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ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ:  
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті визначено актуальність застосування просторового аналізу для процесів відтворення 

лісоресурсного потенціалу у контексті принципів сталого просторового розвитку. Обґрунтовано 
поняття оптимального лісоресурсного потенціалу у взаємозв’язку з особливостями формування 
оптимальної лісистості території. Сформовано систему  показників взаємозв’язку соціо-еколого-
економічних характеристик лісового потенціалу з основними підсистемами національного (регіонального) 
госоподарського простору. В рамках розробки та реалізації цільових програм відтворення лісових ресурсів 
на основі принципів проектного управління обґрунтовано застосування показників - приріст площі 
заліснення в розрахунку на один відсоток підвищення лісистості та витартоємності одного відсотка 
підвищення лісистості. 
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Постановка проблеми. Ліс являється вагомим та конструктивним наповненням сучасного 
господарського метапростору України, оскільки здійснюють активний вплив на структуру та 
організацію різних рівнів економічного простору (глобального, національного, регіонального, 
локального). Багаторівневе просторове значення лісового потенціалу з точки зору економічного, 
екологічного та соціального концептів його реалізації обумовлюють необхідність постійного 
поглиблення досліджень щодо оцінки можливості підвищення ефективності використання цього 
просторовоутворюючого об’єкта [1, 2]. Про це свідчить, зокрема, і незначний внесок лісового 
сектора в економіку України та її окремих регіонів. Так, в структурі ВВП України лісове 
господарство займає незначну частку, яка коливається на рівні 0,4-0,5% [3]. Проте цей показник не 
відображає повної економічної, соціальної та екологічної ролі лісового господарства і повинен 
бути удосконалений, зокрема,  через відображення більш повної економічної цінності 
екосистемних послуг та соціально-екологічних функцій лісового потенціалу для розвитку 
територіальних природно-господарських систем. 

Багатоцільова та багаторівнева спрямованість впливу лісоресурсного потенціалу на 
організацію просторового розвитку України, зокрема лісогосподарювання, вимагає застосування 
методології просторового аналізу.  

Взагалі, просторовий аналіз або теорія розміщення господарства – це вивчення економічної 
системи з точки зору її розподілу у просторі, точніше на поверхні землі як такої, безвідносно до 
адміністративного поділу [4]. 

Просторовий аналіз в якості інструмента для ефективної реалізації лісоресурсного потенціалу 
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розглядається, наприклад, як моделювання компліментарності (взаємодоповнення)  функцій 
лісового потенціалу, яке ґрунтується на оцінці його розміщення, особливостей системної 
реалізації, еколого-економічних проблем сталого розвитку, а також виявлення зв’язків з іншими 
просторовими структурами (об'єктами) та складовими регіонального економічного  
потенціалу [5, с. 5]. 

Актуальність збалансованого відтворення лісоресурсного потенціалу в територіально-
просторовому вимірі пов’язана з регіональною та галузевою специфікою лісогосподарювання та 
відповідними проблемами [6]: 

1. Екстенсивне та екодеструктивне територіально сконцентроване лісокористування. 
2. Неузгодженість економічних, еколого-економічних та природно-ресурсних відносин – 

держави, бізнес-підприємницьких структур та населення. 
3. Неузгодженість моделі регіонального просторового розвитку з моделлю просторового 

лісогосподарювання в умовах децентралізації. 
4. Забезпечення еколого-економічної безпеки використання лісового потенціалу (зокрема, це 

стосується незаконних рубок, пожеж). 
5. Забезпечення практичної реалізації принципів сталого соціально-економічного  розвитку, у 

контексті яких лісовий потенціал виступає в якості багатофункціональної платформи, яка має не 
тільки сировинні властивості, а й ознаки екологічного каркасу. 

6. Визначення просторової організації лісового потенціалу є інструментом, за допомогою 
якого можливо у подальшому значно підвищити ефективність цілеспрямованого формування та 
використання лісового (лісо ресурсного) капіталу. 

Аналіз останніх досліджень. Методологія лісогосподарювання та формування 
лісоресурсного потенціалу та капіталу у територіально-просторовому вимірі у контексті принципів 
сталого розвитку висвітлено у дослідженнях І.Я. Антоненко [1], Я.В. Коваля [7], І.М. Лицура [2], 
С.В. Макар [5], Є.В. Мішеніна [8, 9], М.А. Степаненка [10], а також у колективних монографіях ДУ 
«Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук 
України» за загальною редакцією академіка НААН України [11, 12]. 

Наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених мають конструктивне теоретико-
концептуальне та практичне значення, вони характеризуються широтою охоплення, 
обґрунтованістю наукових положень щодо вирішення проблем сталого просторового розвитку лісо 
господарювання. Разом з тим, формування сучасного безперервного простору 
лісогосподарювання потребує більш поглибленого вивчення лісоресурсного потенціалу як 
просторовооутворюючого об’єкта у взаємозв’язку з підсистемами національного (регіонального) 
господарського (економічного) простору.  

Мета статті полягає у поглибленні сутнісно-змістовної основи відтворення лісо- ресурсного 
потенціалу на засадах методології просторового аналізу у контексті екологічно збалансованого 
відтворення лісових ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Лісовий потенціал, який сформувався в результаті 
географічних, історичних, економічних, екодеструктивних та інших природно-господарських 
процесів та факторів,  використовується на різних просторових рівнях (національному, 
регіональному, локальному). Взаємозв'язок лісоресурсного потенціалу з підсистемами 
продуктивних сил просторового розвитку, може бути окреслений такими загальними моментами: 

1. Лісоресурсний потенціал може впливати на ринкову спеціалізацію регіону, територіального 
природно-господарського комплексу. 

2. Комплексне, багатоцільове інтегроване використання лісового потенціалу сприяє 
формуванню центрів ділової активності точок росту, створенню мережевих структур. 

3. Якісні та кількісні характеристики лісового потенціалу впливають на ефективність та 
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результативність лісо господарювання, а також соціально-екологічні параметри життєдіяльності в 
територіально-просторовому вимірі. 

Враховуючи направленість даного дослідження, нам представляється доцільним коротко, але 
достатньо змістовно проаналізувати підходи до визначення сутності поняття потенціалу, 
природно-ресурсного та лісоресурсного (лісового) потенціалу. Перш за все відмітимо, що існують 
такі погляди щодо дослідження ресурсного потенціалу: «Потенціал як категорія означає ступінь 
потужності, сукупність людських і матеріальних ресурсів національної економіки, мобілізацію 
апріорних і прихованих можливостей ефективного використання, перерозподілу та відтворення 
ресурсів країни для стабільного економічного розвитку в інтересах суспільства, спроможність 
наявних засобів забезпечити максимально можливий рівень виробництва товарів і послуг при 
дотриманні норм економічної безпеки країни» [13, с. 64]. 

Для розкриття сутності лісоресурсного потенціалу доцільно звернутися до трактування 
природно-ресурсного потенціалу відомим ученим М.Ф.Реймерсом,  який визначає дане поняття як 
здатність природних систем без збитку для себе віддавати людству продукцію або виконувати 
корисну роботу в рамках господарства даного історичного типу. Економічно оцінений природно-
ресурсний потенціал в географічних рамках держави (можна сказати в територіально-
просторовому вимірі – І.Є.) входить до складу національного багатства країни. У більш вузькому 
економічному розумінні – доступна при даних технологіях і соціально-економічних відносинах 
сукупність природних ресурсів [14, с. 374-375]. 

Також під природно-ресурсним потенціалом території розуміється сукупна продуктивність 
природних ресурсів території, як засобів виробництва й предметів споживання, що виражається 
їхньою споживчою вартістю [15, с. 284]. 

Безпосередньо щодо сутності лісоресурсного потенціалу, то Я.В. Коваль та І.Я. Антоненко  
[7, с. 15] визначають дану категорію як сукупність сировинних ресурсів та несировинних 
корисностей лісів, які інтенсивно використовуються за певних (сприятливих чи несприятливих) 
обставин або можуть бути використані в майбутньому для задоволення різноманітних потреб 
суспільства. 

У роботі [5, с. 48] запропоновано розглядати потенціал як максимальну можливість виконувати 
деякі функції і лісовий потенціал – це можливість виконання двох основних функцій лісу, 
розподілених у часі та просторі: соціально-економічної та соціоприродної. 

Із наведених понять ресурсного потенціалу, природно-ресурсного та лісоресурсного можна 
зробити висновок, що їх сутнісна основа розкривається через такі основні характеристики ресурсів 
як доступна сукупність, спроможність, здатність, максимальна можливість. Зазначимо, що 
величина лісового потенціалу може бути визначена як сукупність потенціалів окремих його 
складових компонентів у відповідності до різноманітних видів лісокористування (головне, побічне, 
прижиттєве, рекреаційне та ін.), а також відповідно до існуючих класифікацій функцій лісових 
ресурсів. 

