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Филипчук Г.Г. Экологизация общества в контексте устойчивого 
развития 

Среди многих проблем, которые предстали перед человечеством, все более 
пристальное внимание привлекает состояние окружающей естественной среды, то 
есть экологическая проблема. Развитие цивилизации в течение многих лет направля-
лось на максимальное удовлетворение сегодняшних экономических и социальных 
потребностей людей, в первую очередь властной элиты, которые считали неотлож-
ными и отодвигали на задний план другие проблемы, в частности – экологические. 
Такой будто бы прагматичный подход был присущ национальной политике, законо-
дательству, стратегии и тактике функционирования и развития государства. 

Filipchuk G.G. An ecologization of society in context of steady  
development 

Among many problems which appeared before humanity, the state of natural envi-
ronment comes into all more intent notice, that ecological problem. Development of civili-
zation during many years headed for maximal satisfaction of today's economic and social 
necessities of people, above all things imperious elite, which considered urgent and moved 
aside other problems on a background, in particular – ecological. Such pragmatic approach 
was inherent a national policy, legislation, strategy and tactic of functioning and develop-
ment of the state as though. 
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Актуальність дослідження. Сьогодні можна впевнено констатувати 
появу нової парадигми ведення лісового господарства, яка наголошує на важ-
ливості екологічної та соціально-культурної ролі лісів, на відміну від еконо-
мічної (фінансової), яка традиційно була домінантною [13]. 

Перехід до збалансованого, самопідтримуваного розвитку вимагає 
врахування уподобань усіх стейкхолдерів, тобто тих, хто впливає або зазнає 
впливу від прийнятих рішень щодо менеджменту лісових ресурсів. Багато-
цільове використання лісових ресурсів у контексті сталого розвитку потребує 
врахування вартостей послуг лісових екосистем. Лісові екосистеми надають 
життєво важливі середовищетвірні послуги [11], тому основним завданням 
лісівників є забезпечення комплексного використання цих послуг. Частина 
послуг лісових екосистем є взаємодоповнювальними, інша ж частина – 
взаємовиключними. Оскільки більшість цих послуг є суспільними благами, 
то попит на них залишається невиявленим, а споживання – надмірним [6, 7]. 
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Для їх використання та відтворення відповідно до вимог сталого розвитку не-
обхідно проводити багатокритеріальне обґрунтування доцільності проведен-
ня лісогосподарських заходів, зокрема лісовідновлення. 

В умовах стрімкого посилення залежності людства від послуг лісових 
екосистем та зміни клімату питання вибору способу лісовідновлення потре-
бує ґрунтовного вивчення. Перехід лісового господарства України на методи 
господарювання, які відповідають вимогам сталого розвитку, ще більше ак-
туалізує питання еколого-економічної оцінки ефективності альтернативних 
способів лісовідновлення, яку на сьогодні ще недостатньо досліджено. Серед 
вітчизняних і зарубіжних учених, які займаються проблемами лісовідновлен-
ня, потрібно згадати С.А. Генсірука, Ю.М. Дебринюка, Е.Л. Маслакова, 
І.Я. Олійника, В.Є. Свириденка, В.П. Ткача, А.Й. Швиденка, І.В. Шутова, 
І.Б. Шинкаренка, H. Fisher'a, S. Wagner'a та ін. Дослідження особливостей 
еколого-економічних систем та їх моделювання є важливим напрямом роз-
витку сучасної економічної науки. Основні досягнення у цій сфері пов'язані з 
іменами таких науковців: О.М. Адамовський, О.В. Врублевська, С.О. Коз-
ловський, С.О. Мельник, І.М. Синякевич, І.П. Соловій, Ю.Ю. Туниця, K. Ga-
dow, M. Kurttila, M. Nijnik, T.L. Saaty, Zadnik Stirn L. та ін. 

Постановка проблеми. У сучасній лісогосподарській практиці 
прийняття рішень базується на оптимізації рішень, які оцінюють за одним 
критерієм, тоді як сталий менеджмент лісів вимагає урахування декількох 
критеріїв. Ситуація ускладнюється тим, що оптимізація менеджменту лісових 
ресурсів за одним критерієм, скажімо, за обсягом депонованого вуглецю чи 
підтриманням біорізноманіття, суперечитиме результатам оптимізації за кри-
терієм максимізації доходів від операційної діяльності лісових підприємств. 
Тому обов'язковим є розроблення моделей багатокритеріальної оптимізації 
менеджменту лісових ресурсів для врахування одразу декількох критеріїв. 

Метою дослідження є обґрунтування вибору ефективного способу лі-
совідновлення в умовах рівнинної частини Львівської області за допомогою 
методу аналізу ієрархій, а також аналіз чутливості отриманих рішень до змі-
ни пріоритетів у системі критеріїв оптимізації. 

