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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Останнім часом в 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 в зв’язку з необґрунтованими рубками. Надмірна 

експлуатація лісових ресурсів, викиди в атмосферу від лісогосподарської 

діяльності вимагають розробки ефективного механізму, управління 

процесами їх використання та охорони з урахуванням територіальних 

особливостей, за 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 знайшли своє відображення в 

наукових працях вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема: І. Антоненко, 

А. Бобко, Р. Бабич, Т. Данько, Я. Дьяченко, Я. Коваль, І. Лицур, 

Ю. Стадницький, М. Шершун та ін. Розробкою науково-методичних основ 

підвищення конкурентоспроможності та сталого розвитку лісового 

комплексу регіону займалися такі відомі вчені, як О. Бутрим, О. Дребот, 

Є. Мішенін, І. Синякевич, Ю. Туниця, І. Юхновський, І. Ярова та ін. 

Проблематика управління регіональним розвитком економіки, зокрема її 

лісового сектора досить широко висвітлена 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 вирішуються 

в тому числі організаційно-економічні проблеми екологізації 

лісогосподарського виробництва. Враховуючи значний внесок названих 
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учених у вирішення проблем, окремі питання екологізації лісового 

комплексу з урахування регіональних особливостей залишаються не 

врегульованими. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до наукових тем 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», зокрема:  «Структурна 

політика і регіональні пріоритети розвитку Закарпатської області» (номер 

державної реєстрації 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 

вирішені такі завдання: 

 поглибити теоретичні засади сутності екологізації лісового 

комплексу регіону та розвинути понятійно-категоріальний апарат об’єкту 

дослідження; 

 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 області; 

 обґрунтувати підхід до формування організаційно-економічного 
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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 в сфері 

екологізації лісогосподарської діяльності. У процесі дослідження 

використовувалися методи: системно-структурний (дослідження сутності та 

змісту організаційно-економічного механізму екологізації лісового 

комплексу регіону); економіко-статистичний (при здійсненні еколого-

економічного аналізу сучасного стану і ефективності лісового комплексу 

регіону); розрахунковий, порівняльний і графічний (для наочного 

відображення кількісної залежності різних явищ при виробництві 

лісогосподарської продукції); індикаторного та економетричного аналізу 

(при здійсненні 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 склали правові і нормативні 

документи України, Постанови ЄС, матеріали і звіти Державної служби 

статистики України, а також методичні рекомендації Державного агентства 
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лісових ресурсів України, наукових установ та громадських організацій 

даного профілю. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається особистим 

внеском автора у вирішення 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. Вирішення 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 включає оптимізацію техніко-

технологічних аспектів виробництва, охорону навколишнього природного 

середовища та адміністрування; 

 методичні підходи до оцінки ефективності екологізації 

лісогосподарської діяльності через структуризацію даного процесу, що на 

відміну від існуючих, включають еколого-економічний аналіз управління, 

екологічний стан території, а також аналіз 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 включає в себе такі елементи: основні 

напрямки регіональної політики сталого лісокористування; інформаційну 

модель з виділенням основних компонентів системи відстеження походження 

деревини; інструменти по боротьбі з незаконними вирубками; заходи з 
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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 еколого 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 

факторів 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. 

Практичне значення одержаних результатів. Полягає в тому, що 

розроблені теоретичні та методичні положення логічно доведені 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. 
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Науково-методичні підходи та практичні рекомендації автора щодо 

організаційно-економічних засад екологізації лісового комплексу регіону 

використані 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.) при 

розробці 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» при 

викладанні 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, які отримані в результаті проведених 

досліджень, розроблено здобувачем самостійно. Наукові результати 

дисертаційного дослідження є внеском у розвиток економічної науки з 

питань економіки лісокористування та регіональної економіки. З наукових 
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праць опублікованих у співавторстві використано лише ті положення, які є 

результатом особистих досліджень. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення 

дисертаційного дослідження доповідалися на науково-практичних 

конференціях різного рівня, зокрема: «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-й 

всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology- 

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

екологобезпечного виробництва продукції і екологізації територій» 

(Ольштин, 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 у виданнях України, які включені до 

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

практичних конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація викладена 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 складається із 187 

найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО 

КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

 

1.1. Теоретичні засади екологізації лісового комплексу регіону 

 

Навколишнє середовище та стан природних ресурсів завжди впливали і 

будуть впливати на рівень життя населення. Проте, населення планети за 

весь час становлення суспільства практично не усвідомлювало, що 

навколишнє середовище являється не лише середовищем для існування 

життя та джерелом різноманітних природніх ресурсів, а й виступає в ролі 

повноцінної форми буття. 

Люди, намагаючись задовольнити необмеженні потреби обмеженними 

ресурсами, більше уваги приділяли власним соціально-екномічними 

проблемам, а проблеми збереження навколишнього природного середовища 

вирішували в останню чергу і лише відносно окремо взятих об’єктів та 

територій, без використання системного підходу. Демонструючи поведінку 

повноправного власника природних ресурсів, людина давала оцінку та 

визначала стприродних об’єктів, самостійно визначаючи, що можна називати 

раціональним використанням. Такий підхід спричинив інтенсивний перехід 

навколишнього природного середовища на явище штучне, комфортне для 

людини, і одночасно, майже не придатне для звичного життя тваринного та 

рослинного світів. Природний баланс біосфери в результаті людської 

діяльнсті порушився. Ресурсно-екологічні проблеми ставали все більш 

масштабними і значущими з огляду на стрімкий економічний розвиток, 

розвиток ринкових відносин, інтеграцією ринкових принципів у всі галузі 

життєдіяльності населення. Сьогодні стрімкими темпами насувається 

небезпека морального спустошення, істотного розвитку набув егоцентризм, 
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модель сліпого споживання. Через таку поведінку екологічні проблеми 

постійно накопичувались і на зламі ХХ–ХХI cт. сягнули критичного рівня. 

В даний час соціально-екологічні проблеми економічного розвитку 

України належать до найскладніших і актуальніших, їх вирішення займає 

чільне місце в господарському розвитку країни. В свою чергу екологічні 

проблеми поглиблюються з одночасним існування економічних негараздів 

практично в усіх гулузях національного господарства. 

Відомий учений-еколог, професор К.Г. Гофман [19, с. 94] під 

кризовими екологічними ситуаціями розуміє такі порушення природного 

довкілля, які абсолютно недопустимі по своїх соціальних наслідках, тобто 

приводять до незворотнього погіршення здоров'я людей і деградації 

екосистем. При цьому вироблення критеріїв для виявлення кризового 

характеру екологічної ситуації, на його думку, - надзвичайно складне і 

відповідальне завдання. Вирішення цього завдання передбачає відмова від 

"дихотомічної" оцінки стану природного середовища і медико-біологічних 

позицій ("допустиме", тобто в межах норми, і "недопустимі", тобто гірше за 

норму) і перехід до "тонших" градацій цього стану [19, с. 94]. 

Невідповідность темпів розвитку продуктивних сил та збільшення 

впливу суспільно-економічних відносин відносно обмежених ресурсно-

екологічних можливостей біосфери є передумовою виникнення екологічної 

кризи. Її настання неможливо уникнути, якщо сліпо продовжувати 

нарощування обсягів та темпів матеріального виробництва, якщо управління 

цим виробництвом здійснюється без всебічного врахування екологічних 

показників природнього навколишнього середовища. Для повного розуміння, 

екологічною кризою буде вважатись такий стан речей, коли взаємодія між 

населенням та природою стане ускладненою в еколого-економічних 

аспектах, а економічні потреби суспільства будуть будуть йти врозріз з 

пролемами охорони природнього середовища [134, с. 18]. 

