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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Останнім часом у лісовій галузі більшості регіонів 
України спостерігається складна еколого-економічна ситуація. Стан лісових 
екосистем не відповідає еколого-економічним критеріям та показникам. Площа 
лісів скорочується, спостерігається зміна ландшафтів та деградація екосистем, 
зокрема внаслідок необґрунтованих рубок. Проблема надмірної експлуатації 
лісових ресурсів, викидів у атмосферу від лісогосподарської діяльності 
потребує розробки ефективного механізму, управління процесами їх 
використання та охорони з урахуванням територіальних особливостей для 
раціоналізації цих процесів  та сприяння збалансованому розвитку лісового 
комплексу регіону. Вказане обумовлює необхідність активізації наукових 
досліджень щодо функціонування системи лісогосподарського менеджменту та 
формування організаційно-економічного механізму екологізації лісового 
комплексу на регіональному рівні. 

Дослідження еколого-економічних проблем лісокористування та сталого 
розвитку лісового господарства висвітлено в наукових працях вітчизняних та 
зарубіжних учених, зокрема: І. Антоненко, А. Бобка, Р. Бабича, Т. Данько, 
Я. Дьяченко, Я. Коваль, І. Лицура, Ю. Стадницького, М. Шершуна та ін. 
Розробкою науково-методичних основ підвищення конкурентоспроможності та 
сталого розвитку лісового комплексу регіону займалися відомі вчені О. Бутрим, 
О. Дребот, Є. Мішенін, І. Синякевич, Ю. Туниця, І. Юхновський, І. Ярова та ін. 
Проблематику управління регіональним розвитком економіки, зокрема її 
лісового сектора, доволі широко висвітлено в наукових працях В. Гоблика, 
В. Кравціва, В. Мікловди, О. Мілашовської, М. Пітюлича, В. Пили, 
В. Проскури, М. Ступеня, О. Фурдичка та ін. В їх дослідженнях розв’язуються, 
зокрема організаційно-економічні проблеми екологізації лісогосподарського 
виробництва. Зважаючи на значний внесок згаданих учених у розв’язання цих 
проблем, деякі з них щодо екологізації лісового комплексу з урахування 
регіональних особливостей залишаються не врегульованими. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до наукових тем 
ДВНЗ Ужгородського національного університету, зокрема:  «Структурна 
політика і регіональні пріоритети розвитку Закарпатської області»  
(ДР № 0105U004082) та «Інституційне забезпечення розвитку пріоритетних 
сфер економіки Закарпаття – основа інтеграції регіональної господарської 
системи в посткризовий період». Роль автора як співвиконавця полягає у 
визначенні теоретико-методичних засад і розробці напрямів формування 
організаційно-економічного механізму екологізації лісового комплексу регіону.  

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
обґрунтування теоретико-методичних і прикладних положень формування 
організаційно-економічного механізму екологізації лісового комплексу регіону. 

Для досягнення мети в дисертаційній роботі були поставлені й виконані 
такі завдання: 

 поглибити теоретичні засади сутності екологізації лісового комплексу 

регіону та розвинути понятійно-категоріальний апарат об’єкта дослідження; 
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 удосконалити методичні підходи до оцінювання ефективності 

екологізації лісогосподарської діяльності на регіональному рівні; 

 узагальнити науково-методичні підходи до адаптації пан’європейських 

критеріїв екологізації лісового господарства з урахуванням регіональної 

специфіки; 

 проаналізувати сучасний стан та економічну ефективність 

функціонування лісового комплексу Закарпатської обл.; 

 обґрунтувати підхід до формування організаційно-економічного 

механізму екологізації лісового комплексу регіону; 

 запропонувати пріоритетні напрями екологізації лісопромислового 

виробництва на регіональному рівні; 

 обґрунтувати пропозиції, спрямовані на вдосконалення системи 

державної підтримки екологізації лісогосподарської діяльності та розвитку 

екологічного менеджменту в лісовому комплексі регіону. 

Об’єктом дослідження є процес організаційно-економічного 

забезпечення екологізації лісового комплексу регіону. 

Предметом дослідження є теоретико-методичне обґрунтування напрямів 

формування організаційно-економічного механізму екологізації лісового 

комплексу регіону. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною базою дослідження 

послужили праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері 

екологізації лісогосподарської діяльності. У процесі дослідження 

використовували методи: системно-структурний (дослідження сутності та 

змісту організаційно-економічного механізму екологізації лісового комплексу 

регіону); економіко-статистичний (для здійснення еколого-економічного 

аналізу сучасного стану і ефективності лісового комплексу регіону); 

розрахунковий, порівняльний і графічний (для наочного відображення кількісної 

залежності різних явищ у виробництві лісогосподарської продукції); 

індикаторного та економетричного аналізу (під час визначення оцінки 

використання лісових ресурсів регіону); монографічний (апробація методичних 

підходів до оцінки ефективності екологізації лісогосподарської діяльності); 

розрахунково-конструктивний та експериментальний (розробка пріоритетних 

напрямів екологізації лісопромислового виробництва), абстрактно-логічний 

(теоретичні узагальнення та формування висновків) тощо. 

Інформаційну основу дослідження становлять правові і нормативні 

документи України, постанови ЄС, матеріали і звіти Державної служби 

статистики України, а також методичні рекомендації Державного агентства 

лісових ресурсів України, наукових установ та громадських організацій  

відповідного профілю. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається особистим 

внеском автора у виконання актуального наукового завдання в галузі 

регіональної економіки, що полягає у розробці й обґрунтуванні теоретичних і 

науково-методичних засад, а також практичних рекомендації щодо формування 

організаційно-економічного механізму екологізації лісового комплексу регіону. 
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Виконання поставленого наукового завдання у дисертаційному дослідженні 

представлено сукупністю нових теоретичних положень, висновків і 

рекомендацій, наукова новизна яких полягає у тому, що: 

удосконалено: 

 теоретико-методичні засади екологізації лісового комплексу регіону, 

які, на відміну від існуючих, розглядаються як цілісна еколого-економічна 

система збалансованого управління, що передбачає оптимізацію техніко-

технологічних аспектів виробництва, охорону навколишнього природного 

середовища та адміністрування; 

