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Досліджено стан організації відтворення лісових ресурсів в умовах запровадження
ринкових відносин. Проаналізовано нинішній стан виконання лісовою сферою екологічних та
соціальних функцій. Обґрунтовується необхідність проведення інвентаризації лісів у
Карпатському макрорегіоні. Запропоновано впорядкувати відносини власності на ліс ,
запровадити модель сталого розвитку використання, збереження, покращення та охорони
лісових земель.
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It is researched  the situation of the organization of the recreation of forests resources in the
conditions of application of the market relations. It is analized the today’s situation of the fulfilling
of the forest’s spheres of the ecological and social functions. It is grounding the necessity of the
stock-taking of the forests in the Carpathian macroregion. It is proposed to put in order the
relations of the property  on the forest. It is proposed to involve the model of the stable development
of using, keeping and improving and garding of the forests lands.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Нині організація лісового
господарства в Україні оцінюється за критеріями, які властиві командно-
адміністративній моделі господарювання. Оцінювання дія льності
лісогосподарств здійснюється на основі відтворення лісо деревини замість
землекористування. У країні недостатньо розроблени й екосистемний підхід до
покращення, збереження та охорони лісових ресурсів.

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. Трансформаційні заходи у зв’язку з переходом сфер національної
економіки на ринкову модель господарювання перебувають у центрі уваги
багатьох відомих вітчизняних і зарубіжних учених, проурядових інститутів,
бізнесових структур. Значна ув ага при цьому приділяється реформуванню
лісового господарства, лісогосподарської сфери діяльності. Напрями
досліджень вирізняються надзвичайно широким спектром та спрямованістю.
Вони стосуються теоретичних і методологічних засад організації лісового
господарства, проблем, які регулюють використання, збереження, покращення
та охорону земель, екології, соціальних негараздів тощо. Зокрема, М. Шершун і
О. Дребот зосереджують увагу на характері формування економічних відносин
лісокористування. На їхню думку, лісове господарство як галузь рослинництва
ще з радянських часів регулюється нормативно -правовими актами, що
сформовані командно-адміністративною системою. При цьому характер
економічних відносин спрямовувався на організацію лісокористування  замість
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землекористування [1, с. 7]. Зрозуміло, що реформування лісового господарства
на таких засадах не може забезпечити організацію відтворювального процесу
земель відповідно до вимог ринкової моделі господарювання. О. Фурдичко
звертає увагу на людське втручання в лісов у екосистему, оцінку недеревних
продуктів, які нині недостатньо сформовані. За якісною оцінкою, людське
втручання в лісову екосистему не має порушувати вікової структури і
структурно-функціональної організації екосистеми, її продуктивності та
стійкості, а економічний зиск від деревини має здійснюватись не за рахунок
недооцінювання інших, так званих недеревних продуктів (ягід, грибів, дичини,
лікарських рослин тощо), а так ож насамперед несировинних ресурсів –
екологічних та соціально-культурних функцій лісу,  що досі не підлягають
економічному оцінюванню та належному обліку в Україні [2, с. 40].

Окремі російські вчені у своїх дослідженнях звертають увагу на
вдосконалення заходів охорони земель, яка донині в Україні не набула
належного розвитку. Щорічно в Росії  наземним способом оцінюють
ефективність заходів щодо охорони, захисту і відтворення лісів у 10% лісництв,
а методом дистанційного моніторингу ( із використанням космічних зйомок
середнього і високого дозволу) виявляють випадки незаконних рубок та інших
порушень при використанні земель лісового фонду [3, с. 121–122].

Важливим напрямом досліджень вітчизняних учених є потреба адаптації
чинного лісового законодавства, зокрема критеріїв використання та охорони
земель, власності на ліс до аналогічних підходів євр опейського лісового права.
У рамках загальнодержавної політики гармонізаці я українського законодавства
та Європейського Союзу є інтегральною стратегією розроб лення
законопроектів усіх рівнів [4]. Існують й інші напрями досліджень проблем,
пов’язаних із лісовим господарством України. Однак  окремі сторони діяльності
лісового сектору, зокрема використання та охорони земель лісогосподарського
призначення, не знайшли достатнього висвітлення в науковій літературі,
публікаціях, монографіях тощо.

Метою статті є здійснення аналізу критеріїв нинішньої оцінки,
лісогосподарської земель, організації лісового господарства , обґрунтування
необхідності оцінювання використання, збереження, покращення та охорону
земель замість лісодеревини.

