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Сахарнацької Людмили Іванівни на тему: «Формування організаційно-
економічного механізму екологізації лісового комплексу регіону»,  

поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка 

 

1. Актуальність теми дослідження 

Реформування земельних відносин на тлі постійного ускладнення еколого-

економічної ситуації в Україні різко підсилило значення екологостабілізуючих 

земель у системі господарювання регіонів. Чільне місце серед земельних угідь, що 

створюють стабілізуючий вплив на рівень екологічної безпеки належить лісовим 

екосистемам. Важливість екостабілізуючої ролі лісових ландшафтів, крім високого 

рівня антропогенного навантаження на довкілля, пояснюється ще і значним 

територіальним потенціалом України для розширення цієї категорії угідь. У якості 

останніх є деградовані землі, що вже непридатні для сільськогосподарського 

виробництва та ті, які мають високий рівень ризику інтенсифікації ерозійних 

процесів на схилах з крутизною 30 і більше. Тому, зважаючи ще і на тривалий 

період відновлення лісових ресурсів, що є сукупністю матеріальних благ лісу, які 

можна використати без шкоди довкіллю, проблема досягнення прийнятного рівня 

еколого-економічної ефективності організації виробництв лісопромислового 

комплексу є актуальною. В трансформаційних умовах існуючих економічних 

реалій сьогодення, отримання позитивних результатів господарювання потребує 

впровадження оновлених інструментів та організаційно-економічного механізму 

регулювання виробництва з позицій комплексного охоплення еколого-

економічних складових. Держава в силу своїх повноважень, може вплинути на 

ефективність використання земельних угідь, на еколого-економічні аспекти 

організації виробництва у тому числі і лісового господарства. Це пов'язано з 

встановленням організаційно-економічних обмежень і стимулів як у використанні 

землі, так і у процесі організації виробництва, що закріплено на законодавчому 

рівні.  
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Зростання екологічних викликів на шляху суспільного розвитку 

обумовлюють необхідність забезпечення прийнятного рівня екологічної безпеки 

довкілля на тлі економічного розвитку. Пошук умов такого компромісу є одним із 

головних завдань сучасної науки. Тому дуже важливим є питання розробки 

організаційно-економічного механізму управління розвитком лісового комплексу 

на регіональному рівні, який крім економічних зисків, має на меті відновлення і 

збереження еколого-модулюючого потенціалу лісових екосистем.  

Таке положення визначає необхідність ґрунтовних наукових досліджень, 

спрямованих на теоретичне осмислення функціональних властивостей 

організаційно-економічного механізму управління лісовим комплексом регіону та 

має вирішальне значення для методологічних і методичних основ збалансованого 

ведення лісового господарства. 

Наведене свідчить про актуальність та практичне значення теми 

дисертаційного дослідження Л.І. Сахарнацької. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій дисертації 

Тема роботи досліджується ґрунтовно і всебічно на основі використання 

сукупності теоретичних принципів, категорій, наукового інструментарію та 

методичних підходів до управління лісовим господарством на регіональному рівні. 

В роботі автором використано широкий спектр сучасних методів, які дали змогу 

досягти мету дослідження, оброблено значні масиви економіко-статистичної 

інформації та матеріалів. Результати пройшли апробацію на науково-практичних 

конференціях, опубліковані у фахових виданнях. 

Обґрунтованість результатів дослідження підтверджується глибоким 

аналізом фундаментальних досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів з 

теоретичних основ природокористування. Коректна постановка наукових завдань 

супроводжується адекватністю методів їх вирішення. Зокрема у першому розділі 

дисертаційного дослідження проведено аналіз нормативно-правового забезпечення 

збалансованого рівня використання лісових ресурсів у господарському комплексі 

регіону, на основі чого обґрунтовано теоретико-прикладні засади формування 
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варіантів (напрямів) екологічно орієнтованого розвитку лісогосподарського 

комплексу.  

