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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬ-
НИХ СИСТЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 
Визначено основні особливості систем природокористування як об'єкту дослідження. Проаналізовано основні 

методологічні підходи до вивчення формування та розвитку регіональних систем природокористування: політико-
економічний, соціальний, геоекологічний та історико-географічний Охарактеризовано теорії та концепції, методи 
дослідження, що використовуються в рамках методологічних підходів. Розроблено базові положення історико-
географічного методологічного підходу як основного при дослідженні трансформації систем природокористування. 
Особливу увагу приділено методу історико-географічних зрізів. 

Ключові слова: методологічний підхід, метод дослідження, теорія, система природокористування. 

Определены основные особенности систем природопользования как объекта исследования. Проанализированы 
основные методологические подходы к изучению формирования и развития региональных систем природопользова-
ния: политико-экономический, социальный, геоэкологический и историко-географический Охарактеризованы теории 
и концепции, методы исследования, используемые в рамках методологических подходов. Разработаны базовые по-
ложения историко-географического методологического подхода как основного при исследовании трансформации 
систем природопользования. Особое внимание уделено методу историко-географических срезов. 

Ключевые слова: методологический подход, метод исследования, теория, система природопользования. 

The main features of regional systems of natural resource management as the object of our study have been determined. The 
basic methodological approaches (political, economic, social, geoecological and historic-geographical) to study the formation 
and development of regional systems of natural resource management have been analyzed. Тhe theories, concepts and research 
methods of the methodological approaches have been described. The main principles of historic-geographical methodological 
approach as a major in the study of transformation of regional systems of nature management have been developed. Particular 
attention is paid to the method of historic-geographical sections. 

Keywords: methodological approach, research method, theory, system of natural resource management. 
 

Актуальність теми. Нераціональне природокорис-
тування є причиною загострення більшості екологічних, 
а також економічних та соціальних проблем. Надмірне 
зосередження суспільного розвитку на зростанні спо-
живання зумовило виникнення ряду дисбалансів та 
диспропорцій у системі: "людина – навколишнє середо-
вище – господарство". Так, на тлі погіршення якісних 
параметрів ресурсів все більше відчувається їх неста-
ча, а в деяких випадках – значний дефіцит. Для вирі-
шення цих проблем необхідно змінювати існуючі підхо-
ди до управління природокористуванням, використову-
ючи при цьому сучасні наукові розробки. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв'язок з важливими науковими завданнями. Сис-
теми природокористування потребують комплексного, 
міждисциплінарного дослідження, яке б мало на меті не 
тільки вирішення пізнавальних завдань, але і розроб-
лення стратегії та плану дій щодо пошуку оптимальної 
моделі з урахуванням існуючих обмежень та необхідно-
сті узгодження системи цілей розвитку. Саме такий нау-
ковий пошук потребує вивчення існуючих, а при необ-
хідності – і розробки нових методологічних підходів до 
дослідження формування та розвитку регіональних си-
стем природокористування. 

Аналіз основних досліджень та публікацій, в 
яких започатковано розв'язання проблем. Теорети-
ко-методологічні підходи до дослідження природокори-
стування вітчизняними вченими були розроблені у ра-
дянський час О. Мариничем, М. Паламарчуком, В. Ру-
денком, П. Шищенком та ін. Нові теорії та концепції 
знаходять своє застосування при проведенні дослі-
джень екологічних каркасів О. Топчієвим, стало-
ноосферного розвитку – М. Багровим, розвитку соціоп-
риродних систем – С. Соньком та ін. В той же час, су-
часне суспільно-географічне бачення трансформації 
природокористування не проявилось у вигляді єдиної 
теорії та методології. Задля розроблення методології 
та методики дослідження необхідно проаналізувати 
можливості раніше розроблених та широко використо-
вуваних методологічних підходів. 

Метою роботи є аналіз основних методологічних 
підходів до вивчення формування та розвитку регіона-

льних систем природокористування. Для досягнення 
мети було поставлено наступні завдання: 

1) дослідити особливості використання основних 
методологічних підходів до вивчення трансформацій-
них змін природокористування, їх теоретичної бази та 
методів дослідження; 

2) розробити базові положення історико-географіч-
ного методологічного підходу як основного при дослі-
дженні трансформації систем природокористування. 

