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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

В останні періоди у зв'язку з посиленням про$
явів нераціонального використання природно$
ресурсного потенціалу та поширення різномані$
тних захворювань лісових насаджень актуалізу$
валася проблема забезпечення комплексного
природокористування у лізобезпечених регіонах.
Тим більше, що комплексне природокористуван$
ня у лісозабезпечених регіонах України відзна$
чається певними особливостями. Перша особ$
ливість: комплексне природокористування має
передбачати раціональне та невиснажливе вико$
ристання земельних, водних, мінерально$сиро$
винних та лісових ресурсів задля отримання мак$
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ристування у лісозабезпечених регіонах є розширене відтворення лісових екосистем. Резервами розширеного відтво6
рення лісових екосистем у лісозабезпеченому регіоні є заліснення покинутих сільськогосподарських земель, опти6
мізація породного складу на самозаліснених землях, підвищення ефективності лісовідновлення через природне по6
новлення та посадку лісових культур. Доведено, що ефективними механізмами збереження та примноження лісових
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витку сільських територій як основного ареалу концентрації природних ресурсів з пріоритетами відновлення при6
родно6ресурсного потенціалу.

The expediency to reveal preconditions and create mechanisms to ensure integrated nature management in highly6
forested regions has been grounded. It has been established that an expanded reproduction of forest ecosystems is the
main precondition for integrated nature management in highly6forested regions. Afforestation of abandoned agricultural
lands, optimization of species composition in native forests, improvement of the effectiveness of reafforestation through
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симального соціально$економічного та екологіч$
ного ефектів. Друга особливість: необхідною
передумовою комплексного природокористу$
вання є раціоналізація використання лісоресур$
сного потенціалу, його сировинної та несировин$
ної компонент у відтворювальному процесі, ви$
ходячи з того, що саме сформований на основі
лісосировинних благ лісогосподарський комп$
лекс виступає базовою ланкою регіонального
господарського комплексу. Прикметними риса$
ми соціально$економічного розвитку лісозабез$
печених регіонів є високий рівень лісистості, що
накладає об'єктивні обмеження на масштаби
сільськогосподарського землекористування,
значна питома вага лісового господарства в ре$
гіональному валовому продукті, висока за$
лежність величини доходів місцевих жителів від
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господарського освоєння сировинної та несиро$
винної складових лісоресурсного потенціалу.
Тому, з огляду на сказане, сьогодні важливою
науковою проблемою є виявлення основних пе$
редумов та формування сучасних механізмів за$
безпечення комплексного природокористування
в лісозабезпечених регіонах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сфері природокористування виникла су$
купність проблем у зв'язку з відсутністю критич$
но необхідного рівня комплексності господарсь$
кого освоєння переважної більшості відновних
та невідновних природних ресурсів. Це несе
значні ризики для соціально$економічного роз$
витку країни та окремих регіонів, оскільки сфе$
ра природокористування України, яка об'єднує
саме ресурсокористування, охорону навколиш$
нього природного середовища та відтворення
природно$ресурсного потенціалу, на думку
Л. Іванченкової, залишається однією з найбільш
соціально значущих та стратегічно важливих на
сучасному етапі активного запровадження ме$
ханізмів ринкової економіки [3, с. 1].

Теоретико$методологічні підходи до вибо$
ру пріоритетів комплексного природокористу$
вання у лісозабезпеченому регіоні, зокрема в
Карпатському економічному районі, деякі ас$
пекти раціоналізації використання земельних,
лісових та водних ресурсів, інституціональні
передумови впровадження сучасних техно$
логій ресурсозбереження розглядаються у пра$
цях О. Адамовського, О. Будзяк, Г. Криниць$
кого, С. Миклуша, В. Мороза, І. Овчаренко,
О. Сакаль, І. Соловія, М. Чернявського А. Шлійко
та інших [2; 5—8], але перерахованими вченими
не повною мірою показано взаємозв'язок окре$
мих видів ресурсокористування і отриманням
очікуваного екологічного та соціального ефектів.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою публікації є виявлення передумов і

розробка механізмів забезпечення комплексно$
го природокористування у лісозабезпеченому
регіоні в умовах поглиблення інституціональних
перетворень у природно$ресурсному секторі ре$
гіонального господарського комплексу та заго$
стрення комплексу природоруйнівних та еколо$
годеструктивних процесів при залученні природ$
них ресурсів у відтворювальний процес.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У лісозабезпечених регіонах, в першу чергу
адміністративні області Карпатського та По$

ліського економічних районів, комплексне приро$
докористування значною мірою визначається тем$
пами та масштабами розширеного відтворення
лісоресурсного потенціалу. Виходячи з вагомості
лісу для нарощення асиміляційного потенціалу
територій, доцільно вести мову про збереження і
примноження потенціалу лісових екосистем.