Лісорослинні умови, орографічні, гідрологічні та кліматичні особли-
вості рівнинної частини Львівської області, її економічні, екологічні й соці-
альні чинники уможливлюють застосування всіх способів лісовідновлення: 
сприяння природному поновленню; створення лісових культур із породним 
складом відповідно до типу лісу; створення плантацій швидкорослих дерев-
них порід із коротким оборотом рубань. Кожен із них має свої переваги, не-
доліки та застереження до використання, з огляду на тип лісорослинних 
умов, тип лісу, мету проведення лісогосподарських заходів. Питання порів-
няння альтернативних способів лісовідновлення детально розглянуто в [1]. 

Нова парадигма менеджменту лісових ресурсів – комплексний мене-
джмент лісових екосистем – потребує підтримки прийняття рішень з ураху-
ванням економічних, довкільних і соціальних аспектів. Їх необхідно врахову-
вати, визначаючи економічно та екологічно ефективні способи відновлення 
високопродуктивних деревостанів як екологічних систем із високим потенці-
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алом впливу на довкілля. Серед методів багатокритеріальної оптимізації у 
прийнятті рішень найширше використовують методи цільового програмуван-
ня, евристичні методи і метод аналізу ієрархій [4]. 

Методи цільового програмування забезпечують знаходження найкра-
щого компромісного рішення навіть за умови несумісності обмежень задачі. 
Цей математичний апарат дає змогу шукати найкращі компромісні рішення, 
змінюючи відносну важливість критеріїв оптимізації, що важливо для вико-
нання подальшого аналізу чутливості отриманих рішень до зміни пріоритетів 
лісової політики і, зрештою, відображає зміну парадигми лісового господар-
ства в умовах глобальної екологізації і зміни кліматичної моделі Землі [8]. 

Евристичний алгоритм застосовують у випадку, коли знайти опти-
мальне рішення за допомогою відомих методів дуже складно або взагалі не-
можливо. Цей метод дає змогу ефективно знаходити "хороші" наближені рі-
шення конкретної задачі та, в більшості випадків, точно виміряти, наскільки 
"хорошим" виявилось знайдене наближення. Операційні принципи евристич-
них підходів зазвичай простіші для розуміння і допускають взаємозв'язки між 
моделлю оптимізації та особою, яка приймає рішення (ОПР). Евристичні ме-
тоди не пропонують чітких правил формалізації задачі оптимізації, але дають 
можливість враховувати декілька цілей і уподобань ОПР. Важливо зазначи-
ти, що, незважаючи на значні переваги евристичного алгоритму, його резуль-
тати можна сприймати лише як статистичну оцінку, яка з певною ймовірніс-
тю дає "хороші", якщо не оптимальні, результати [4]. 

Метод аналізу ієрархій (МАІ) – це математичний апарат, розроблений 
Т.Л. Сааті [12], який передбачає застосовування попарного порівняння крите-
ріїв та альтернатив для вибору найкращої з конкуруючих альтернатив за умо-
ви врахування декількох критеріїв. МАІ полягає у декомпозиції задачі на 
простіші складові та опрацюванні послідовності міркувань ОПР, які розгля-
даються як попарні порівняння [10]. Однак ці міркування представляють у 
кількісній формі. Внаслідок може бути визначено відносний ступінь взаємо-
дії елементів ієрархії. МАІ включає також процедуру синтезу міркувань, виз-
начення пріоритетності критеріїв і знаходження оптимальних рішень. 
Найпростіша ієрархічна модель процесу прийняття рішення має три рівні: 
мета пошуку; критерії та умови, які необхідно врахувати; альтернативні спо-
соби досягнення поставленої мети (рішення) [9, 12]. 

Процедуру визначення кращого способу лісовідновлення з урахуван-
ням чотирьох згаданих критеріїв із використанням МАІ зображено на рис. 1. 
Для виконання багатокритеріальної оцінки альтернативних способів лісовід-
новлення на основі думок експертів ми побудували чотирирівневе дерево рі-
шень (крок 2 на рис. 1): його перший рівень – мета оптимізації – вибір кращо-
го способу лісовідновлення; другий рівень – критерії, за якими буде оцінюва-
тися рівень досягнення поставленої мета – ефективність альтернатив; третій 
рівень – підкритерії, які розкривають та уточнюють критерії оцінювання аль-
тернатив; четвертий рівень – альтернативні способи досягнення мети (рис. 2). 
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Рис. 1. Алгоритм методу аналізу ієрархій 

 
Рис. 2. Дерево рішень 
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За результатами попарних порівнянь альтернатив з урахуванням різ-
них критеріїв (крок 3, рис. 1) за шкалою Сааті [12] формують матрицю пере-
ваг. Її нормалізують шляхом сумування чисел у кожному стовпці та діленням 
кожного елемента матриці на отриману для відповідного стовпця суму. Після 
цього розраховують середньозважене значення оцінки кожної альтернативи. 
Відтак визначають коефіцієнт неузгодженості (Inconsistency ratio), який ві-
дображає непослідовність оцінок експертів, зафіксованих у матриці переваг. 
Значення цього коефіцієнта не повинно перевищувати 10 % [4, 12]. 

