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Наступного року було перевірено стан реінтродукованих рослин і виявлено, 

що більшість з них прижилося. Планується спостерігати за ними і надалі. 

Можна зробити висновок, що чисельність C. kotschyana лімітується дуже 

низькою реальною насіннєвою продуктивністю, наявністю придатних 

незадернованих мікролокусів серед рослинного покриву та інтенсивним 

антропогенним навантаженням, а також заростанням оселищ у ході відновної 

сукцесії.  

Отже, для збільшення чисельності C. kotschyana у загрожених популяціях і 

відтворення виду у вимерлих оселищах можна використовувати реінтродукцію.  

Проведення цього експерименту дозволить з’ясувати, чи можливе 

існування даного виду у його історичному оселищі у сучасних умовах за 

відсутності антропогенного впливу. 
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Внаслідок ведення господарської діяльності ландшафти України зазнали 

загрозливих деструктивних змін – їх рівень становить понад 70% [3], при тому, 
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що «багатство природних ландшафтів є надбанням Українського народу, його 

природною спадщиною і має служити нинішньому та майбутнім поколінням, як 

це проголошено в Конституції України» [2]. 

Серед суб’єктів господарської діяльності за критерієм впливу на 

ландшафти можна виділити дві великі групи: суб’єкти, діяльність яких пов’язана 

із збереженням ландшафтів чи вимагає підтримання їх в непорушеному стані 

(наприклад об’єкти заповідно-охоронної, науково-дослідної, рекреаційної галузей 

економіки) і суб’єкти, діяльність яких є деструктивною і впливає на ландшафти 

(наприклад, підприємства гірничодобувної, енергетичної галузей економіки) [1]. 

Отже, і стратегії щодо збереження ландшафтів у цих двох групах 

ландшафтокористувачів будуть протилежними. 

На сьогодні основними джерелами ландшафтного руйнування 

(перетворення) є насамперед гірнича промисловість, а також будівельна, 

дорожньо-будівна, енергетична, військова промисловості, агропромисловий 

комплекс, містобудування.  

Об’єкти вище наведених галузей економіки потребують ландшафтної 

організації. Звісно шляхи її реалізації для кожного об’єкта будуть відрізнятись. 

Наприклад для кар’єру це рекультивація, сучасні способи виробки тощо.  

Поряд з цим, як універсальний метод (або спосіб) ландшафтної організації 

для промислових об’єктів (всі вони, як правило, належать до другої групи 

ландшафтокористувачів) ми пропонуємо введення екологічного менеджменту. 

Екологічний менеджмент для даних промислових об’єктів може 

реалізуватись як на державному (регіональному рівні), так і у вигляді 

корпоративного екологічного менеджменту. 

Цілі і задачі екологічного менеджменту як складової ландшафтної 

організації зведено в таблицю 1. 

Таблиця 1 

Цілі і задачі екологічного менеджменту 

Цілі Задачі 

Попередження 

деструктивного 

впливу на 

ландшафти 

- зменшення валових та питомих показників викидів, 

скидів, утворення відходів; 

- покращення екологічних показників продукції, що 

досягаються шляхом використання сукупності 

різноманітних організаційних, технологічних і технічних 

засобів і методів; 

- мінімізація ризику екологічних аварій, підвищення 

екологічної безпеки; 

- подолання екологічної кризи тощо. 

Аналітико-

інформаційне 

забезпечення 

- розробка системи екологічних показників; 

- моніторинг екологічної ситуації; 

- реєстрація та збереження інформації про екологічні 

показники; 

- аналіз екологічної ситуації тощо. 

Ресурсозбереження - раціональне землекористування; 

- раціональне водокористування; 
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- раціональне використання біологічних ресурсів 

(тваринного і рослинного світу); 

- раціональне використання ландшафтів як інтегрального 

природного ресурсу; 

- енергозбереження; 

- мінімізація відходів; 

- скорочення браку виробництва; 

- зменшення матеріаломісткості технологій тощо. 