Можливо виокремити наступні причини виникнення кризового 

положення: характер економіки, що базується на витратну принципі, 
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використовується не стільки на задоволення безпосередніх потреб людства, 

скільки на максимізацію обсягів залучення в господарський оборот 

природних ресурсів; в сфері охорони природи практикується відомчий, 

поресурсний підхід; низька екологічність використовуваних в процесі 

виробництва технології; низький рівень економічної стимуляції господарств 

у впровадженні природоохоронної діяльності; непропрацьованість 

системного, всебічно продуманого підходу до здійснення охорони 

наколишнього середовища; низький рівень екологічного виховання та 

культури. 

 Зростання забруднення довкілля, нерегульоване використання 

природних (лісових) ресурсів в значній мірі порушили самовідновлювальні 

механізми екологічних систем, понизили асиміляційний потенціал довкілля. 

Це, природно, приводить до величезних соціальних і економічних втрат [78, 

c. 20]. 

По оцінках фахівців економічний збиток від порушення компонентів 

природного середовища і нераціонального використання природних ресурсів 

в країнах СНД коливається від 30 до 70 млрд. крб. в рік (у цінах 

доінфляционного періоду). Загальний збиток, що наноситься довкіллю в 

результаті господарської діяльності в Європейських країнах, оцінюється у 

розмірі 3–5% ВНП, а витрати на підтримку екологічної рівноваги відповідно 

0,5-2% [14]. Що ж до нашої країни, то Україна по мірі забруднення і 

деградації довкілля займала одне з провідних місць в колишньому СРСР. При 

питомій вазі території республіки 2,7% викидів шкідливих речовин в 

атмосферу складали 18%, скидання стічних вод в поверхневі водоймища – 

12%, щорічне складування відходів – 19% від загальносоюзних показників 

[88].  

Еколого-економічна ситуація в Україні посилюється також і тим, що 

серед колишніх союзних республік (окрім Прибалтійських) вона знаходиться 

в числі лідерів по густоті населення (86,3 чол.на 1 кв. км.) і питомій вазі 

міських жителів (69,7%), поступаючись лише Вірменії і Російській Федерації 
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[32]. По оцінках відомого українського ученого О.Ф. Балацького [5, с. 141] 

загальний економічний збиток від забруднення довкілля України в 1992 році 

склав 583 млрд. крб., у тому числі втрати національного доходу досягли 214 

млрд. крб. Питома вага втрат від забруднення довкілля в загальному об'ємі 

національного доходу оцінюється в 5,6%. 

Екологічні негаразди України значною мірою зумовлені сировинною 

спрямованістю економіки, сформованої ще за часів СРСР. Так добувна 

промисловість у ВВП України становить 80%, тоді як у США-2,6, Німеччині-

1,1, Франції-0,8, Японії-0,6%. Частка природного капіталу у складі 

національного багатства України становить 54%. Проте частка 

природоохоронних витрат в Україні не перевищує 0,5% ВВП, а у більшості 

країн Східної Європи цей показник 1,5-4%, показник ВВП на душу населення 

перевищує український у 2-10 разів[150, с.38-39]. 

З метою забезпечення достатнього рівня екологінчої безпеки та 

запобігання негативних наслідків антропогенної дії на екосистеми 

суспільство витрачає великі обсяги ресурсів (матеріальних, фінансових, 

трудових). У колишньому СРСР з метою охорони природи витрачалося 

приблизно 1,3% ВНП. Як показує досвід індустріально розвинених країн, 

ефективне вирішення екологічних проблем вимагає підвищення цієї долі 

мінімум в 3-4 рази [155, с.230]. 

Законом України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [35] визначено, що проекти господарської та іншої діяльності 

повинні мати матеріали оцінки їхнього впливу на довкілля і здоров’я людей. 