Виклад основного матеріалу. Формування і розви-
ток регіональних систем природокористування відбува-
ється в умовах постійної зміни впливу основних чинни-
ків та відзначається складністю основних процесів і 
явищ. Зростання масштабу людського впливу на на-
вколишнє природне середовище та залучення природ-
них ресурсів до різних видів економічної діяльності 
спричинило розширення та поглиблення основних ме-
тодологічних підходів до вивчення систем природоко-
ристування. Методологічний підхід у широкому розу-
мінні цього слова є системою принципів та методів пі-
знання як філософських, так і конкретно наукових, що 
ґрунтуються на певних теоретичних положеннях, кон-
цепціях, парадигмах. Важливою особливістю методоло-
гічного підходу є спрямованість на отримання резуль-
тату, що може мати практичне застосування. Для до-
слідження будь-якого об'єкту можна використати декі-
лька методологічних підходів залежно від цілей і за-
вдань, доступності методів і методик. 

Основними особливостями систем природокористу-
вання як об'єкту дослідження є багатокомпонентність, 
складність зв'язків між компонентами та елементами, 
динамічність, спрямованість використання природних 
ресурсів на отримання прибутку та загалом на задово-
лення всіх матеріальних та духовних потреб людини, а 
також негативний вплив природокористування на стан 
навколишнього природного середовища. Саме від цих 
основних властивостей ми виходили, визначаючи ме-
тодологічні підходи (рис. 1). Розроблена методологія та 
методики дослідження не можуть тривалий час зали-
шатись ефективними та єдино правильними внаслідок 
того, що розвивається і змінюється не тільки наука, але 
і значних змін зазнає сама система природокористу-
вання, цілі і завдання використання природних ресурсів. 
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Отже, кількість методологічних підходів до вивчення фо-
рмування та розвитку регіональних систем природокори-
стування постійно зростає, що зайвий раз доводить між-
дисциплінарність проблеми раціонального природокори-
стування та актуальність подібних досліджень. 

Системно-структурний підхід є загальнонауковим 
та може бути застосований до будь-якого об'єкту дослі-
дження, а в першу чергу до об'єктів, що включають 
компоненти та елементи різної природи, властивостей 
та характеристик. Під системним підходом у широкому 
сенсі розуміють метод дослідження, при якому об'єкти 
дослідження розглядаються як частини та елементи 
певного цілісного утворення. Ці частини та елементи, 
взаємодіючи між собою, формують нові якості цілісного 
утворення (системи), відсутні у кожного з них окремо. 
Поняття "елемент" розуміється як мінімальний, вже 
неподільний компонент в рамках даної системи. Зв'язок 
між елементами системи більш стійкий, впорядкований 
та внутрішньо необхідний, ніж зв'язок кожного з елеме-
нтів з навколишнім середовищем. 

Загальна теорія систем була розроблена відносно 
недавно – у середині ХХ ст. – але лягла в основу не 
тільки міждисциплінарного, але і загальнонаукового 
методу дослідження. Щодо даної теорії можна назвати 
прізвища Л. фон Берталанфи, А. Тенсли, Дж. Касти, які 
розробляли загальні положення, методи, визначили 
характеристики систем [2], [11], [13]. Також окремо була 
розроблена теорія геосистем – цілісних утворень, мно-
жини взаємозв'язаних елементів, функціонування яких 
залежить від їх розташування на території та властиво-

стей навколишнього природного середовища. Дані роз-
робки проводились В. Сочавою, А. Ісаченком, Ю. Сауш-
кіним, М. Шаригіним, У. Мересте [6] та ін. Розроблення 
теорії та методології геоекології, об'єктом вивчення якої є 
геосистеми, відбулось приблизно у 60-80-х роках ХХ ст. та 
обумовлено зближенням географічного та екологічного 
підходів та загалом визнанням екологічної парадигми в 
географії (Д. Арманд, В. Котляков, С. Лавров). 

Система природокористування – це складне прос-
торово-часове утворення, що складається з таких еле-
ментів або підсистем, як природа у якості природних 
умов та ресурсів, населення та господарства. Такі сис-
теми мають подвійну якісну природу: вони зберігають 
природні властивості стійкості, відтворюваності, інерт-
ності та ін., а також набувають суспільних властивос-
тей, насамперед властивостей природних ресурсів бути 
чинником економічного зростання, об'єктом владання 
інвестицій, приносити дохід власникам тощо. 