Правове 

забезпечення 

- узгодження господарської діяльності у відповідності до 

законодавчих та нормативних вимог; 

- вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює 

господарські відносини в бік їх екологізації; 

- полегшення у виконанні законодавчих вимог щодо 

охорони природи тощо. 

Удосконалення 

організаційно-

управлінської 

системи 

- впровадження нових форм і методів екологічно 

ефективного виробництва; 

- мотивація екологічного підходу до своїх обов’язків 

персоналу підприємства тощо. 

Удосконалення 

комунікативної 

системи 

- робота з громадськістю; 

- покращення іміджу; 

- відкритість екологічної ситуації; 

- широке обговорення екологічно значимих проектів; 

- широке обговорення екологічних проблем; 

- суспільний пошук розв’язання екологічних проблем 

тощо. 

Економічна вигода - скорочення витрат на виправлення екологічних 

проблем; 

- мінімізація витрат за забруднення в межах 

встановлених лімітів; 

- забезпечення об’єктивних розмірів природо-ресурсних 

платежів тощо. 

Ринкова перевага - підвищення конкурентоздатності; 

- доступ на ринки, що вимагають екологічних гарантій; 

- визнання на міжнародному рівні та міжнародних 

ринках; 

- залучення додаткових клієнтів тощо. 

Фінансова 

стабільність 

- залучення додаткових інвестицій; 

- зменшення вірогідності фінансових втрат та банкрутств 

шляхом попередження екологічних катастроф тощо. 

Екологічний 

світогляд 

- обізнаність із екологічними проблемами; 

- формування і розширення екологічної свідомості; 

- екологічне виховання; 

- екологічна освіта тощо. 

На основі викладеного можна проводити подальші дослідження організації 

екологічного менеджменту промислових об’єктів в таких напрямах: 



330 

 

- розробка правових аспектів ландшафтної організації промислових 

об’єктів в Україні; 

- дослідження форм організації екологічного менеджменту в 

гірничодобувній галузі, будівельній, дорожньо-будівній, енергетичній, військовій 

промисловості, агропромисловому комплексі, містобудуванні та розробка 

рекомендацій по впровадженню екологічного менеджменту на таких 

підприємствах в тому числі шляхом імплементації стандартів серії ISO 14000; 

- комплексна еколого-економічна оцінка впливів діяльності 

вищенаведених підприємств на довкілля; 

- шляхи формування екологічної свідомості та підвищення екологічної 

культури у керівництва та персоналу вищенаведених підприємств; 

- шляхи мотивації власників таких підприємств та їх керівної ланки у 

впровадженні сучасних підходів ландшафтної організації тощо. 
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ОСОБЛИВОСТІ «ДРЕВЛЯНСЬКОГО» ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКУ ТА 

ЙОГО ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

В.С. Куліковська 

Житомирський державний університет імені Івана Франка, вул. Велика 

Бердичівська, 40, Житомир, 10008, Україна 

 

Житомирська область займає одне з провідних місць в Україні за запасами 

лісових ресурсів. Загальний запас стовбурової деревини становить понад 200 млн. 

м
3
. Лісистість Житомирщини становить 34,1 %. Площа земель 

лісогосподарського призначення становить 1096,39 тис. га, у тому числі:  

державних лісогосподарських підприємств Житомирського обласного управління 

лісового та мисливського господарства – 796,6 тис. га; комунальних 

лісогосподарських підприємств – 299,79 тис. га. За геоботанічним районуванням 

України територія Древлянського  заповідника входить до складу Народицько-

Іванківського геоботанічного району дубово-соснових лісів Київськополіського 

геоботанічного округу дубово-соснових лісів [1].  
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Наклад 120 прим.  

Видавець та виготівник ПП «Євро-Волинь» 
м. Житомир вул. Крошенська, буд. 45, кв. 34 
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