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ТЕРИТОРІЯ ТА РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ

Зосереджено увагу на характеристиці мінерально-сировинних ресурсів ре
гіону -  Правобережного Полісся за двадцяти п’ятирічний період, яка покликана 
впорядкувати послідовність вивчення та оцінку природокористування з метою його 
оптимізації і розглядає їх як чинник розвитку та забезпечення достатку людини, спи
раючись на первинний досвід використання природно-ресурсного потенціалу тери
торії, спонукає удосконалювати свої види діяльності, розвивати естетичні аспекти 
буття, дбати про здоров’я та відпочинок. Автором виділяється пріоритетність окре
мих конкурентоспроможних видів природокористування, ІЦО змінюються у відпо
відності до природних умов та сучасних напрямів різноманітності господарської ді
яльності на регіональному рівні.

Нестерчук И.К.

ТЕРРИТОРИЯ И РЕСУРСЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛЕСЬЯ

Основное внимание уделено характеристике минерально-сырьевых ресур
сов региона -  Правобережного Полесья за двадцати пятилетний период, которая 
призвана упорядочить исследования и оценку природопользования, и имеет цель 
оптимизацию и рассматривает ее как фактор развития обеспечения достатка челове
ка, опирается на первичный опыт использования природно-ресурсного потенциала 
территории, заставляет улучшать свои виды деятельности, развивать эстетические 
аспекты бытия, уделять внимание здоровью и отдыху. Автор выделяет приоритет
ность отдельных конкурентных видов природопользования, что изменяются в со
ответствии с природньтмиусловиями и современными направлениями разновиднос
тей хозяйственной деятельности на региональном уровне.

I.K. Nesterchuk

THE TERRITORORY AND RESOURSES: PROBLEMSAND RERSPECTIVES 
OF THE RIGHT BANK POLISSYA

This article deals with the characteristics of minerals raw resources of the region 
for the period of twenty-five years. The article was written to put in order studying and 
evaluating of its optimization. The author considers them to be the factors providing high 
level of human life. It is based on primary experience of using nature nature resource 
potential of the territory. The article makes to improve ale kinds of activity, to develop
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esthetic aspects of live, to pay attention to health and rest. The author underlines the priority 
of separate competitive kinds of nature using which change according to natural conditions 
and modern tendencies of different farming activities on the regional level.

Вступ. Одною із основних тенденцій розвитку на сучасному етапі є регіо- 
налізація. Відповідно до цього головне завдання державних органів управління при 
визначенні стратегії розвитку зводиться до максимального посилення конкурентних 
можливостей регіонів. Це завдання вирішується тільки в тому випадку, якщо в най
більшій степені використовувати власний природно-сировинний потенціал регіону 
та сприятливі зовнішні умови.

Постановка проблеми. Щоб усвідомити стан прирродно-ресурсного забез
печення регіону Правобережного Полісся в цілому необхідно, перш за все, здійснити 
регіональні дослідження промисловості та дослідити економічний механізм стабілі
зації гєоекологічної ситауації.

Аналіз останніх публікацій. Питання вивченості мінерально-сировинни
ми ресурсів Правобережного Полісся висвілювались в працях українських вчених 
І. Головача, Г. Денисика, Б. Діброви, В. Кавуна, С. Кияка, В. Липського, О. Маринича, 
В. Пащенка, П. Похітон, Н. Рудницького,

Н. Сироти, Г. Танфільєва, П. Тутковського, П. Шищенка, М. Щербаня 
[ 1-49] та ґрунтувалися на засадах екологічно урівноваженого функціонування 
взаємопов’язаних складових природних умов і їх господарського використання. 
В цьому контексті варто зазначити про прилаштування «старих» галузей вироб
ництва до нових умов територіального управління та форм організації, так як під
вищення конкурентоспроможності потребує цілеспрямованого формування кон
курентного середовища і передбачає відбір галузей виробництва, матеріальних і 
нематеріальних ресурсів розвитку. Організація і впровадження управлінських ме
ханізмів тим чи іншим чином потребує наукового обґрунтування, яке може бути 
успішно здійснено в межах фундаментальних і прикладних досліджень наук про 
Землю.

