
Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.10 

2. Екологія довкілля 89

Keywords: organic agriculture, agrarian production, ecological advantages, rural ter-
ritories, productivity of production, quality of products, production of organic goods. 

 

УДК 504.54.062.4 (477.44) Аспір. Ю.А. Єлісавенко – Хмельницький НУ; 
доц. О.В. Мудрак, канд. с.-г. наук – Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського 
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Розглянуто проблему історії дослідження і охорони лісових угідь Вінниччини 
та розроблення її періодизації на основі праць вітчизняних учених та природознав-
ців. На основі досліджень виділено вісім періодів охорони лісових угідь Вінниччини. 
Основною метою є історичний аналіз охорони лісових угідь Вінниччини та порів-
няння її з сучасними методами охорони. 
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Постановка проблеми. Вирішення проблем збереження лісових еко-
систем як складових біотичного різноманіття та збільшення кількості природ-
но-заповідного фонду Вінниччини є важливим аспектом екологічної безпеки 
регіону. Для вирішення цієї проблеми потрібно провести історичний аналіз 
розвитку заповідної справи щодо збереження лісів з початку її становлення. 

Аналіз останніх досліджень та постановка завдання. Питання охо-
рони лісів поширив ще в ХІХ ст. російський вчений Н. Зобов [12]. З першої 
половини 30-х років ХХ ст. виходять у світ праці в галузі охорони природи, 
серед яких найбільш ґрунтовними є праці М. Шаліта [16]. У 40-50-х роках 
питання охорони природи зазнає кризи, проте ідеєю охорони лісів активно 
займається А.Б. Жуков [11]. Уже в 60-90-х роках починається активно впро-
ваджуватися ідея комплексної охорони лісових угідь у працях Ю.Р. Шеляга-
Сосонко, Я.П. Дідуха, Я.І. Мовчан, Т.Л. Андрієнко, С.А Генсірука, М.І. Гор-
дієнка та ін. [5, 6]. Щодо території Вінниччини, то конкретних праць в ці ча-
си не було, лише у зазначених вище роботах є певні згадки про її лісові маси-
ви. За останні десять років також питання охорони лісових угідь та розвитку 
заповідної справи на Вінниччині неповністю висвітлене і представлене в пра-
цях О.В. Мудрака, І.С. Нейка, О.Г. Яворської, Є.І. Ворони, О.Г. Василевсько-
го, Ю.А. Єлісавенка [7-9]. 

Тому ми вважаємо, що питання охорони лісів є сьогодні актуальним у 
галузі природоохорони і потребує детального вивчення. Для цього необхідно 
виділити основні напрями і перспективи дослідження, попередньо провівши 
історичний аналіз розвитку заповідної справи на території Вінниччини. 

Об'єкти та методи досліджень. Об'єкт дослідження – лісові екосисте-
ми Вінниччини в різні історичні періоди розвитку заповідної справи в Укра-
їні. У досліджені були використані переважно описові методи та методи рет-
роспективного аналізу. 

Результати досліджень. Проведено історичний аналіз розвитку при-
родно-заповідної справи та охорони лісових угідь Вінниччини на різних істо-
ричних етапах. Основним результатом дослідження є виділення періодів роз-
витку охорони лісових угідь Вінниччини як структурних елементів регі-
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ональної екомережі. На основі проведених досліджень, виділено такі періоди 
охорони лісових екосистем регіону: 

І. Язичницький період (від початку "розселення слов'ян" до хрещення 
Київської Русі). Цей період характеризується поклонінням до багатьох богів 
та вбачання їх сутності в елементах живої на неживої природи. Давні легенди 
показують, що богів вбачали в скелях, болотах, галявинах чи окремих дере-
вах. Язичники − східні слов'яни бережно ставилися до лісу: свого будинку і 
житла богів. Клен і липа символізували у них подружжя, клен мав таємну бла-
годать. Під липами проводили жертвопринесення. Ліщина також вважалася 
священним деревом. Береза символізувала чистоту матері-природи. Дуб був 
уособленням сили, міцності та присвячувався могутньому Перуну. Слов'яни 
вважали, що збереглися дуби, що ростуть "ще до створення світу" [1, 3]. 

