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ідея останнього часу. Вона є своєрідною реакцією на наслідки, викли-
кані хаотичним і в своїй основі споживацьким розвитком суспільства. 
В той же час, вона є виявом процесу інтеграції європейської політики 
збереження природи, так само, як і інтеграції національних систем її 
охорони, а також вирішення екопроблем розвитку галузей госпо-
дарства, які безпосередньо впливають на цілісність природного 
каркасу [Coucil of Europe…, 1996]. Ідея екомережі пов’язана з підтри-
манням та відновленням біогеохімічних циклів, забезпеченням пан-
міксії, неперервності природних ділянок території, збереженням і 
відновленням еко- та біотопів, з одного боку, та гармонізацією такої 
діяльності з суспільно-економічною діяльністю – з другого [Мовчан, 
1997, Мовчан, Шеляг-Сосонко, 1999]. Екомережа є втіленням екосис-
темного підходу в процесі, насамперед, просторово-планувальної 
діяльності, і є базовим інструментом екологічно-збалансованого роз-
витку на ландшафтно-екосистемному рівні. Методологічно екомережу – 
як поняття і тип діяльності, що з ним пов’язаний, можна розглядати як 
втілення ідей голізму та «адаптованого» натуроцентризму.  

Принципова іноваційність методології екомережі полягає в 
одночасній відмові від охоронної категоричності і жорсткого обме-
ження господарської діяльності та від тотальної просторової експансії 
й ігнорування природних чинників розвитку суспільства. Втілення ідеї 
екомережі проявляється у вивільненні коштів для оптимізації суспільно-
економічних заходів на частині території, запуску природних процесів 
відновлення та стабілізації екосистем і ландшафтів на іншій частині 
території, ренатуралізації та збереженні природних біо- та екотопів. В 
основі теорії та практики створення екомережі лежить здатність при-
родних систем до підтримання стаціонарної нерівноваги, саморегу-
ляції, активного і адаптивного відновлення та розвитку, забезпечення 
екосистемних функцій. Це пов’язано з екосферною роллю біоти, 
насамперед її фітокомпонентів, здатної виробляти органічну речовину, 
що виступає базисною щодо розвитку життя та суспільства на планеті. 

З головних критеріїв відбору територій для створення елементів 
екомережі, зокрема природних ядер, слід відмітити ступінь багатства 
та різноманітності середовищ існування, екостабільність, наявність 
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малозмінених типових, рідкісних та унікальних природних комплексів, 
а також тих, що знаходяться під загрозою. Необхідно також врахо-
вувати особливості господарського використання території та можли-
вості здійснення на ній екоуправління (менеджменту). При відборі 
територій для створення екокоридорів особлива увага звертається на 
функційність, тобто здатність забезпечити проходження потоків енергії, 
мінеральних речовин, генетичної інформації та окремих орга-нізмів чи 
їх груп. Найлегшим етапом у процесі створення національних еко-
мереж є розроблення стратегій та концепцій, схем екомереж, прове-
дення наукових досліджень, а найскладнішим – планування екомережі 
на місцевому рівнях та її інтеграція в галузеві плани розвитку. 

Створення національної екомережі України носить інтегральний 
характер і зачіпає практично усі галузі господарської та культурної 
сфери життя людини. Важливе значення в стратегічній перспективі 
вона має для економіки держави, оздоровлення населення і довкілля, 
підтримки динамічної рівноваги екологічних умов, ведення тради-
ційних форм господарської діяльності, покращання добробуту насе-
лення та рівномірного його розселення тощо, тому її створення вима-
гатиме комплексної оцінки стану території та вияснення чинників 
загроз довкіллю, а тим самим їх усунення і відновлення порушених 
екосистем, відповідно, і збільшення природних ресурсів, покращення 
умов існування людини [Мовчан, 1997].  

Реалізація розроблених схем екомережі сприятиме розвитку най-
більш економічно вигідних форм господарської діяльності, збалансу-
ванню земель різного використання, створенню додаткових робочих 
місць, а в загальному значенні буде стимулювати законодавчі, 
соціальні, політичні, міжнародні, економічні, комунікаційні та наукові 
ініціативи. Екомережа є ключовим елементом практичного впрова-
дження екологічної парадигми природокористування шляхом збере-
ження та відновлення природного каркасу території на основі непе-
рервності природних ділянок із застосуванням адміністративно-право-
вих засобів [Олещенко, Мовчан, Парчук, 1999].  