Україна є одним із регіонів планети, де рівень антропогенного навантаження 

на сільські території досить високий – розораність земель перевищує 80%, 

наявне забруднення грунтів, їх агрофізична деградація тощо. У свою чергу, 

зміни, що відбуваються у грунтовій екосистемі, спричиняють певні 

порушення у суміжних екосистемах. Висока частка сільськогосподарського 

освоєння та розораності земель, катастрофічне скорочення площі 

лісів,природних кормових угідь, луків і пасовищ, від’ємний баланс гумусу та 
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поживних елементів у землеробстві, застосування екологічно небезпечних 

агротехнологій є основними чинниками антропогенного впливу на довкілля, 

які поширюються практично на всю територію України. Результатом 

подібних господарських процесів є збільшення темпів розвитку шкідливих 

деградаційних явищ, які погіршують стан водних, агрофізичних, біологічних 

та агрохімічних властивостей ґрунтів, зменшуючи рівень їх родючості, 

стійкість до екологічних загроз, знижують екологічний рівень ґрунтів. Також 

відбувається зменшення агро- та біорізноманіття посівних площ, що 

відведені під монокультури, бобові культури та навіть багаторічні трави. В 

результаті все це спричинає не лише юридизацію регіонів, а й значно 

ускладнює сталий розвиток територій. 

Нова екологічна політика України протребує вдосконалення, і в її 

основу слід внести принцип неухильного дотримання екологічної безпеки 

господарювання, співіснування людини та природних екосистем на засадах 

обов’язкової екологізації суспільного господарювання. Екологічна безпека в 

даному впипадку заключається в визначенні межі об’єктивності екологічних 

вимог поставленим завданням з охорони здоров’я людства одночасно з 

забезпеченням постійного стійкого соціально-економічного розвитку [154]. 

Згідно цього інтеграція нової екологічної політики зумовлює необхідність 

об’єктивного управління кожним елементом процесу екологізації 

господарювання, здійснення господарської діяльності, враховуючи фактори 

екологічної безпеки. 

Згідно принципу еколого-економічної збалансованості використання 

природних ресурсів має бути нижчим за темпи їх поновлення, а здійснення 

забруднення, в свою чергу, нижчим за швидкість його знешкодження та 

переформування в системі навколишнього природного середовища. 

Збалансована еколого-економічній система характеризується тим, що 

абсолютне техногенне навантаження на цю систему не перевищує 

відновлювального потенціалу певної природної зони. Ігнорування основних 

принципів збалансованого природокористування неодмінно призведе до 
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зменшення стійкості і збільшення деградаційних явищ всередині природних 

екосистем, що неодмінно принесе серйозну шкоду не лише екології, а й 

економіці в еколого-економічних системах. В сучасних умовах на різних 

етапах господарювання реалізуються різні методи забезпечення принципів 

сталого розвитку та впровадження екологічної безпеки господарювання за 

рахунок, перш за все, екологізації економіки, що не вступає в протиріччя з 

третім сценарієм. 

Не дивлячись на різноманітність різних підходів до розуміння сутності 

екологізація, домінуючою є думка, що це процес забезпечення екологічної 

безпеки та досягнення збалансованого розвитку еколого-економічних та 

виробничих систем (рис. 1.1). 

 

Причинно наслідкові зв’язки чинників, що призводять до еколого-економічної кризи 
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Рис. 1.1. Схема екологізації лісового комплексу регіону 

Джерело: сформовано автором на основі [3; 62]. 
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Враховуючи структуру і взаємозалежності компонентів еколого-

економічної системи, ми вважаємо, що екологізація лісогосподарської 

діяльності – це інтеграція еколого-економічних процесів, заснованих на 

прийнятті взаємопов'язаних економічних, техніко-технологічних, 

політичних, соціальних рішень, що сприяють ефективному досягненню 

екологічних цілей і завдань в будь-якій еколого-економічній системі. 