Використовуючи комплексний підхід, встановлено загальні закономірності 

та елементи еколого-економічної системи збалансованого управління, яка повинна 

на думку автора спиратись на результати оцінки ефективності функціонування за 

елементами:  «оцінка ефективності управління підприємством», «оцінка 

ефективності функціонування підприємства», «оцінка економічного збитку від 

забруднення навколишнього середовища» та «систематизація результатів оцінки, 

оцінка рівня екологізації виробництва і техногенного впливу на навколишнє 

середовище, коригування природоохоронних планів, програм і проектів 

подальшого розвитку» (с. 40-42).  

В роботі запропоновано підходи щодо адаптації до національних умов 

ведення лісового господарства системи критеріїв та індикаторів, що задекларовані 

Департаментом лісового господарства ФАО, як базового інструменту 

забезпечення збалансованого управління лісовим комплексом регіону шляхом 

надання відповідної інформації для розробки лісової політики і оцінки, планів і 

програм, а також в якості основи для збору даних і залучення громадськості. Через 

них можна також контролювати, оцінювати і повідомляти про прогрес у сфері 

сталого лісокористування на регіональному та національному рівнях. Тому в 

роботі запропоновано науково-методичні підходи до адаптації пан’європейських 

критеріїв управління лісового комплексу регіону до умов вітчизняної економіки 

(с.45-50). 

 В плані розвитку теоретичних положень обґрунтована економічна, 

екологічна та соціальна сутність організаційно-економічного механізму 

управління лісовим господарством регіону за ринкових умов господарювання, яка 

полягає у зміні прибутковості використання лісових ресурсів за рахунок 

досягнення збалансованого рівня їх використання у лісозаготівельних регіонах. 

Запропоновано інтегральний показник „збалансованості лісового комплексу”, який 

є фактором створення передумов надійної охорони лісових ландшафтів від 

надмірної експлуатації та шкідливого впливу на навколишнє середовище (с. 52-

55). 



 4 

На основі проведеного аналізу визначено вплив удосконалення управління 

лісовим комплексом у розрізі лісозаготівельних регіонів на рівень еколого-

економічної ефективності його функціонування  (с. 58-69) та на підвищення рівня 

конкурентоспроможності продукції з одночасним скороченням енергоспоживання, 

що є актуальним для національних умов сьогодення (с. 75-76). 

Запропоновано методичний підхід щодо оцінки стану лісових ресурсів на 

регіональному рівні на основі використання системи критеріїв, які ґрунтуються на 

застосуванні кількісних показників використання лісових ресурсів, що аргументує 

проблеми розвитку лісового господарства, пояснює незбалансований рівень 

використання лісових ресурсів (с. 80-82). Це обумовлює необхідність 

удосконалення управлінських підходів до розвитку галузі, підвищення 

наукоємності технологій та рівня кваліфікації працівників в сфері 

лісокористування. Результати оцінки доводять  необхідність удосконалення 

інструментів управління лісокористуванням і не тільки з точки зору економічної 

ефективності, а і в аспекті досягнення збалансованого розвитку регіонів. 

Обґрунтоване висвітлення проблем послугувало автору аналітичною платформою 

для розробки концептуальних підходів до формування організаційно-економічного  

механізму удосконалення управління лісовим господарством (с. 108-124) та 

напрямів підвищення конкурентоспроможності (с. 129- 137) і рівня інвестиційної 

привабливості лісового комплексу регіону (с. 137-139). 

Аналіз змісту дисертації та опублікованих праць дає право стверджувати 

про достатню аргументованість та обґрунтованість сформульованих автором 

висновків та пропозицій. Матеріал викладено в логічній послідовності з 

використанням сучасних методів економічних досліджень. Основні наукові 

положення, висновки і практичні рекомендації, викладені в дисертації, є 

достатньою мірою обґрунтованими, логічними і послідовними. 
 

3. Достовірність результатів і новизна досліджень 

Достовірність висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації та 

авторефераті, базується на науковій методології і застосуванні сучасних прийомів 

проведення досліджень. Зміст дисертаційної роботи відображає її основні 
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положення відповідно до структурної побудови та логічної схеми викладення 

матеріалу. Дисертаційне дослідження виконане 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». 

Наукова новизна дисертаційного дослідження Л.І. Сахарнацької 

визначається актуальністю наукового завдання в галузі регіональної економіки. 