 методичні підходи до оцінки ефективності екологізації 

лісогосподарської діяльності через структуризацію цього процесу, що, на 

відміну від існуючих, включають еколого-економічний аналіз управління, 

аналіз екологічного стану території, а також структури і величини 

економічного збитку від забруднення навколишнього природного середовища 

на різних стадіях виробничого процесу; 

 підхід до формування організаційно-економічного механізму 

екологізації лісового комплексу регіону через інтеграцію його в єдину 

структуру систем менеджменту якості, екологічного менеджменту, 

збалансованого лісокористування, що складається з таких елементів: основних 

напрямів регіональної політики сталого лісокористування; інформаційної 

моделі з виділенням основних компонентів системи відстеження походження 

деревини; інструментів боротьби з незаконними вирубками; заходи з 

визначення, виділення та збереження лісів високої природоохоронної цінності; 

 систему державної підтримки екологізації лісогосподарської діяльності 

та розвитку екологічного менеджменту в лісовому комплексі регіону через 

застосування гнучких фіскальних та організаційно-адміністративних важелів, 

що базуються на процесному підході та спрямовані на екологічно орієнтоване 

виробництво продукції лісової галузі; 

набули подальшого розвитку: 

 понятійно-категоріальний апарат економіки лісокористування шляхом 

теоретичного поглиблення та конкретизації понять «екологізація 

лісогосподарської діяльності» та «екологічний менеджмент», що дає змогу 

оцінити роль і значення екологізації в системі лісогосподарського виробництва 

регіону; 

 науково-методичні підходи до адаптації пан’європейських критеріїв 

екологізації лісового комплексу регіону в умовах вітчизняної економіки, що, на 

відміну від усталених, базуються на програмно-цільовому підході та 

ландшафтно-екологічних засадах з урахуванням економічної, соціальної та 

екологічної корисності лісових ресурсів для суспільства як основних чинників 

збалансованості соціально-економічного розвитку регіону; 

 систематизація чинників впливу на еколого-економічну ефективність 

функціонування лісового комплексу регіону, яка, на відміну від існуючих, 

ґрунтується на їх розподілі за двома групами (негативні та позитивні) з 

урахуванням критеріїв сталого розвитку. 
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Практичне значення одержаних результатів. Розроблені теоретичні та 

методичні положення логічно доведено до рівня конкретних пропозицій, 

придатних для впровадження в практику лісогосподарювання. Деякі теоретичні 

й методичні положення можуть бути використані для розробки організаційно-

економічних засад екологізації виробництва в лісовому комплексі на 

регіональному та державному рівнях. 

Науково-методичні підходи та практичні рекомендації автора щодо 

організаційно-економічних засад екологізації лісового комплексу регіону 

використано Державним агентством лісових ресурсів України (№ 06-11/2599-15 

від 09.12.2015 р.). Низку пропозицій автора щодо підвищення ефективності 

функціонування лісового комплексу регіону прийнято до впровадження 

Закарпатським обласним управлінням лісового та мисливського господарства 

під час реалізації регіональних програм розвитку лісового комплексу (довідка 

№ 03-32/1502 від 02.10.2014 р.). Результати наукових досліджень 

використовуються у господарській діяльності лісогосподарських підприємств, 

зокрема, ДП «Ужгородське лісове господарство» (довідка № 03-703  від 

06.10.2014 р.) та ДП «Довжанське лісомисливське господарство» (довідка 

№ 439  від 03.10.2014 р.) для розробки організаційно-економічних основ 

екологізації виробництва. Основні положення, висновки та рекомендації щодо 

формування організаційно-економічного механізму екологізації лісового 

комплексу регіону були використані у науковому процесі Закарпатським 

регіональним центром соціально-економічних і гуманітарних досліджень  

НАН України (довідка № 54/1 від 03.09.2015 р.). 

Теоретичні розробки дисертаційної роботи використовуються в 

навчальному процесі ДВНЗ «Ужгородський національний університет» під час 

викладання таких дисциплін: «Регіональна економіка», «Еколого-економічні 

основи природокористування», «Державне регулювання економіки», 

«Організація управління у природоохоронній діяльності», «Екологічний 

менеджмент та аудит» (довідка № 2733/0127 від 13.10.2014 р.). 

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні 

рекомендації, висновки та пропозиції за результатами проведених досліджень 

розроблено здобувачем самостійно. Наукові результати дисертаційного 

дослідження є внеском у розвиток економічної науки з питань економіки 

лісокористування та регіональної економіки. З наукових праць, опублікованих 

у співавторстві, використано лише ті положення, які є результатом особистих 

досліджень здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення 

дисертаційного дослідження доповідалися на науково-практичних 

конференціях різного рівня, зокрема таких: «Актуальні проблеми розвитку 

регіональних АПК» (Луцьк, 2011 р.), «Сталий розвиток та екологічна безпека 

суспільства в економічних трансформаціях» (Бахчисарай, 2011 р.), «Чисте 

місто. Чиста ріка. Чиста планета» (Херсон, 2011–2013 рр.), ІІІ-му 

Всеукраїнському з’їзді екологів з міжнародною участю «(Екологія / Ecology- 

2011)» (Вінниця, 2011 р.), «Економіко-технологічно правові засади 

екологобезпечного виробництва продукції і екологізації територій» (Ольштин, 
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Польща, 2012 р.), «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. 

Збалансоване природокористування» (Львів, 2012 р.), «Перспективи розвитку 

економіки в ринкових умовах» (Мукачево, 2013 р.), «Екологічна безпека та 

збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» (Київ, 

2014), «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин 

природи і суспільства» (Тернопіль, 2014 р.), «Збалансоване 

природокористування: традиції та інновації» (Київ, 2014 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 19 наукових праць 

загальним обсягом 7,8 обл.-вид. арк., з них 6 – у наукових фахових виданнях,  

2 – у виданнях іноземних держав та виданнях України, які включено до 

міжнародних наукометричних баз, 1 – в інших виданнях та 10 тез науково-

практичних конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертацію викладено на 183 сторінках 

комп’ютерного тексту (з яких основного тексту – 152 сторінки), складається із 

вступу, трьох розділів, висновків та додатків. Містить 14 таблиць, 29 рисунків 

та додатки. Список використаних джерел налічує 187 найменувань. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено основні завдання 

роботи, окреслено об’єкт і предмет дослідження, його методику, відображено 

наукову новизну, практичну цінність дослідження та результати апробації. 