Формування екомережі викличе потребу комплексної оцінки стану 
території регіону та вияснення чинників загроз для природного довкіл-
ля, і тим самим їх усунення і відновлення порушених екосистем, отже і 
збільшення природних ресурсів, поліпшення умов середовища існу-
вання людини за рахунок оптимізації екоумов [Шеляг-Сосонко та ін., 
2002]. Факт створення екомережі є потужним чинником формування 
свідомого ставлення до охорони природи як серед органів влади, так і 
місцевого населення. На етапі визначення елементів екомережі, їх 
наукового обґрунтування та підготовки проектів схем екомережі 
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різного рівня та картосхем процес створення екомережі не закін-
чується. Змодельовані межі природних ядер та екокоридорів слід 
узгодити з органами місцевого самоврядування, землевласниками і 
землекористувачами. В той же час, схеми формування екомережі 
можуть залишитися нереалізованими, якщо їх не інтегровано в існуючі 
схеми планування територій регіону відповідно до чинного законо-
давства.  

Згідно Закону «Про екологічну мережу України», екомережа є 
невід’ємною частиною Генеральної схеми планування території 
України. Щоб усі елементи схеми екомережі були придатними до 
використання, їхні структурно-якісні характеристики повинні відпові-
дати вимогам державних органів та інших кінцевих споживачів цих 
матеріалів. Оскільки схема екомережі погоджується з управлінням 
земельних ресурсів, а одне з її кінцевих призначень – використання у 
схемах і планах, що розробляє цей орган, остаточна картосхема 
екомережі буде складатися на основі картосхем, затверджених управ-
лінням/відділом земельних ресурсів. Без інтеграції схем екомережі у 
схеми територіального планування територій триватиме приватизація 
земель високої природної цінності, що не включені до кадастру 
природоохоронних територій, буде продовжуватися виснаження 
видового складу флори і фауни, буде зменшуватися біорізноманіт-
ність.  

Людство на порозі 3-го тисячоліття зустрілося з новими викликами. 
Ці виклики – вичерпання природних ресурсів, можливості новітніх 
технологій, активізація кліматичних змін, наочність зміни біосфери, 
всевладдя транснаціональних корпорацій, принципова нерівномірність 
суспільного розвитку, глобалізація, – загрожують в найближчій перс-
пективі увійти в кожен дім і змінюють уявлення про майбутнє світу і 
перспективу цивілізації. Глобалізація, з одного боку, забезпечуючи 
доступ до матеріальних благ та духовних цінностей в основному 
«західного» світу, в той же час виступає потужним фактором ідеоло-
гічного впливу, орієнтуючи на прогресивне виробництво та спожи-
вання цих благ та цінностей в умовах вичерпання ресурсів планети. 
Принципово змінюється ситуація в Україні, де формування держав-
ності супроводжується зародженням капіталістичних відносин латино-
американського типу і приватизацією кланами природних ресурсів. В 
цих умовах фундаментальними є питання про зміну суспільної 
ідеології та політики, переорієнтація її на екологічно-збалансований 
розвиток: необхідно закласти випереджаючий, науково-обґрунтований 
механізм реагування на загрози довкіллю [Шеляг-Сосонко, Мовчан, 
Вакаренко, Дубина, 2002].  
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Мова про кілька напрямів дій: 
 роз’яснення та пропаганда екологічно-збалансованих моделей 

суспільної та економічної діяльності, сприяння розвитку мотивації 
природності, створення системи сприяння екологічно-дружній іннова-
ційній діяльності; 

 здійснення реформування сфери природокористування на 
засадах розділення господарчих та державно-регулятивних функцій, 
забезпечення державних виконавчих, контрольних та експертизних і 
незалежних аудитних функцій; 

 перегляд системи ціноутворення щодо природних ресурсів з 
врахуванням їх відновлення чи/та компенсації; 

 перегляд системи індексів розвитку/суспільно-економічної 
діяльності, з включенням показників стану довкілля та природних 
ресурсів, освіти, тривалості та якості життя, розроблення, публічне 
обговорення і консенсусне прийняття Національної стратегії гармоній-
ного розвитку України; 

 розвиток громадянського суспільства, сприяння діяльності 
об’єднанням громадян, орієнтованих на екологізацію суспільства і 
вирішення проблем інтерналізації екстерналій. 

Створення екомережі – це складний і довгий процес, що вимагає 
переосмислення форм природокористування. У суспільства та держави 
все ще є важелі і підстави, щоб зупинити загрозливий розвиток подій і 
започаткувати ренатуралізацію біогеоценотичного покриву на основі 
екомережі. 
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