Тому метою нашого дослідження є вивчення стану забезпечення території 
регіону мінерально-сировинними ресурсами, для виконання різного роду інженер
них вишукувань, різномасштабного ландшафтного картографування території, до
слідження змін природних комплексів під впливом господарської діяльності людини, 
оцінки природних комплексів у прикладних цілях.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Стратегічне положення регіону дає змогу активно залучати його не тільки до 

розвитку міжрегіональних внутрішньо-українських зв’язків, але й до торговельних 
та виробничих взаємовідносин України з іншими державами, створення вільних еко
номічних зон, розбудови міжнародної системи торгівлі, транспорту та зв’язку, ство
рення зон міжрегіонального та міждержавного співробітництва.

Головними умовами, які визначили специфічні риси сучасного виробництва 
Правобережного Полісся, виступають, по-перше, особлива структура природно- 
ресурсного потенціалу, у якій домінує частка сільськогосподарських ресурсів, по- 
друге, довготривала аграрно-промислова спеціалізація господарства регіону. У про
довж років у промисловості, а особливо, у сільському господарстві відбулося суттєве
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моральне та фізичне старіння основних фондів. У багатьох галузях фактично припи
нилось нарощування та оновлення виробничих потужностей. Особливої шкоди при 
цьому завдано галузям спеціалізації регіону -  легкій промисловості, машинобуду
ванню, сільськогосподарському виробництву тощо. Неналежним чином використо
вується виробничий потенціал, сконцентрований у зоні радіоактивного забруднен
ня. Особливо це стосується підприємств агропромислового комплексу.

Господарський комплекс Правобережного Полісся у порівнянні з Україною 
відрізняється більшою часткою сільського господарства та відносно меншою пито
мою вагоюпромисловості,транспортуйзв’язку, будівництва, житлово-комунального 
господарства, сфери послуг. Для збалансування територіально-господарських про
порцій пріоритетами структурної політики мають стати саме ці галузі господарства 
при збереженні загальної агропромислової орієнтації регіональної економіки регі
ону. Підвищення рівня промислового розвитку та поліпшення якості і збільшення 
обсягу послуг інфраструктурних галузей сприятимуть ефективній зайнятості трудо
вих ресурсів Правобережного Полісся. З точки зору територіальних господарських 
пропорцій пріоритетне значення має повніше й прискорене залучення в суспільне 
виробництво потенціалу Волинської та Житомирської областей, поглиблення спеці
алізації Рівненської області на традиційному аграрно-промисловому виробництві, 
включаючи продукцію харчової та легкої промисловості та Київської і Хмельницької 
областей, які територіально частково належать до регіону Правобережного Полісся.

Промисловість Житомирської області. Житомирщина за обсягами вироб
ництва та іншими факторами належить до аграрних областей, але її промислове 
виробництво посідає чільне місце в національній економіці. Провідними галузями 
промисловості області є: переробна, виробництво і розподілення енергії газу та води 
та добувна (рис.1) [2-3,13,42-43]. Видобувна промисловість розвивається в місцях 
видобутку мінерально-сировинних ресурсів -  титанової руди, торфу, самоцвітів, 
мармуру, бурого вугілля, граніту, каоліну та зосереджена в Житомирі, Овручі, Нових 
Білокоровичах,Червоноармійську,Володарськ-Волинську,Черняхові(Головинський 
кар’єр),Баранівці, Корнині, Іршанську (Іршанський ГЗК). Промислове виробництво 
неможливе без природнихресурсів -  паливно-енергетичного комплексу, яке працює 
в основному на довізному кам’яному вугіллі, природному газі, нафтопродуктах та 
використанні ліній електропередач. Вагомо скоротилися споживання енергії в про
мисловості, про що свідчить значне скорочення виробництва енергетичних потуж
ностей, простоювання підприємств.

Паливно-енергетична база Волинської області сформована на основі видо
бутку вугілля в Нововолинську; торфу -  Журавичах, Маневичах, Сойне. Природний 
газ подається газопроводами Іванцевичі -Долина, Дашава -Рівне -Костопіль.У маши- 
нобудуванніособливовиділяєтьсявиробництвоелектротехнічнихвиробів(Луцький 
завод електроапаратури. Хімічна промисловість доповнює промисловий комплекс 
території. Вона орієнтується переважно на споживача. Тут виробляють мінеральні 
добрива, пластмаси, товари побутової хімії [67,70].