Важливим у цьому аспекті є доопрацювання існуючих теоретичних та практичних 

положень з формування та оцінки ефективності еколого-економічного механізму 

удосконалення управління лісовим комплексом на регіональному рівні. Зокрема 

автором удосконалено:  

 методичні підходи до оцінки параметрів ефективності управління лісовим 

господарством регіону, що, на відміну від існуючих, включають оцінку еколого-

економічного  стану території та структури і величини економічного збитку від 

забруднення навколишнього природного середовища на різних стадіях 

виробничого процесу (С. 27-41); науково-методичні підходи з адаптації 

пан’європейських критеріїв удосконалення управлінням лісовим господарством 

регіону до національних умов (С. 42-49) , що, на відміну від усталених, базуються 

на програмно-цільовому підході та ландшафтно-екологічних засадах з 

урахуванням економічної, соціальної та екологічної корисності лісових ресурсів 

(С. 50-51) як основних факторів досягнення збалансованого рівня розвитку регіону 

(С.52-54); засади формування організаційно-економічного механізму управління 

лісовим господарством регіону через об’єднання в єдину структуру систем 

менеджменту якості і екологічного менеджменту, що спрямовується на досягнення 

збалансованого рівня лісокористування (С. 83-89) та характеризується інтеграцію 

напрямів регіональної політики розвитку лісового господарства з інформаційною 

моделлю (С. 77-82) на підґрунті активізації інструментів боротьби з незаконними 

вирубками, ключовим важелем якого є маркування щодо походження деревини 

нарівні із заходами з визначення та збереження лісів високої природоохоронної 
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цінності (С. 74-46);  

В роботі також здійснено пробу розширення понятійно-категоріального 

апарату регіональної економіки шляхом модуляції дефініції «екологізація» 

лісогосподарської діяльності та розширення категорії екологічного менеджменту, 

що відкриває шляхи пошуку удосконалення управління лісового господарства та 

регіону в цілому (С. 54-56). Обґрунтовано нормативно-методичне забезпечення 

встановлення напрямів впливу на підвищення конкурентоспроможності та 

інвестиційної привабливості лісового комплексу регіону (С. 131–140), що є 

фактором удосконалення управління розвитком лісового господарства та має стати 

цільовим призначенням його підтримки з боку держави (С. 144–155). 

 

4. Повнота викладу висновків в опублікованих роботах 

Результати дисертаційного дослідження апробовано на 10 наукових 

конференціях. Основні наукові положення, висновки і рекомендації, а також 

відповідні елементи новизни з достатньою повнотою знайшли відображення у 19 

наукових працях, у т.ч. 6 – у фахових виданнях України, які включено до 

міжнародних наукометричних баз, 1 – в інших виданнях та 1 закордонному 

виданні. Загальний обсяг публікацій становить 7,8 обл.-вид. арк. 

 

5. Практичне значення і впровадження результатів дослідження 

Головні положення дослідження доведені до конкретних рекомендацій з 

удосконалення управління лісовим господарством на регіональному та 

державному рівнях за ринкових умов. Ключові положення, пропозиції та 

рекомендації, викладені автором у дисертації, прийняті до використання 

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

09.12.2015 р.),  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 
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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 положення та практичні рекомендації дисертаційної 

роботи використовуються у 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.). 
 

6. Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату 

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами МОН України. 

Дисертаційна робота структурно складається з вступу, трьох розділів, висновків, 

додатків, списку використаних джерел. Зміст автореферату повністю ідентичний 

основним положенням дисертації. Висновки дисертаційної роботи є 

аргументованими і витікають з результатів проведених досліджень. 

Сформульовані автором пропозиції є змістовними. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження по роботі 

В цілому позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Сахарнацької Л.І. слід 

відмітити певні дискусійні положення і побажання. 