Виклад основного матеріалу досліджен ня з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Економічні реформи, що вже тривалий час
реалізуються в аграрній та лісовій сфері національної економіки , не приносять
очікуваних позитивних результатів. Особливо це стосується лісового
господарства, його земельного фонду, адже донині в Україні не вироблено
єдиної політики, яка б регулювала їхнє використання та охорону. Ефективність
ведення лісового господарства , як і раніше, оцінюється за критеріями
заготовленої лісодеревини, обсягу виготовленої про дукції та наданих послуг,
пов’язаних із лісом. Натомість використання та охорона земель лісового
господарства не має належної оцінки. Нині в Україні штучно відокремлюється
лісова сфера від сільського господарства , хоча відповідно до ЄДРПОУ, за
правовим статусом видів економічної діяльності лісове господарство включено
до групи «Сільське господарство, мисливство, лісове господарство». Саме тому
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оцінювання діяльності лісового господарства слід здійснювати за допомогою
показників використання та охорони земель  лісогосподарського призначення.
Звичайно лісодеревина, обсяги вирубування та заготівля лісу є вагомими
показниками ведення лісового господарства. Разом з тим  це вторинна
субстанція по відношенню до землі , тому спочатку слід аналізувати
використання землі, а потім діяльність, пов’язану з рухом лісу.

Дослідження механізму раціонального використання та охорони земель
лісового господарства в Україні найбільш доцільно здійснювати в розрізі
регіонів, оскільки лісогосподарські землі за складом, продуктивністю,
рельєфом місцевості значно відрізняються між собою. Особливою своєрідністю
лісогосподарських земель характеризується, зокрема Карпатський макрорегіон,
до складу якого входить Закарпатська, Івано -Франківська, Львівська та
Чернівецька області. Значна частина земельних площ досліджуваних регіонів
розташована в межах гірських Карпат. Макрорегіон  на фоні інших
адміністративних утворень аналогічного типу має значно більшу питому вагу
земель лісогосподарського призначення , зокрема в Івано-Франківській області
– 45% від загального обсягу земельного фонду. Досліджувана територія
вирізняється значно більшою мережею водоресурсних джерел, у т.ч. (понад
50% рік України протікає через Карпатський макрорегіон), наявністю не
залучених до використання природних ресурсів, флориністики та фауністики.

Територія макрорегіону, як уже зазначалося, має найбільшу питому вагу
лісогосподарських земельних угідь. Так, в Івано-Франківській області, яка є
типовою для нього, у структурі земель домінують ліси та лісовкриті площі
(табл. 1).

Таблиця 1

Земельний фонд Івано-Франківської області за станом на 1 січня 2011 року*

Показник Площа, тис. га Відсотків від загальної
площі

Усього земель 1 392,7 100,0
Землі сільськогосподарського призначення 645,9 46,4
Ліси та лісовкриті площі 636,0 45,7
Забудовані землі 62,2 4,4
Землі під водою 23,6 1,7
Відкриті заболочені землі 2,7 0,2
Інші землі 22,3 1,6
* Джерело: [5, с. 12].

Таким чином, майже половина земельного фонду Івано -Франківської
області використовується для лісогосподарських потреб, у той час як в Україні
питома вага таких угідь за станом на 1 січня 2011 року дорівнювала лише
17,6%. Це ще раз підкреслює, що досліджувана територія відноситься до однієї
з найбільш насичених лісами. Однак стверджувати, що макрорегіон вичерпав
можливості збільшення площ земель лісогосподарського призначення не
можна, оскільки значна їхня частина за своїми якісними властивостями
родючості, рельєфу нині не придатна для виробництва сільськогосподарської
продукції. Необхідно зважати і на те, що в окремих областях (Івано-
Франківській, Закарпатській) за останні 20 років площі , на яких садили та
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висівали ліс, зменшились (табл. 2).  Зокрема в макрорегіоні на 1 340 га, або 19%,
у той час як площі під лісом загалом в Україні збільшилися на 20 724 га, або в
1,586 раза.

Таблиця 2

Садіння і висівання лісу у Карпатському макрорегіоні*

Область 1990 1995 2000 2005 2010
Закарпатська 2 081 1 823 1 687 1 955 1 122
Івано-Франківська 2 043 2 132 1 577 1 699 1 080
Львівська 2 306 2 112 2 572 4 138 2 422
Чернівецька 637 826 834 1 391 1 103
Разом по макрорегіону 7 067 6 893 6 670 9 183 5 727
* Джерело: [5, с. 123].

