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У статті розглядаються певні геотехнічні системи як результат природокористування та їх зв’язок із природоохоронно-еко-
логічною діяльністю через соціально-політичний, економічний, оздоровчий, естетичний та правовий аспекти. Розкрито основну 
сутність аспектів природоохоронно-екологічної діяльності та їх особливості.
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В статье рассматриваются определённые геотехнические системы как результат природопользования и их связь с природо-

охранно-экологической деятельностью через социально-политический, экономический, оздоровительный, эстетический и пра-
вовой аспекты. Раскрыта основная суть аспектов природоохранно-экологической деятельности и их особенности.

Ключевые слова: окружающая среда, природопользование, региональный анализ, геотехнические системы, охрана приро-
ды, экология, аспекты охраны природы.

 

Вступ, вихідні передумови. Взаємодія суспіль-
ства та природного середовища є багатогранною 
проблемою, що має невичерпний потенціал для 
вивчення. Це пов’язано з постійним розвитком 
людського суспільства, зміною характеру та інтен-
сивності його діяльності, у якій природа виступає в 
якості джерела ресурсів – основи виробництва та 
одночасно в якості середовища проживання. Але 
при використанні природних ресурсів економічні 
й екологічні цілі їх використання рідко співпада-
ють. Зазвичай господарська діяльність суперечить 
задачам збереження оптимального стану середо-
вища, тому необхідно вживати спеціальні заходи 
щодо оптимізації охорони природи [4]. Складність 
відношень між господарською і природоохоронною 
діяльністю є очевидною та потребує подальшого 
розгляду.

Активізація вивчення природокористування 
та природоохоронної діяльності почалася у другій 
половині 1960-х рр. Передумовою цього значною 
мірою була екологічна криза 1950-60 рр. Особливо 
гостро вона проявилася у західних розвинених кра-
їнах. До СРСР криза дійшла дещо пізніше, але про-
блеми природокористування радянські вчені поча-
ли досліджувати вже з 1960-х рр. [10].

Спостерігається певна розрізненість приро-
доохоронно-екологічної діяльності та природоко-
ристування, що розглядаються як два різні полюси 
діяльності людини, одна з яких направлена на ви-
користання природних ресурсів, інша – на їх збе-
реження та відновлення. Постає важлива проблема 
їх гармонійного поєднання, що виявляється немож-
ливим без аналізу зв’язків між ними. 
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Метою статті є аналіз регіонального природоко-
ристування через аспекти природоохоронно-еколо-
гічної діяльності на засадах дослідження геосистем.

Виклад основного матеріалу. Природо-
користуванням прийнято називати будь-який вид 
діяльності людини, що включає використання при-
родних ресурсів та природних умов. Результатом 
природокористування стає перетворене природне 
середовище, яке є поєднанням як природної, так і 
антропогенної складової, відоме в літературі як ге-
отехнічні системи [9]. У межах геотехсистем при-
родна і техногенна складові накладаються і взає-
мовпливають, створюючи якісно нову геосистемну 
єдність. Серед геотехсистем розрізняють: селитеб-
ні, промислові зони, рекреаційні зони, сільсько-
господарські зони (агроландшафти), середовище-
охоронні ліси та заповідні території [3], що відобра-
жують широту потреб суспільства та різнобічність 
природокористування.

Природоохоронна та екологічна діяльність ма-
ють першочергове завдання виявлення, попере-
дження та вирішення проблем, які обумовлені 
господарською діяльністю людини та нанесеною 
шкодою цієї діяльності довкіллю [7]. Негативні кіль-
кісні і якісні зміни у навколишньому природному 
середовищі впливають на життя людей, генетичну 
програму людини, на створення матеріальної бази 
суб’єктів господарювання і торкаються широкого 
кола питань. У зв’язку з цим існують різні аспекти 
природоохоронно-екологічної діяльності: соціаль-
но-політичний, економічний, оздоровчий, естетич-
ний та правовий [10].