У першому розділі дисертації «Теоретико-методичні основи 

організаційно-економічного забезпечення екологізації лісового комплексу 

регіону в умовах євроінтеграції» узагальнено результати наукових 

досліджень щодо теоретичних основ організаційно-економічного забезпечення 

екологізації лісового комплексу регіону в умовах євроінтеграції, розкрито 

сутність екологізації лісогосподарської діяльності та екологічного 

менеджменту, визначено пан’європейські критерії екологізації лісового 

комплексу регіону та удосконалено підхід до оцінки економічної ефективності 

лісогосподарської діяльності. 

Не зважаючи на різноманіття різних підходів до розуміння сутності 

екологізації, домінуючою залишається думка, що це – процес забезпечення 

екологічної безпеки та досягнення сталого розвитку еколого-економічних 

виробничих систем. Доведено, що реалізація успішного бізнесу на ринку 

лісопродукції в перспективі можлива за умови дотримання екологічно 

відповідального, економічно рентабельного, а також ефективного 

лісокористування, що обумовлює необхідність розроблення стратегічної 

програми в системі управління лісовим комплексом. Ми вважаємо, що в рамках 

стратегічного розвитку лісового комплексу регіону слід розробляти і 

впроваджувати екологічну політику у сфері лісокористування, яка буде 

відображати готовність лісогосподарських підприємств зважати на зростаючі 

вимоги споживачів до походження деревної сировини і дотримуватися 

міжнародно визнаних принципів у сфері лісоуправління. На основі аналізу 

теоретичних концепцій лісокористування у системі регіональної економіки 

поглиблено сутність поняття «організаційно-економічний механізм екологізації 



 6 

лісового комплексу регіону» як сукупності важелів, форм та методів прямого і 

непрямого впливу (планування, координація, стимулювання, регулювання, 

контроль) на умови діяльності суб'єктів господарювання регіону та індикаторів 

стану процесів, що забезпечують збалансоване лісокористування в аспекті 

економічної, соціальної та екологічної корисності лісових ресурсів. 

В основу оцінки характеристики екологічності покладено аналіз 

екологічної компоненти лісогосподарської діяльності на навколишнє природне  

середовище, що передбачає два етапи: планування та оцінювання. 

Впровадження у практику вказаних критеріїв потребує прийняття рішень щодо 

їх реалізації. Одним із інструментів цього процесу є реорганізація 

лісогосподарського виробництва, як для впровадження самих принципів 

збалансованого користування, так і принципів ефективного виробництва та 

розподілу матеріальних ресурсів. Тому надзвичайно важливого значення 

набуває оцінка ефективності використання лісових ресурсів регіону, оскільки 

для ефективного збалансованого управління лісовим комплексом регіону 

важливо розділяти лісові ресурси за ознаками корисності на економічні, 

екологічні та соціальні за відповідним набором критеріїв та показників їх 

оцінювання (табл. 1). 

Таблиця 1 

Критерії та основні показники використання лісових ресурсів регіону 
Критерії і показники Одиниця виміру 

Критерій 1. Економічна корисності лісових ресурсів регіону 

Потенціал лісового комплексу регіону як співвідношення площі лісів, можливих 
для експлуатації, та площі вкритої лісом земель 

% 

Обсяг заготовленої деревини в круглому вигляді за рік тис. м3 

Реалізація  на 1 га загальної площі земель лісогосподарського призначення, що 
перебувають у постійному користуванні 

грн 

Загальний запас деревини лісових насаджень на землях лісогосподарського 
призначення 

млн м3 

Обсяг платежів до зведеного бюджету України (в розрахунку на 1 га земель 
лісогосподарського призначення) 

грн/га 

Ціна знеособленого м3 заготовленої деревини грн/ м3 

Критерій 2. Екологічна корисність лісових ресурсів регіону 

Показник виконання захисних функцій лісів як співвідношення площі захисних 
лісів та площі вкритої лісом земель 

% 

Площа лісовідновлення га 

Площа виконання заходів з поліпшення якісного складу лісів га 

Лісистість території % 

Площа осередків, у яких вжито заходів щодо боротьби із шкідниками га 

Площа осередків лісових пожеж га 

Витрати на забезпечення охорони, захисту, відтворення лісів на землях 
лісогосподарського призначення 

тис. грн 

Критерій 3. Соціальна корисність лісових ресурсів регіону 

Витрати, спрямовані на ведення лісового господарства тис. грн 

Фінансування на 1 га загальної площі земель лісогосподарського призначення грн 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників грн 

Частка продукції лісового господарства  у валовому регіональному продукті % 

Питома вага чисельності висококваліфікованих працівників у загальній 
чисельності кваліфікованих працівників 

% 

 

Джерело: сформовано автором. 
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Оскільки економічну корисність лісових екосистем обумовлено рівнем 

лісокористування її оцінку, на нашу думку,  варто здійснювати за результатами 

освоєння лісового фонду. Екологічна корисність є найбільш багатогранним 

критерієм, що налічує у своєму складі середовище формуючу функцію. 

Необхідно також зважати на підтримання належного санітарного стану та 

життєздатності лісів для виконання ними захисних функцій. Аналіз вказаних 

критеріїв дає змогу визначити рівень збалансованості процесів використання 

економічної, екологічної і соціальної корисності лісових ресурсів у регіоні. 