Складність полягає в тому, що незважаючи на декларативне
проголошення владою потреби радикального зменшення, а то й заборони
вирубки лісодеревини, у Карпатах продовжують її вирубувати та заготовляти.
Так, протягом останніх двох років в Івано-Франківській області показники
заготівлі лісу зросли, у результаті чого значно збільшились обезліснені
земельні ділянки (табл. 3).

Таблиця 3

Основні показники заготівлі деревини в Івано-Франківській області*

Показник 2000 2005 2009 2010
Заготівля деревини, тис. м3 … 930,2 993,7 1 116,7

У тому числі  ліквідної 518,0 784,6 869,3 923,2
Із загальної кількості заготовлення ліквідної
деревини лісоматеріали круглі, тис. м 3 274,0 387,1 386,9 478,7
Площі рубок лісу, тис. га 36,7 19,3 19,6 22,7
* Джерело: [5, с. 30].

Збільшення заготівлі ліквідної деревини стосується також інших
областей: у Закарпатській зазначений показник підвищився за 20 років з 906,7
до 1 003,7 тис. м3, Львівській – із 774,1 до 1 106,8, Чернівецькій – із 569,3 до
899,9 тис. м3 [6]. Цілком зрозуміло, що при одно часному зменшенні площ
садіння і висівання лісу це призводить до зменшення лісовкритих угідь. Саме з
такими причинами, очевидно, пов’язані часті повені, обміління та висихання
багатьох водоресурсних джерел, депопуляція фауністики, зростання кількості
рослин, які занесені до Червоної книги. Цілком зрозуміло, що для забезпечення
оптимальності використання та охорони земель лісового господарства
необхідно негайного припинити масове вирубування лісодеревини. Крім того ,
слід відмовитися від існуючих нині критеріїв, які використовується для оці нки
ефективності господарювання, насамперед обсягів заготівлі деревини та
виготовленої продукції, робіт і послуг лісово го господарства, сировиною для
яких є лісодеревина. Землі лісогосподарського призначення мають мати зовсім
інший критерій оцінювання, зважаючи на унікальність природно -ресурсного
потенціалу досліджуваної території. Особливість нинішнього відновлення
економічного зростання полягає в необхідності зробити його збалансованим,
сталим і прийнятним з економічно го погляду, оскільки подальше
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господарювання за принципом «на наш вік вистачить, а після нас – хоч потоп»
приховує в собі загрозу повного знищення екології і біологічного різноманіття
[7, с. 41].

Лісові землі, зокрема їх деревинні та не деревинні компоненти,
різноманіття флориністики і фауністики, цілюще гірське повітря найбільш
доцільно використовувати для поліпшення здоров’я населення, організації
відпочинку, розвитку сфери рекреаційних послуг. З цією метою доцільно
змінити цільове використання не лише лісогосподарських земель, а й усього
природно-ресурсного потенціалу Карпатського макрорегіону. У зв’язку з цим
нині гостро постає потреба закриття низки шкідл ивих підприємств і
виробництв, які погіршують екологію лісогосподарських земель, усе довкілля.
Нині, як ніколи, необхідно реанімувати регенеративні властивості природних
ресурсів, забезпечивши умови для відновлення їхніх асимілятивних функцій. З
цією метою слід негайно припинити на найближчі 10 років вирубування
лісодеревини (за винятком санітарних рубок), заборонити полювання, вилов
риби в гірських ріках з метою поліпшення їх водонаповнюваності та
відновлення популяції флориністики і фауністики. Недотримання цих вимог,
зокрема подальше нарощування обсягів вирубування лісодеревини, спричинить
розширення площ, оголених від лісу. Слід ураховувати і те, що в середньому
для досягнення своєї зрілості ліс потребує тривалого відрізку часу – 80–
120 років, тому першочергових кроком на шляху раціонального використання
та охорони земель лісового господарства є призупинення масового вирубування
лісів. Обмеження стосуються не лише потреб розвитку сфер національної
економіки, а й вирубування лісодеревини на експорт, обсяги  яких з кожним
роком збільшуються (табл. 4).

Таблиця 4

Експорт окремих видів деревини з Івано -Франківської області, тис. м3*

Показник 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Лісоматеріали необроблені, з видаленою або
невидаленою корою чи заболоттю, або начорно
брусовані чи небрусовані 35,9 58,6 76,3 58,3 96,1 120,2
Лісоматеріали оброблені, розпилені або
розколоті уздовж, стругані чи нестругані,
шліфовані або нешліфовані товщиною більше як
6 мм 112,0 122,9 155,2 96,6 84,8 101,5

* Джерело: [5, с. 24].