Далі важливо відмітити, що величина лісоресурсного потенціалу тісно пов’язана з такими 
показниками як лісистість території  і, зокрема, з визначенням оптимальної лісистості території. Ця 
обставина обумовлює необхідність більш детально торкнутися сутнісно-змістовної основи 
показника – лісистості території для подальшого обґрунтування поняття оптимальний 
лісоресурсний потенціал. 

Перш за все відмітимо, що лісистість території є найбільш використовуваним показником у 
практиці оцінки лісогосподарювання у територіально-просторовому вимірі, оскільки характеризує 
ступінь покриття земного простору оцінюваного об’єкту безпосередньо деревно-чагарниковою 
рослинністю, яка також виконує середоформуючі, середоперетворюючі функції та, в певній мірі, 
створює екологічний каркас території [16, с. 227] є складовою екологічної інфраструктури [17], 
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а також екологічні мережі [18]. Однак, існують різні погляди щодо включення земель 
лісогосподарського призначення (зокрема, це стосується нелісових земель, земельних лісових 
ділянок не вкритих рослинністю, лісозахисних полос) в систему розрахунків лісистості. Питання 
виникають і щодо включення площі водних об’єктів в загальну територію. При більш повному 
урахуванні різноманітних земель лісогосподарського призначення виступає вже як ландшафтна 
одиниця і як екологічно значима система  в загальній системі просторового розвитку [19]. Саме 
лісистість є показником екологічної рівноваги ландшафту, а для найбільш повного та ефективного 
виконання лісами різноманітних функцій на різних просторових рівнях необхідне науково 
обґрунтоване та раціональне розміщення масивних і «розсіяних» лісів у територіально-
просторовому вимірі [20]. 

Поняття «оптимальна лісистість» ввів відомий вчений О.О. Молчанов, який трактував його 
таким чином: «Оптимальна лісистість – це такий розмір лісової площі, при якому деревостани, які 
знаходяться на території, разом із іншими компонентами лісу найбільш повно та всебічно 
задовольняли б потреби народного господарства, виконували водоохоронну, ґрунтозахисну та 
кліматорегулюючу роль, створювали б благоприємні умови для життя риб, диких тварин та 
сприяли підвищенню продуктивності сільського господарства» [21]. К.Б. Лосицький [22] під 
оптимальною лісистістю розумів таку площу лісу та інших насаджень деревних і чагарникових 
порід спеціального призначення (садів, плантацій, парків, полезахисних лісових смуг тощо), такі 
стан (породний склад, продуктивність тощо) і територіальне розміщення, при яких ліс та усі інші 
категорії насаджень деревних і чагарникових порід спеціального призначення у поєднанні між 
собою та іншими ландшафтами максимально задовольняють потреби народного господарства у 
різноманітній продукції й найбільш повно і ефективно виконують ландшафтоутворювальну роль.  

Ці поняття оптимальної лісистості достатньо ємні, однак в них недостатньо ,на наш погляд, 
зроблено акцент на екологічний контент. Відомий еколог М.Ф. Реймерс визначає вже оптимальну 
лісистість як лісистість, що зберігає природну екологічну рівновагу в даній місцевості або 
підтримує відносно незмінний стан одного із середовище утворюючих компонентів (наприклад, 
гідрологічний режим) [14, с. 271]. Згідно з [23], оптимальною лісистістю є ступінь залісення 
території, при якому найбільш ефективно використовуються земельні ресурси, формується 
екологічно стабільне середовище та найповніше виявляється весь комплекс корисних 
властивостей лісу.   

У процесі розрахунку оптимальних площ цільових груп насаджень враховуються 
територіально-просторові особливості: природно-географічні умови, особливості розміщення лісів 
на водозаборах, а також особливості рельєфу (зокрема, крутизна схилів, ступінь еродованості 
ґрунтів тощо). Існуючі дослідження щодо розрахунку  оптимальної лісистості здійснюються  на 
різних просторових рівнях, зокрема, це стосується адміністративно-територіальних одиниць 
(область, район), лісогосподарських (природно-географічних) зон та лісогосподарських  
округів [24, 25]. 