Слід звернути увагу на дослідження показників в динаміці (не менше 1 разу на 

5 років) або за порівняння територій між собою, за умови перегляду тотожних 

показників для критеріїв. Для отримання інтегральної оцінки збалансованості 

використання лісових ресурсів у лісозаготівельних регіонах пропонується 

застосовувати показник збалансованості лісового комплексу (Кз): 
 

3
321 KKKK з 

, 
    (1) 

де: К1 – інтегральний показник, що характеризує економічну корисність лісових 

ресурсів регіону, од.; 

К2 – інтегральний показник, що характеризує підтримання і збереження 

екологічних функцій лісових ресурсів регіону, од.; 

К3 – інтегральний показник, що характеризує соціальну корисність лісових 

ресурсів регіону, од. 
 

Для усунення відмінності розмірностей наведених параметрів показники 

досліджуваних критеріїв є відносними, і їх значення визначається в певних 

межах – від 0 до 1. Для цього абсолютні значення показників замінюються 

мірою їх досягнення. Показник збалансованості використання лісових ресурсів 

надає можливість аналізувати відносну рівновагу процесів використання 

економічної, екологічної та соціальної корисності лісових ресурсів у регіоні. 

Аналіз динаміки цього показника дає змогу визначити, умови якого типу 

відтворення забезпечуються на певній території, та з’ясувати інтенсивність 

впливу механізму управління використанням лісових ресурсів на ефективність 

лісокористування в регіоні. 

Під високою оцінкою збалансованості лісового комплексу регіону 

мається на увазі збалансованість інтересів у галузі лісокористування, 

лісовідновлення та охорони навколишнього природного середовища. 

Дисбаланс у напрямку використання лише економічної корисності лісів 

призведе до зростання обсягів рубок, а тільки екологічної – до дефіциту 

товарної продукції. 

Доведено, що пропозиції із застосування європейських критеріїв 

відображають основні засади екологізації лісового комплексу, проте не дають 

можливості оцінити існуючий стан лісогосподарського виробництва та його 

адаптації до екологічно збалансованого розвитку лісівництва з урахуванням 

регіональних інтересів. Тому в роботі запропоновано науково-методичні 

підходи до адаптації пан’європейських критеріїв екологізації лісового 

комплексу регіону до умов вітчизняної економіки. Як найбільш ефективнішим 

щодо розв'язання таких завдань застосовано програмно-цільовий підхід, що 
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передбачає моніторинг і оцінку стану лісових ресурсів регіону на основі 

розрахунку  показників використання економічної, екологічної та соціальної 

корисності лісових ресурсів на основі обґрунтованої методики, у т.ч. щодо 

інтегрального індексу збалансованості лісового комплексу регіону. 

У другому розділі «Сучасний стан та ефективність функціонування 

лісового комплексу регіону» наведено результати дослідження стану та 

ефективність функціонування лісового комплексу Закарпатської області, 

визначено вплив екологізації на конкурентоспроможність регіону. 

Лісозаготівельна галузь багато в чому залежить від лісистості території. 

За цим показником Закарпатська область є лідером серед регіонів України 

(рис. 1). Загальна площа земель лісогосподарського призначення області у  

2014 р. налічувала 723,7 тис. га, що становить більше половини території 

області (56,8%), або близько 6,82% від загальної площі лісів України. 

 
 

Рис. 1. Зонування території України за рівнем лісистості в 

розрізі регіонів, % 
Джерело: сформовано автором за даними Державного агентства лісових ресурсів України. 

 

Ліси регіону представлено насадженнями з переважанням бука лісового – 

59%, ялини європейської – 30%, ялиці білої – 2%, дуба звичайного – 7,5%, 

клена-явора – 0,5%, ясена – 0,5%. Половину лісів регіону віднесено до лісів 

І групи, де рубки головного користування майже не проводяться. З огляду на 

це, Закарпатська область, хоч і є лісозаготівельним регіоном, поступається за 

показником заготівлі та реалізації деревини деяким регіонам України. Серед 

лідерів лісозаготівельних регіонів за цими показниками є Житомирська та 

Рівненська області (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Аналіз основних економічних показників функціонування лісового 

комплексу лісозаготівельних  регіонів України, 2015 р. 

 

Область 

В
о

л
и

н
сь

к
а 

Ж
и

то
м

и
р
сь

к
а 

З
ак

ар
п

ат
сь

к

а 

Ів
ан

о
-

Ф
р

ан
к
ів

сь
к

а 

К
и

їв
сь

к
а 

Л
ь
в
ів

сь
к
а 

Р
ів

н
ен

сь
к
а 

Заготовлено деревини,  тис. м3 1050,7 2487,7 1401,1 994,1 1378,5 996,8 1454,7 

Реалізовано в круглому вигляді 

всього, тис. м3 770,7 2059,5 1378,4 962,1 1299,6 843,6 1356,1 

сума без ПДВ, млн грн 460,1 1285,7 603,0 555,0 816,7 593,3 984,3 

Надходження платежів до 

зведеного бюджету, млн. грн 
116,3 267,0 166,5 109,8 148,8 122,8 172,1 

Чистий прибуток, тис. грн 85569 88013 38964 46304 94123 25224 41231 

Рентабельність діяльності, % 12,2 5,1 6,3 8,0 10,8 3,5 3,7 

Джерело: розраховано автором за даними Державного агентства лісових ресурсів України. 
 

За 2015 р. у лісовій галузі Закарпатської області від усіх видів рубок 
заготовлено 1401,1 тис. м3 деревини. Проте  виробництво розпиляної  деревини  
в  середньому  у  регіоні  становить  лише  9,4%  від загальної кількості в 
Україні, фанери клеєної – 2,9, паркету з листяних порід та  паркету  щитового  
відповідно,–  1,6  та  2,3    шпону  лущеного  та  шпону круглого  –  5,7  та  
0,01%. За 2015 р. обсяг реалізованої продукції (у т.ч. і побічної) в Закарпатській 
обл. становив 616,8 млн грн., тобто зріс порівняно з аналогічним періодом  
2014 р. на 200,5 млн грн, або на 32,5%.  

Здійснено моніторинг і оцінку стану лісових ресурсів регіонів на основі 
запропонованих критеріїв збалансованості лісокористування. Розраховано 
показник збалансованості використання лісових ресурсів у лісозаготівельних  
регіонах України (табл. 3). 