Якісно нова організація лісового господарства в Карпатському
макрорегіоні, зокрема розширення площ за рахунок сільськогосподарських
угідь, які нині не задіяні в аграрній сфері , потребує дослідження доцільності
залучення їх до лісосадіння та  висівання, а також нинішнього складу власників
і користувачів земель, придатності угідь до подальшого використання,
визначення рівня засміченості, забрудненості та екології, стану збереження
флориністики і фауністики тощо. Реалізація пропонованих заходів можлива
завдяки проведення інвентаризації. Інформація, що буде отримана за її
результатами, стане основою для розроблення комплексу робіт зі збереження та
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охорони земель лісового господарства, а також дасть можливість змінити
напрям їхнього цільового використання.

Одночасно слід запровадити постійний моніторинг суб’єктів
господарювання в розрізі сфер національної економіки та форм власності. Це
дасть можливість установити перелік підприємств, які завдають шкод и екології,
негативно впливають на регенеративні  властивості природних ресурсів,
включаючи лісогосподарські землі, засмічують, забруднюють і отруюють
довкілля. Зважаючи на запровадження якісно нового цільового використання
лісогосподарських земель, більшість шкідливих і небезпечних підприємств та
виробництв слід закрити або перепрофілювати  на іншу екологічно достатню та
безпечну діяльність. Одночасно з метою збереження та розвитку економічного
потенціалу, створення нових робочих місць виправданим є започаткування
нових обслуговуючих підприємств і виробн ицтв, які б забезпечували
інфраструктуру цільового використання лісогосподарських земель. Нас амперед
це стосується створення та будівництва оздоровчих, лікувальних, спортивних,
відпочинкових закладів, розвитку рекреації та туризму. Карпатський
макрорегіон, зважаючи на його природний потенціал, включаючи
лісогосподарські землі, слід зробити всеукраїнською здравницею. Це аксіома,
реалізація якої потребує запровадження якісно нових засад оцінювання функцій
і властивостей природних ресурсів, у т.ч. земель сільськогосподарського та
несільськогосподарського призначення. Принагідно зазначимо, що нове цільове
використання лісогосподарських земель, реалізація заходів щодо їхнього
збереження та охорони не погіршать економічних, екологічних та соціальних
критеріїв діяльності, а навпаки, сприятимуть їхньому покращенню, а
природний потенціал цих земель буде збережено не лише для теперішнього, а й
майбутнього поколінь.

Висновки та перспективи подальших досліджень . Трансформаційні
заходи, що спрямовані на переведення економ іки нашої країни на ринкову
модель господарювання, радикально змінили механізм використання та
охорони лісогосподарських земель. Насамперед це стосується значного
посилення експлуатації лісових ресурсів та неадекватного виконання робіт з
їхнього збереження, покращення та охорони. Саме цим пояснюється швидке
збільшення лісогосподарських земель, які нині не вкриті лісом. Негативний
вплив економічних реформ на відтворення лісогосподарських земель полягає
також у погіршенні екології, порушенні балансу водних ре сурсів і втрати ними
водонаповнюваності, зникненні багатьох видів флориністики та фауністики,
загострення соціальних негараздів тощо. Одночасно сферу лісового
господарства, зокрема лісогосподарські землі , намагаються штучно
відокремити від сільськогосподар ської галузі. Зрозуміло, що проведення таких
трансформаційних змін негативно впливає на їхнє належне використання та
охорону в Карпатському макрорегіоні.

Дослідження свідчать, що територія макрорегіону в Україні відноситься
до однієї з найбільш насичених л ісовими і водними ресурсами. Тут краще
зберігся рослинний і тваринний світ. Разом з тим нинішні засади
лісогосподарські землекористування спричинять перманентне погіршення
використання та охорони природно -ресурсного потенціалу, насамперед



Економіка природокористування і о хорони довкілля

71

зниження ефективності організації процесу відтворення наявних ресурсів
природи, яка полягає в належному їх використанні, збереженні та поліпшенні
екології, вирішення завдань соціальної сфери. Реалізація зазначеного потребує
зміни цільового використання лісогосподарських зе мель досліджуваної
території, а саме формування на основі наявного природно-ресурсного
потенціалу всеукраїнської здравниці, розвитку сфери рекреаційних послуг,
будівництва оздоровчих, лікувальних, спортивних, розважальних та інших
закладів відпочинку. На наше переконання, це буде адекватним, виправданим,
неординарним, революційним заходом на шляху кращого використання,
збереження, покращення та охорони лісогосподарських земель та інших
природних ресурсів у Карпатському макрорегіоні.
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