Наведені поняття в певній мірі мають комплексний та системний характер щодо сутнісно-
змістовної основи визначення оптимальної лісистості території, оскільки відображають 
взаємозв’язок економічних, екологічних та соціальних функцій сукупності лісових ресурсів, а також 
багатоцільовий характер лісового потенціалу. Це дає підстави, на наш погляд, стверджувати, що 
досягнення оптимальної лісистості території є необхідною, але недостатньою умовою 
формування і оптимальної величини лісоресурсного потенціалу з відповідними складовими 
(економічною (ресурсною), екологічною (еколого-ресурсною,екосистемою) та соціальною), 
оскільки якісний стан насаджень (зокрема, породно-вікова структура, їх бонітет) визначають 
обсяги інтегрованого багатоцільового лісокористування. Можна також сказати, що оптимальний 
лісовий потенціал на різних просторових рівнях у першому наближенні визначається оптимальною 
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лісистістю території. Оптимальна лісистість захисних насаджень в принципі також повинна, таким 
чином, забезпечувати досягнення оптимальної екологічної (еколого-ресурсної, екосистемної) 
складової лісового  (лісоресурсного) потенціалу та територіального лісо ресурсного  
капіталу [11, 12]. 

Таким чином, оптимальний лісоресурсний потенціал – це територіально-просторова 
сукупність лісових біогеоценозів, які забезпечують безперервне екологічно збалансоване 
лісогосподарювання на багатоцільовій та комплексній основі. Збільшення лісоресурсного 
потенціалу в межах досягнення оптимальної лісистості території на різних просторових рівнях 
лісогосподарювання забезпечуватиме стійке формування навколишнього природного 
середовища, а також ефективне і результативне природо господарювання в різних секторах 
економіки. 

Поглиблення сутністно-змістовної основи лісоресурсного потенціалу як 
просторовоутворюючого об’єкта здійснюється через формування системи соціо-еколого-
економічних показників, які відображають певний взаємозв’язок характеристик природно-
ресурсного потенціалу з основними підсистемами (національного) регіонального економічного 
простору. Ця позиція,зокрема, простежується в геотріадній  теорії природооблаштування та 
природокористування, згідно якої геотріада описується структурною формулою [26]:  
геотріада = ландшафт + населення + господарство. Також доцільно відмітити, що в економічно 
розвинутих країнах для оцінки національного багатсва використовується показник – сукупний 
капітал території [27]: К = Кm + Кh + Kn, де: Кm – природний (екологічний) капітал; Кh – людський 
капітал (запаси знань та вмінь); Kn – капітал техногенний, який створений людиною (будівлі, 
споруди, обладнання, інфраструктура та ін.). Безумовно, взаємодія складових потенціалу і 
капіталу території у контексті сталого просторового розвитку достатньо складна і багатогранна, і 
потребує моделювання ,застосування методології аналізу факторних систем. 

Згідно роботи [5, с. 60-61] в якості показників взаємозв’язку характеристик лісового потенціалу 
з основними підсистемами національного (регіонального) простору запропоновано такі: 

1. Ліс і територія: лісистість (площадка, об’ємна) лісонасиченість економічна та екологічна. 
2. Ліс і населення: лісозабезпеченість (соціальна), лісонасиченість (душова), зайнятість в 

лісовому секторі, продуктивність праці. 
3. Ліс і господарство: лісовіддача, лісозабезпеченість (економічна), лісоємність 

(макроекономічна, зовнішня, регіональна, галузева), коефіцієнт локалізації лісового виробництва, 
частка лісового сектору в економіці країни (регіону), транспортна забезпеченість лісів (насиченість 
лісовою інфраструктурою). 

У представленому дослідженні запропонована більш диференційована та розширена 
класифікація показників взаємозв’язку лісоресурсного потенціалу з основними підсистемами 
національного (регіонального) господарського простору (табл. 1). 

Зробимо деякий коментар за представленими основними ознаками взаємозв’язку 
характеристик лісового потенціалу з основними підсистемами національного (регіонального) 
господарського простору (табл.1). Перш за все, відмітимо, що частка лісових ресурсів у структурі 
вартості природного багатства України складає 9,5% або 1063047,6026 млн грн [29].  