Таблиця 3 
Розрахунок показника збалансованості використання лісових ресурсів у 

лісозаготівельних регіонах України 

Критерії 

Область 

В
о
л
и

н
сь

к
а 

Ж
и

то
м

и
р
сь

к
а 

 

З
ак

ар
п

ат
сь

к
а 

Ів
ан

о
-

Ф
р
ан

к
ів

сь
к
а 

К
и

їв
сь

к
а 

Л
ь
в
ів

сь
к
а 

Р
ів

н
ен

сь
к
а 

Критерій 1. Економічна корисність 
лісових ресурсів регіону 

0,52 0,93 0,56 0,54 0,86 0,53 0,74 

Критерій 2. Екологічна корисність 
лісових ресурсів регіону 

0,61 0,72 0,78 0,63 0,66 0,64 0,62 

Критерій 3. Соціальна корисність 
лісових ресурсів регіону 

0,63 0,81 0,72 0,60 0,64 0,60 0,67 

Показник збалансованості 
використання лісових ресурсів (Кз) 

0,58 0,82 0,68 0,59 0,71 0,59 0,67 

Джерело: авторські розрахунки. 
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Отже, показник збалансованості використання у всіх досліджуваних 

регіонах варіює в інтервалі значень  [0,58–0,82], що свідчить про недостатній 

рівень збалансованості лісового комплексу в Україні. 
Результати порівняння відповідних показників досліджуваних регіонів 

свідчать, що територія Житомирської обл. з поміж інших досліджуваних 
областей найбільшою за критерієм збалансованості використання лісових 
ресурсів (Кз), загалом за рахунок високих фінансово-економічних та соціальних 
показників функціонування лісового комплексу регіону. Незважаючи на те, що 
площі територій різні, відносні показники дають змогу порівнювати  регіони 
між собою і робити висновки про збалансованість їх розвитку. 

На сьогодні контроль за використанням лісових ресурсів у регіонах є 
неефективним, оскільки величезне фінансове навантаження лежить на бюджеті 
для виконання державних функцій у сфері використання лісів (охорона, захист, 
відтворення). Також низькою є ефективність державного апарату управління. 
Проведені розрахунки свідчать про нагальність перегляду управлінської 
системи лісокористування в регіонах. Слід наголосити, що зміни мають бути 
здійснені не внаслідок збільшення плати за використання, лісових ресурсів, а 
завдяки перерозподілу відповідальності з їх охорони, захисту, відтворення та 
використання  на цих територіях. 

Запропоновано алгоритм функціонування механізму збалансованого 

використання лісових ресурсів регіону як послідовність етапів з розробки та 

прийняття управлінського рішення в галузі лісокористування. Моніторинг 

стану лісових ресурсів є завершальним етапом алгоритму. В його основу 

покладено критерії і відповідні показники, які дають змогу оцінити і 

спрогнозувати сценарії розвитку лісокористування в регіоні. Між 

прогнозованою ситуацією щодо прийняття управлінського рішення і реальним 

процесом реалізації існують істотні розбіжності. Їх зумовлено невизначеністю 

навколишнього природного середовища і впливом його чинників. За 

результатами моніторингу та оцінки стану лісового комплексу можливе 

корегування прийнятих управлінських рішень, якщо під час реалізації були 

виявлені значні відхилення. 

Оцінка лісозаготівельних регіонів свідчить про незбалансованість 

екологічних та економічних інтересів у процесі лісоуправління, а також про 

низький рівень інноваційних технологій і висококваліфікованих фахівців у 

сфері лісокористування лісозаготівельних регіонів України. Це потребує 

удосконалення організаційно-економічних інструментів екологізації лісового 

комплексу з метою забезпечення конкурентоспроможності лісозаготівельних 

регіонів. Отже, основним інвестором у сфері лісоексплуатації повинен стати 

лісовий бізнес, що передбачає довгострокову оренду за принципом державно-

приватного партнерства.  
У третьому розділі «Напрями формування організаційно-економічного 

механізму екологізації лісового комплексу» обґрунтовано підхід до 
формування організаційно-економічного механізму екологізації лісового 
комплексу регіону, визначено пріоритетні напрями екологізації 
лісопромислового виробництва на регіональному рівні та запропоновано 
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підходи до удосконалення системи державної підтримки екологізації 
лісогосподарської діяльності й розвитку екологічного менеджменту в лісовому 
комплексі регіону. 

Визначені показники використання лісових ресурсів у лісозаготівельних  
регіонах України слугували аналітичною платформою для визначення стратегії 
управління розвитком лісового комплексу регіонів. Залежно від комбінації 
критеріїв збалансованості, для кожного регіону обирають відповідну стратегію 
управління і визначають ключові напрями її реалізації  (табл. 4). 

Таблиця 4 

Характеристика стратегій управління розвитком  

лісового комплексу регіонів 
Рівень 

збалансованості 

лісокористування 

Стратегія Область  

Першочергові  

стратегічні 

напрями 

Високий 

[0,81–1,0] 

Стратегія 

збереження 
Житомирська А2 

Задовільний 

 [0,61–0,8] 

Стратегія 

стабілізації 

Київська А2, А3 

Закарпатська  А1 

Рівненська А2, А3 

Низький 

[нижче ніж 0,6] 

Стратегія 

адаптації 

Івано-Франківська  А1, А3 

Львівська А1, А2 

Волинська А1, А2 

*Примітка:  А1   –   стратегія підвищення економічної корисності лісових ресурсів; А2   –  
стратегія  екологізації лісогосподарської діяльності;  А3   –  стратегія  соціально-економічного 
розвитку лісового комплексу регіону. 