Особливо шанували слов'яни священні гаї і поклонялися старим дуп-
листим деревам. Такі гаї замінювали храми, й іноді називалися "Раєм". Руба-
ти дерева в таких місцях суворо заборонялося, вони захищалися спеціальною 
загородкою, за яку ступати сміли тільки жерці. Така природоохоронна куль-
тура спостерігається не лише в слов'ян, а й в інших язичницьких племен. 
Прикладом є кельтські та гальські племена, які також обожнювали "священні 
ліси", в які заборонялося заходити, окрім жерців-друїдів. Але князь Володи-
мир відмінив язичництво, повелівши скинути до Дніпра богів, вирубати свя-
щенні гаї [1-3, 14]. 

Однак язичництво ще проіснувало аж до ХІІІ ст. в певних районах Ру-
сі та зберегло свої лісоохоронні традиції, а саме в Чорній Русі (територія 
Прибалтики), проте в Червоній (Західна Україна) та Білій Русі (Білорусь) ві-
кові традиції швидко забулись. 

ІІ. Період Київської Русі (ІХ – ХІІІ ст.). За часів Київської Русі 
слов'яни здобули собі славу найбільших землеробів та скотарів. Залежно від 
природних умов у них існували підсічно-вогняна, перелогова, двопільна та 
трипільна системи землеробства, що стали основною причиною знищення лі-
сових угідь. За часів князя Ярослава Мудрого ліси займали приблизно 40 % те-
риторії сучасної України. За дослідними підрахунками С.А. Генсірука, терито-
рія сучасної Вінниччини в цей період також була заліснена на 30-40 % [5]. 

Проте вже в ті часи Ярослав Мудрий задумується про захист лісових 
угідь. І невипадково 73 стаття "Руської Правди" була присвячена захисту діб-
ров та гласила вона: "Если кто срубит дуб с знаменем или межевой, тот пла-
тит 12 гривен штраф (с продажи)" [1]. Далі все давньоруське законодавство 
лісові угіддя обходило стороною. 

ІІІ. Монголо-татарський безохоронний період (ХІІІ – ХІV ст.). 
Монголо-татарська навала на Русь практично повністю паралізувала розви-
ток держави, а також міжусобні війни князів призвели до беззаконня у всіх 
сферах державного управління, зокрема й захисті лісових угідь. Тому цей пе-
ріод стосовно лісового законодавства можна назвати "періодом застою". 

IV. Феодальний польсько-литовський період (ХІV – ХVІІІ ст.). З 
появою польських та литовських феодалів на території України почала змі-
нюватися соціальна політика. Міста почали отримувати Магдебурзьке право, 
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тобто отримали право на місцеве самоврядування. І тому могли вже самі ви-
давати закони для захисту своїх лісових угідь. Проте найбільш розвинене лі-
сове законодавство походило від литовських князів та польських королів. 

Польський Статут Вісліцкий (1347 р.) передбачав покарання за рубан-
ня дубів та інших дерев на чужих землях. Польський король Владислав Ягел-
ло в 1423 р. наказав охороняти тис і карати винних у лісових пожежах. Розви-
ток лісове законодавство Великого князівства Литовського отримало в 
1557 р., коли було прийнято Статут на волоки. Їм заборонялося давати з пущі 
на будівництво або інші потреби "стояче дерево", а тільки "лежаче". Лісоохо-
ронна стаття "ліс безладним добуванням не спустошувати" була в декреті 
Станіслава Августа від 1788 р., а також в ухвалі польського Суду Коронно-
го – "Ординації головної" від 1784 р. Статті Литовського статуту діяли в Ук-
раїні до початку XIX ст. [2]. 

Але розвинене лісове законодавство на ті часи не змогло зупинити ви-
нищення лісових угідь ні на території сучасної Вінниччини, ні на території 
України, а навпаки – лише збільшило масштаби вирубування лісів. 

V. Імперський період (ХVІІІ ст. – 1917 р.). Як писав в "Лісовому 
журналі" Н. Зобов: "З ІХ по XVIII ст. не було видано жодного наказу по від-
ношенню до лісу" [12]. Проте це не так, як показує нам попередній період. 
Можливо ці слова Н. Зобов сказав, тому що порівняв кількість указів київсь-
ких князів, а далі поляків та литовців, з кількістю указів, що видали росіяни. 

