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АКАДЕМІКУ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ОРЕСТУ ІВАНОВИЧУ ФУРДИЧКУ – 60 ! 
 

10 жовтня 2012 р. своє 60-річчя відзначив Орест 

Іванович Фурдичко, доктор економічних наук, профе-
сор, академік Національної академії аграрних наук 

України та Академії економічних наук України, Лісів-

ничої академії наук України, член-кореспондент Украї-

нської екологічної академії наук, заслужений працівник 

сільського господарства України. 

Орест Іванович народився у с. Стрільбичі Старо-

самбірського району Львівської області. У 1975 році з 

відзнакою закінчив Львівський лісотехнічний інститут. 

У 1975-1997 рр. працював на різних посадах у системі 

лісового господарства України, пройшов трудовий 

шлях від інженера, лісничого лісгосзагу до першого 

заступника Голови Державного комітету лісового гос-
подарства України, першого заступника Міністра охо-

рони навколишнього природного середовища України у 

зв'язках з Верховною Радою України. У1997-1998 рр. 

він був Головою Львівської обласної ради, у 1998-

2002 рр. обирався народним депутатом України III 

скликання, обіймав посаду першого заступника Голови 

Комітету Верховної Ради України з питань екологічної 

політики, природокористування та ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. З 2005 р. очолює Інститут 

агроекології та природокористування НААН. 

Академік О.І. Фурдичко – визнаний в Україні і за 
кордоном учений з питань економіки лісового госпо-

дарства, екології, раціонального природокористування 

та охорони навколишнього природного середовища, 

еколого-економічної оцінки використання природних 

ресурсів, праці якого відомі світовому науковому спів-

товариству. 

Учений широкого наукового світогляду понад 20 

років життя присвятив вітчизняній науці та у своїх пра-

цях розвинув ідеї комплексного використання, охорони 

та відновлення природних ресурсів, системного підходу 

до формування стратегії функціонування лісогосподар-

ського комплексу, впровадження ринкових методів го-
сподарювання та раціонального використання природ-

них ресурсів. На основі багаторічних комплексних дос-

ліджень він розробив концептуальну модель еко-

логічного ланцюга якості життя і здоров'я людини. 

За безпосередньої участі ювіляра ініційовано роз-

робку 60 законопроектів, які мають важливе значення 

для розвитку лісової галузі, раціонального природоко-

ристування та екологічної науки («Про тваринний 

світ», «Про статус гірських населених пунктів», «Про 

Червону книгу», «Про державну екологічну службу», 

«Про зони надзвичайної екологічної ситуації» та ін.). 
Крім того, О.І. Фурдичко брав участь у розробці Націо-

нальної програми збереження біологічного різноманіт-

тя на 2000-2015 рр. і ряду міжнародних конвенцій з 

охорони довкілля. 

Нині академік як голова Науково-методичного 

центру «Агроекологія» координує виконання двох про-
грам наукових досліджень НААН – «Економіка приро-

докористування» й «Агроекологія». Він є автором по-

над 200 наукових праць, у тому числі ряду монографій, 

посібників, підручників, методичних розробок, які 

знайшли практичне застосування у багатьох галузях 

народного господарства. 

Науково-організаційна діяльність О.І. Фурдичка 

пов'язана з активною участю у підготовці наукових ка-

дрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі -

ним сформовано наукову школу агроекологів і еконо-

містів із збалансованого природокористування, яку 

представляють 4 доктори і 8 кандидатів наук. Він бере 
активну участь у спеціалізованих вчених радах із захис-

ту дисертаційних робіт і редколегіях ряду провідних 

часописів, є ініціатором і засновником фахового періо-

дичного видання з економічних наук «Збалансоване 

природокористування». Як Президент Всеукраїнської 

громадської організації «Асоціація агроекологів Украї-

ни» О.І. Фурдичко сприяє розвитку та поширенню 

знань з агроекології, поліпшенню екологічної ситуації в 

державі, формуванню нового природоохоронного мен-

талітету. 

Діяльність О.І. Фурдичка високо оцінено держа-
вою. Він є повним кавалером орденів «За заслуги», за-

служеним працівником сільського господарства Украї-

ни, нагороджений Почесними грамотами Кабінету Мі-

ністрів України і Верховної Ради України, Подякою 

Голови Служби безпеки України та відомчими нагоро-

дами: Почесною відзнакою Держкомлісгоспу України, 

Почесною відзнакою НААН України, Трудовою відзна-

кою «Знак пошани» Міністерства аграрної політики 

України та ін. 

Оресту Івановичу притаманні високий професіо-

налізм, нестримний науковий потяг до нового, новатор-

ські ідеї, широкий діапазон наукових інтересів, обізна-
ність у багатьох питаннях аграрної науки. Колеги та 

однодумці поважають і цінують його за чуйність і доб-

розичливість, принциповість і високий професіоналізм, 

організаторські здібності та вміння мобілізувати колек-

тив на розв'язання важливих проблем науки і виробни-

цтва. 

Бажаємо ювіляру міцного здоров'я, незламного ко-

зацького духу, родинного щастя, невичерпної творчої і 

життєвої енергії, яка б спрямовувала весь його досвід і 

талант на розвиток нашої аграрної науки і Української 

держави. 
 

Президія Академії економічних наук України 

Редколегія журналу 