Значення терміну «екологізація суспільного виробництва» визначаєть 

різними вченими по-різному. Його суть недостатньо чітко обгрунтована як з 

філософських і загальноекономічних позицій, так і з точки зору конкретної 

економіки [54]. Так, наприклад, в роботі [153, с.138] обгрунтовується з 

вказаних теоретичних позицій методологічний підхід, згідно з яким 

екологізація в загальному вигляді розуміється як об'єктивно обумовлений 

процес перетворення всієї суспільної праці, направлений на збереження і 

розвиток суспільно-економічних функцій природи. Під екологізацією 

господарської діяльності розуміють також сукупність елементів, що 

забезпечують зниження екодиструктивноговпливу виробництва та 

порушенню екологічної рівноваги екосистем. Екологізація виробництва може 

здійснюватися по наступних напрямах: природозберігаюча раціоналізація 

господарської діяльності, направлена на вдосконалення матеріального 

виробництва і невиробничої сфери; природоохоронна діяльність і екологічна 

орієнтація розміщення виробництва [39, с.38-39]. 

При цьому, на рівні лісопромислової діяльності екологізація 

виробництва передбачає: 1) екологізацію продукції, тобто розробку таких її 

видів, при використанні яких наноситься мінімальний збиток довкіллю; 2) 

екологізацію технології виробництва продукції, розробку безвідходних і 

маловідхідних технологій, ефективного очисного устаткування, засобів 

автоматизації, вимірів і контролю; 3) разробоку варіантів здобуття нової 

корисної продукції з побічних відходів галузі [73, с.60]. 

 Екологізація виробництва розглядається також і з точки зору 

балансування екологічних та економічних інтересів суспільства. Одним з 
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напрямів вирішення цих протиріч є кардинальне перетворення існуючого 

технологічного способу виробництва шляхом його екологізації. Необхідний 

такий спосіб організації і розгортання виробничих процесів, коли при 

мінімальних затратах живої і упредметненої праці і мінімальному збитку, 

завданому природним зв'язкам, суспільство досягає максимального виходу 

високоякісної продукції і забезпечує максимальне збереження 

навколишнього середовища, екологічної рівноваги [34, с.100]. 

Зустрічаються дещо інші теоретичні підходи до проблеми. Так, 

І.М. Синякевич і Ю.Ю. Туниця [130, с. 8] відповідність діючій системі 

природокористування, технологічних процесів сучасним вимогам охорони 

навколишнього середовища визначають поняттям "екологічність 

природокористування", а по відношенню до експлуатації лісових ресурсів - 

екологічність лісокористування. Під екологічністю природокористування 

розуміється виробництво, що складається в процесі взаємодії з довкіллям, 

виробничі відносини, які направлені на підвищення рівня екологічного 

ефекту на одиницю виробленої споживної вартості. Процес екологізації 

лісозаготівельного виробництва включає в себе врахування екологічних 

характеристик деревинної сировини, збереження на первинному рівні 

лісових грунтів; забезпечення повноцінного відновлення сировини; 

формування передумов для повногоцінного відновлення фауни в лісових 

територіях; посилення таких фукцій лісу як рекреаційні та охоронні; охорона 

водних ресурсів, що містяться на території лісів. Процес екологізація 

виробничої діяльності лісового комплексу формує передумови для 

зменшення рівня забруднення навколишнього середовища, використання 

екологічних матеріалів тощо [99]. 

Необхідно приймати до уваги і той факт, що проблеми природних 

ресурсів з точки зору їх раціонального використання завжди піднімались 

виключно в рамках процесу раціоналізації природокористування 

(промислове ресурсозберігання, раціональне використання відходів деревної 

промисловості, обмеження обсягів заготівлі і вивезення лісу з огляду на 
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необхідність врахування темпів підзростання, відновлення порушених земель 

та ін.). Проблеми охорони навколишнього середовища, в основному, 

піднімали питання впровадження процесів запобігання та зменшення рівня 

або обсягів забруднення екосистем. 

