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Постановка проблеми. Раціональне використання і охорона природних ресурсів – 

важлива природничо-наукова і соціально-економічна проблема. Її багатоаспектний 

характер вимагає системної орієнтації як у дослідженні складних процесів, так і у 

вирішенні практичних задач з організації ефективного і комплексного їх використання.  

Таким чином, серед множини природних ресурсів, що можуть бути задіяні в 

господарське використання на даному щаблі розвитки суспільства і тим самим стати 

природними продуктивними силами без істотної втрати своїх зв'язків із природним 

середовищем, найбільш важливими є земельні ресурси в їх нерозривній єдності з надрами 

і водами, лісами й іншими компонентами природно-територіального комплексу.  

Функціональне співвідношення екологічних компонентів нелінійне: незначна зміна 

одного з них може привести до неадекватно великої позитивної або негативної зміни 

інших складових системи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оптимізація відносин між суспільством 

і природою вимагає встановлення збалансованого співвідношення між використанням, 

поліпшенням і консервацією природного середовища, організації раціональної 

експлуатації потенційних можливостей, тенденцій і закономірностей, закладених у самій 

природі [2, С.11-84; 5, С.165-166; 7, С.3-6; 8, С.3-56; 4, С.157-267].  

Формулювання завдань дослідження. Обгрунтувати методичні підходи щодо 

екологізації землекористування в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Високопродуктивні ресурси земель 

України (землі сільськогосподарського призначення) мають тенденцію до зниження свого 

потенціалу (втрачається гумус, зростає еродованість та техногенне забруднення, 

погіршується стан меліорованих земель тощо). У багатьох випадках винос поживних 

речовин з грунту перевищує їх поповнення, що зумовило виникнення дефіцитного 

балансу гумусу.  

Так, сільськогосподарські екосистеми займають приблизно 10 відсотків поверхні 

суші (1,2 млрд.га) і забезпечують людству 90 відсотків необхідної харчової енергії. В 

результаті інтенсифікації аграрного виробництва врожайність сільськогосподарських 

культур зростає. А це означає, що прогресивні тенденції в землеробстві призводять до 

деградації природних компонентів і в тому числі ґрунтового покриву.  

З початку 90-х років падіння виробництва в Україні призвело до зупинки багатьох 

підприємств, які забруднювали атмосферу своїми викидами, проте їх кількість не 

зменшилась. Ніхто не слідкує за очисними спорудами на електростанціях. Велику 

екологічну загрозу створює автотранспорт.  

Україна не може продовжувати жити без екологічного моніторингу, тобто їсти, пити 

і дихати безконтрольно в умовах екологічної безвідповідальності.  

Економічна криза відсунула на задній план екологічні пріоритети. Відсутність 

системного аналізу наслідків запровадження нових технологій супроводжується 

виникненням нових проблем.  

Так, наприклад, Україною підписаний Кіотський протокол до Рамочної конвенції 

00Н по зміні клімату. Таким чином Україна стала 84 країною, яка зобов'язалась проводити 

екологічну політику, направлену на здійснення зменшення викидів парникових газів. 

Розвинуті країни згідно Кіотського протоколу зобов'язались з 2008 по 2012рр. в 

загальному зменшити викиди на 5% в порівнянні з 1990 роком. Причому, країни 

Європейського Союзу повинні скоротити викиди газів, які спричиняють парниковий 

ефект, на 8%, США – 7%, Японія – 6%, Норвегія – 1%. Україні достатньо залишатись на 

рівні 1990 року. Через падіння рівня виробництва в Україні викид шкідливих речовин 
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зменшився на 30%. Свою позитивну роль в процесах відтворення і саморегуляції 

екосистем повинні відіграти лісові насадження.  

Ряд учених (Круть І.В., Забєлін І.М. та інші) пропонують з метою поліпшення 

ситуації в Україні:  

 третину території – відвести під заповідну зону;  

 третину – використовувати обмежено в господарському відношенні за 

умови збереження природного ландшафту;  

 і ще одну третину – піддати окультуренню.  

