впливу, 
оцінки ступеня його антрогенної перетвореності, стійкості, надійності і 
функціонування сформованих в процесі природокористування ландшафтно- 
технічних систем, обґрунтування рішень на відповідній стадії 
проектування.

Саме тому суть геоекологічного аналізу (ГЕА) природокористування 
полягає у пізнанні та вивченні взаємодії, взаємозалежності всіх компонентів 
геосистеми, просторової організації всіх ландшафтів, захищеності чи 
вразливості від місця до місця в залежності від територіального поєднання 
природи -  населення -  господарства з метою оптимізації 
природокористування, проектування природно-технічних систем та 
облаштування регіонів [6].

Методологічною основою ландшафтно-екологічного аналізу 
природокористування слугує сукупність системного, ландшафтного, 
екологічного, ландшафтно-екологічного, історичного, соціально- 
економічного, а також ландшафтно-типологічного наукових підходів до 
його оптимізації.

Суть системного підходу в ландшафтній екології полягає в тому, що 
об’єкт дослідження розглядається як полігеокомпонентна природна 
система, складовими якої виступають: певна множина елементів
природного походження, що відповідають деякій змінній властивості 
реального об’єкту; множина зв’язків між властивостями об’єкту та 
навколишнім середовищем, що зумовлюють прояв природи в таких якостях 
через такі функції, які без взаємодії елементів були б неможливими [9, 10].

Реалізацію системного підходу до пізнання таких систем стало 
застосування ландшафтного і екологічного підходів в комплексних 
географічних підходах та поняття геосистеми як об’єкту дослідження, яке є 
ключовим і в геоеколоігчному аналізі.
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Ландшафтний підхід в дослідженні природної реальності 
характеризується уявленням простору як сукупності територіальних 
одиниць, у межах яких компоненти природного середовища 
(геокомпоненти) протягом тривалого розвитку пристосувались один до 
одного, тісно пов’язані і являють собою єдине ціле [11].

Однією з рис ландшафтного підходу є положення про ієрархічність 
ландшафтно-територіальної структури. Похідною від цього є виділення 
ПТК різних рангів -  від елементарного до більш складного. Отже, головним 
об’єктом дослідження вище згаданого методу є територіальні одиниці 
(ландшафти та їх складові, біогеоценози, екосистеми) як інтегральні 
системи.

Різновидом системного підходу є екологічний підхід. Основна мета 
ікого полягає у розробці рішень, які за умови проведення певних 
господарських, технологічних та інших заходів унеможливлювали б 
порушення рівноваги природних систем у відповідності з загальними 
йриродними закономірностями [12].

Згідно концепції екосистеми даний підхід є базовим, в межах якої 
предмети та явища об’єктивної реальності розглядаються як середовище 
життєдіяльності того чи іншого суб’єкта, тобто як сукупність умов, які 
впливають на його існування й розвиток, що передбачає біоцентризм та 
антропоцентризм досліджень і заходів, які розробляються. 
Антропоцентричний підхід реалізується при екологічній оцінці змінних 
станів ландшафту по відношенню до людини; біоцентиричний -  базується 
за аналізі взаємодії абіотичних та біотичних компонентів ландшафту, що 
визначають стан його біоти [11].

Злиттям ландшафтного те екологічного підходів став ландшафтно- 
екологічний підхід, фундаментальним методологічним підгрунтям якого є 
розуміння і дослідження геосистеми як поліструктруної системи. При 
щюму акцентується увага на процесному, функціональному аналізі 
геосистеми не вище регіонального просторового рівня; розглядається також 
■плив на геосистеми зовнішніх, особливо антропічних, факторів та 
■роблеми взаємодії людини з природними системами [9].

Застосування історичного підходу вимагає використання
■алеогеографічного та власне історико-географічного методів дослідження, 
історичний підхід на сучасному етапі свого розвитку також широко 
використовує логічні операції порівняння, це -  „метод порівняння етапів, 
ніж якими відбуваються певні зміни суттєвих характеристик чи того самого 
комплексу, чи то факторів, які його формують” [13].