 

Для розглянутих лісозаготівельних регіонів за діапазону з високим рівнем 

збалансованості слід впроваджувати стратегію збереження. Такий розвиток 

передбачає тривалу пролонгація існуючих тенденцій у сфері лісокористування, 

консерватизм щодо оцінок росту еколого-економічних показників. Стратегію 

стабілізації  варто реалізувати в регіонах із задовільним рівнем показника 

збалансованості лісокористування. Діапазон його значень свідчить про 

необхідність надання переваги у регіоні збереженню екологічної корисності 

лісів, тобто про відмову від вирубки лісів за наявності якісних альтернатив 

деревним ресурсам і високому рівню наукомістких технологій. Для регіонів з 

низьким рівнем збалансованості лісокористування слід запропонувати 

стратегію адаптації, що передбачає проведення заходів з приведення показників 

еколого-економічної ефективності до відповідних норм. Такий підхід надасть 

можливість зберегти природні територіальні комплекси і стимулювати 

лісокористувачів збільшувати обсяги первинної переробки деревини переробку 

деревини і підвищити інтенсивність освоєння шляхом застосування 

інноваційних технологій. 
Стратегічні напрями екологізації лісового комплексу регіону налічують 

три пріоритетні складові: оптимізацію процесу управління відходами, еколого-
економічні аспекти виробництва та систему управління лісогосподарською 
діяльністю. Серед інноваційних виробництв слід відзначити виробництво 
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енергії з деревини, оскільки технологія цього виробництва дає змогу 
максимально повно утилізувати відходи переробки деревини та  досягти 
комплексного використання всієї біомаси дерева у рамках багатогалузевих 
лісопромислових компаній корпоративного типу. Найдешевшим джерелом 
деревини для виробництва енергії є відходи деревообробного виробництва. 
Найбільш рентабельним джерелом деревного палива є лісосічні відходи й 
деревина, заготовлені під час рубання відходи і, насамкінець, насадження, які 
вирощуються для виробництва деревного палива. 

Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку лісового комплексу 
дає змогу виявити основні напрями перспективного розвитку підприємств і 
згрупувати їх у три блоки, а саме: напрями, зумовлені діяльністю держави, 
лісопромислових підприємств та спільною діяльністю (рис. 2). 

 

1. Припинення незаконного вирубування лісу 
2. Об'єднання підприємств лісового комплексу в конфедерацію 
3. Підвищення якості лісових ресурсів 
4. Розвиток інфраструктури шляхом будівництва лісових доріг 
5. Максимально глибока переробка деревини 
6. Упорядковування діючих потужностей 

Обумовлені спільними діями 
підприємств та держави 

 

Обумовлені діяльністю 
підприємств 

 

Обумовлені діяльністю 
держави 

1. Підвищення екологічності виробництва продукції 
2. Використання поновлюваних джерел енергії – відходів лісопромислового 

виробництва 
3. Використання нових технологій і матеріалів, насамперед, наукоємної продукції 
4. Використання макулатури як сировини для виробництва целюлози 
5. Розробка і вжиття нових методів лісовпорядкування 
6. Використання лісовпорядних цифрових карт для здійснення планування 

лісовідновних заходів 
7. Вжиття профілактичних заходів із запобігання лісовим пожежам 

1. Формування єдиного лісового фонду 
2. Переведення лісових платежів з податкової у рентну форму 
3. Розробка і прийняття на державному рівні Національної лісової політики 
4. Вдосконалення системи розмежування повноважень у сфері управління лісовими 

ресурсами 

Напрями підвищення 
конкурентоспроможності 

та інвестиційної 
привабливості лісового 

комплексу 

 

Рис. 2. Напрями підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної 

привабливості лісового комплексу регіону 
 

Джерело: сформовано автором. 
 

Для визначення значущих екологічних чинників діяльності на 

підприємстві слід скласти їх реєстр за виробництвами (службами), діяльність 

яких негативно впливає на довкілля. Формування реєстру складається з таких 

послідовних етапів: ідентифікації видів діяльності підприємства, а також його 

продукції або послуг, які надають або можуть чинити негативний вплив на 
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навколишнє природне середовище; ідентифікації екологічних чинників; оцінки 

значущості виявлених екологічних чинників. 

Вхідними даними для ідентифікації екологічних чинників можуть бути 

результати аналізу: реєстру природоохоронних документів; нормативної 

документації, що регламентує вимоги до виконання технологічних процесів і 

різних видів робіт; вхідних матеріальних потоків, що (витрачаються: – 

сировини, матеріалів, енергоресурси); вихідних матеріальних потоків (готової 

продукції, відходів, скидів і викидів); наявної інформації про аварійні ситуації, 

що відбулися або потенційні. 

Сумарний вплив на навколишнє природне середовище того чи іншого 

екологічного чинника слід визначати експертним шляхом за допомогою 

виявлення його показника значущості (I), що враховує вплив чотирьох 

чинників: 
 

TPVSI  ,      (2) 
 

де S – масштаб впливу (у балах); 

V – інтенсивність впливу (у балах); 

P – імовірність впливу (у балах); 

T – тривалість впливу (у балах). 

 

Розроблені числові значення чинників впливу наведено у таблиці 5.  

 

Таблиця 5 

Шкала оцінок значущості екологічних чинників для економічного 

розвитку лісового комплексу регіону 

Чинники впливу 
Оцінка, 
в балах 

1. Масштаб впливу (S) у межах:  

- місць проведення робіт 1 

- об'єкта загалом 2 

- прилеглої території  3 

- району чи регіону 4 

2. Інтенсивність впливу (V): 

- вплив у межах допустимих, законодавчо встановлених норм 1 

- перевищення гранично допустимих норм з незначними наслідками для 

довкілля 
2 

- перевищення гранично допустимих, законодавчо встановлених норм зі 

значними наслідками для довкілля 
3 

3. Імовірність впливу (P): 

- випадкові рідкісні події (незначна) 1 

- періодично повторювані події (середня) 2 

- часто повторювані події або постійний вплив (висока) 3 
4. Тривалість дії (T): 

- упродовж кількох годин 1 

-  упродовж кількох днів 2 

- тривалий час або постійно 3 

Джерело: сформовано автором. 
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За організацію робіт з ідентифікації екологічних чинників та оцінювання 

їх значущості відповідають керівники підрозділів. За результатами 

ідентифікації формується зведений реєстр екологічних чинників підприємств 

лісового комплексу, в якому виявлені чинники розставляються за порядком 

зменшення значень показника значущості. 