На четвертому кроці процедури проводять аналогічні попарні порівнян-
ня самих критеріїв для визначення їхньої пріоритетності в кількісному виразі. 
Після цього здійснюють корегування отриманих на третьому кроці оцінок кож-
ної альтернативи з урахуванням важливості критеріїв. Кращою буде альтерна-
тива, яка найбільше задовольняє всі критерії, тобто має максимальну оцінку. 

Для порівняння альтернатив і критеріїв ми провели опитування ек-
спертів лісового господарства та екологічної економіки щодо оцінювання аль-
тернатив лісовідновлення за згаданими критеріями. Результати відповідних 
розрахунків показали, що найвищі зважені значення за результатами трьох 
однокритеріальних порівнянь отримала альтернатива сприяння природному 
поновленню (табл.): за лісогосподарським критерієм – 0,744, довкільним – 
0,709 і соціальним – 0,710. Лише за економічним критерієм найкращим спосо-
бом лісовідновлення обрано створення плантацій швидкорослих деревних по-
рід із коротким оборотом рубань (0,732), оскільки у відповідних умовах і за 
певної технології вирощування більшість швидкорослих порід здатні забезпе-
чувати вже у віці 20-25 років запас деревини, який у 1,5-2 рази вищий від фак-
тичного виходу деревини основних лісотвірних порід у віці головного рубан-
ня [5]. У такому віці на заліснених згаданим способом ділянках можна заго-
товляти цінні промислові сортименти (пиловник, рудниковий стояк). 

Табл. Ранжування альтернативних способів лісовідновлення 
Альтернативи 

Критерії природне лі-
совідновлення

лісові 
культури

плантаційне лі-
совирощування 

Вагові 
коефіцієнти 
для критеріїв

Лісогосподарський (Forestry) 0,744 0,078 0,178 0,069 
Довкільний (Environmental) 0,709 0,229 0,062 0,609 
Економічний (Economy) 0,198 0,070 0,732 0,201 
Соціальний (Social) 0,710 0,075 0,215 0,212 
Оцінки альтернатив 0,609 0,168 0,223 - 

Попарні порівняння критеріїв показали, що найбільшу вагу експерти 
надають довкільному критерію (0,609), тоді як економічному – лише 0,201, 
соціальному – 0,121, а лісогосподарському – 0,069 (табл.). Однак усі критерії 
взаємопов'язані та доповнюють один одного, тому їх урахування є необхід-
ною передумовою переходу до сталого ведення лісового господарства. 

Перевірка послідовності та логічної узгодженості оцінок експертів по-
казала, що їх думки є послідовними, виваженими і можуть бути враховані під 
час обрання кращого способу лісовідновлення. Коефіцієнт неузгодженості 
становив 0,062, що менше допустимого значення 0,10 [12]. 
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П'ятий крок – ранжування альтернатив – передбачає вибір найкращого 
способу лісовідновлення на основі оцінок альтернатив. Дані табл. показують, 
що альтернатива сприяння природному поновленню (0,609) є найкращим 
способом лісовідновлення, порівняно із створенням плантацій швидкорослих 
деревних порід із коротким оборотом рубань (0,223) і створенням лісових 
культур із породним складом відповідно до типу лісу (0,168). 

Для визначення чутливості результатів до зміни важливості обраних 
критеріїв проводимо сенситивний аналіз (шостий крок). Якщо найбільшого 
значення буде надано економічному критерію (0,68 і вище), тоді найкращою 
альтернативою стане створення плантацій швидкорослих деревних порід із 
коротким оборотом рубань (рис. 3): плантаційне лісовирощування – 0,46, 
природне лісовідновлення – 0,43, а лісові культури – 0,11. 

 
Рис. 3. Сенситивний аналіз результатів ранжування альтернатив за умови  
високої ваги економічного критерію (0,68), порівняно з довкільним (0,10) 

Висновки. Багатокритеріальне оцінювання еколого-економічної ефек-
тивності альтернативних способів лісовідновлення, виконане методом аналі-
зу ієрархій і з використанням системи підтримки прийняття рішень Expert 
Choice на основі результатів опитування експертів щодо найкращого способу 
лісовідновлення показало, що у випадку прийнятності всіх трьох альтернатив 
перевагу має альтернатива сприяння природному поновленню, оскільки дає 
змогу підвищити біологічну стійкість лісових насаджень, збільшити продук-
тивність фітомаси, зберегти та відтворити корисну лісову фауну та флору, 
підтримувати послуги екосистем, забезпечувати багатоцільове використання 
послуг лісових екосистем. 