Виходячи з ландшафтно-екологічного аналізу соціально-економічний 
як)хід розглядає ландшафт, як об’єкт природокористування, оптимізація 
■кого враховує виконання ним еколого-економічних функцій, заданих 
суспільством.

Використання ландшафтно-типологічного підходу, доповнене
складанням історико-генетичних рядів, ландшафтних комплексів, відіграє 
особливо важливу роль, якщо виникає необхідність у відновленні
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ландшафтної структури порушених територій, [14] визначенні головних 
шляхів реалізації оптимізації ландшафтних комплексів.

Аналізуючи структуру та динамічність взаємозв’язків ландшафтних 
комплексів можна здійснити системну організацію господарського 
використання ландшафтів, встановити оптимальну відповідність засобів 
використання ландшафтно-типологічній структурі території та розробити 
систему заходів з управління розвитком ландшафтів.

Спираючись на природні вчення про природно-антропогенні системи 
та сучасний ландшафтогенез, що відбувається під впливом відповідних 
антропогенних чинників, геоекологічний аналіз спирається на: знання 
природних факторів розвитку ландшафтогенезу та його проявів у регіоні, 
властивостей ландшафтних структур; врахування ролі антропогенних 
факторів через види природокористування. При цьому послідовність 
аналізу відображає:

1) вивчення генезису та властивостей ландшафтів; 2) вивчення 
минулого, сучасного та прогнозування їх стану; 3) функціональна 
типологія, інженерна оцінка, прогноз розвитку ландшафтів [8].

Особливо важливі методи отримання інформації про історію, 
спрямованість та тенденції розвитку ландшафтів, а також методи 
знаходження емпіричних залежностей, порівняльний, історико- 
ландшафтний, математичний та картографічний, дешифрування
аерофотоматеріапів та їх інтепретація.

Теоретична основа геоекологічного аналізу спирається на відповідні 
принципи: ландшафтно-функціональний (природний), історико-
ландшафтний, ландшафтно-організаційний (проектний), які в свою чергу 
регламентують систему методів дослідження.

При цьому ми виходимо з того, що проектовані ландшафти та 
ландшафтно-технічні системи відрізняються новим призначенням,
регульованістю функціонування, стійкості та надійності шляхом введення 
нових структурних елементів.

Тому ландшафтний аналіз спирається на принципи які забезпечують 
найбільш ефективну реалізацію проектованих ландшафтних функцій у 
регіоні та обґрунтування стадій регіонального проектування.

Ландшафтно-функціональний принцип домислює такі пояснення як 
влаштований ландшафт (які функціональні зв’язки його елементів), чому 
він так влаштований (генетичні та причинні зв’язки) і для чого він так 
влаштований (яка його природа та соціальна функція). Він витікає із того, 
що в ландшафті всі його елементи виконують властиві їм функції, їх участь 
у процесі ландшафтогенезу як природного феномена і за участю людини 
однакова важлива, але значення їх проявляється по-різному, залежно від 
характеру поєднання фонових факторів та тих що їх змінють. Розгляд 
елементів ландшафту йде не під кутом їх „сили” чи „слабкості”, а у 
функціональному аспекті. У цьому розумінні всі елементи складають 
ландшафт, функціональні необхідні та однаково значні [8].
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Історико-ландшафтний принцип, який виходить з того, що 
перетворення ландшафту уявляється як послідовний ряд спрямованих змін 
його стану в межах інваріанту і здійснюється шляхом ціленаправлених 
трансформацій структури та режиму використання у часі.

Структурно-ландшафтний принцип наголошує, що ландшафт 
володіє ознаками і властивостями структурованих матеріальних об’єктів, 
які відображають системну впорядкованість їх функціональних елементів, 
притаманні їм закономірності, які визначають їх суть, морфологію і 
цілісність [7].