У процесі розробки національної лісової політики участь громадськості в 

її реалізації має стати провідною, що обумовлено сукупністю чинників, у т.ч. 

широкими можливостями для відвідування лісів, зміни соціальних цінностей і 

спрощення процедур обміну інформацією між зацікавленими сторонами й 

урядом. Це є також природною реакцією на активізацію державної підтримки 

цього сектора, а користувачів, віддзеркалює розуміння того, що конфлікти у цій 

сфері мають не лише технічний характер, а є дотичними до політики й системи 

суспільних (національних) цінностей. Така тенденція, імовірно, сприятиме 

посиленню контролю за діяльністю лісового комплексу з боку громадськості, а 

також виробленню високих вимог до якості управління лісовим сектором 

економіки. 

З огляду на це, можна зробити висновок про невідповідність існуючих 

державних пріоритетів розвитку лісового комплексу на регіональному рівні 

сучасному стану галузі. Саме тому висунуто ідею з  вдосконалення механізму 

управління збалансованим використанням лісових ресурсів регіону, в якій 

наголошується на важливості стратегічного спрямування, технічного 

забезпечення досягнення цілі, а також діяльності професійних об'єднань 

лісокористувачів, що сприятиме взаємодії органів влади і бізнесу та 

забезпечить дотримання інтересів споживачів, бізнесу і держави. У стратегії 

визначено ключові складові з удосконалення механізму управління та їх 

значення; відносини, що формують взаємозв'язки між ними; умови, які 

обмежують відносини єдності, і особливості впливу складових об'єкта та 

суб'єкта, а також значення цього механізму управління у взаємозв'язку цих 

складових. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі здійснено обґрунтування теоретико-методичних 

засад та запропоновано новий підхід до виконання наукового завдання з 

формування організаційно-економічного механізму екологізації лісового 

комплексу регіону. Отримані результати дають можливість сформулювати 

висновки, що мають теоретичне і практичне значення та свідчать про 

досягнення мети дослідження й виконання поставлених завдань. 

1. Визначено, що в еколого-економічній системі лісового комплексу 

регіону екодеструктивний вплив економічної підсистеми (а саме, процес 

використання лісових ресурсів, забруднення довкілля, зміна структури лісових 

ландшафтів та екосистем) має бути не більшим, ніж асиміляційний потенціал 

території. До еколого-економічної системи збалансованого регіонального 

управління лісовим комплексом регіону повинні входити такі елементи: 

оптимізація техніко-технологічних аспектів виробництва, охорона 

навколишнього природного середовища та адміністрування. 
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2. У рамках методичних підходів до оцінки ефективності екологізації 

лісогосподарської діяльності запропоновано використовувати алгоритм аналізу 

екологічної компоненти, а також виявлені і згруповані методики сумарного 

визначення впливу на екосистему прилеглих територій. Цей процес складається 

з таких елементів: еколого-економічного аналізу менеджменту, екологічної 

оцінки території, визначення економічного збитку та рекомендації щодо 

реалізації  певних етапів. 

3. Визначено, що застосування в лісовому комплексі європейських 

критеріїв шляхом їх адаптації до регіональних умов забезпечує збалансування 

компонентів сталого розвитку. Зважаючи на це, запропоновано науково-

методичні підходи до адаптації пан’європейських критеріїв екологізації 

лісового господарства регіону в умовах вітчизняної економіки на ландшафтно-

екологічних засадах, у рамках яких здійснюється розрахунок показників 

використання економічної, екологічної та соціальної корисності лісових 

ресурсів на основі програмно-цільового підходи до розвитку лісового 

комплексу регіону. 

4. Через визначення й оцінку соціально-економічних закономірностей та 

проблем розвитку лісового комплексу регіону обґрунтовано вплив екологізації 

лісогосподарської діяльності на інвестиційну привабливість галузі і 

конкурентоспроможність продукції через впровадження технологій 

безвідходного виробництва та екологічних інновацій. 

Основними проблемами розвитку вітчизняної лісової галузі регіону є: 

низька якість і конкурентоспроможність продукції лісового комплексу на 

міжнародних ринках; невідповідність продукції екологічним вимогам  

країн-імпортерів; незаконний обіг деревини; зниження заходів з 

лісовпорядкування; низький рівень інфраструктурного забезпечення; 

непрозорий та нечіткий розподіл прав власності; недосконала система рентного 

регулювання лісокористування; сировинний вектор у виробництві на тлі слабо 

розвиненої власної переробки деревини; підвищення витрат. 

5. Запропоновано організаційно-економічний механізм екологізації 

лісового комплексу регіону через його інтеграцію в єдину структуру систем 

менеджменту якості, екологічного менеджменту, сталого лісокористування. 

Цей механізм налічує такі елементи: основні напрями регіональної політики 

збалансованого лісокористування; інформаційну модель з виділенням основних 

компонентів системи відстеження походження деревини; інструменти боротьби 

з незаконними вирубками; заходи з визначення й виділення земельних ділянок 

лісогосподарського призначення та збереження лісів високої природоохоронної 

цінності. 

6. Пріоритетними напрямками екологізації в сфері лісового комплексу 

регіону є: раціоналізація лісогосподарської діяльності, що спрямована на 

вдосконалення технологічних процесів рубок догляду і рубок головного 

користування; з екологічно орієнтоване вжиття лісозахисних заходів, зокрема 

охорони лісів від шкідників і хвороб лісу, охорони лісів від нераціональних 

методів лісоексплуатації. 
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7. Удосконалено систему державної підтримки екологізації 

лісогосподарської діяльності на регіональному рівні шляхом застосування 

гнучких фіскальних та організаційно-адміністративних важелів. Обґрунтовано 

напрями розвитку екологічного менеджменту в лісовому комплексі регіону, у 

рамках якого: уточнено інструментально-методичне та нормативно-правове 

забезпечення екологічної політики регіону; розроблено інформаційні моделі 

екологічного аудиту; запропоновано структуру організації стратегічних, 

тактичних і оперативних заходів у системі управління лісовим комплексом. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Сахарнацька Л.І. Формування організаційно-економічного механізму 

екологізації лісового комплексу регіону. – Рукопис. 
 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – 

Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. 

