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ПЕРЕДУМОВИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ СТАНУ  

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ 

 

Визначено географічні межі Поліського регіону України, виходячи з  
потреб оцінки природних ресурсів. Наведені економічні та екологічні  
передумови оцінки природних ресурсів українського Полісся. 

 

Определены географические границы Полесского региона Украины,  

исходя из потребностей оценки природных ресурсов. Приведены  

экономические и экологические предпосылки оценки природных  

ресурсов украинского Полесья. 

 

Determined geographical limits of the Polissya region of Ukraine coming from 

the necessities of estimation of natural resources. Economic and ecological 

pre-conditions of estimation of natural resources of Ukrainian Polissya are  

resulted. 

 

Пріоритетним напрямом забезпечення економічного та соціального про-

гресу в Україні, у зв’язку з докорінною зміною соціальної та економічної си-

туації в державі, є забезпечення сталого розвитку, спрямоване на більш повне 

задоволення потреб народного господарства і населення країни в продуктах 

використання природних ресурсів за рахунок поліпшення ефективності і 
комплексності їх використання. Використання природних ресурсів повинно 

проводитись у такий спосіб і з такою інтенсивністю, за яких забезпечувалась 

б можливість виконання ними як у даний час, так і в майбутньому відповід-

них екологічних, економічних і соціальних функцій не завдаючи збитків ін-

шим екосистемам. Для досягнення означеної мети необхідно постійно вивча-

ти і аналізувати стан та ефективність використання природних ресурсів на 

місцевому, національному і глобальних рівнях. Основою такого дослідження 

є оцінка стану природних ресурсів на регіональному рівні. 
Серед регіонів України значне місце посідає Полісся. Регіон відзначається 

як розмірами території, так і особливостями економічно вигідного географіч-

ного положення, природними умовами та ресурсами, багатою історично-

культурною спадщиною, значним виробничим потенціалом і трудовими ре-

сурсами. Полісся відіграло значну роль у становленні й формуванні як Дав-

ньоруської держави, так і України [1; С.72.]. 
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Головними умовами, які визначили специфічні риси сучасного економіч-

ного потенціалу Полісся, виступають, по-перше, особлива структура природ-

но-ресурсного потенціалу, у якій домінує частка сільськогосподарських ре-

сурсів, по-друге, довготривала аграрно-промислова спеціалізація господарст-
ва регіону. У 90-ті роки в промисловості, а особливо у сільському господарс-

тві відбулося суттєве моральне та фізичне старіння основних фондів. У бага-

тьох галузях фактично припинилось нарощування та оновлення виробничих 

потужностей. Особливої шкоди при цьому завдано галузям спеціалізації еко-

номічного району – легкій промисловості, машинобудуванню, сільськогос-

подарському виробництву тощо. Неналежним чином використовується виро-

бничий потенціал, сконцентрований у зоні радіоактивного забруднення. Осо-

бливо це стосується підприємств комплексу природокористування. 

Дослідження економіко-екологічних проблем оцінки стану та викорис-

тання природних ресурсів Полісся, з’ясування їх витоків, глибинний аналіз та 

розробка напрямів подолання становлять важливе завдання сучасної науки, 

вирішення якого дозволить прискорити соціально-економічний розвиток ре-

гіону, примножити його вклад в стале зростання економічного потенціалу 

України. 

Питанням дослідження підходів до оцінки природних ресурсів у регіо-

нальному аспекті в Україні присвячені праці таких науковців, як 

Л.М. Корецький [2], В.А. Поповкін, [3], [4], М.М. Паламарчук [5], 

О.І. Шаблій [6], П.О. Масляк [7], П.Г. Шищенко [7], Ф.Д. Заставний [8],           

С.І. Дорогунцов [9], А.М. Федорищева [9] та ін.  

Водночас недостатньо з’ясованими є багато проблем. Зокрема потребує 

уточнення визначення меж Поліського регіону в економіко-екологічному ви-

мірі, необхідним також є дослідження сучасних природно-економічних та 

екологічних передумов оцінки природних ресурсів регіону.  

Метою даної статті є обґрунтування географічних меж поліського регіо-

ну та визначення економічних та екологічних передумов оцінки його приро-

дних ресурсів. 

У фізичній географії українське Полісся розуміється як територія, що за-

ймає в межах України відповідну природно-географічну зону західної части-

ни Східно-Європейської рівнини на території двох геоморфологічних регіо-

нів – Поліської низовини та Волинсько-Подільської плити. Південна умовна 

межа регіону проходить по лінії населених пунктів Рава-Руська – Львів – 

Кременець – Шепетівка – Житомир – Київ – Ніжин – Батурин – Кролевець – 

Глухів. [10; с.56-57.],[11]. У фізико-географічному районуванні Полісся поді-
ляється на два природні макрорегіони – Західне Полісся та Східне Полісся, 

які, в свою чергу, поділяються за особливостями природних умов на шість 

фізико-географічних областей – Мале, Волинське, Житомирське, Київське, 

Чернігівське та Новгород-Сіверське Полісся [11]. 