У структурі сучасного ландшафту координуються та субординуються 
функції його елементів, у структурі регіонів -  функції ландшафтів, з чого 
випливає, що при зміні функцій елементів змінюється структура системи і 
вона сама.

Отже, структура ландшафту -  це впорядковані внутрігеосистемні 
зв’язки, виразом яких є різні ранги таксонів, яким властива просторова та 
організаційна супідрядність (ієрархія), яка поєднує типологічний та 
регіональний геоекологічний аналіз.

Ландшафтно-організаційний принцип походить з необхідності 
відповідності соціальних функцій, що проектуються, природним 
властивостям ландшафту та його стійкості, створення функціонально- 
надійної ландшафтно-технічної системи. Цей принцип базується на аналізі 
ландшафтної структури території, характеру та функціонування ландшафту 
з урахуванням необхідності; 1) оптимального поєднання функцій 
ландшафтів в регіоні; 2) мінімізації негативних впливів на природне 
середовище; 3) збільшення загальної ефективності природокористування, 
виходячи з концепції оптимальності перетворюваного ландшафту.

Запроваджуючи оптимальні технології природокористування, беручи 
до уваги екологічно нормальну експлуатацію регіону з витікаючими звідси 
рекомендаціями щодо природокористування необхідно врахувати додаткові 
наступні положення ландшафтно-організаційного принципу. Насамперед:

- принцип природно-антропогенної територіальної сумісності, який 
відображає ступінь відповідність природних незмінених (чи змінених) 
властивостей ландшафту функціонально необхідним. Ландшафт який 
функціонально організований несе в собі сумісні однорангові елементи та 
кожний елемент має бути пов’язаний із системою в цілому. Природні та 
технічні елементи, які входять до складу ландшафтно-технічних систем, 
сумісні у тій мірі, в якій цим визначається їх оптимальне функціонування. 
Ландшафтно-технічна система нормально функціонує тоді, коли складові їх 
системи не тільки „підігнані” один до одного, але й відповідають як 
цілісному об’єктові.

- поняття ефективності функції (як доповнення до положення про 
функціональну організацію) є основним критерієм її доцільності. Цим 
повинен визначатися вибір можливої функції конкретного ландшафту чи 
його для даної функції. Визначення функції ландшафтів -  головне завдання 
при раціональному розміщенні на території певної кількості
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взаємопов’язаних функцій (видів природокористування). Тому 
ефективність функцій залежить від їх раціональної сумісності та 
зосередженості.

Окрім вищевикладених підходів та принципів стосовно територіальної 
організації ландшафту доречно також використовувати:

- принцип оптимізації сукупності функцій, який надає перевагу 
загальним цілям перед приватними;

- принцип комплектності природокористування, який вимагає
максималізації сукупності функцій ландшафту регіону та повинен усувати 
протиріччя, які випливають з вузькогалузевого підходу до
природокористування;

- принцип поляризації функцій, який випливає з різної сумісності 
функцій та зосередження циклу функцій у регіоні;

- принцип контрольованого вилучення та еквівалентного повернення 
до ПТК речовин та енергії, необхідних для нормального його 
функціонування та визначення ступеня техногенного чи інженерного 
насичення [8].

Надаючи рекомендації щодо оптимізації природокористування 
доцільно врахувати наступні ландшафтно-екологічні властивості 
геосистем, які визначають особливості природокористування в кожному 
конкретному регіоні [15]: системність, ієрархічність, ген етичність, 
динамічність, стійкість, відкритість, поляризованість, екологічна 
різноманітність.

Виходячи із ви ще ви кладеного територіальна організація ландшафтів 
полягає в дотриманні природно-господарської збалансованості, ; 
використання і охорони природних ресурсів в оптимально поєднаних 
угіддях з різними функціями та визначення сумарних параметрів й 
екологічно-економічного ефекту від поєднання відповідних функцій (видів 
природокористування в регіоні). Власне кажучи сутністю геоекологічного 
аналізу є оптимальна структурно-функціональна організація проектних 
регіонів в їх ландшафтних межах.