Ці дані підтверджуються аналізом глобального співвідношення 

сільськогосподарських угідь, які займають 35%, ліси – 30,5%, інші землі – 32.2%.  

Слід відзначити, що стратегія оптимізації територіальної структури 

землекористування базується на:  

 врахуванні земельно-ресурсної бази, динаміки розселення, регіональних 

особливостей розвитку продуктивних сил;  

 здійсненні заходів щодо екологічного планування територій, зокрема, 

консервації малопродуктивних, деградованих та техногенно забруднених угідь;  

 обмеженні відведення продуктивних угідь для не сільськогосподарських 

цілей;  

 застосування економічних важелів впливу на суб’єкти землекористування 

щодо забезпечення сталості оптимальної структури ландшафтів; 

 запровадженні обмежень права власності та права користування землею, які 

обумовлюються екологічними особливостями ландшафтів та специфікою 

землекористування.  

В зв’язку з цим, особливої актуальності набуває моніторинг земель [1, С.562-570; 2, 

С.74-75; 3, С.3-7; 7, C.158-188], бо тільки він дасть можливість чітко визначити кількісні і 

якісні характеристики земельних ресурсів і, при необхідності, прийняти своєчасні заходи 

адекватні фоновому стану земель. Моніторинг земель повинен ініціювати 

природоохоронний, ресурсозберігаючий та відтворювальний характер їх раціонального 

використання, передбачаючи збереження грунтів і обмеження негативного впливу на них.  

В результаті аварії на Чорнобильській АЕС радіоактивного забруднення в Україні 

зазнали 3,5 млн.га сільськогосподарських угідь, в тому числі біля 2 млн.га ріллі. 

Забруднення зазнали також більше 1,5 млн.га лісів і садів, та понад 1000 населених 

пунктів. Підвищений рівень радіоактивності грунтів став причиною виведення із 

земельного обороту 123 тис.га угідь.  

Для забезпечення оптимальних умов проживання населення на забруднених 

територіях необхідне наукове обгрунтування стану території, розробка і впровадження 

технологій, які б виключали надходження радіонуклідів у продукцію 

сільськогосподарського виробництва та організм людини. Аналіз радіодогічної ситуації 

показує, що регіон відзначається великим надходженням цезію-137 в рослини, а потім в 

організм людини переважно через молоко і м’ясо. Це відбувається в зв’язку з легким 

гранулометричним складом грунтів і високим зволоженням.  

Слід зазначити, що вертикальна міграція радіонуклідів у грунтах протікає повільно. 

Так, антропогенна діяльність, зокрема переорювання є основою рівномірного розподілу 

радіонуклідів в орному шарі, а оранка з перевертанням скиби зумовлює переміщення 

радіонуклідів за профілем грунту. Горизонтальна міграція радіонуклідів зумовлена в 

основному ерозією грунту. Спостереження показують, що вітрова ерозія не впливає 

значно на їх пересування. Більшу небезпеку вторинного забруднення мають пилові бурі. 

Вирощування екологічно чистої рослинницької продукції в господарствах з 

радіаційним забрудненням повинно здійснюватись із застосуванням оптимальних доз 

органічних і мінеральних добрив. Добрива також створюють передумови локалізації 

радіонуклідів у грунтах, тобто знижують їх перехід у рослину. Якщо розмістити зернові та 

зернобобові культури в порядку зростання їх здатності накопичувати радіонукліди то цей 
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ряд буде мати слідуючий вигляд: кукурудза, озима пшениця, ячмінь, пшениця яра, жито, 

овес, гречка, вика, люпин жовтий.  

Як бачимо, при створенні системи сівозмін дуже важливим є правильний підбір 

культур і сортів – це найбільш простий та економічно виправданий засіб зниження вмісту 

радіонуклідів в продукції землеробства. Врахування вищеназваних умов та проведення 

відповідних заходів щодо використання радіоактивне забруднених земель дасть 

можливість одержувати екологічно чисту сільськогосподарську продукцію і поліпшити 

стан цих земель. 