Виявлення структурних елементів, законів функці-
онування та розвитку системи природокористування 
дозволило використати арсенал математичних мето-
дів дослідження: факторний, кластерний аналіз, мате-
матичного моделювання, оптимізації та ін. Якщо гово-
рити про методичні прийоми та методи, що застосо-
вуються за даного методологічного підходу, то вони 
найчастіше мають загальнофілософське походження 
– методи аналізу і синтезу, парадигми, узагальнення, 
аналогій, порівняння, та математичне, включаючи як 
вищезгадані методи, так і індексний, статистичний, 
метод класифікації та ін. 
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Рис. 1 Науково-методологічні підходи до дослідження природокористування 
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Політико-економічний підхід розроблявся у відпо-
відь на суспільний запит щодо максимізації використання 
ресурсного потенціалу. Вітчизняна школа економіки при-
родокористування, виникнення якої пов'язано з утворен-
ням Комісії з вивчення природних багатств України Украї-
нської академії наук, розглядала використання природних 
ресурсів як потенційних можливостей для зростання на-
родного багатства. З точки зору голови Комісії 
В. Вернадського при вивченні природних продуктивних 
сил необхідно не тільки зосереджуватись на оцінюванні 
природних ресурсів, але і на пошуку шляхів їх раціональ-
ного та ефективного використання. Цей комплекс розро-
бок початково був побудований на принципах антропоце-
нтризму, тобто переважало бажання зменшити залежність 
людини від природи через підвищення культурного рівня 
та технічної озброєності виробництва. 

Економіка природокористування як наука виокреми-
лась у 70-х роках минулого століття на основі розробок 
географів Ю. Куражовського, В. Преображенського та 
ін. і економістів А. Ендерса, Р. Коуза, В. Трегобчука, 
В. Шевчука, М. Долішнього, І. Синякевича та ін. Основ-
не завдання економістів – врахувати особливості при-
родокористування при формуванні державного управ-
ління економікою, в тому числі приватним сектором [4]. 
На сьогоднішній день до природокористування зарахо-
вується все матеріальне виробництво, а отже організа-
ційно-економічний механізм природокористування охо-
плює проблематику ціноутворення, оподаткування, а 
також адміністративні методи впливу: ліміти, дозволи, 
ліцензії, менеджмент і аудит тощо. 

Даний підхід в літературі називається по-різному: 
економічний, прагматичний або такий, що передбачає 
утилітарну точку зору на систему природокористування. 
Зосередження на цьому підході та ігнорування інших 
неминуче призводить до екологічної кризи. Усвідом-
лення цього спричинило поступовий перехід до екоцен-
тризму, який змінив в певній мірі методологію і методи 
дослідження в економіці природокористування через 
введення екологічних принципів, критеріїв, методик 
оцінки екологічних ризиків, збитків тощо. 

Економічний підхід у сучасному розумінні пов'язу-
ється з методиками оцінки економічної ефективності 
природокористування, ресурсозбереженням, розроб-
кою екологічно орієнтованих економічних інструментів. 
Господарська практика потребує розробки ефективних 
методів управління природокористуванням, що вимагає 
розгляду компонентів природного середовища як ре-
сурсу, що характеризується вартісними характеристи-
ками, а також рентабельністю, економічною ефективні-
стю виробництва та ін. Даний підхід обумовив і систему 
методів управління: нормативно-правових та економіч-
них. Екологізація економічної діяльності призводить до 
екологізації управлінського механізму та введення пла-
ти за забруднення навколишнього середовища, штра-
фів, ліцензування та інших механізмів. 

Політична складова випливає з геополітичного зна-
чення природних ресурсів, що визначає важливість по-
літичних рішень при прийнятті концепцій та парадигм, 
закріплення їх основних положень у програмних доку-
ментах, законах, підзаконних актах. Політико-правові 
рішення є серйозним стимулом розвитку наукових до-
сліджень у певному напрямі. Як приклад можна навести 
зміну концепції абсолютної безпеки, що домінувала в 
радянській системі забезпеченні техногенної безпеки 
впродовж багатьох десятиліть, на концепцію прийнят-
ного ризику, ґрунтуючись на якій розроблено ряд мето-
дик оцінки ризику для різних об'єктів, а також методи 
управління екологічним ризиком тощо. 