Важливе значення в геоекологічних дослідженнях 
природокористування, зокрема розробок щодо оптимізації займає система 
моделі понять і розробка та формування ефективної методологічної бази.

Власне ландшафтному аналізу присвячені нечисельні дослідження [16], 
в яких він визначається як метод пізнання структури ландшафту з ; 
екологічних позицій. За словами Л. Берга у визначеннях ландшафту того 
часу підкреслювався взаємозв’язок природних компонентів, що зливаються 
у єдине гармонійне ціле. Ландшафт у такому розумінні нині називається 
природно-територіальним комплексом (ПТК) або геосистемою. Серед 
небагатьох робіт присвячених регіональному ландшафтному аналізу, 
найбільшої уваги заслуговує праця В.А. Ніколаєва [17], у якій розвинуті 
уявлення про генетичний, історичний та структурний принципи ЩО € 

основою природної класифікації геосистем.
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Таким чином ге о е к о л о г іч н и й  п ід х ід  д о  о р га н із а ц ії т е р и т о р ії повинен 
враховувати природно-географічні особливості морфологічних частин 
ландшафту та практично наполягати у правильно визначеному 
(найліпшому) застосуванні земельного фонду кожної морфологічної 
одиниці ландшафту [18, 19].

Насамперед, конкретні шляхи організації території залежать не лише 
від природної структури самого ландшафту, але й від наміченої мети та 
загального стану використання земельного фонду попередніми 
поколіннями.

Ландшафтно-екологічні дослідження щодо оптимізації п л а н ува л ьн о ї 
о р г а н із а ц ії  т е р и т о р ії мають численні методичні розробки, які охоплюють і 
проблеми природокористування на регіональному рівні, на основі 
детального аналізу структури регіональних та типологічних ландшафтних 
комплексів, характерних для кожної конкретної території, можливе 
створення оптимальної системи природокористування.

Зокрема для території Житомирської області наразі відсутня низка 
комплексних досліджень, які б передбачали детальний просторовий аналіз 
за результатами польових та лабораторних досліджень і були підґрунтям 
хія всебічної геоекологічної оцінки з метою оптимізації режиму 
використання та охорони її ландшафтів.

Термін природокористування у широкому розумінні розглядається як 
історично сформований спосіб взаємодії природи та людини. [21].

Суть в тому, що природокористування може мати негативний вплив на 
природо ресурсний потенціал біосистеми.

Раціональне природокористування (РП) -  це система діяльності, яка 
покликана забезпечити економну експлуатацію природних умов та ресурсів 
і найбільш ефективний режим їх відтворення з урахуванням перспективних 
інтересів господарства та збереження здоров’я людей [21,22].

РП передбачає досягнення максимальної біологічної продуктивності 
екосистем, мінімальне порушення їх гомеостазу при господарському 
втручанні, підвищення стійкості до антропогенного впливу, збереження 
іаатності екосистем до самовідновлення. І лише разом -  природні ресурси і 
^жродне середовище (як правило вже у зміненому вигляді під впливом 
ш>дини) -  поряд з переважаючими виробничим відносинами складають 
«колого-економічну систему, яка включає в себе природу та виробництво 
рис. І).

На зміну різкому протиставленню економічної та екологічної систем 
приходить уявлення про їх органічне поєднання. Об’єктивний процес 
формування нової сфери суспільного виробництва -  відтворення природних 
ресурсів -  і розширення традиційного поняття „економічна система” 
обумовлює необхідність розробки відповідних методів планування і 
управління еколого-економічною системою (процес природокористування 
розглядається як функціонування еколого-економічної системи) та 
сформулювати витікаючи з їх вимоги до методики складання та реалізації 
їланів.
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Рис. 1 Схема процесу розширеного виробництва з врахуванням екологічних
факторів

