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ЗБАЛАНСОВАНЕ РЕСУРСОКОРИСТУВАННЯ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) 
 

 

Викладені теоретичні основи збалансованого ресурсокористування. Обгрунтована 

необхідність формування у процесі ресурсокористування гармонійних взаємовідносин з 

природним середовищем і створення культурних ландшафтів. 
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Изложены теоретические основы сбалансированного ресурсопользования. 

Обоснована необходимость формирования в процессе ресурсопользования гармонийных 

взаимоотношений с природной средой и создания культурных ландшафтов. 

Ключевые слова: сбалансированное ресурсопользование, концепция, принципы, 
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The article deals with the theoretical basis of a balanced resource management. In the 

article has been observed the necessity of forming in the process of resource relationship with the 

natural environment and the creation of cultural landscapes. 
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Актуальність теми та аналіз попередніх досліджень. Протягом багатьох століть 

суспільство дотримувалось і дотримується тепер шляху свого розвитку, принципом якого 

є «споживання ресурсів заради економічного зростання». В середині ХХ-го століття криза 

у взаємовідносинах суспільства і природи набула глобального, загальнопланетарного 

характеру [1, 3]. Застосування природоруйнівних за своєю сутністю технологій 

ресурсокористування, порушення правила міри перетворення природних систем [14, 

c. 388] призвели до деградації природного середовища (природних геосистем), 

виникнення і розвитку екологічних ризиків та загроз ресурсній (продовольчій), 

екологічній і національній безпеці [5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17]. За сучасного 

ресурсокористування антропогенне навантаження на геосистеми, які формують 

навколишнє середовище, досягло критичної межі і його збільшення загрожує перевищити 

потенціал саморегулювання навколишнього середовища і межу екологічної ємності 

території [8, с. 13]. 

Наявна в Україні розбалансована система ресурсокористування суперечить 

довгостроковим загальнодержавним стратегічним інтересам. На сьогодні залишається 

дилемою – як поєднати інтереси збереження природи (природних геосистем) з інтересами 

розвитку економіки та соціальної сфери, як забезпечити системне врахування 

природоохоронних та економічних інтересів, що є умовою сталого (збалансованого) 

розвитку, як нової парадигми взаємодії суспільства і природи. Адже на практиці перевага 

надається економічним інтересам, враховуючи постійне прагнення до отримання 



прибутків та збільшення внутрішнього валового продукту (ВВП), яке реалізується через 

«сировинне» ресурсокористування. Необхідно розв‘язати складне завдання – знайти 

баланс і розв‘язати антагоністичні інтереси в системі «природне середовище – 

економічний розвиток». 

Виникла необхідність розроблення і реалізації концепції збалансованого 

ресурсокористування, яка передбачає зміну підходів до використання природних ресурсів 

з урахуванням негативних наслідків втручання людини у хід природних процесів та 

балансу інтересів розвитку природи і суспільства. Сутність концепції збалансованого 

ресурсокористування полягає в тому, що його реалізація потребує як збереження 

існуючих природних геосистем, так і ренатуралізації антропогенних геосистем при 

одночасному забезпеченні соціально-економічного розвитку суспільства. При цьому 

парадигма збалансованого ресурсокористування є складовою частиною запропонованої 

О.Г. Топчієвим «інтенціональної парадигми» [16, с. 21]. 

Формулювання цілей статті та виділення невирішених питань. Мета роботи – 

опрацювання теоретико-методологічних основ (концепції) збалансованого 

ресурсокористування. 

Виклад основного матеріалу. Наука про збалансоване ресурсокористування 

знаходиться на початку свого розвитку. Теоретичні положення збалансованого 

ресурсокористування обґрунтовані у працях В.І. Вернадського, І.П. Герасимова, 

О.В. Заставецької, І.П. Ковальчука, С.А. Лісовського, О.М. Маринича, Н.Ф. Реймерса, 

В.П. Руденка, Л.Г. Руденка, Т.Ю. Туниці, О.Г. Топчієва, О.І. Шаблія, П.Г. Шищенка та ін. 

Концепція збалансованого ресурсокористування передбачає тісний взаємозв‘язок 

екологічних і соціально-економічних проблем. У Декларації Конференції в Ріо-де-

Жанейро (1992) відмічено, що кожен громадянин має право на продуктивне життя у 

гармонії з природою. При цьому «продуктивне життя» означає життя з високим рівнем 

соціальної забезпеченості, а гармонія з природою – співіснування на принципах 

збереження природного біорізноманіття та природного середовища життєдіяльності 

(природних геосистем). 

Поняття (термін) «баланс» означає рівновага, врівноважування. Через це 

визначення приходимо до сутності терміну «збалансоване ресурсокористування» – це 

рівноважне співвідношення між використанням відновлюваних ресурсів та інтенсивністю 

їх відновлення (продукційними процесами), а також ощадливе використання 

невідновлюваних ресурсів (нафта, газ та ін.).  