У дисертаційній роботі досліджено теоретичні засади сутності 

екологізації лісового комплексу регіону та розвинено понятійно-категоріальний 

апарат об’єкта дослідження. Удосконалено методичні підходи до оцінки 

ефективності екологізації лісогосподарської діяльності на регіональному рівні. 

Узагальнено науково-методичні підходи до адаптації пан’європейських 

критеріїв екологізації лісового господарства з урахуванням регіональної 

специфіки. Проаналізовано сучасний стан та економічну ефективність 

функціонування лісового комплексу Закарпатської області. Обґрунтовано 

підхід до формування організаційно-економічного механізму екологізації 

лісового комплексу регіону. Запропоновано пріоритетні напрями екологізації 

лісопромислового виробництва на регіональному рівні. Обґрунтовано 

пропозиції, спрямовані на вдосконалення системи державної підтримки 

екологізації лісогосподарської діяльності та розвитку екологічного 

менеджменту в лісовому комплексі регіону. 

Ключові слова: лісовий комплекс, регіон, екологізація, ефективність, 

організаційно-економічний механізм, екологічний менеджмент.  
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Сахарнацкая Л.И. Формирование организационно-экономического 

механизма экологизации лесного комплекса региона. – Рукопись. 
 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 – развитие производительных сил и региональная 

экономика. – Мукачевский государственный университет. – Мукачево, 2016. 

В диссертационной работе исследованы теоретические основы сущности 

экологизации лесного комплекса региона и развит понятийно-категориальный 
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аппарат объекта исследования. Усовершенствованы методические подходы к 

оценке эффективности экологизации лесохозяйственной деятельности на 

региональном уровне. Обзор научно-методических подходов к адаптации  

пан-европейских критериев экологизации лесного хозяйства с учетом 

региональной специфики. Проанализировано современное состояние и 

экономическая эффективность функционирования лесного комплекса 

Закарпатской обл. Обоснован подход к формированию организационно-

экономического механизма экологизации лесного комплекса региона. 

Предложены приоритетные направления экологизации лесопромышленного 

производства на региональном уровне. Обоснованы предложения, 

направленные на совершенствование системы государственной поддержки 

экологизации лесохозяйственной деятельности и развития экологического 

менеджмента в лесном комплексе региона. 

Ключевые слова: лесной комплекс, регион, экологизация, 

эффективность, организационно-экономический механизм, экологический 

менеджмент. 
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The thesis for the degree of candidate of economic sciences on specialty 

08.00.05 – The development of productive forces and regional economy. – State 

Higher Educational Institution «Mukachevo National University», Mukachevo, 2016.  

In the dissertation theoretical foundations of the essence of forest complex 

ecologization of the region are studied and conceptual and categorical framework of 

research object is developed. It is substantiated theoretical and methodological 

foundations of forest complex ecologization of the region, which in contrast to 

existing ones, is considered as integral ecological and economical system of 

sustainable management which includes optimization of technical and technological 

aspects of production, environmental protection and administration. Methodical 

approaches for evaluating the effectiveness of ecologization of forest activities 

through structuring of this process are improved, unlike the existing ones, they 

include eco-economic analysis of the management, environmental condition of the 

territory, as well as analysis of the structure and value of economic loss from 

environmental pollution at different stages of the production process. 

It was determined that European criteria application in forest sector through its 

adaptation to regional conditions provides balancing of sustainable development 

components. Therefore, it is proposed scientific and methodological approaches for 

pan-European criteria adaptation of forestry ecologization of the region in the 

conditions of national economy on the basis of landscape and ecological foundations 

within the framework of which is carried out calculation of the indicators usage of 

economic, ecological and social profitableness of forest resources on the basis of 

program-oriented approaches for development of forest complex of the region. 
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Through determination and assessment of socio-economic regularities and 

problems of forest complex development in the region it is substantiated the influence 

of forest management ecologization on investment attractiveness of this sector and 

production competitiveness through the approach of non-waste industry application 

and ecological innovation. The monitoring and assessment of forest resources in the 

regions is carried out on the basis of suggested criteria of forest management 

sustainability. It is calculated an sustainability index of forest resources exploitation 

of timber cutting regions in Ukraine. The obtained figures showed that sustainability 

index of forest resources exploitation in the all investigated regions is in the range 

[0,58-0,82], that indicates about insufficient level of forest complex sustainability in 

Ukraine. 

Defined indicators of forest resources usage in timber cutting regions of 

Ukraine served as an analytical platform for determination the strategy of 

management development of forest complex of the regions. 

The organizational-economic mechanism of forest complex ecologization of 

the region through its integration into a single structure of quality management 

systems, environmental management and sustainable forest management is proposed. 

This mechanism includes the following elements: main directions of regional policy 

of sustainable forest exploitation; information model distinguishing the main 

components of monitoring system of wood origin; instruments for fighting against 

illegal logging; measures to determination, allocation and conservation of forests of 

high conservation value. 

The priority directions of ecologization in the area of forest complex of the 

region can be considered: forestry activities rationalization that aims at improving of 

technological processes cleaning cutting and fellings for primary use; 

environmentally oriented activities for forest-protection measures in particular for the 

forest conservation from pests and forest diseases, protection of forests from 

unsustainable methods of forest exploitation. The system of state support for forestry 

activities ecologization and development of ecological management in the forestry 

complex of the region is improved through application of flexible fiscal, 

organizational and administrative tools which are based on process approach and 

focused on eco-oriented manufacturing of forest area products. It is substantiated the 

development directions of ecological management in forest complex of the region 

within which: clarified instrumental-methodological and regulatory support of 

environmental policy in the region; developed information model of ecological audit; 

proposed an organization structure of strategic, tactical and operational activities in 

the management system of forest complex. 

Keywords: forest complex, region, ecologization, efficiency, organizational-

economic mechanism, environmental management. 
 

 