Відмінна риса виділеної системи -  це її надзвичайно складна ієрархічна 
структура. Еколого-економічна система складається із двох підсистем -  
економічної та екологічної, кожна із яких в свою чергу може розглядатися 
як окрема система. Екологічну систему утворюють два компоненти -  
співіснування живих організмів (біоценоз) та середовище їх існування 
(біотоп) [23, 34]. Економічну підсистему можна уявити у вигляді слідуючої 
ієрархічної послідовності: за виробничою ознакою -  народне господарство 
як багатогалузевий комплекс, галузь народного господарства, виробниче 
об’єднання, комбінат; за територіальною ознакою -  народне господарство 
як комплекс економічних районів, економічний район, територіально- 
виробничий комплекс підприємство [25].

На сучасному етапі бурхливого розвитку ринкових відносин оточуюче 
середовище зазнає хижацького ставлення, що відображається в 
міжособових та ділових стосунках. Тому під гуманним
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природокористуванням слід розуміти раціональне, засноване не 
комплексному підході використання природних ресурсів, відновлення та 
примноження відтворених природних об’єктів, а також вилучення окремих 
ділянок природних територій із сфери використання і що, головне, 
планомірне і цілеспрямоване, науково обґрунтоване перетворення природи 
для підвищення продуктивності біологічних систем (біоценозів).

Недостатньо розроблене на сучасному етапі питання про склад та 
структуру природокористування: які види та форми господарської та 
управлінської діяльності охоплює природокористування, як вони 
співвідносяться та взаємодіють; в якій мірі можна говорити про „систему 
природокористування”. Це пов’язано, перш за все, з різноманітністю 
впливів суспільства на природу. Тому, природокористування, як сферу 
виробничої та наукової діяльності, спрямованої на комплексне вивчення, 
освоєння, використання, відновлення, поліпшення й охорону 
навколишнього середовища та природних ресурсів з метою розвитку 
продуктивних сил, забезпечення сприятливих умов житгєдіяльності людини 
[26], в залежності від сфери господарської діяльності можна поділити на 
виробничий (промисловий, гірничо видобувний, сільськогосподарський, 
гідроенергетичний) та невиробничий (рекреаційний, житлово- 
комунальний, транспортний, заповідний) види. За рівнем комплексності 
виділяють покомпонентний (водокористування, землекористування, 
лісокористування та ін.), комплексно-територіальний (планетарний, 
міждержавний, державний, локальний) та геосистемний (ландшафтний) 
види природокористування [27-28], які можна представити у вигляді 
графічної моделі (рис. 2).

Процес природокористування розвивається на зламі суспільства — 
природа і відображає їх взаємодію на конкретній території.

Тому з практичної точки зору важливим є висновок про те, що для 
забезпечення оптимального природокористування необхідно вести 
врахування ступеня змінності та функціональної відповідності ландшафту 
способу господарського використання і що раціональне використання 
ландшафтів передбачає перш за все збереження і збагачення їх компонентів 
властивостей, які є ресурсами даного виду природокористування.

З цих позицій є важливим розгляд поняття опгимізації ландшафтів, яке 
тісно пов’язане з поняттям природокористування і в науковій літературі 
використовується зазвичай на рівних началах як синонім.

Пошуки шляхів оптимізації (оптимального використання) ландшафту 
полягають у визначенні мети використання, оцінці можливих варіантів 
використання, виявлені обмежень (природних та соціально-економічних) 
того чи іншого виду використання, аналізів наслідків впливу людини.
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Сфера виробничої та наукової діяльності, спрямована на комплексне вивчення, освоєння, 
використання, відновлення, поліпшення й охорону навколишнього середовища та 

природних ресурсів з метою розвитку продуктивних сил, забезпечення сприятливих умов 
життєдіяльності людини

Від сфени господапської діяльності

заповідний
транспортний

житлово-комунальний
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За півнем комплексності

локальний
державний 
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Комплекено-
територвіальний