З точки зору економічної географії, Полісся не займає такого чіткого міс-

ця в економіко-географічному районуванні України. За часів СРСР Полісся 
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майже цілком (за винятком тієї його частини, що належала до Сумської обла-

сті) було віднесено до Південно-західного економічного району. Його тери-

торія в той час більш чітко була окреслена кордонами економіко-

географічних мезо- та мікрорайонів. Одначе, і при цьому Полісся тільки по-

ділялось на економічні райони меншого масштабу, не розглядалось, як ціліс-

ний регіон [2]. В економіко-географічних дослідженнях дев’яностих років 

двадцятого століття  як єдине ціле Полісся розглядається лише як природно-

ресурсний макрорегіон України [12, 4]. 

Аналізуючи праці сучасних авторів з питань економічного та соціального 

районування території України, можна констатувати відсутність одностайно-

сті у поглядах на існування окремого економічного та соціального регіону – 

Полісся. Такої дуками притримуються зокрема Паламарчук М.М. [5], Шаб-

лій О.І. [6], Масляк П.О., Шищенко П.Г. [7]. У працях Маринича А.П., Гор-

ленко І.А., Руденко Л.Г. [13], Поповкіна В.А. [3], Заставного Ф.Д. [8] полісь-

кий регіон відносять до різних соціально-економічних районів, так Маринич 

А.П., Горленко І.А. та Руденко Л.Г. [13] виділяють Західне Полісся до якого 

включають Волинську, Рівненську та частину Львівської області, Поповкін 

В.А. розмежовує Київське Полісся (Київська, Чернігівська, Житомирська об-

ласті) та Волинське Полісся (Рівненська, Волинська області), у Заставного 

Ф.Д. зустрічаємо поняття Центрально-Поліського (Житомирська, Чернігівсь-

ка, Київська області) та Західно-Поліського (Волинська, Рівненська області) 
регіонів. 

Поліський соціально-економічний регіон України як цілісне поняття зу-

стрічається у працях В.М. Гурєєва [14] у складі Волинської, Житомирської, 
Рівненської, Чернігівської областей, а у Дорогунцова С.І. і Федорищевої А.М. 

[15] – у складі Волинської, Житомирської, Київської, Рівненської та Чернігів-

ської областей. 

Поняття «Полісся» часто вживається в історично-культурному розумінні. 
Значною мірою історико-етнографічне районування територій за ознаками 

історично-культурної своєрідності умовне і не має чітко окреслених меж. 

Вперше в історії назва «Полісся» зустрічається в Іпатіївському літопису для 

означення районів лісової смуги. За думкою більшості сучасних краєзнавців, 

вона охоплює басейн Прип’яті та райони Лівобережжя природно-

географічної лісової зони. 

В сучасних економічних дослідженнях та розробках важливе місце займає 

тема соціально-економічного регіону, як об’єкту соціально-економічного 

управління. Проголошення України суверенною державою викликало потре-

бу розробки політики щодо власних регіонів [4]. З метою чіткого окреслення 

соціально-економічних районів України, розроблено для затвердження Вер-

ховною Радою урядовий проект поділу території країни на соціально-

економічні райони. Серед них Полісся визначено в кордонах тільки чотирьох 

областей – Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської. Київську 
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та Сумську область в цьому проекті віднесено до інших районів. В офіційних 

документах уряду України (постанови Кабінету Міністрів № 252 від 27 квіт-

ня 1994 р. та № 743 від 28.10.94 щодо розробки Державної програми соціаль-

но-економічного розвитку Полісся) до Поліського регіону віднесено Волин-

ську, Житомирську, Київську (без міста Києва), Рівненську, Чернігівську та 

шість районів Сумської області. 
Окреслення регіону Полісся лише межами, що є прийнятими у фізичній 

або економічній та соціальній географії, є недостатнім. При цьому, у першо-

му випадку до Полісся не включаються значні території регіону які віднесені 
до Полісся в економіко-географічному районуванні, у другому – не охоплю-

ються значні території, що належать до Полісся у фізико-географічному ра-

йонуванні. Значну частку економіко-екологічних проблем Полісся складають 

проблеми Чорнобилю. Звідси, доцільно Київську область, місце розташуван-

ня атомної станції й одну з найбільш постраждалих внаслідок аварії областей 

України, розглянути в складі Поліського регіону. 

Тому запропоновано окреслити межі Поліського регіону кордонами п’яти 

областей – Волинської, Рівненської, Житомирської Чернігівської та Київської 
(за винятком міста Києва, враховуючи особливий статус міста як столиці 
держави). При цьому до Полісся не віднесено частину Сумської області, не-

велику територію Хмельницької області та територію Малого Полісся Львів-

ської та Тернопільської областей. Вони належать в сучасних економіко-

географічних та економічних розробках до Слобожанщини, Поділля та Кар-

патського регіону. Виведення вказаних територій за межі Полісся пояснюєть-

ся також і тим, що за напрямами економіко-екологічних проблем вони також 

більше до відповідних регіонів, аніж до Полісся. До того ж, належність біль-

шої частини цих територій до Полісся, навіть у фізико-географічному райо-

нуванні, є проблемним. 