Середня лісистість загалом для України становить 15,9% (станом на 01.04.2016 р.), що є 
одним з найнижчих показників країн Європи [10]. Так, середньоєвропейський показник лісистості 
становить 41,3% і, зокрема, Північна Європа – 24,2%, Східна Європа – 43,2%) [30, 31]. Коефіцієнт 
відповідності фактичної лісистості оптимальній за розрахунками вчених Українського науково-
дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцього (Укр НДІЛГА) 
дорівнює 1,8, тобто оптимальна лісистість визначається на рівні 27,98% [32]. Існують інші оцінки 
оптимальної лісистості України, які визначають її вже на рівні 20,0% [25]. 
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Таблиця 1 – Системи соціо-еколого-економічних показників взаємозв’язку характеристик 
лісоресурсного потенціалу з основними підсистемами національного (регіонального) 

господарського простору (розроблено І.Є. Яровою з урахуванням [5, 26, с.161, 28] 
 

Показник взаємозв’язку Зміст показника 

1 2 

Ліс і територія (в загальному вимірі) 

Частка лісоресурсного потенціалу в загальній вартості 
природно-ресурсного потенціалу на різних просторових 

рівнях оцінки 

Відношення вартості лісоресурсного потенціалу до 
загальної вартості природно-ресурсного потенціалу 

Лісистість території  та структура лісистості за 
лісогосподарськими таксонами 

Відношення площі лісів до загальної площі території 
(країни, регіону, області). 

Структура лісистості (зокрема, оптимальної) за типами 
насаджень (лісогосподарськими таксонами): прирічкові; 

протиерозійні; полезахисні; придорожні; зелених зон; інші 

Відносний (питомий) територіальний просторовий запас 
лісових ресурсів – лісистість об’ємна 

Відношення запасу лісових ресурсів до загальної площі 
території 

Відносний (питомий) обсяг територіально-просторового 
виробництва лісової сировини – лісонасиченість 

економічна (сировинна) 

Відношення обсягу виробництва лісової сировини до 
площі території відповідного просторового рівня 

Відносний (питомий) показник екосистемно цінних лісів у 
територіально- просторовому вимірі – лісонасиченість 

екологічна 

Відношення площі особливо цінних для збереження лісів 
до загальної площі відповідного просторового рівня 

території (лісових земель) 

Ліс і територія водозабору 

Водоохоронна лісистість – лісонасиченість водоохоронна Відношення площі водоохоронних насаджень до площі 
водозабору 

Ліс і територія агрогосподарювання 

Коефіцієнт лісоаграрності території Відношення площі лісових земель до площі ріллі в певних 
територіальних або екосистемних (біогеоценотичних) 

межах 

Ґрунтозахисна (протиерозійна) лісистість – лісонасиченість 
ґрунтозахисна (протиерозійна) 

Відношення площі ґрунтозахисних (протиерозійних) 
насаджень до визначеної, захищеної площі (зокрема, 
яружно-балочна територія, землі, зайняті сільським 

господарством) 

Полезахисна лісистість – лісонасищеність полезахисна Відношення площі полезахисних смуг до захищуваної 
ними території 

Ліс і населення 

Лісозабезпеченість Відношення площі лісових земель до чисельності 
населення 

Лісопродуктова насиченість населення Відношення обсягу лісової продукції (зокрема, заготівлі 
деревини) до чисельності населення 

Частка зайнятих у лісовому секторі в економіці Зайнятість населення у лісовому комплексі (секторі) за 
видами економічної діяльності 

Продуктивність лісогосподарювання Відношення обсягу виробництва лісової продукції до 
чисельності зайнятих у лісовому комплексі (секторі) 

Частка сертифікованих лісів Відношення площі сертифікованих лісів до площі лісових 
земель 

Ліс і територіальне просторове господарство 

Лісозабезпеченість господарювання, Відношення запасу деревини лісових ресурсів до річного 
обсягу заготівлі деревини 

Лісовіддача Відношення виробництва основних видів продукції 
лісопереробки на одиницю заготовленої сировини 

Лісоємність на різних просторових рівнях 
лісогосподарювання (національному, регіональному, 

локальному) 

Відношення заготовленої та використаної лісової сировини 
до вартості продукції (у відповідному вимірі) 

Лісоємність зовнішня (експорту) Відношення вартості експорту лісової продукції до вартості 
всього експорту країни 
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Продовження табл. 1 
 

1 2 

Лісоємність галузева Відношення вартості лісової сировини до обсягу продукції 
лісової промисловості 

Коефіцієнт концентрації (локалізації) лісового виробництва Відношення обсягу виробництва лісової продукції в регіоні 
до загального обсягу виробництва лісопродукції в країні 