Геосистемний

Рис. 2. Структура природокористування та його види

Безумовно важливим є врахування наступного п о л о ж ен н я  в оптимізації 
ландшафтних систем [29]: інтенсивне господарське використання повинно 
супроводжуватись глибоким меліоративним впливом, коли рівновага у 
ландшафті підтримується штучно, у цьому випадку важлива розробка
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(проектування) заходів, спрямованих на попередження можливих 
негативних наслідків майбутнього освоєння земельного ресурсу, наприклад, 
при створенні антропогенних сільськогосподарських ландшафтів, причому 
головним є попередження виникнення несприятливих процесів, а це 
можливо лише при ландшафтно-екологічному підході до організації 
території, застосованому на знанні морфологічних частин ландшафту, його 
типологічному (картографування) та регіональному (районування) 
вивченні, класифікація, врахуванні внутрішніх та зовнішніх зв’язків. А саме 
спираючись на вагомі знання структури та функцій кожного конкретного 
ландшафту, можливо вибрати такий варіант його оптимізації який найбільш 
відповідатиме „плану природи” і надасть найліпші стійкі результати.

Отже, ландшафт, що оптимізується -  це ландшафт, що антропогенно 
змінюється, де оптимізація розглядається як засіб конструювання 
геосистеми із заданими (прогнозованими) властивостями [ЗО].

До речі, саме це підтверджує, що власне ландшафт повинен 
розглядатися, як основний об’єкт оптимізації природного середовища.

Особлива увага приділяється оптимізації агроландшафтів (складних 
природних антропогенних систем (агрогеосистем) з рядом специфічних 
особливостей, які сформувалися внаслідок активної сільськогосподарської 
діяльності людини [18]).

Висновки. Таким чином, оптимізаційне природокористування
повинно передбачати створення оптимальної структури ландшафту, при 
якій кожна з ділянок може виконувати максимум функцій, що 
взаємодоповнюється та мінімум таких, що взаємо виключаються.

Тому використання земель є важливим завданням у регіоні, для 
вирішення оптимального збереження сільськогосподарських земель та 
оптимальне їх використання при міжгалузевих відносинах, обмеження 
відведення продуктивних земель для внутрігосподарських потреб 
сільського господарства, чому в значній мірі сприяє землекористування та 
районне планування, метою яких є комплексна територіальна організація 
господарства окремих сільськогосподарських підприємств чи областей [31], 
і  максимальним врахуванням вимог раціонального природокористування, 
раціональне вирішення територіально-господарського влаштування регіону, 
формування архітектурно-планувальної структури та функціонального 
зонування [32].

В умовах інтенсивного споживання природних ресурсів вагомого 
значення набуває раціональне використання земельних ресурсів та їх 
охорона, тому в основах земельного законодавства чинного вигляду 
набуває поняття державного зе м л е у с т р о ю . Сучасний землеустрій -  це 
«система заходів по організації повного, раціонального, ефективного 
використання і охороні земельних ресурсів країни, створенню та 
вдосконаленню землекористування, організації території й підвищення 
культури землеробства на сільськогосподарських підприємствах” [33].

Він включає в себе широке коло землевпорядкувальних робіт по 
виявленню нових земель для сільського господарства та іншого
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народногосподарського освоєння, по внутрішньогосподарській організації 
території господарств з введенням економічно обгрунтованих сівозмін, з 
розробки різних меліоративних і проведенню топографо-геодезичних, 
грунтових, геоботанічних та інших досліджень й вишукувань. Землеустрій 
це така система заходів, які направлені на регулювання земельних відносин 
та організацію використання землі як засобу виробництва, що включає 
обмін, оцінку земель їх розташування між зе м л е к о р и с т у в а ч а м и  [22], 
планування землекористування, що сприяє збереженню та покращенню 
якісного стану земельних ресурсів, підвищенню родючості ґрунтів і 
культури землеробства.