Соціальний підхід передбачає поступовий перехід 
на соціально-орієнтоване природокористування, тобто 
спрямоване на першочерговість задоволення потреб 
суспільства, використовуючи ресурсний потенціал те-
риторії. З практичної точки зору на сьогоднішній день 
даний підхід обґрунтовує існування сучасного суспільс-
тва споживання. Забезпечення основних суспільних 
потреб та введення стандартів якості життя з точки зо-
ру ряду вчених [1, с. 50] може призвести до екологічної 
катастрофи, оскільки високі, в тому числі екологічні, 
стандарти життя розвинених країн досягаються за ра-
хунок екстенсивного використання ресурсів країн, що 
розвиваються. Ми вважаємо, що соціальний підхід до 
дослідження природокористування ширший, оскільки 
включає не лише складову споживання природних ре-
сурсів, але і досягнення високих екологічних норм для 
населення, включаючи такі аспекти, як безпека прожи-
вання, харчування, безпечні умови праці тощо. 

У трикутнику "людина – навколишнє середовище – 
економіка (господарство)" цілі та пріоритети розвитку 
змінювались не один раз саме в плані зміни підходів до 
природокористування. Якщо за часів планової економіки 
у пріоритетах були економічні цілі, то зараз у вітчизняній 
науці і управлінській практиці однозначно домінують со-
ціальні, що відповідає концепції сталого розвитку. Відпо-
відно до концепції було введено ряд обмежень щодо 
розвитку економіки, а саме екологічно небезпечних її 
галузей, в той же час зберігши майже всі можливості та 
шляхи розвитку для людини, максимально враховуючи і 
духовні і матеріальні потреби [12]. Загострення екологіч-
них проблем стимулює розроблення наукових обґрунту-
вань щодо подальшого зміщення акцентів в бік ще біль-
ших економічних, а також соціальних обмежень. Отже, 
виникає необхідних детального вивчення структури по-
треб людини у її взаємодії з навколишнім середовищем. 
В цьому плані актуальним є такий напрям дослідження 
процесу природокористування як вивчення відображен-
ня природокористування у свідомості населення, що 
проживає на даній території. У роботі Я. Олійника, 
А. Степаненка йдеться про регіональну свідомість як 
систему (чи сукупність) поглядів і уявлень, безпосеред-
ньо пов'язаних з проживанням на певних територіях [8]. 
Важливою складовою просторової самоідентифікації є 
територіальні інтереси, серед яких регіональне природо-
користування виступає важливою складовою. Методи 
збору інформації, її обробки та інтерпретації детально 
проаналізовані у роботах М. Крилова, К. Мезенцева, 
О. Гродзинської та ін. [7, c.183-192], [3]. 

Людина сприймає територію на різних рівнях і у різ-
них формах. Вченими доведено, що провідну роль при 
сприйнятті відіграють перцепційні процеси, завдяки 
яким людина сприймає ландшафт насамперед як об-
раз. За допомогою методів анкетування, бального оці-
нювання перцепційних рис території парних порівнянь 
та ін. можна оцінити особливості природокористування 
через такі риси територіальних утворень як впорядко-
ваність, гармонійність, унікальність, комфортність для 
проживання, ведення різних напрямів бізнесу ті ін. 

Геоекологічний підхід має за основну мету адап-
тацію процесу соціально-економічного розвитку до за-
конів розвитку природних систем. Детальне вивчення 
цих законів в умовах перетворення екосистем людиною 
є важливим науковим завданням. Підхід спирається на 
основні наукові положення геоекології – міждисципліна-
рної галузі знань, яка вивчає взаємодію між компонен-
тами геоекосистем з метою оцінити наслідки цієї взає-
модії (визначити сучасний стан) та передбачити їх зміни 
в майбутньому, розробити заходи, спрямовані на опти-
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мізацію взаємодії суспільства з іншими компонентами 
геоекосистем [9, с. 17]. 