З приходом до влади Петра І лісове законодавство збагачується низ-
кою лісоохоронних указів. Так 30 березня 1701 р. Петро І підписав свій пер-
ший лісоохоронний наказ, у якому заборонялося рубати ліс на відстані 
30 верст від сплавних річок. У листопаді 1703 р. він заповідає ліси по обидві 
сторони від великих річок. Далі під страхом смерті забороняє валити дуб, 
в'яз, ясен, модрину, карагач, ілим від 12 вершків у діаметрі. Також цар забо-
ронив рубання заради заготівлі дерев під кораблі [15]. Потім послідували: 
"Про нерубку доброго лісу на дрова", "Про нерубку годного на корабельну 
будову лісу", "Про нерубку на дрова лісу товще за п'ядь" та ін. Причому по-
каранню підлягали не тільки самі порубщики, але й ті, хто їх туди послав [2]. 

У 1790 р. імператриця Катерина ІІ спрямувала офіційний запит до віль-
ного економічного товариства, наказуючи "начертать мнение, объясняющее 
пользу и вред сыросек (то есть вырубки леса под пашню) и лесных пожаров". 
А після відповіді тимчасово заборонила вирубку лісу під орні угіддя [14]. 

З першої половини ХІХ ст. в Російській імперії починають не лише за-
бороняти вирубки лісів, але й починають відновлювати ліси за допомогою лі-
сових насаджень. Ще в 1807 р. Російський уряд дає розподіл першому випус-
ку лісників Царської лісової школи в деякі українські губернії – Полтавську, 
Катеринославську, Херсонську та Подільську [1]. У 1849 р. ліси Подільській 
губернії були розділені на чотири округи: Вінницький, Новоушицький, Брац-
лавський, Ольгопільський. Для управління і огляду їх призначені: один гу-
бернський лісник, один вчений лісник, два окружних лісники у Вінницькому 
і Новоушицьком округах, чотири лісники і чотири підлісники. З Міністерства 
відряджені були один запасний лісник і 25 чоловік нижніх чинів з відставних 
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солдатів, лісових об'їзників із селян 19, пожежних старост і 371 людина сму-
голісників [4]. Такі заходи проводяться аж до 1917 р. Далі слідували жорсткі-
ші закони про вирубування лісу, прикладом є закон "Об усилении ответстве-
ности за самовольную рубку леса". Цей закон передбачав один з таких видів 
покарання, як позбавлення волі. 

VI. Радянський період (1918-1991 рр.). З вибухом більшовицької ре-
волюції лісоохоронне законодавство стало анархічним, а далі громадянська 
війна та руїна зробили його законсервованим. І. Бунін назвав 1917 р. "роком 
наполовину вирубаного лісу" [1]. У кінці вересня 1917 р. Керенський отри-
мав телеграму, в якій зазначалося, що в Подільській губернії винищили селя-
ни та солдати майже 300 десятин лісу, що може призвести до масової посухи. 

27 травня 1918 р. Ленін та Свердлов підписують "Основний закон про 
ліси", але цей закон в Україні не діяв, тому що він був розроблений для Росії 
і не відповідав лісогосподарським потребам України. У період визвольних 
змагань України за здобуття незалежності, гетьманат Скоропадського 4 чер-
вня 1918 р. відновлюють лісоохоронні комітети. Вже 30 грудня правління 
УНР приймає постанову "Про охорону та використання лісів". 2 січня 1919 р. 
міністерство землекористування видає указ "Про охорону лісів". 10 січня 
1919 р. новий уряд Директорія підписує закон "Про ліси". 

У 1921 р. В.І. Ленін підписав постанову Ради Праці і Оборони, в яко-
му було передбачено планомірний розвиток агролісомеліоративних робіт за 
участю населення, оскільки боротьба із засухою стала найважливішим зав-
данням сільського господарства [1, 2, 14]. Після закінчення громадянської 
війни відновилася й планова посадка лісу. Лише з 1922 по 1927 рр. на терито-
рії УРСР було заліснено 125 тис. га. У 1922 р. ввели Кримінальний кодекс 
УРСР, в якому 99 ст. стояла на сторожі інтересів захисту лісу [1]. 

Вперше лісові угіддя Вінниччини почали охоронятися у 1929 р. зі 
створення першого заповідного об'єкта, а саме ботанічного заказника "Бри-
тавський" на території Бритавського лісництва (Чечельницький район), де бу-
ли взяті під охорону вододільні еталонні ліси [16]. Під час Другої світової 
війни на території України за різними підрахунками було знищено 165 тис. га 
лісу як з боку німецьких військ, так і з боку радянських [1, 2, 11]. У період 
відбудови лісоохорона перебувала в затишші. Лісові угіддя УРСР, а зокрема й 
Вінниччини рубалися з випереджанням їх відновлення на 15-20 років вперед 
[5]. З метою відтворення цінних мисливських тварин у лісових угіддях було 
створено чотири заказники, а саме: урочище Буго-Деснянська лісова дача Він-
ницького лісгоспзагу (1073 га); урочище Соколовецька дача Крижопільського 
лісгоспзагу (219 га); урочище Бронницькі Линники при Могилів-Подільській 
районній раді Українського товариства мисливців і рибалок (295 га). 