Доцільність формування моделі комплекс$
ного природокористування у лісозабезпечених
регіонах, на думку В. Мороза, пов'язана із за$
гостренням глобальної екологічної кризи, що
призвела до дестабілізації клімату, збіднення
біорізноманіття та деградації біосфери, що по$
силило значення лісових екосистем у подоланні
глобальних екологічних загроз [5, с. 234].

На переконання А. Шлійко, успішне роз$
в'язання проблем ефективного використання
земельних ресурсів і забезпечення стійкості
агроландшафтів значною мірою залежить від
стану лісових екосистем, підвищення їхньої
біопродуктивності і стійкості, виконання ними
ресурсних, захисних, середовищетвірних, клі$
маторегулювальних та інших соціально$еколо$
гічних функцій [8, с. 56].

Тобто необхідною передумовою комплек$
сного природокористування у лісозабезпече$
них регіонах є збереження та примноження
потенціалу лісових екосистем, оскільки останні
значною мірою визначають стійкість агролан$
дшафтів, упереджують порушення водного
стоку та гідрологічного режиму, формують
ареал зайнятості місцевого населення. Виходя$
чи з того, що лісові екосистеми продукують
несировинні корисності лісу, приріст деревної
маси, значний обсяг деревних відходів, комп$
лексний підхід має виступати обов'язковою
методологічною передумовою формування
політики господарського освоєння лісоресур$
сного потенціалу (рис. 1).

Виходячи з практики інших країн, інститу$
ціональними передумовами збереження і наро$
щення потенціалу лісових екосистем є кон$
цепції соціального лісівництва і концепція на$
ближеного до природи лісівництва. Соціальне
лісівництво дозволяє поряд з досягненням по$
зитивного екологічного ефекту підвищити
дієвість впливу лісогосподарювання на розви$
ток сільських поселень, наближених до основ$
ного ареалу розміщення лісових благ. Набли$
жене до природи лісівництво дозволяє уника$
ти суперечностей між природним лісовіднов$
ленням та базовими принципами науково об$
грунтованого ведення лісового господарства,
особливо в частині догляду стихійно залісне$
них угідь малопродуктивними м'яколистяними
породами.
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Певним інституціональним підгрунтям ком$
плексного природокористування в лісозабез$
печених регіонах є Концепція впровадження
наближеного до природи лісівництва, розроб$
ка котрої зумовлена потребою в розв'язанні
комплексу екологічних, економічних та соці$
альних проблем, реформуванням та розвитком
лісового господарства на принципах невиснаж$
ливого лісокористування, запровадженням
збалансованого екологічно орієнтованого
лісогосподарювання та  комплексного багато$
цільового використання лісових ресурсів і ко$
рисних властивостей лісу [7, с. 157].

Як показує практика господарювання ос$
танніх років саме відсутність комплексності у
лісокористуванні негативним чином відобра$
жається як на темпах відтворення лісоресурс$
ного потенціалу, так і на рівні еколого$еконо$
мічної ефективності лісокористування в цілому.

Лише комплексний підхід, на думку Н. Васи$
лик, дозволить використати усі внутрішні резер$
ви підвищення еколого$економічної ефектив$
ності лісокористування та створити умови для
стабільного розвитку лісоресурсної сфери. Ос$
новне завдання полягає у забезпеченні опти$
мального поєднання ринкових важелів, методів
та інструментів у єдиному механізмі економіч$
ного стимулювання, що створить організаційно$
економічні засади для забезпечення комплекс$
ного використання лісоресурсного потенціалу.

Комплексність лісокористування передба$
чає забезпечення збалансованого використан$
ня усіх сировинних та несировинних якостей
лісових ресурсів та компонентів навколишньо$
го природного середовища, у якому вони роз$
виваються. Визначальними ознаками комплек$
сності, на її думку, є: територіальність, взаємо$
зумовленість, взаємопов'язаність, багатоком$
понентність, системність та синергічність. За$
галом, під комплексним використанням лісоре$
сурсного потенціалу необхідно розуміти
діяльність, яка забезпечує раціональне та ефек$
тивне з еколого$економічних позицій залучен$
ня у відтворювальний процес на інтенсивній
основі усіх його складових з метою задоволен$
ня різноманітних потреб суспільства [1].

У зв'язку з необхідністю імплементації пере$
дових практик ведення лісового господарства і
тим самим збереження і примноження лісових
екосистем з нових позицій необхідно розгляну$
ти форми та методи залучення у відтворюваль$
ний процес лісосічних відходів (неліквіду кро$
ни, порубкових решток), оскільки, на переконан$
ня Ю. Маковецької, доцільність залучення від$
ходів у новий життєвий цикл виробництва про$
дукції має обумовлюватися не тільки необхід$

ністю збереження навколишнього середовища,
але й економічним зиском, і саме в цій синерге$
тиці повинні оцінюватися сучасні та майбутні
проблеми поводження з ними [4].

Ефективне використання лісосічних відходів
сприятиме розширенню джерел підвищення при$
бутковості діяльності постійних лісокористувачів,
що в умовах ресурсних обмежень дозволить за$
безпечувати критично необхідний рівень відтво$
рення без нанесення шкоди лісовому фонду.