Виходячи з геоекологічного підходу, традиційне 
природокористування є небезпечним для стійкості гео-
екосистем та призводить до системних, незворотніх 
змін, значного зменшення ресурсного потенціалу. До-
слідження геоекосистем проводяться з використанням 
методів дистанційного зондування, картографічного, 
районування, спостереження і порівняння, польової 
ландшафтної зйомки, маршрутних спостережень, ГІС-
технологій тощо. На сьогоднішній день екологічний век-
тор отримали всі фізикогеографічні дослідження, а та-
кож напрацювання з конструктивної географії. 

Основні сучасні теоретико-методологічні розробки що-
до природокористування спрямовуються на пошук такого 
шляху, який би дозволив уникнути конфлікту між економі-
чними та соціальними цілями розвитку та законами розви-
тку екосистем. Однією з умов досягнення такого балансу є 
концепція природничих каркасів екологічної безпеки, згід-
но якої формується оптимальна структура території регіо-
нів за принципом крупнодисперсного розподілу територій 
з переважанням природних систем [10, с. 284-291]. Вони 
перемежовуються з урбанізованими територіями і об'єд-
нуються в єдину систему, сполучаючись з екомережами 
межуючи з Україною країн. Лінійними структурними еле-
ментами виступають смуги водоохоронних лісів, долини 
річок, а площинними – "ядра" мережі – існуючі або проект-
ні заповідники, природні парки, заказники тощо. Дані роз-
робки мають тактичний характер та сприяють збереженню 
природних ландшафтів, підвищенню їх стійкості до нега-
тивних зовнішніх впливів. 

Стратегічним напрямом, певним орієнтиром на май-
бутнє є концепція ноосферного (коеволюційного) роз-
витку, розроблена В. Вернадським та підтримана і роз-
винена М. Моісеєвим, М. Багровим та ін. Відповідно до 
концепції, зміни у природокористуванні передбачають 
перехід на адаптивне природокористування, забезпе-
чення відновлення і збереження ресурсів. При цьому 
необхідно не відмовитись від використання природних 
ресурсів, або штучно скоротити споживання, а ефекти-
вно використовувати ресурсний потенціал за рахунок 
внутрішнього цілепокладання [1, с. 101-105]. 

Історико-географічний підхід передбачає вивчен-
ня особливостей трансформацій системи природокори-
стування на різних історико-географічних зрізах, їх вза-
ємозалежності із просторово-часовими перетворення 
суспільного розвитку загалом та його складових, вияв-
лення їх критеріїв та показників, оцінку впливу факторів 
трансформації природокористування та виявлення на-
прямів таких змін на сучасному етапі. Вченими сфор-
мовано методологічний та методичний апарат пізнання 
системи природокористування у просторово-часовому 
вимірі, запропоновано ряд підходів до виділення основ-
них етапів її трансформацій у контексті загального сус-
пільного розвитку. Недослідженими залишаються пи-
тання щодо механізму переходів від однієї моделі до 
іншої, умов і факторів таких змін, а також регіональних 
глобальних трансформаційних процесів. 

Використання історико-географічного підходу пе-
редбачає пізнання об'єктивних законів просторової та 
часової визначеності регіонального природокористу-
вання, що пов'язано як із вивченням територіальної 
організації матеріально-речовинних об'єктів природоко-
ристування із їх специфічною сутністю та відповідною 
траєкторією розвитку та трансформацій, так і позама-
теріальною діяльністю людини – творчою, організацій-
ною, управлінською тощо, – що дозволяє у предмет 
дослідження включити людські свідомість, волю, очіку-
вання, сприйняття, переваги тощо, які зазвичай спону-
кають і супроводжують дії і вчинки людей. При цьому 
відбувається виявлення генетичних рядів розвитку на-

селення, промисловості, агрокультури та інших суспі-
льно-географічних компонентів території, які з одного 
боку визначають спрямованість та інтенсивність проце-
су природокористування й з іншого детерміновані ним. 

Основними методами історико-географічного дослі-
дження є синхронний та діахронічний підходи, метод 
історико-географічних зрізів, історико-географічного 
районування, ретроспективного аналізу, картографіч-
ний, моделювання, порівняльно-географічний та ін. 