У 1958-1959 рр. в м. Вінниця було створено дослідний дендрарій на 
площі 5,8 га, тут було висаджено набір із 160 цінних аборигенних та акліма-
тизованих видів дерев і чагарників [17]. Із 60-х років лісівники області прове-
ли низку організаційних заходів зі створення генетичних резерватів для збе-
реження лісового генофонду Подільських дібров. У цій справі відзначилася 
ДП Вінницька лісова науково-дослідна станція (УкрНДІЛГА ім. Г.М. Ви-
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соцького), працівники якої здійснили низку польових спостережень і заклали 
десятки дослідних лісових ділянок та отримали багато позитивних результа-
тів у галузі лісової селекції. 

У 1967 р. на честь 50-річчя Жовтня з ініціативи викладачів кафедри 
біології Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцю-
бинського та Вінницької обласної організації товариства охорони природи 
було створено Ботанічний сад "Поділля", де на площі 72 га було висаджено 
близько 600 дерев і кущів 650 видів і форм [10]. У 1974 р. постановою Ради 
міністрів УРСР від 28.10.74 р., № 500 було створено вперше лісовий заказник 
загальнодержавного значення "Марксова дубина" в Брацлавському лісництві 
(Немирівський район), площею 295 га. 

З 1975 р. щорічно на Вінниччині заліснювалося 1300-1500 га, а з 
1985 р. цей показник уже становив майже 4 тис. га на рік. Уже в 1975 р. Він-
ниччина посіла 11 місце в УРСР за наявністю лісів [13]. У 1983 р. рішенням 
обласного виконкому було створено шість лісових заказників місцевого зна-
чення, що становили в сумі 87 га від загальної площі природно-заповідного 
фонду, а саме: Заповідні модрини (Барський район, 13,3 га), Вороновицька 
дача (Вінницький район, 14 га), Калинівський та Сосновий бори (Калинівсь-
кий район, 11 га та 17,7 га), Брацлавська дача (Немирівський район, 12 га), 
Моївська дача (Чернівецький район, 19 га) [17]. 

У 1984 р. результатом спільної роботи лісівників та природознавців 
регіону стало створення нових заповідних об'єктів, до складу яких увійшли 
штучно створені високопродуктивні лісові масиви з участю корінних порід і 
порід екзотів, поодинокі вікові дерева та дерева-велетні. Так, згідно з рішен-
нями Вінницького облвиконкому, за 1984 р. було створено дві ботанічні 
пам'ятки природи загальнодержавного значення (12,5 га), 33 – місцевого зна-
чення (4766,25 га) і 30 заповідних урочищ (735 га) [17]. 

VII. Період перших років незалежності (від 1991 р. до прийняття 
Конституції). У перші роки незалежності заповідна справа на Вінниччині заз-
нала кризи. Робота зі створення нових заповідних об'єктів на базі лісових 
угідь майже повністю призупинилася. Рухали її лише окремі науковці та дос-
лідники, проте це не принесло покращення стану природно-заповідного фон-
ду. Охоронна справа проводилася на територіях лісових угідь, котрі отрима-
ли статус заповідних ще за радянських часів. 

Але з 1999 р. заповідна справа на Вінниччині дещо активізувалася, так 
у Тиврівському лісництві (Тиврівський район) рішенням обласної ради було 
створено чотири ботанічні пам'ятки природи місцевого значення в високоп-
родуктивних букових насадженнях штучного походження віком 50 років, що 
зростають за межами ареалу свого поширення [17]. 

VIII. Сучасний період (початок ХХІ ст.). Для комплексного вирішен-
ня питань збереження біотичного та ландшафтного різноманіття у Вінниць-
кій області рішенням 9 сесії 4 скликання від 22 жовтня 2003 р., № 
429 прийнято "Регіональну програму екологічної мережі Вінницької області 
на 2004-2015 роки", відповідно до якої, до складу національної екологічної 
мережі Вінницької області включаються території та об'єкти природно-запо-
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відного фонду, також у структуру екомережі включені лісові угіддя, що ма-
ють особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища 
та збереження біотичного та ландшафтного різноманіття і будуть виконувати 
ролі біоцентрів та сполучних територій [8]. Однак ідея збільшення рівня реп-
резентативності лісових угідь в структурі екомережі недостатньо висвітлили 
науковці та державні природоохоронці. 