Неможливо ігнорувати і те, що принцип необхідності врахування 

екологічних чинників в процесі прийняття господарських рішень не здатен 

повністю забезпечити: розв’язок актуальних питань взаємодії навколишнього 

природного середовища і ефективного господарювання (викиди в 

атмосферне повітря, водні об’єкти, поступове зниження родючості ґрунтів, 

зменшення біорізноманіття та ін.); тотожність екологічних та економічних 

цінностей; обов’язкового врахування необхідності проведення еколого-

економічної оцінки наслідків необдуманного використання навколишього 

природного середовища для прийняття раціональних управлінських рішень; 

створенні ефективного еколого-економічного механізму використання 

навколишнього середовища. Вирішення питань ефективного 

природокористування і охорони навколишнього природнього середовища 

передбачає процес повної гармонізації, відповідності екологічних і 

економічних цілей і завдань суспільного виробництва. Використвуючи 

ресурси навколишнього середовища, люди незалежно від своїх прагнень і 

цілей, вступають у суспільні відносини один з одним. З огляду на це 

суспільне господарювання має дві сторони: з однієї – виробничі сили, що 

являють собою ставлення суспільства до навколишнього середовища, і 

виробничі відносини, які виявляють ставлення людей як суб’єктів 

господарювання між собою в процесі здійснення господарської діяльності. 

Відносини в сфері виробництва складаються з наступних видів відносин: 

відносини власності (соціально-економічні) і організаційно-економічні 

відносини, як складові елементи господарського механізму. З циєї точки зору 

екологізація суспільного виробництва представляє явище постійного 

удосконалення господарських та, взагальному, економічних відносин, 

враховуючи відносини власності не лише на засоби виробництва, а й на 
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лісові природні ресурси в розрізі існуючого рівня розвитку продуктивних сил 

який спричинив виникнення екологічної кризи. Екологізація процесу 

виробництва складається з наступних ключових елементів: ефективного 

використання природніх ресурсів завдяки врахуванню одночасно 

економічних, організаційно-технологічних і екологічних прагнень суб’єктів 

господарання; розв’язок теперішніх та передбачення можливих в 

майбутньому питань з точки зору стратегічних завдань для прийдешніх 

поколінь; впровадження максимально можливого рівня екологічної безпеки 

співіснування населення і природних лісових екосистем; значне зниження 

дестабічих факторів впливу на стан навкошнього природнього середовища 

методом перебудови технологічного господарювання і споживання товарів і 

послуг; розробку ефективного еколого-економічного механізму 

природокористування для раціонального вирішення завдань екологізації 

стійкого соціально-економічного розвитку, починаючи від сьогодення і в 

далекому майбутньому. 

Крім цього, екологізація суспільного виробництва передбачає: 

всестороннє врахування економічних та соціальних принципів регулювання 

ефективного природокористування, організаційно-ринкові інструменти 

забезпечення ефективного вироництва; загострення уваги на дослідженні 

взаємодій елементів всередині систем «суспільство – природа», «економіка – 

екологія» (врахування витрат у сфері лісокористування, оцінка нанесненої 

шкоди здоров’ю населення в результаті зниження якості готової продукції). 

Екологізація суспільного виробництва має включати в себе кількісне і 

якісне вираження, формуватися за допомогою цілісної системи як 

натуральних, так і вартісних (еколого-економічних) показників. Враховуючи, 

що показник екологічності господарювання та ефективності 

природокористування (лісокористування) виступає в ролі основного 

показника процесу екологізації виробництва, важливими також є такі 

показники як: екологічний ефект на одиницю виробленої споживчої вартості; 
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значення екологічної безпеки господарювання; інтегральне екологічне 

навантаження на лісоресурсний потенціал території та ін. 

Продовжуючи аналіз, відзначимо ще, що екологізація виробництва 

формує основи екологічно стійкого, екобезпечного соціально-економічного 

розвитку народногосподарських комплексів, включаючи лісовий, а також 

регіонів (територій). Згідно досліджень РВПС України НАН України стійкий 

розвиток - це процес гармонізації виробничих сил, забезпечення 

гарантованого задоволення необхідних потреб всіх членів суспільства за 

умови збереження і поетапного відновлення цілісності природного довкілля, 

створення можливостей для рівноваги між її потенціалом і вимогами людей 

всіх поколінь [20, с.3]. Розроблені орієнтири, цілі, принципи, стратегічні 

напрями стійкого розвитку вимагають певної конкретизації відносно 

раціоналізації природокористування в лісовому комплексі. 