Оскільки всі явища природного середовища взаємопов’язані та 
взаємообумовлені, то в процесі використання природних ресурсів слід 
враховувати їх стан і закони природи, що незаперечно ефективно для 
розробки системи раціонального природокористування з врахуванням 
вимог і критеріїв, які висуваються до оптимізації природного середовища, 
ландшафтів і самого природокористування. Складність при цьому полягає у 
необхідності синтезування соціально-економічних та природно-технічних 
проблем, основними з яких є: визначення оптимальних норм користування 
природними ресурсами; обґрунтування найефективнішого територіального 
розміщення галузей виробництва; розробка еколого-економічної оцінки 
природних ресурсів; розробка регіональних систем господарства, 
прогнозування та оцінка наслідків господарської діяльності людини.

Обґрунтування напрямів раціонального використання земельних 
ресурсів та впровадження господарсько-технологічних заходів щодо 
збереження і відтворення їхньої екологічної функції забезпечується 
опрацювання відповідних наукових програм, виконання проектно- 
дослідних робіт та системних спостережень за екологічним станом землі. 
Дотримання природ но-господарської збалансованості використання і 
охорони земельних ресурсів є найбільш загальною п р о п о р ц іє ю  
природокористування в регіоні земельним фондом у співвідношенні 
„споживання - відтворення”.

Динаміка цієї пропорції відображає характер та інтенсивність взаємодії 
суспільства і природи, можливості саморегулювання довкілля.

Тому основою оптимальної господарської діяльності має стати нова 
концепція природокористування, узгоджена з концепцією сталого розвитку 
України, основною ідеєю якої є гармонізація продуктивних сил, за умови 
збереження й поетапного відтворення цілісності навколишнього 
середовища, досягнення рівноваги між його потенціалом і потребами людей 
всіх поколінь. Така концепція дозволить в перспективі зменшити виробничі 
витрати, зумовлені пошкодженням чи порушенням об’єктів і природних 
ресурсів, припинити деградацію екологічних ресурсів та районування 
біорізноманіття, ліквідувати загрозу здоров’ю людей, яка викликана 
низькою якістю стану довкілля. [34].

Тому охорона довкілля рівнозначна збереженню людства і загалом 
життя на Землі -  це єдиний життєдайний ресурс, який потрібно
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використовувати для створення мікро- та макросередовища для себе, щоб 
мри цьому дія компонента природи в часі і просторі не відбивались 
■егативно на природному середовищі, унеможливлюючи його здатність до 
еачовідновлення.

Із зазначеного випливає, що незважаючи на значну кількість публікацій 
з проблем оптимізації, найменш вивченими та відкритими залишаються 
мтання комплексної оптимізації природокористування кон крет н и х  
якриторій.

Відповідно, важливість та необхідність комплексного геоекологічного 
відходу до пошуків шляхів раціонального природокористування, 
збереження ландшафтного ресурсу та життєвого середовища. Очевидна, що 
€ вихідним та кінцевим моментом дослідження й вирішення вкрай гострої 
■роблеми природа-людство.

Таке дослідження регульоване через регіональні схеми та проекти є 
соціально вагомим та можливим.

Обґрунтування оптимальних варіантів природокористування при цьому 
новинно спиратися на геоекологічний аналіз як на комплексний метод 
«знання сучасного ландшафту, становлення, розвиток стану та 
ирогнозування просторово-часової структури різнорангових ландшафтних 
структур.

Комплексний аналіз природокористування в регіоні показав за 
■еобхідність керуватися при використанні природних ресурсів 
ландшафтними принципами, які дозволили розробити цілу систему 
■фактичних рекомендацій з оптимізації природокористування, ввести 
■рахування не лише ступеня зміненості, але й функціональної відповідності 
ландшафту, способу його господарського використання, збереження й 
збагачення його компонентів та властивостей, які є ресурсами даного виду 
природокористування. Проведення природоохоронних заходів повинно 
виходити із принципу „співтворчості” з природою.
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