У 2008-2009 рр. було створено три регіональні ландшафтні парки, а са-
ме: "Середнє Побужжя" (2618,2 га), "Дністер" (5049,07 га) та "Мурафа" 
(3452,7 га) і в них будуть охоронятися включені лісові масиви. Також у 2009 р. 
було створено один національний природний парк "Кармелюкове Поділля" 
(20203,4 га) на базі Бритавського ботанічного заказника загальнодержавного 
значення (3259 га) і Червоногреблянського ботанічного заказника місцевого 
значення (1492 га), де охороняється біорізноманіття на ценотичному рівні лісо-
вих формацій (Querceta roborus, Querceta petraeae) Зеленої книги України [17]. 

Висновки. Отже, згідно з проведеними дослідженнями, виділено істо-
ричний аналіз періодів розвитку охорони лісових угідь Вінниччини. Встанов-
лено, що її проводили протягом тисячоліття з неоднаковими темпами й стра-
тегіями і вона завжди зазнавала розвитку та занепаду залежно від обставин, 
що мали вплив на неї. Також періодизація чітко показує, що тривалий час, а 
саме до ХХ ст., охорона лісових угідь мала псевдоохоронний характер та 
проводилася без заповідання особливо цінних і еталонних лісових масивів та 
плюсових дерев як об'єктів збереження лісового генофонду. Це й призвело до 
втрати цінних лісових масивів та деградації довкілля. І лише з 20-х років ХХ 
ст. розпочинається формування об'єктів природно-заповідної мережі лісових 
угідь. І сьогодні ця проблема не дійшла до логічного завершення. На нашу 
думку, формування регіональної екомережі Вінницької області та включення 
до її складу низки лісових масивів повинно позитивно вплинути на впрова-
дження стратегії збалансованого природокористування та збереження біотич-
ного різноманіття. 
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Елисавенко Ю.А., Мудрак А.В. История сохранения лесных угодий 
Винниччины 

Рассмотрена проблема истории исследования охраны лесных угодий Виннич-
чины, а также разработки ее периодизации на основе трудов ученых и естествоведов. 
На основе исследований выделено восемь периодов охраны лесных угодий Винниц-
кого региона. Основной целью является исторический анализ охраны лесных угодий 
Винницкого региона и сравнение ее с современными методами охраны. 

Ключевые слова: лесные угодья, лесоохрана, лесовосстановление, естественно-
заповедный фонд. 

Yelisavenko Yu.A., Mudrak O.V. History of timberlands guard of Vin-
nitsya region 

The article is devoted the problem of history of research of guard of timberlands of 
Vinnitsya region, and also developments of its division into periods on the basis of labours 
of scientists and natural scientists. On the basis of researches eight periods of guard of tim-
berlands of Vinnitsya region are selected. A primary purpose is a historical analysis of gu-
ard of timberlands of Vinnitsya region and comparison of it with the modern methods of 
guard. 

Keywords: timberlands, forest guard, forest renewal, nature protective fund. 
 

УДК 658.8  Аспір. Г.В. Іванченко – Львівська КА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ  

"ДРОГОБИЧЧИНА" ЯК АГЛОМЕРАТИВНОГО КЛАСТЕРА 
Запропоновано стратегію кластеризації регіональної агломерації "Дрогобиччи-

на", визначено пріоритетні напрями діяльності регіону, обґрунтовано кластерні мо-
делі розвитку рекреаційної, освітньої, медичної, аграрної, хіміко-технологічної та 
машинобудівної сфер регіону. 

Ключові слова: стратегія кластеризації, регіональна агломерація, кластерні мо-
делі, галузі регіону. 

Вступ. Кластери як інтегровані утворення підприємств, фірм, органі-
зацій, установ, діяльність яких знаходиться в одній сфері бізнесу, є глобаль-
ним явищем. Вони існують у розвинених країнах, у країнах, що розвивають-
ся, та у країнах з перехідною економікою. Досвід зарубіжних країн світу свід-
чить, що кластери сприяють регіональному розвитку. Зокрема, використання 
кластерів як форми співпраці підприємств та організацій регіону, дасть змо-