Частка лісового комплексу (сектору) в економіці різного 
просторового рівня 

Відношення обсягу виробництва у лісовому комплексі 
(секторі) до обсягу продукції (у відповідному вимірі) 

Ліс та територіальна інфраструктура 

Фінансова забезпеченість лісогосподарювання – фінансова 
насиченість території лісогосподарювання 

Відношення обсягу фінансових коштів на ведення лісового 
господарства до площі лісового фонду 

Кадрова забезпеченість лісогосподарювання – кадрова 
насиченість території лісогосподарювання 

Відношення кількості працюючих у лісовому комплексі 
(секторі) до площі лісового фонду 

Транспортна забезпеченість лісів – насиченість лісів 
транспортною інфраструктурою 

Відношення довжини лісових доріг до площі лісових 
земель 

Забезпеченість лісогосподарювання випускниками вищих 
навчальних закладів  ІІІ-ІVрівня акредитації 

лісогосподарського профілю в розрахунку на 1га лісового 
фонду 

Відношення кількості випускних вищих навчальних 
закладів лісогосподарського профілю ІІІ – ІV рівня 

акредитації до площі лісового фонду 

 
Показник екологічної лісонасиченості пов'язаний з існуючою концепцією «особливо цінних 

для збереження лісів» (ОЦЗЛ), яку розробила Лісова Наглядова Рада (ЛНР – FSC, Forest 
Stewardship Counsil) для використання в сертифікації ведення лісового господарства. Особливо 
цінні для збереження мають одну або більше з наступних ознак:  

 лісові території, які містять важливі на глобальному, національному або регіональному 
рівнях: осередки біорізноманіття та/або великі лісові ландшафти, розташовані в межах одиниці 
господарювання або містять кілька таких одиниць, де життєздатним популяціям більшості, якщо 
не всіх аборигенних видів, властиві природні характеристики структури, поширення та 
чисельності;  

 лісові території, що містять рідкісні екосистеми та екосистеми під загрозою зникнення або 
входять до складу таких екосистем;  

 лісові території, які забезпечують основні природно-захисні функції;  

 лісові території, що є визначальними для задоволення основних потреб та/або для 
традиційної культурної ідентичності місцевих громад [33]. 

Водоохоронна лісистість – лісонасиченість водоохоронна в територіально-просторовому 
вимірі пов’язана з існуючою концепцією переходу на водозабірно-ландшафтний принцип 
лісогосподарювання. На ІХ Всесвітньому лісовому конгресі (м. Мехіко, 1985р.) було визнано, що 
первинною територіальною одиницею ведення лісового господарства є елементарний водозабір в 
межах якого необхідна організація сталого лісокористування. [25]. Поступова реалізація 
методології сталого природогосподарювання та організації лісового господарства за водозбірним 
принципом потребує розвитку водозбірно – ландшафтного лісівництва, розроблення взаємо 
погоджених із загальною стратегією природокористування систем лісогосподарювання залежно 
від природно-географічних зон, стану  лісового покрову (зокрема, природно-вікового).  

Коефіцієнт лісоаграрності є економічним показником лісових та аграрних відносин і показує 
відношення ядра біосфери (покрита лісом площа) до сильно зміненої людиною частина території 
(пашні) [26]. 

Порівняно з середньоєвропейськими показниками лісозабезпеченість є одним з найнижчих – 
на одного мешканця припадає близько 0,2 га лісів (зокрема, Північна Європа – 2,8 га, Західна 
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Європа – 2,4 га) [31]. Безумовно, така ситуація позначається на можливості та результативності 
використання соціальної, духовно – культурної складових реалізації  лісоресурсного потенціалу. 

Створення нових лісів проектується  на основі програмно-цільового підходу. Проектом 
Концепції Державної цільової програми розвитку лісового господарства України на 2016-2020 
роки.) (далі Проект Концепції)  [34] для досягнення науково обґрунтованого рівня оптимальної 
лісистості потрібно додатково створити щонайменше 2 млн. га нових лісів. Аналіз змісту останньої 
реалізованої Державної цільової програми «Ліси України» на 2010-2015 роки, Проекту Концепції та 
останніх цільових програм обласного рівня, які тепер є основним документом у справі 
лісорозведення дозволив зробити такі основні висновки та відповідні пропозиції: 

1. Поетапні процеси територіально-простоврого відтворення лісів відповідно до цільових груп 
лісових насаджень (лісогосподарських таксонів) необхідно пов'язувати з диференційною оцінкою 
лісистості на різних просторових рівнях. 