Для проведення оцінки екологічного стану земель необхідно володіти 

відповідною інформацією [7, С.158-188], яка акумулюється різними контролюючими 

організаціями на рівні області, що належать до відомств, перелічених в Постанові 

Кабінету Міністрів України Положенням про державний моніторинг навколишнього 

природного середовища. Згідно з Постановою, підприємства, установи і організації, що 

ведуть спостереження за станом навколишнього природного середовища, зобов’язані 

безплатно передавати дані спостережень або іншу інформацію на запит органів державної 

виконавчої влади, в тому числі – державних земельних органів.  

Розглядаючи питання щодо інформаційного забезпечення, слід відзначити 

недостатню відпрацьованість його методичних положень Важливими підсистемами 

повинні тут стати спеціально сформовані інформаційні потоки.  

Що ж означає сам термін "інформація" ? Не дивлячись на те, що цей термін давно 

використовується в практиці, точне його визначення виявляється суперечливим. На наш 

погляд, інформація представляє відомості, повідомлення про який-небудь предмет, явище, 

подію. У відповідності із загальними положеннями розуміння світу, як джерела 

інформації, ним може виступати лише деякий матеріальний "об’єкт", яким є, наприклад, 

земельні угіддя.  

Щодо інформаційного забезпечення, не слід залишати поза увагою нові комп'ютерні 

інформаційні технології, які змінюють наш світогляд. Використання ГІС-технології для 

обліку земель дозволяє легко і швидко вирішувати задачі пов’язані з аналізом 

розташування об’єктів, такі як:  

 визначення зон відчуження (наприклад, зони відчуження вздовж залізниці 

тощо);  

 визначення обмежень і обтяжень на земельній ділянці, що відводиться (дуже 

часто при відведенні земельної ділянки, особливо в міських умовах не вистачає 

інформації про прокладені на ділянці комунікації); 

 проведення оцінки землі з врахуванням розташування транспортних 

комунікацій, забруднення території (в багатьох містах вартість землі [6, С.1-30], житла 

значно відрізняється в залежності від екологічних умов, тому необхідно внести дані 

районування території за ступенем забруднення в створювану ГІС міста (району) тощо.  

Висновки. Враховуючи вище сказане, слід зазначити, що проблемні питання 

оптимізації природокористування, у тому числі і землекористування, можуть бути 

успішно вирішені за умови дотримання системи екологічних, економічних та інших 

законів і правил, принципів та наукового обґрунтування.  

 

Анотація 

В цій роботі розглядається теперішній стан використання земельних ресурсів. 

Аналізується формування відносин і екологічна ситуація в Україні. Щоб покращити 

існуючий стан екології, пропонується проводити екологічне землекористування і 

поліпшити організацію та юридичні методи модернізації землеволодіння. 

Ключові слова: землекористування, екологія, екологічні пріоритети, моніторинг 

земель, інформація. 
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Аннотация 

В этой работе рассматривается состояние земельных ресурсов. Анализируется 

формирование отношений и экологическая ситуация в Украине. Чтобы улучшить 

существующее состояние экологии, предлагается проводить экологическое 

землепользование и улучшить организацию, и юридические методы модернизации 

земельной собственности. 

Ключевые слова: землепользование, экология, экологические приоритеты, 

мониторинг земель, информация. 

 

Annotation 

The present state of land resource use in considered. The formation of the relations and 

the ecological situation in the Ukraine is analyzed. To improve the present ecological state it is 

proposed to conduct the ecologically of the land-tenures and improve the organization and legal 

methods of land-tenure rationalization. 

Key words: land tenure, ecology, ecological priorities, monitoring of land, information. 
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«ТЕМНИЙ» ТУРИЗМ  

ЯК ОДИН З ПЕРСПЕКТИВНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ 

 

Постановка проблеми. З виникненням та розвитком масового туризму в світі, 

який змінився надзвичайно потужним туристичним бумом в 70-і роки 20 століття та 

перетворенням його в 90-і роки в глобальну галузь народного господарства, з’явилася 

необхідність доповнення до існуючої класифікації туризму нових різновидів.  

Людство сьогодні все менше бажає подорожувати і відпочивати пасивно, в 

результаті чого виробники туристичного продукту пропонують активний відпочинок, 