Метод історико-географічних зрізів використовується 
для всебічного аналізу природи, населення, господарст-
ва впродовж певного періоду часу. Для історико-
географічної реконструкції та моделювання необхідно: 
1) з'ясувати походження суспільно-географічного об'єкту; 
2) дослідити загальні тенденції його розвитку в минуло-
му; 3) виявити вплив на стан сьогодні та можливий роз-
виток в майбутньому. Виділення історико-географічних 
зрізів – це один із найскладніших та відповідальних ета-
пів історико-географічного вивчення процесу природоко-
ристування, основними вимогами до якого є: 

1. Синхронність аналізу всіх матеріалів. Усі компо-
ненти оточуючого середовища досліджуються з враху-
ванням взаємозв'язків з іншими компонентами та у ча-
совій узгодженості. 

2. Виявлення та поглиблених досліджень провідних 
взаємодій між природою, населенням та господарст-
вом, що властиві даному історичному періоду. Характер 
цих взаємозв'язків обумовлений передусім організую-
чою роллю людини, хоча природне середовище також 
вносить в них свої корективи. 

3. Територіальна цілісність регіонів для яких визнача-
ється діахронічна структура через виділення зрізів. Це 
передбачає можливість співставлення отриманих висно-
вків з даними за інших періодами. Чітко визначити межі 
території, що вивчається. При цьому потрібно прагнути 
до виявлення максимальної типовості змін об'єкта. 

4. Вивчення історичного зрізу повинне супроводжу-
ватись ретельним встановленням часових меж. Для 
географа є важливим, щоб зріз співпадав з окремими 
етапами розвитку території [5]. 

Висновки. 1. Визначено основні особливості систем 
природокористування як об'єкту дослідження, що по-
кладені в основу вибору теоретико-методологічних під-
ходів дослідження: багатокомпонентність, складність 
зв'язків між компонентами та елементами, динаміч-
ність, спрямованість використання природних ресурсів 
на отримання прибутку та загалом на задоволення всіх 
матеріальних та духовних потреб людини, а також не-
гативний вплив процесу природокористування на стан 
навколишнього природного середовища. 

2. Основними теоретико-методологічними підхода-
ми дослідження регіональних систем природокористу-
вання є: системно-структурний, геоекологічний, політи-
ко-економічний, соціальний та історико-географічний. 
Можливості історико-географічного підходу полягають у 
пізнанні об'єктивних законів просторової та часової ви-
значеності регіонального природокористування, що 
пов'язано як із вивченням територіальної організації 
матеріально-речовинних об'єктів природокористування 
із їх специфічною сутністю та відповідною траєкторією 
розвитку та трансформацій, так і позаматеріальною 
діяльністю людини – творчою, організаційною, управ-
лінською тощо, – що дозволяє у предмет дослідження 
включити людські свідомість, волю, очікування, сприй-
няття, переваги тощо, які зазвичай спонукають і супро-
воджують дії і вчинки людей. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ МІКРОРАЙОНАХ  
ДОСЛІДЖУВАНОГО РЕГІОНУ 

 
Обґрунтовано стратегічні завдання оптимізації природокористування в геоекологічних мікрорайонах Житомир-

ської області в контексті сталого розвитку. Дослідження, що пов'язані з вивченням особливостей використання 
території та оцінкою антропогенного навантаження на регіональному рівні досить актуальні в умовах постійно 
зростаючого впливу суспільства на природне середовище. Рівень вивчення суспільно-природної взаємодії в Жито-
мирській області зараз залишається ще недостатнім, за наявністю в неї великої кількості різноманітних екогеогра-
фічних проблем. У зв'язку з цим актуальним питанням постає оцінка геоекологічного стану території Житомирщини 
та розробки схеми її геоекологічного районування, яке базується на дослідженні природних та техногенних чинників 
формування геосистем з урахуванням їх господарського освоєння. 

Ключові слова: геоекологічний аналіз, геоекологічний мікрорайон, природокористування, антропогенна перетво-
реність, геоекологічний потенціал, природний потенціал, техногенне навантаження, геоекологічні проблеми. 