1. Пропозиції автора щодо удосконалення управління лісовим 

господарством регіонів, оцінку ефективності їх впливу з оцінкою рівня 

комплексності використання лісових ресурсів бажано було б не обмежувати 

лісозаготівельними регіонами, а включити до аналізу й інші регіони з менш 

сприятливими для ведення господарства лісорослинними умовами. Це розширило 

би спектр напрямів впровадження державної політики, практична реалізація яких 

могла б  позитивно вплинути на рівень екологічної безпеки держави.  
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2. Викликають сумніви підстави для ствердження автором на с. 1 

автореферату та на с. 4 тексту дисертаційної роботи щодо скорочення площі лісів, 

що не відповідає даним статистики. Так, за даними форми статзвітності 6-зем 

категорія земельних угідь «Ліси та інші лісовкриті площі» демонструє постійне 

зростання, а площа однієї з її складових угідь «Вкриті лісовою (деревною та 

чагарниковою) рослинністю» за період останніх років, починаючи з 2000 р. зросла 

майже на 6%. Твердженню автора суперечить інформація Державної служби 

статистики України, а саме статистичного збірника «Довкілля України» стосовно 

даних з динаміки площ проведення рубок лісу скоротилась майже на 5%. Крім 

того, зазначене ствердження суперечить інформації, що подається в тексті 

дисертаційної роботи нижче, наприклад, на с. 104 у висновках до розділу 2 сказано 

«За 50 років лісистість зросла майже в 1,5 рази, а запас деревини – в 2,5 рази». 

3. У розділі 1.3 у сформованій автором таблиці 1.2, с. 52, наведено перелік 

критерії та основні показники використання лісових ресурсів на рівні регіону, яка 

містить інформаційний блок з переліком екологічних корисностей лісових 

ресурсів. Серед позицій присутній показник «Площа лісовідновлення». На нашу 

думку, запропонований автором підхід виграв би, якщо замість цього показника 

застосувати значення «Площі відтворення лісів», який складається із значень площ 

садіння і висівання літу та природного поновлення лісу і також площі 

лісорозведення, які публікуються у статистичному збірнику «Довкілля України». 

Крім того, показником, що опосередковано відображає ефективність 

господарювання у лісовому секторі економіки є «Площа переведення лісових 

культур та лісових ділянок природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю 

землі», тобто це ті площі, на яких характеристики рослинності досягли кількісних 

параметрів, що відповідають категорії «Ліс», згідно подання визначення цієї 

категорії до Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО) з посиланням 

на неї у звітній документації перед Секретаріатом Рамкової конвенції ООН зі 

зміни клімату та закріпленому у Global Forest Resources Assesment 2005, Ukraine 

Country Report, 1.2.2 Classification and definitions та кореспондується  з 

визначенням у Лісовому кодексі України. 
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4. На стор. 112 автор пропонує впровадження спеціального нормативного 

документа «Національна лісова політика України» – концептуально-правового 

документа загальнодержавного значення, необхідного для обґрунтування нової 

моделі лісового комплексу України, яка об’єднувала б економічні, соціальні й 

екологічні цілі діяльності. На нашу думку, розробка і впровадження такого 

документа може сприяти досягненню мети збалансованого використання лісових 

ресурсів. Але лишається незрозумілим механізм фінансування як розробки 

документу, так і фінансового забезпечення виконання його цілей. 

5. Процес роботи з матеріалом дисертаційної роботи значно полегшила б 

наявність списку скорочень та абревіатур, що використовуються в тексті. Також 

виявлено недолік у підписах до рис. 2.8-2.12, які не містять вказівки щодо 

територіальної приналежності поданої інформації. 

В цілому викладені вище зауваження не знижують загальної позитивної 

оцінки дисертації, а лише можуть слугувати предметом наукової дискусії під час 

захисту дисертації. 

 

 

Загальний висновок 

Дисертаційна робота Сахарнацької Людмили Іванівни «Формування 

організаційно-економічного механізму екологізації лісового комплексу регіону» є 

завершеним науковим дослідженням, виконаним самостійно автором на актуальну 

тему. Вона містить теоретико-методичні розробки та практичні пропозиції щодо 

удосконалення управління лісовим господарством на регіональному і державному 

рівнях та оцінки їх ефективності з урахуванням регіональних особливостей. 

Враховуючи актуальність, новизну, важливість одержаних автором наукових 

результатів, їх обґрунтованість та достовірність, а також значну практичну 

цінність сформульованих положень і висновків, дисертаційна робота Сахарнацької 

Людмили Іванівни на тему: «Формування організаційно-економічного механізму 

екологізації лісового комплексу регіону» відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, 13 

«Порядку присудження  наукових  ступенів  і присвоєння вченого звання старшого  
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