Однак найбільш важливими і найдавнішими є підприємства лісової та дерево
обробної промисловості, а також лісохімії. Сформувався лісопромисловий комплекс 
(Луцьк, Ковель, Володимир-Волинський). Камінь-Каширський у Волинській області, 
Костопільський.Поширенашвейна,шкіряно-взуттєвапромисловість,втомучислі ви-
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робництво штучної шкіри y Нововолинську, Ковелі. Мінерально-сировинна база об
ласті має значний потенціал, спроможний забезпечити дальший розвиток промисло
вості в ринковихумовах. Паливно-енергетичний комплекс Волинської області включає 
підприємства добувної промисловості, що спеціалізуються на видобутку і переробці 
твердого мінерального палива (кам’яне вугілля, торф), природного газу (Локачинська 
дільниця газопромислового управління «Львівгаз-видобування») та підприємства, що 
здійснюють постачання і розподіл природного газу та електроенергії. 7

В загальному обсязі промисловість товарної продукції в Рівненській області 
припадає на виробництво та розподіл електроенергії, газу та води, виготовлення буд- Т
матеріалів та скловироби, хімічну, на харчову промисловість припадає, лісову і дере- г
вообробну, машинобудівельну і металообробну, добувну промисловість, металургію г
та іншу промисловість (рис .1) [65 -  66,72]. п

Енергетичною базою є в основному енергія Рівненської АЕС, Добротвірської ^
ДРЕС, а також місцевий торф. В області налічується близько 600 родовищ різноманіт
них корисних копалин,ут.ч. родовища цементної сировини, 4 -  фарфоро-фаянсової і к
скляної,4 -  облицювально-декоративного каміння,22 -  каміння будівельного,значна 
кількість родовищ цегельно-черепичної сировини, торфу, піску тощо. м

З надр Рівненщини видобувається третина фарфоро-фаянсової сировини Ц
України та 100% базальтової сировини (запаси якої понад 400 млн. т.), придатної для кг
виготовлення високоефективних теплозвукоізоляційних виробів, продукції техніч
ного призначення, будівельних матеріалів. Область -  єдина в Україні має розвідані 
родовища дорогоцінного каменю бурштину. Два з них вже експлуатуються ДП «Ук- 
рбурштин» і на їх базі функціонує ювелірна фабрика у місті Рівне. Да

Рівненська область має значні ресурси підземних, промислових і мінераль- бі;
них вод. У розрахунку на людину цей показник у 2,5 рази перевищує середній по- МІ1
казник по Україні. Крім того надра Рівненщини перспективні на відкриття родо- СФ
вищ фосфоритів, міді та алмазів. Попередні результати пошукових робіт свідчать про Taf
можливість виявлення в межах Рафалівського рудного вузла неглибокозалягаючих ні :
(20-150 м) промислових покладів міді високої чистоти з домішками золота, срібла і ня
платиноїдів [64]. ін4

Київська область характеризується досить потужним виробничим Пр
потенціалом. У структурі основних виробничих фондів найвагоміше місце прі

належить виробництву та розділенню електроенергії, газу та води, харчовій, хімічна П(УІ
та нафтопереробна промисловість, машинобудування, целюлозно-паперове вироб- ськ
ництво, виробництво неметалевої продукції, металургійне виробництво, легка про- ДУК
мисловість та оброблення деревини (рис.1) [60-61, 71].

На території області обліковується 309 родовищ і 3 об’єктів обліку (всього рай
312) з 11 видів різноманітних корисних копалин, з яких розробляється 94 родовищ Дро
і 1 об’єкт обліку. У порівнянні з іншими областями України Київська область на ко- Рин
рисні копалини бідна. її мінерально-сировинна база на 16,4% складається з паливно- ону
енергетичних корисних копалин (торф), на 50,5% -  із сировини для виробництва бу- над?
дівельних матеріалів, решта-це руди рідкісних металів, питні, технічні та мінеральні ні м<
води. Періодично розробляється 3 родовища торфу із запасами 29,078 млн. т. З обліку внод
Державного балансу виключено 22 родовища в Поліському та Чорнобильському ра
йонах, де поклади торфу забруднені радіонуклідами. Торф використовується як до- вої с

26



Наука сегодня: теория, методо логия, практикаУ проблематика.
бриво в сільському господарстві та як паливо.

Київська область має добре розвинену сировинну базу будівельних матері
алів. На її території знаходиться 184 родовищ і 3 об’єкти обліку з 7 видів корисних 
копалин, які застосовуються у будівництві. 57 родовищ та 1 об’єкт обліку розробля
ються.