2. Проектування оптимальних за структурою нових лісів і захисних насаджень варто 
здійснювати у контексті принципів екосистемного управління лісами, що передбачає дотримання 
природної цілісності екосистем (наприклад, не порушення природних лукових і болотних 
екосистем, збереження біорізноманіття). Це об’єктивно пов’язано з розвитком екологічної (еклого-
ресурсної) складової лісоресурсного потенціалу. 

3. Обласні цільові програми розвитку лісового господарства (вони є базовими) повинні 
спиратися на механізми проектного управління для організації досягнення оптимальної лісистості 
у взаємозв’язку з комплексною багатоцільовою оцінкою оптимального  лісоресурсного потенціалу. 

4. Необхідно більш активно застосовувати економічні оцінки лісоресурсного потенціалу у 
контексті інтегрованого багатоцільового лісокористування. 

Для проектно-програмного обґрунтування підвищення (нарощування) лісового потенціалу 
доцільним уявляється застосування такого показника як приріст площі заліснення в розрахунку на 
один відсоток підвищення лісистості відповідного просторового рівня (ΔQлS): 
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ΔSлT – приріст площі заліснення за період Т; ΔLлT – підвищення лісистості за період Т. 
Величина показника (ΔQлS) буде змінюватися в залежності від рівня простору лісо 

господарювання (національний, регіональний, локальний), оскільки параметри оптимальної 
лісистості, в межах певної території, змінюються залежно від господарського освоєння території, 
рельєфу, лісоресурсної зони, типу ґрунтів, щільності гідрологічної мережі водозабору тощо. За 
своєю сутністю даний показник визначає територіально-просторову лісоємність одного відсотка 
лісистості на певному рівні просторового лісогосподарювання.  

Для обґрунтування фінансового забезпечення цільових програм відтворення лісового 
потенціалу також доцільно використовувати витрато ємність одного відсотка підвищення 
лісистості (ВлS) 
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Влt – витрати на створення одного га лісовкритої площі в t-ому році. 
Згідно формули 1, площа заліснення в розрахунку на один відсоток лісистості в Україні  

QлS = 568,2 тис.га/відсоток лісистості за умови, що фактична лісистість – 15,6%, оптимальне 
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значення – 20% і для досягнення необхідного рівня лісистості варто додатково створити 2,5 млн га 
лісів [25]. 

На основі даних про ціну лісових культур до віку змикнення орієнтована величина 
витратоємності [35] з розрахунку на один відсоток лісистості складає приблизно 29,3 млн.грн. 

Запропоновані показники доцільно використовувати у проектних матеріалах лісового 
господарства щодо лісооблаштування територій у форматі нормативних показників, 
диференційованих в залежності від природно-географічних, лісогосподарських таксонів (цільових 
груп захисних насаджень, типів умов лісо- вирощування). 

Взагалі слід відмітити, що планування та проектування, які охоплюють розробку цільових 
орієнтирів розвитку територій лісогосподарювання, концептуальних стратегічних планів та 
конкретних проектів відтворення лісоресурсного потенціалу, повинні визначати обсяги лісових 
ресурсів та генерованих ними доходів у формуванні сукупних матеріальних та фінансових потоків 
території. 

Висновки. Лісоресурнсий потенціал є складовою простору лісогосподарювання, який, у свою 
чергу, є компонентою господарського (економічного) простору. Комплексна соціо-еколого-
економічна характеристика лісоресурсного потенціалу в значній мірі визначається лісистістю 
території на різних просторових рівнях господарювання. Зроблено висновок, що досягнення 
оптимальної лісистості території є необхідною умовою формування оптимальної величини 
лісоресурсного потенціалу. У представленому дослідженні запропонована більш 
диференційована та розширена класифікація показників взаємозв’язку лісоресурсного потенціалу 
з основними підсистемами національного (регіонального) господарського простору. 

В рамках розробки та реалізації цільових програм відтворення лісових ресурсів на основі 
принципів проектного управління доцільно застосовувати такі показники як приріст площі 
заліснення в розрахунку на один відсоток підвищення лісистості та витартоємності одного відсотка 
підвищення лісистості. 