Виконаний сенситивний аналіз результатів ранжування альтернатив 
показав, що в разі зміни пріоритетів, а саме перенесення уваги з довкільних 
чинників на економічні, найбільш привабливою альтернативою стає створен-
ня плантацій швидкорослих деревних порід із коротким оборотом рубань, яка 
найбільше конфліктує з принципами сталого ведення лісового господарства. 

Отже, втілення нової парадигми менеджменту лісового господарства є 
необхідною умовою збалансованого використання лісових ресурсів відповід-
но до вимог сталого розвитку. Урахування системи критеріїв і відповідних 
індикаторів сталого управління лісами забезпечить прийняття обґрунтованих 
рішень щодо політики лісовідновлення в умовах реформування лісового гос-
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подарства України. Застосування методів багатокритеріального моделювання 
забезпечує прийняття обґрунтованих рішень відповідно до вимог сталого ме-
неджменту лісового господарства. 
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Загвойская Л.Д., Шведюк Ю.В. Эколого-экономическая оценка эф-
фективности альтернативных способов лесовосстановления в условиях 
равнинной части Львовской области 

Выполнена оценка эффективности альтернативных способов лесовосстановле-
ния с учетом лесохозяйственных, экологических, экономических и социальных ас-
пектов с помощью метода анализа иерархий и СППР Expert Choice. Сенситивный 
анализ полученных решений показал их высокую чувствительность к изменению 
важности критериев. 

Ключевые слова: способы лесовосстановления, естественное возобновление, 
лесные культуры, плантации быстрорастущих пород, многокритериальная оценка 
альтернатив, метод анализа иерархий, Expert Choice, сенситивный анализ. 
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Zahvoyska L.D., Shvediuk Yu.V. Ecological and economic assessment of 
alternative forestation methods in Lviv region plains 

Alternative forestation methods evaluation from forestry, environmental, economic 
and social perspectives is obtained using Analytic Hierarchy Process and Expert Choice 
software. A sensitive analysis of the solutions demonstrates their high sensitivity to chan-
ges in the criteria weights. 

Keywords: forestation methods, natural reforestation, forest cultures, fast-growing 
plantations, multicriteria evaluation of alternatives, Analytic Hierarchy Process, Expert 
Choice, sensitive analysis. 

 

УДК [332.122:338.43]:504  Ст. наук. співроб. Ф.А. Важинський, 
канд. екон. наук – ІРД НАН України; студ. А.В. Колодійчук – НУ "Львівська 
політехніка"; ст. викл. М.Л. Потинський, канд. екон. наук – Тернопільський 

національний економічний університет 
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Подано визначення поняття "органічне сільське господарство", його сутності; 
розглянуто переваги впровадження органічного сільського господарства; наведено 
фактори, які стримують розвиток органічного сільського господарства. 

Ключові слова: органічне сільське господарство, агровиробництво, екологічні 
переваги, сільські території, продуктивність виробництва, якість продукції, вироб-
ництво органічної продукції. 

Проблема раціоналізації використання земель сільськогосподарського 
призначення в Україні дедалі більше ускладнюється у зв'язку з наростаючою 
комплексністю її характеру. На сьогодні це має різні аспекти, одним з яких є 
екологічний. Рівень використання земель в Україні зараз настільки критич-
ний, що подальша деградація потенціалу земельних ресурсів у сільському 
господарстві може мати катастрофічні наслідки, які відповідним чином, без-
перечно, позначаються на загальному рівні продовольчої безпеки країни, здо-
ров'ї нації тощо. 

Проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій дос-
ліджено у наукових працях таких відомих вчених, як: В. Бутенко, П. Гайду-
цького, Т. Заяць, М. Кропивко, В. Онищенка, В. Пили, І. Прокопи, П. Саблу-
ка, В. Юрчишина та ін. 

Разом з тим, недостатньо уваги приділяється обґрунтуванню концеп-
туальних засад державної політики сільського розвитку, адекватних багато-
функціональній природі сільських територій, питанням формування збалан-
сованого сільського ринку праці з чіткими соціальними орієнтирами. 

Одним із можливих варіантів екологічного агровиробництва є орга-
нічне сільське господарство, яке ґрунтується на принципах природних еколо-
гічних систем і циклів, працюючи, співіснуючи з ними та підтримуючи їх. 
Цей принцип "укорінює" органічне сільське господарство серед природних 
екологічних систем. Підтримка й добробут досягаються шляхом екологізації 
середовища виробництва. Принципи ведення органічного землеробства, ви-
пас худоби та застосування природних систем у дикій природі, які викорис-
товуються для отримання врожаю, повинні існувати збалансовано та за при-
родними циклами. 