Соціально-політичний аспект є проявом взає-
мозалежності суспільства та середовища, в процесі 
господарської діяльності люди вступають у певні со-
ціальні відносини, в рамках яких формуються зв’яз-
ки та відносини з природою. Екологічні проблеми 
будь-якого рівня не мають єдиного загальносвітово-
го рішення, але завжди пов’язані з конкретною со-
ціальною та політичною обстановкою у тому чи ін-
шому регіоні [8]. Через соціально-політичний аспект 
організовується природоохоронно-екологічна діяль-
ність у межах відповідних геотехсистем, які функці-
онально пов’язані із суспільними процесами. Серед 
таких геотехсистем потрібно виділити селитебні, 
функцією яких є забезпечення еколого-економічно-
го і соціального середовища. Селитебні геотехсис-
теми фактично являють собою безпосередній про-
стір фізичного розташування суспільства з певними 
екологічними умовами, серед яких можна виділити 
відповідність до санітарно-гігієнічних, медико-біо-
логічних та естетичних норм [2]. Природоохоронно-
екологічні питання включаються у політичні програ-
ми держави, регіональних структур, партій, суспіль-
них організацій [8]. Проблеми охорони природи та 
інтерес до них суспільства уміло використовуються 
при вирішенні політичних питань; екологічна полі-
тика претендує на пріоритетне місце серед інших 
питань виборчої діяльності.

Економічний аспект є найважливішим та най-
ширшим, адже вся господарська діяльність людини 
і саме її існування базується на використанні при-
родних ресурсів [1]. Господарська діяльність під-
приємств може завдавати природному середовищу 
екологічних, економічних та соціальних збитків. 
Збитки можуть виникнути внаслідок знищення еле-
ментів природного середовища, його забруднення 
викидами, стоками, відходами, виснаження при-
родних комплексів, нераціонального використання 
природних ресурсів, порушення екологічних зв’яз-
ків у середовищі існування [6]. Даний аспект пов’я-
заний, в першу чергу, з промисловими та сільсько-
господарськими зонами, функціями яких є забезпе-
чення промисловими та продовольчими товарами, 
спорудами, продуктами харчування, сировиною від-
повідно [1]. Серед основних вимог до промислових 
об’єктів слід виділити відповідність певним нормам, 
до агроландшафтів - збереження такої якості сере-
довища, яка забезпечує екологічно чисті продукти.

Оздоровчий аспект направлений на збереження 
здоров’я населення. Охорона природи найпершою 
із задач має створення сприятливих природних умов 
для життя людини, і тому кожен проект перетво-
рення природи, будь-який вплив повинні розгляда-
тися також з точки зору охорони здоров’я людини. 
Пріоритет охорони здоров’я людини та збережен-
ня сприятливих гігієнічних умов життя населення 
відображають оздоровчий (санітарно-гігієнічний) 
аспект охорони природи. Для здійснення заходів з 
оздоровлення довкілля потрібна розробка кількіс-
них санітарно-гігієнічних показників стану якості 
навколишнього середовища, критерію нешкідли-
вості, що забезпечують оптимальні умови життєді-
яльності людини. Даний аспект особливо важливий 
для рекреаційних зон, головною функцією яких  є 
забезпечення відпочинку та оздоровлення суб’єк-
та–рекреанта. Зонами рекреацій прийнято назива-
ти території та акваторії, де людина відновлює свої 
фізичні та духовні сили у процесі безпосереднього 
спілкування з природою. Потреба у наявності місць 
відпочинку (рекреації) постійно зростає. Люди 
прагнуть короткостроково змінити міські умови 
проживання заради покращення нервового та фі-
зичного здоров’я під час перебування на природі. 
Природні рекреаційні ресурси є незамінною умо-
вою і матеріальною базою розвитку рекреаційного 
природокористування, а їх охорона від забруднен-
ня і руйнування – найважливіше завдання суспіль-
ства. Вимогами до таких  геотехсистем є підвищені 
санітарно-гігієнічні, медико-біологічні та естетичні 
норми, проблема оптимальності яких стосується ве-
ликих міст та промислових центрів, що є основни-
ми забруднювачами довкілля. Ступінь задоволення 
рекреаційних потреб залежить від якості оточуючо-
го середовища в тому чи іншому регіоні. Системи, 
властивості яких формуються в результаті взаємодії 
перетворених, а іноді територіально розкиданих, 
компонентів природи, визначаються як природні 
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рекреаційні комплекси. До сфери їх охорони слід 
включити не тільки місця знаходження природних 
рекреаційних ресурсів, але й компоненти природи, 
які беруть участь у їх формуванні. Визначення гра-
ниць зон охорони природи є важливим теоретич-
ним і практичним завданням.