Перспективи подальших досліджень. Просторова організація лісоресурсного потенціалу в 
кінцевому рахунку визначається з позиції саме лісо ресурсного капіталу в територіальному 
природно-господарському комплексі. Подальші дослідження повинні бути націлені на формування 
організаційно-інституціональних умов та фінансово-економічних механізмів забезпечення 
перетворення компонентних складових лісо- ресурсного потенціалу в економічні активи, які 
залучені в господарській обіг і створюють додану вартість. 
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Пространственный анализ воспроизводства лесного потенциала: эколого-экономический аспект 
В статье определена актуальность применения пространственного анализа для процессов воспроизводства 

лесоресурсного потенциала в контексте принципов устойчивого развития. Обосновано понятие оптимального 
лесоресурсного потенциала во взаимосвязи с особенностями формирования оптимальной лесистости территории. 
Сформирована система показателей взаимосвязи социо-эколого-экономических характеристик лесного потенциала с 
основными подсистемами национального (регионального) пространства. В рамках разработки и реализации целевых 
программ воспроизводства лесных ресурсов на основе принципов проектного управления целесообразно применять 
такие показатели как прирост площади облесения в расчете на один процент повышения лесистости и 
затратоемкости одного процента повышения лесистости. 

Ключевые слова: лесоресурсный потенциал, пространственный анализ, устойчивое развитие, оптимальная 
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Space analysis of reproduction of the forest potential: ecological and economic aspect  
The aim of the article is the deepening of the content basis of the reproduction of forest resource potential from the 

perspectives of the methodology of spatial analysis in the context of ecologically balanced reproduction of forest resources. 
The results of analysis. Formation of a modern, continuous forest management area requires a more in-depth study of 

forest resource potential as a spatially-forming object in conjunction with subsystems of the national (regional) economic space.  
It should be noted that the size of forest potential can be defined as the sum of potentials of its separate components in 

accordance with various types of forest use (main, secondary, recreational, etc.), and also in accordance with existing 
classifications of functions of forest resources. The existing concepts are to a certain extent complex and systemic in relation to the 
content basis for determining the optimal forests of the territory, since they reflect the interconnection of economic, ecological and 
social functions of the aggregate of forest resources, as well as the multi-purpose nature of forest potential. This gives basis, in our 
opinion, to assert that the achievement of the optimal afforestation of the territory is a necessary but insufficient condition for the 
formation and optimal value of the forest resource potential with the corresponding components (economic, ecological (ecological 
resource, ecosystem) and social), and qualitative condition of plantations determine the extent of integrated multi-purpose forest 
use. It can also be said that the optimal forest potential in the first approximation is determined by the optimal forest area.  

Thus, the optimal forest resource potential can be considered as the territorial-spatial set of forest biogeocoenoses, which 
provide continuous environmentally balanced forest management on a multi-purpose and integrated basis. 

Spatial analysis of forest resource potential includes assessments of qualitative and quantitative indicators of the researched 
object. It is also necessary to assess the relationship of forest potential with the components of the territorial capital and the main 
subsystems of the economic space – the territory, population and economy. 

In the presented study a more differentiated and expanded classification of indicators of the relationship of forest resource 
potential with the main subsystems of the national (regional) economic space has been proposed. 

In the framework of the development and implementation of targeted forest reproduction programs based on the principles of 
project management, it is expedient to use indicators such as the increase in the area of afforestation, calculated on the basis of 
one percent increase in forest cover and the cost intensity of one-percent of afforestation increasing. 

Conclusions and directions of further researches. Forest resource potential is an integral part of forest management, 
which, in its turn, is a component of the economic space. System of socio-ecological and economic characteristics of forest 
resource potential is largely determined by the forestness of the territory at various spatial levels of management. It is concluded 
that achievement of optimal forestness of the territory is a prerequisite for the formation of the optimal value of forest resource 
potential. 

The presented study offers a more differentiated and expanded classification of indicators of the relationship of forest 
resource potential with the main subsystems of the national (regional) economic space. 

In the framework of the development and implementation of targeted programs for recreation of forest resources based on the 
principles of project management, the use of indicators is justified - the increase in the area of afforestation, calculated on the basis 
of one percent of increasing the afforestation and the cost intensity of one percent of increasing the afforestation. 

The spatial organization of forest resource potential is ultimately determined by the position of the forest resources in the 
territorial natural and economic complex. Further research should be aimed at the formation of institutional conditions and financial 
and economic mechanisms for ensuring the transformation of components of forest-resource potential into economic assets that 
are involved in economic activity and create value added. 

Keywords: forest resource potential, spatial analysis, sustainable development, optimal afforestation, socio-ecological and 
economic assessment. 
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