Изложены аспекты геоэкологического анализа природопользования на региональном уровне (научные подходы, 
принципы, основные положения и понятия) с привлечением методических подходов геоэкологического районирова-
ния и предложено алгоритм проведения оптимизации природопользования геоэкологических исследований Жито-
мирской области. Исходя из этого геоэкологический анализ (ГЭА) природопользования реализуется через метод по-
знания и практических действий в виде упорядоченной схемы и охватывает несколько этапов, необходимых для 
апробаций данной концепции на примере территории региона. При этом было необходимо учесть антропогенную 
преобразованность (АП) ландшафтов. Геоэкологические микрорайононы, выделены на основе доминирования одного 
типа использования территории в структуре хозяйственных угодий. 

Ключевые слова: геоэкологический анализ, геоэкологический микрорайон, природопользование, антропогенная 
преобразованность, геоэкологический потенциал, природный потенциал, техногенные нагрузки, геоэкологические 
проблемы.  

Strategic tasks of touching optimization of the natural using in the geoecological areas of Shytomyr region are revealed in 
this article. The theoretical and methodological aspects of geoecological analysis of nature management at the regional level 
(scientific approaches, base propositions, concepts) involving methodological approaches to geoecological zoning are de-
scribed. The algorithm of geoecological researches in Zhytomyr region is suggested 

Keywords: geoecological analysis, geoecological micfrodistrict, nature management, antropogenic transformation, 
geoecological potential, technogenic load, geoecological problems. 

 
Вступ. Завжди залишатиметься актуальним питан-

ня якості життя людини, росту кількості екологічних ка-
тастроф, ескалації соціальної напруженості, деградації 
ландшафтних систем та їхніх компонентів. 

Постановка проблеми. В період глобальної еколо-
го-соціально-економічної кризи істотно загострилися 
взаємовідносини людини і природи. Навколишнє при-
родне середовище втрачає свій екологічний потенціал, 
що негативно відбивається на здоров'ї людей. Ця об-
ставина заставляє людство вести пошук шляхів гармо-
нізації своїх стосунків з природою.  

Тільки так можна виділити найголовніші проблеми 
сталого розвитку регіону, що є метою цієї статті та зо-
середити зусилля на їх аналізі. 

Аналіз останніх публікацій на цю тему. Є багато 
джерел, в яких викладено поняття геоекології, сталого 
розвитку, раціонального природокористування [1 – 17]. 
Автори численної природничої літератури дають реко-
мендації [14, 18, 20, 23, 24, 25, 27], які спрямовані на 
вирішення певних ситуацій антропогенного та природ-
ного характеру, але не орієнтовані на довгострокову 
перспективу. Геоекологічному аналізу регіонального 
природокористування уваги не приділяється. 

Виклад матеріалу дослідження. Геоекологічної 
оптимізації території можна досягти за умови гармоній-
ного поєднання природних та антропогенних ландшаф-

тів. Ідеальним співвідношенням природних і антропо-
генних складових ландшафтної структури є 60% до 
40% [22]. Пошук антропогенного оптимуму полягає у 
наближенні сучасної структури угідь до традиційних 
етнічних моделей. Під оптимізацією розуміють дії, 
спрямовані на проведення геосистем у стани, в яких 
вони здатні максимально ефективно виконувати задані 
функції, не зазнаючи при цьому небажаних змін впро-
довж тривалого періоду часу [16]. З іншої сторони, оп-
тимізацію розглядають як прагнення до стану найбільш 
близького до динамічної рівноваги [26]. Зрештою опти-
мізацію можна розглядати як процес досягнення збала-
нсованого функціонування геосистем [25]. Оптимізувати 
геосистему можна у різних напрямках: виробничо-
економічному, природно-екологічному, соціально-
гуманістичному. Часто ці напрямки є суперечливими. 
На перший план висувають визначення геоекологічних 
пріоритетів. Визначення пріоритетів полягає у ранжу-
ванні видів функцій у порядку їх значимості для регіону. 
При цьому враховується сучасна геоекологічна ситуа-
ція, специфіка ролі регіону у міжрайонному поділі праці, 
у вищих одиницях геоекологічного районування. 

На сучасному етапі для території області найвищий 
пріоритет мають природоохоронні (збереження біоріз-
номаніття, підтримання стійкості природних систем) та 
антропоекологічні функції (запезпечення належних 
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