Таким чином, під терміном «Полісся» нами розуміється територія, яка 

охоплює цілком Волинську, Рівненську. Житомирську та Чернігівську облас-

ті і Київську область без міста Києва. Не зважаючи на те, що певні райони 

Київської, Чернігівської та Житомирської областей не відносяться до Поліс-

ся, а певні райони Сумської, Хмельницької, Львівської та Тернопільської об-

ластей належать йому, необхідно керуватись принципом повноти включення 

окремої області до соціально-економічного регіону. У протилежному випад-

ку постійно будуть створюватися суперечності в управлінні і визначенні 
шляхів розвитку на регіональному і обласному рівнях. 

Природні ресурси з усіх елементів природного середовища в найбільшою 

мірою впливають на розвиток, розміщення і територіальну організацію виро-

бництва [5]. Природно-ресурсний потенціал є важливою характеристикою, 

сутність якої полягає у сукупній продуктивності природних ресурсів, як за-

собів виробництва і предметів споживання, що виражається в їх суспільній 

споживчій вартості [16]. Природно-ресурсний потенціал є показником, який 

відображає як об’єктивний стан природних ресурсів регіону, так і їх суспіль-
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ну споживчу вартість. Таким чином, у природно-ресурсному потенціалі відо-

бражається взаємодія природи і суспільства. Отож, при оцінюванні природ-

них ресурсів регіону треба виходити із необхідності, поряд з якісною оцін-

кою компонентів природно-ресурсного потенціалу, провести їх порівняльну 

кількісну оцінку. Виходячи з різноманіття ресурсів, відмінних за видом, при-

значенням, характером використання, ступенем освоєння та іншими показни-

ками, очевидно, що така порівняльна оцінка має сенс тільки тоді, коли прова-

диться за єдиним економічним критерієм. Аналіз, проведений в роботах            

В.П. Руденко [16], показав, що економічна порівняльна оцінка повинна бути 

вартісною. При цьому, єдиним економічним критерієм такої оцінки може бу-

ти грошова величина – економічна ефективність використання природних ре-

сурсів. 

Проведення такої вартісної порівняльної оцінки природних ресурсів до-

зволяє визначити місце і роль природно-ресурсного потенціалу регіону в за-

гальному природно-ресурсному потенціалі держави в цілому. Аналіз струк-

тури природно-ресурсного потенціалу Полісся, його компонентна оцінка по-

каже переважаючі в регіоні в цілому та по областях види ресурсів. Це дозво-

лить в подальшому визначити роль природних ресурсів регіону у його еко-

номічному та соціальному розвитку. Порівняльна оцінка компонентної стру-

ктури природних ресурсів Полісся й України визначить роль природних ре-

сурсів регіону у його спеціалізації в міжрегіональному розподілі суспільної 
праці та їх місце в загальному потенціалі природних ресурсів України. 

Розгляд саме економіко-екологічних проблем розвитку та розміщення 

природних ресурсів регіону обумовлює необхідність застосування комплекс-

ного підходу, сутність якого полягає з охопленні всебічною оцінкою всіх 

природних ресурсів. При цьому належну роль треба приділяти і тим видам 

ресурсів, що часто не беруть безпосередньої участі у матеріальному вироб-

ництві, але мають величезний вплив на екологічне становище регіону, а зага-

лом багато в чому це становище і визначають, наприклад, рекреаційним ре-

сурсам регіону. Враховуючи особливе екологічне становище регіону, 

пов’язане із аварією на Чорнобильській атомній станції, потрібно оцінити та-

кож можливості природокористування на радіаційно забруднених територіях. 

Таким чином, всебічна комплексна оцінка природних ресурсів Поліського 

регіону повинна носити якраз економіко-екологічний характер.  

На основі економіко-екологічного підходу необхідно здійснити аналіз 
комплексу можливих показників оцінки природних ресурсів регіону та краї-
ни в цілому виділивши дві їх основні групи. При цьому, до першої групи від-

носиться система макроекономічних показників структури економіки та ди-

наміки соціально-економічних процесів, як в Україні, так і в регіоні впро-

довж перехідного періоду. Ця система дає можливість виявити загальні тен-

денції в економіці України та їх відображення в економіці Полісся. 

До другої групи віднесено систему показників, яка в динаміці певних ро-
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ків відображає співвідношення змін у структурі та обсягах використання 

природних ресурсів в матеріальних галузях у регіоні та Україні в цілому, з 
акцентом на екологічних аспектах господарювання, в тому числі пов’язаних 

із аварією на Чорнобильській атомній станції. 
Виходячи зі сказаного, комплексна методика оцінки природних ресурсів 

Полісся включає в себе, окрім якісної оцінки його складових частин, їх порі-
вняльну кількісну (вартісну) компонентну оцінку для Полісся в цілому і для 

України, а також загальну економіко-екологічну характеристику природоко-

ристування. З метою оцінки природних ресурсів Полісся за основу поділу 

природних ресурсів на компоненти прийнято їх розподіл на такі основні гру-

пи: водні, земельні, лісові. Це створює можливість зробити, окрім компонен-

тної, економічну, вартісну оцінку ресурсів. 
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