Виходячи з викладеного вище, робимо вис$
новок, що стимулювання збереження та наро$
щення потенціалу лісових екосистем через ре$
зультативніше використання лісосічних від$
ходів, впровадження сучасних технологій лісо$
розведення, здійснення всього необхідного
комплексу лісогосподарських заходів сприяти$
ме підвищенню рівня комплексності природо$
користування у лісозабезпеченому регіоні.
Тому застосування регуляторних інструментів
прямого та непрямого впливу на природокори$
стувачів є необхідною передумовою забезпе$
чення комплексного природокористування у
лісозабезпеченому регіоні (рис. 2).

Важливим моментом у забезпеченні комп$
лексного природокористування у лісозабезпе$
ченому регіоні є використання передового дос$
віду Європейського Союзу (ЄС). Виходячи з
того, що ареал розміщення природних ресурсів
є найбільш наближеним до сільських поселень,
у ЄС пріоритети розвитку сільських територій
напряму пов'язуються із підтримкою тих видів
сільськогосподарської та несільськогоспо$
дарської діяльності, які пов'язані з використан$
ням різноманітних природних ресурсів. У зв'яз$
ку із численними екологодеструктивними про$
цесами у використанні окремого виду ресурсу
з нових позицій розглядаються пріоритети його
освоєння у взаємозв'язку із господарським ос$
воєнням іншого природного ресурсу.

Проявом стимулювання комплексного при$
родокористування в європейських країнах є
фінансова підтримка розвитку сільського та
лісового господарства як необхідної передумо$
ви соціально$економічного піднесення сіль$
ських територій. Свідченням чого є окремі пріо$
ритетні цілі ЄС стосовно програм розвитку
сільських територій, зокрема сприяння пере$
дачі знань та інновацій в сільське господарство,
лісове господарство та сільську місцевість;
підвищення життєздатності та конкуренто$
спроможності всіх видів сільського господарства,
а також просування інноваційних фермерських
технологій, збалансоване управління лісовим
господарством; відновлення, збереження і
зміцнення екосистем, пов'язаних з сільським і
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лісовим господарствами; підвищення ефектив$
ності використання ресурсів в аграрному, хар$
човому, лісовому секторах [2].

Досвід ЄС та окремих його країн має бути
частково імплементований у вітчизняну практи$
ку комплексного природокористування, особ$
ливо в частині узгодження пріоритетів розвит$
ку сільських територій як основного ареалу кон$
центрації природних ресурсів з пріоритетами
відновлення природно$ресурсного потенціалу.
Особливо цінним для України є досвід Словач$
чини стосовно впровадження у практику лісо$
господарської діяльності технологій наближе$
ного до природи ведення лісового господарства.
Більше того, словацький досвід комплексного
природокористування адаптований до гірських
умов, що має принципове значення для його по$
ширення на гірських територіях України.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Обмеженість природних ресурсів та розба$
лансоване залучення природної сировини у
відтворювальний процес сформували модель
виснажливого та марнотратного природоко$
ристування. Тому питання забезпечення ком$
плексного природокористування в сучасних
умовах набувають надзвичайної актуальності.
Особливо ускладненим є забезпечення комп$
лексного природокористування у лісозабез$
печених регіонах. Необхідною передумовою
здійснення природокористування в цій групі

регіонів є збереження і примноження лісових
екосистем.

Дослідження показали, що збереження і
розширене відтворення лісових екосистем по$
требують запровадження таких сучасних сис$
тем ведення лісового господарства, як соціаль$
не лісівництво та наближене до природи лі$
сівництво. Соціальне лісівництво має передба$
чати збільшення виробництва деревного пали$
ва для місцевих жителів, розбудову матеріаль$
но$технічної бази переробки низькосортної
деревини, упорядкування лісових смуг тощо.
Наближене до природи лісівництво базувати$
меться на постійному підтримуванні стійкості
деревостанів; впровадженні вибіркової систе$
ми господарювання в практику діяльності по$
стійних лісокористувачів; переформуванні од$
новікових деревостанів у різновікові; забезпе$
ченні безперервного існування лісової рослин$
ності та збереженні біологічного різноманіття.

Прискорення процесів впровадження су$
часних механізмів забезпечення комплексного
природокористування стане можливим при
умові імплементації передового європейсько$
го досвіду. Комплексне природокористування
у країнах ЄС побудоване на основі інтегрова$
ної системи управління природними ресурса$
ми, яка передбачає застосування таких спо$
собів ресурсокористування, за яких пріорите$
ти використання одного виду природної сиро$
вини не призведуть до виснаження інших.
Більше того, переважна більшість природних і
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Рис. 2. Стимулювання комплексного природокористування у лісозабезпеченому регіоні
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природоохоронних директив ЄС якраз і перед$
бачає імплементацію інтегрованого принципу
в систему управління природними ресурсами.
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