Збалансоване ресурсокористування має декілька тлумачень (визначень): 

- система заходів щодо використання, збереження і збагачення природних 

ресурсів; природоохоронні заходи повинні бути спрямовані на відновлення природних 

ресурсів, відновлення природної основи життєдіяльності суспільства [2]; 

- високоефективне, екологічно обґрунтоване господарювання. Що не призводить 

до різких змін природно-ресурсного потенціалу, підтримує або підвищує продуктивність і 

привабливість природних систем [10]; 

- діяльність, спрямована на економічне (економне) використання природних 

ресурсів, ефективний режим їх відтворення, запобігання або послаблення можливих 

негативних наслідків (екологічних ризиків); збалансована взаємодія суспільства і 

природи, що забезпечує досягнення компромісу між потребами суспільства і здатністю 

природи задовольнити  їх без суттєвої шкоди для свого нормального функціонування [4]; 

- та квота певних видів природних і штучно створених ресурсів, використання 

яких у межах конкретної території (ландшафтів) не призводить до погіршення усталеної 

екологічної ситуації і накопичення надмірної кількості відходів [6]; 

- таке використання природних ресурсів, яке передбачає не порушення балансу 

між їх використанням і можливостями природного самовідновлення ресурсів з метою 

забезпечення ними наступних поколінь» [13]. 

У нашому розумінні збалансоване ресурсокористування – це процес 



контрольованого безперервного використання природних ресурсів, за якого максимальний 

економічний ефект досягається при збереженні екологічного балансу і екологічного 

потенціалу в природних і антропогенних геосистемах (в геосистемо організованому 

навколишньому середовищі); зменшується імовірність виникнення і розвитку екологічних 

ризиків; забезпечуються безпечні умови функціонування геосистем і життєдіяльності 

людей [12, с. 89]. 

При цьому, екологічний баланс у геосистемах – це кількісне поєднання 

матеріально-енергетичних складових геосистем (енергія, газовий склад атмосфери, вода, 

грунти, організми, інформація), які забезпечують екологічну рівновагу, що дає можливість 

внаслідок процесів саморегуляції і самовідновлення формуватися і підтримуватися 

геосистемам певного типу; екологічна рівновага – стан динамічного балансу 

геокомпонентів (рівноважного співвідношення взаємопов‘язаних частин) і природних 

процесів у геосистемах та матеріально-енергетичного відновлення із збереженням 

основних кількісних і якісних характеристик геосистем; екологічний потенціал геосистем 

– здатність геосистем задовольняти потреби людини у всіх необхідних ресурсах (повітря, 

вода, біотичні ресурси (у т. ч. продовольство), умовах трудової діяльності, відпочинку і 

духовного розвитку без негативних для навколишнього середовища наслідків. 

У контексті збалансованого ресурсокористування дуже важливим є дотримання 

нормативного балансу між наявною кількістю ресурсу (ресурсним потенціалом) і 

допустимою для використання їх кількістю, яка визначається екологічним потенціалом 

природних і антропогенних геосистем, їх самовідновлювальною здатністю. Збалансоване 

ресурсокористування зводиться до досягнення ефекту, який відповідає наступній умові: 

Кфакт. < Кдоп., де 

Кфакт. – фактична (наявна) кількість ресурсу; 

Кдоп. – допустима для використання (вилучення) кількість ресурсу. 

Згідно правила одного процента [14, с. 390] допустима кількість використання 

чистої (первинної) продукції біоти не повинна перевищувати 1 %. Правилом десяти 

процентів [14, с. 386] обмежується кількість ресурсу (ів), яка може бути вилучена для 

господарського використання із природних геосистем без порушення їх 

квазістаціонарного стану. Вона не повинна перевищувати 10 % загального запасу ресурсу. 

З позицій збалансованого використання земельних ресурсів необхідно досягти 

оптимального балансу між природними і антропогенними геосистемами для формування 

«екологічного каркасу» території та досягнення внутрішньої динамічної рівноваги 

(гомеостазу) в геосистемах. 

Основними принципами збалансованого ресурсокористування є: 

- принцип системного підходу до використання природних ресурсів;  

- принцип врахування зональності природних умов і ресурсів; 

- принцип дотримання законів, правил і принципів природокористування; 

- принцип інтегрованого управління природними ресурсами; 

- принцип різноманітності (конструювання та створення складних і стійких 

антропогенних геосистем з мозаїчною (гетерогенною) структурою, які являють собою 

просторово-часову цілісність взаємопов‘язаних лісових. лучних, польових і водних 

геосистем, розміщених у просторі з урахуванням морфологічної структури  (типів 

місцевостей) певної території); принцип конструювання складних і стійких антропогенних 

геосистем; 

- принцип збереження і відновлення природності та біорізноманіття; 

- принцип різноманітності (створення територіальних систем з мозаїчною 

(гетерогенною) структурою, які являють собою просторово-часову цілісність 

взаємопов‘язаних лісових, лучних, польових і водних геосистем, розміщених у просторі з 

урахуванням морфологічної структури (типів місцевостей) певної території); 

- принцип формування природного каркасу екологічної безпеки території; 

- принцип невиснажливості (щорічне використання відновлюваних ресурсів не 



перевищує 10 % його загальної кількості); 

- принцип мінімізації відходів передбачає впровадження маловідходних 

виробництв, використання відходів як вторсировини та утилізацію відходів. 

Збалансоване ресурсокористування повинно базуватися на веденні виробничо-

господарської діяльності за циклом «добування природних ресурсів – ресурсоощадливе 

виробництво з низькою ресурсоємністю – економне використання – розширене 

відтворення і охорона ресурсів – утилізація відходів». Збалансоване ресурсокористування 

є фактором екологічної безпеки природних і антропогенних геосистем [12]. 

Висновки. Для забезпечення збалансованого ресурсокористування, реалізацію 

економічних завдань необхідно узгоджувати з екологічними вимогами і обмеженнями. 

Збереження і відновлення природних геосистем слід розглядати як складову частину 

ресурсокористування. Важливим є дотримання екологічно безпечних норм використання 

природних ресурсів 
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