В промисловості Хмельницької області важливе місце серед галузей промис
ловості (рис. 1) [56-63] займає машинобудування та металообробка, в якій зайнято 
44,2% загальної кількості працюючих в промисловості області. Підприємства цієї га
лузі випускають верстати, ковальсько-пресові машини, трансформатори, сільсько
господарські машини для рослинництва, технологічне обладнання для переробних 
галузей агропромислового комплексу, кабель, електротехнічні вироби. Найбільші 
підприємства області -  ВАТ «Укрелектроапарат», «Катіон», «Адвіс», «Пригма-Прес», 
Термопластавтомат», ВО «Новатор», кам’янець-подільські АТВТ «Мотор» та заводи 
«Електроприлад» і кабельний, ВАТ «Шепетівський завод культиваторів», Волочись- 
кий ВАТ «Номінал», верстатобудівне ВАТ «Говер» у Городку та ін.

Велике значення для розвитку економіки області має електроенергетика: в 
м. Нетішин діє Хмельницька АЕС, що підключена до енергосистем України і країн 
Центральної Європи. В загальній структурі обсягу промислового виробництва част
ка енергетики складає 34,2%.

Висновки
Аналіз галузевої структури валової доданої вартості свідчить, що госпо

дарський комплекс Правобережного Полісся у порівнянні з Україною відрізняється 
більшою часткою сільського господарства та відносно меншою питомою вагою про
мисловості,транспорту йзв’язку,будівництва,житлово-комунального господарства, 
сферигюслуг.Длязбалансуваннятериторіально-господарськихпропорційпріорите- 
тами структурної політики мають стати саме ці галузі господарства при збережен
ні загальної агропромислової орієнтації регіональної економіки регіону. Підвищен
ня рівня промислового розвитку та поліпшення якості і збільшення обсягу послуг 
інфраструктурних галузей сприятимуть ефективній зайнятості трудових ресурсів 
Правобережного Полісся. З точки зору територіальних господарських пропорцій 
пріоритетне значення має повніше й прискорене залучення в суспільне виробництво 
потенціалу Волинської та Житомирської областей, поглиблення спеціалізації Рі внен- 
ської області на традиційному аграрно-промисловому виробництві, включаючи про
дукцію харчової та легкої промисловості.

Враховуючи притаманний регіону дефіцит енергоносіїв, енергетичну базу 
району складають, поряд із власними (вугілля кам’яне й буре, газ, нафта та торф, 
дрова), завезені з інших територій та з-за кордону енергетичні ресурси. Основними 
ринками збуту продукції промислового та сільськогосподарського комплексів регі
ону є власне внутрішній, а також ринки інших економічних районів України, на які 
надходить продукція машинобудування, харчової та легкої промисловостцбудівель- 
ні матеріали тощо. Продукція паливної промисловості, однак, споживається в осно
вному в межах регіону.

Спеціалізацію промислового комплексу регіону виявляє порівняння галузе
вої структури товарної продукції промисловостіУкраїни і Правобережного Полісся.
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Так,якщоу загальноукраїнській структурі промислової продукції домінує продукція 
паливно-енергетичного та металургійного комплексу (у сукупності 47,5% від загаль
ної продукції),то для Правобережного Полісся переважаючою є продукція перероб
них галузей (харчової та легкої промисловості разом).

Питома вага продукції паливно-енергетичного комплексу та металургії за
галом становить у Поліссі лише 26,6%, причому остання практично не представлена 
(1,2%),хочапаливнапромисловістьтаєнергетикаперевищуютьзагальноукраїнський 
показник. Частка продукції основної галузі виробництва - харчової і переробної про
мисловості для регіону перевиіцує37% при середньо-українському показнику-19,1%. 
Іншими галузями спеціалізації району є деревообробна та целюлозно-паперова, лег
ка і промисловість будівельних матеріалів.

Як уже відзначалось, спільними для всіх областей Правобережного Полісся 
галузями промислової спеціалізації є легка та харчова промисловість, машинобуду
вання та металообробка, а також лісова, деревообробна та целюлозно-паперова га
лузь; будівельна індустрія. Крім перелічених, галузями спеціалізації є: в Рівненській 
області - електроенергетика, хімічна та нафтохімічна промисловість, у Волинській 
та у Київській -  паливна галузь, які й визначають місце Правобережного Полісся у 
міжрегіональному поділі праці в Україні. Основні промислові підприємства регіону 
використовують місцеві сировинні ресурси, хоча окремі виробництва (у легкій, хі
мічній та нафтохімічній промисловості, в енергетиці) використовують й сировинні 
матеріали й напівфабрикати, що надходять з інших областей.
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