Естетичний аспект являється проявом культур-
ної ролі природи. Збереження естетики ландшафту 
займає особливе місце серед задач природоохо-
ронної діяльності. Оскільки всі технічні споруди, 
пристрої, створювані в ландшафті, чинять істотний 
вплив на зовнішній його вигляд, необхідно думати і 
про естетичні сторони розроблюваних проектів пе-
ретворення ландшафтів [5]. Естетичний аспект охо-
рони природи розглядає оцінку природної краси, 
коли природа цінується і, відповідно, охороняєть-
ся заради своїх естетичних якостей, а не як спосіб 
досягнення економічних цілей. Естетичні потреби 
людини визначають певні вимоги до змінених, пе-
ретворених та відновлених природних об’єктів і 
територій. Ландшафти повинні буди продуманими, 
гармонійними і дійсно красивими. Це можливо до-
сягти при дотриманні раціонального використання 
території, якщо проектувальники мають естетичний 
смак, якщо всі будівлі будуть гармонійно входити у 
пейзаж. Ландшафтне проектування та дизайн під-
тверджують значущість естетики природи. Через 
естетичний аспект можна розглядати абсолютно всі 
типи геотехсистем. Особливо слід відзначити ті, що 
мають серед складових ландшафти з меншим сту-
пенем перетвореності компонентів. До таких гео-
техсистем відносяться середовищеохоронні ліси та 
заповідні території. Вони мають відповідні функції 
- збереження ландшафту в стані, подібному до при-
родного, та збереження природного екологічного 
фону. Унікальні ландшафти та інші природні об’єк-
ти відносяться до категорії рекреаційних ресурсів, 
які, в свою чергу, значною мірою обумовлюють 
розвиток туризму. Туризм є однією з найбільш по-
пулярних і широко пропагованих форм відпочинку 
в сучасній культурі, сприяє розширенню життєвих 
горизонтів, пізнанню світу, переміщенню в часі і 
просторі, знайомству з іншими культурами та людь-
ми, релаксації і накопиченню естетичних вражень, 
які є найбільш важливими цінностями з точки зору 
сучасної культури.

Правовий аспект є забезпеченням обов’язко-
вості природоохоронно-екологічної діяльності, ха-
рактеризує правову охорону середовища як сукуп-
ність всіх державних заходів, що закріплені у праві 
та здійснюються з метою збереження і створення 
сприятливих умов для життя людини, попереджен-
ня шкідливого впливу суспільства на навколишнє 
природне середовище, що, в кінцевому рахунку, 
забезпечує збереження здоров’я людини. Правовій 
охороні підлягає природне середовище, що доступ-
не практичному впливу діяльності людини через 
правові норми, закони і підзаконні акти (постанови, 
накази, інструкції тощо). Складність і багатогран-
ність у ставленні суспільства до природного середо-
вища, а також наявність різних державних систем 
зумовили велике число правових норм, що діють у 
різних країнах світу. Мета правової охорони навко-
лишнього природного середовища полягає у забез-
печенні збереження та раціонального використан-
ня природних багатств і оптимальної для людини 
якості середовища життя. Правовий аспект приро-
доохоронної та екологічної діяльності стосується 
усіх геотехсистем, через нього відбувається право-
ве регулювання взаємодії суспільства з природою.

Висновки. Принцип єдності охорони природи та 
її раціонального використання – основний прин-
цип у взаємовідносинах суспільства з природою. 
При цьому саме поняття охорони природи набуває 
ширшого змісту. В такому аспекті охорона приро-
ди є необхідною умовою використання її ресурсів 
і служить підтриманню динамічної рівноваги між 
використанням природних ресурсів, з одного боку, 
та відтворювальними можливостями природи – 
з другого, що особливо важливо за високої техніч-
ної оснащеності сучасного виробництва. В окремих 
випадках використання природних ресурсів слу-
жить одним із способів їх охорони. Дослідження 
геотехсистем через спектр аспектів природоохо-
ронно-екологічної діяльності є основою оптимізації 
регіонального природокористування.  
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Вступ. Відповідно до ст. 14 Конституції України 
[1; 1996, №30, с.141] земля є основним національним 
багатством, що перебуває під особливою охоро-
ною держави. Зазначена норма Основного Закону 
обумовлена винятковим значенням землі, яка є ос-
новою довкілля, базою для формування, розвитку 

і поширення рослинності, водних об’єктів, інших 
природних компонентів, матеріальною основою те-
риторіальної цілісності держави, основним засобом 
виробництва у сільському, лісовому та в інших га-
лузях господарювання тощо. Набуття та реалізація 
прав на землю, на земельні ділянки забезпечує іс-
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