
 
133 

Секція ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 
 

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ 

 
Пашенцева Г.В., аспірант кафедри менеджменту природоохоронної  

діяльності і регіональної політики, 
Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, 

м. Сімферополь, Україна 
 

Стосовно до рекреаційних територій систему організаційного 
забезпечення доцільно розглядати, як сукупність напрямних дій, методів, 
стимулів, інструментів, здатних регулювати і координувати процес підтримки 
необхідного рівня їх екологічної безпеки з виявленням характеру впливу 
[1, с. 156]. На наш погляд основними напрямними діями є інформаційне, 
правове, інституціональне, що володіють певними особливостями. 

Система інформаційного забезпечення характеризує кількісну сторону 
масових явищ і процесів в області взаємин природи і суспільства, що 
складаються на певних етапах розвитку, в ході життєдіяльності людей у 
конкретних умовах місця і часу. Ця система призначена для надання інформації 
про наявність і склад природних ресурсів рекреаційних територій; про 
діяльність людини, що викликає зміни навколишнього середовища даних 
територій; про якісний стан окремого компонента навколишнього середовища; 
про заходи та витрати щодо охорони і поліпшення стану навколишнього 
середовища. Вона являє собою сувору ієрархію, що включає в себе мету, 
принципи, методи, характеристику інформації. Її мета полягає в наданні 
користувачам повної, достовірної, неупередженої інформації про стан 
компонент навколишнього середовища рекреаційних територій, результати 
діяльності з реалізації природоохоронних заходів для прийняття управлінських 
рішень. 

Правове забезпечення розвитку рекреаційних територій є 
основоположним початком, на якому ґрунтується використання природних 
ресурсів, їх відтворення, охорона, екологічна безпека, захист життя і здоров'я 
людини. Пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість дотримання 
екологічних стандартів, нормативів використання і споживання природних 
ресурсів територій закріплено законодавчими актами, виходячи з принципів 
охорони навколишнього середовища. Завдяки їм здійснюється попередження 
погіршення екологічної ситуації рекреаційних територій, виникнення небезпеки 
життю і здоров'ю людини. У цьому зв'язку під правовим забезпеченням 
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екологічної безпеки рекреаційних територій доцільно розуміти сукупність 
законодавчих та підзаконних актів, які регулюють використання, споживання, 
відтворення природних ресурсів, спрямоване на попередження негативного 
впливу на навколишнє середовище суб'єктів господарювання, що здійснюють 
свою діяльність на них. Його мета полягає в наданні правових гарантій 
стабілізації і поліпшення екологічного стану даних територій на основі 
поліпшення їх санітарно-гігієнічної ситуації, дотримання вимог екологічної 
безпеки. 

Інституціоналізація екологічної безпеки рекреаційних територій 
передбачає контроль за дотриманням вимог екологічних стандартів ведення 
господарської діяльності, забезпечення проведення заходів з охорони їх 
навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, 
досягнення узгодженості дій місцевих органів влади, громадських екологічних 
організацій, суб'єктів господарювання у зниженні антропогенного тиску на них. 
Вона передбачає проведення комплексного управління охороною природного 
середовища, здійснення єдиної науково-технічної політики в галузі 
використання та відтворення їх природних ресурсів. Досягнення позитивного 
результату можливе у разі здійснення впливу на об'єкт управління, що включає 
в себе вплив, коригування, регулювання. 

Таким чином система організаційного забезпечення екологічної безпеки 
рекреаційних територій, що включає в себе інформаційний, правовий, 
інституціональний напрям дозволяє сформувати необхідний масив керуючих 
впливів на об'єкт управління, що сприяє збереженню екологічних систем, 
природних ландшафтів, біологічного різноманіття. При цьому інформаційний 
напрямок забезпечує своєчасне надходження з різних джерел об'єктивних 
даних про стан навколишнього середовища, що сприяє прийняттю адекватних 
інституційних рішень в досягненні необхідного рівня екологічної безпеки, 
правове – сприяє попередженню негативного впливу суб'єктів господарювання 
на природне середовище рекреаційних територій. 
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