Дослідження і поетапне вирішення еколого-економічних питань 

використання природних ресурсів в лісовому комплексі з точки зору 

впровадження принципів сталого розвитку спичинені функціонально-

галузевою структурою та унікальними характеристиками процесів 

відтворення. Через це необхідно виокремити деякі аспекти виділення і 

обгрунтування показників формування лісового комплексу. Перш за все 

наголосимо на тому, що дослідження чинників формування комплексів і їх 

характеристика стосуються питань щодо територіальної, міжгалузевої 

організації промислового господарювання і використання природних 

ресурсів [75]. У розумінні структури лісопромислових (лісових) комплексів 

поки що прослідковується суперечливість поглядів [41, 57, 109, 160, 166]. 

Так, наприклад, український дослідник В.І. Пила [88, с. 23] лісопромисловий 

комплекс визначає як планово розвиваючийся на основі загального закону 

суспільного розподілу праці виробничо-економічна єдність лісових і 

обслуговуючих галузей, що забезпечують вирощування, експлуатацію лісу і 

комплексну переробку деревини. Конкретний склад галузей і підприємств 

лісопромислового комплексу регіону (пятисферної моделі) обумовлений 
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значенням виробленої ними продукції для нього, наявністю організаційно-

технологічних зв'язків по виробництву кінцевої продукції, мірою 

раціональності використання вихідної сировини. В той же час Г.В. Шалабін 

[158, с. 137] районний лісопромисловий комплекс представляє як сукупність 

виробництв і галузей, пов'язаних з охороною і відтворенням лісових ресурсів, 

заготівлею,транспортуванням і переробкою деревини, забезпеченням 

підприємств комплексу кадрами і засобами виробництва. Між іншим, 

Львівський учений І.М. Синякевич [128, с. 10-11] до складу лісового 

комплексу включає не лише три галузі промисловості: лісову, деревообробну 

і целюлозно-паперову, але і лісове господарство. А Н.І. Кожухів [46, с. 222] 

до складу лісового комплексу країни (лісового комплексу народного 

господарства) включає лісопромислові комплекси і лісопромислові вузли, 

виробничі об'єднання лісових підприємств на рівні регіону і комплексні 

лісові підприємства. В даному випадку відмітимо, що проблема розвитку 

комплексних лісових підприємств має самостійне значення [45; 48; 128]. На 

основі розглянутих теоретичних положень про розуміння і вміст лісового 

(лісопромислового) комплексу можна сказати, що його структурно-

відтворювальна характеристика в загальному плані відповідає існуючому 

поняттю природноіндустріального комплексу (підкомплексу) [82, с. 86-87]. 

До природно-індустріального комплексу входять такі галузі як: 

природо-господарська (лісове господарство), природо-експлуатаційна 

(включає заготівлю деревини), переробна, ресурсно-виробнича та ресурсо-

забезпечувальна (машинобудування та капітальне будівництво відповідно). 

Також до цього комплексу включають виробничу і соціально-побутову 

інфраструктуру. 

На нашу думку, підприємства, розвиваючи свою діяльність в 

природоохоронній сфері відповідно даним сценарієм, дотримуються 

стратегій «активного екологічного менеджменту» та «сталого розвитку», 

проходження яким передбачає поступове наближення ресурсних циклів до 

замкнутих кругообігу речовин у природі. Така організація відповідає 
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безвітходному і маловідходному виробництву, важливим елементом якого є 

повторне використання ресурсів і виробничо-побутових відходів шляхом 

рециклінгу. В результаті при третьому сценарії складається загальна 

тенденція до послідовного зниження негативного впливу на навколишнє 

середовище і, відповідно, зниженню екологічного ризику. 

В роботі екологізація лісокористування та система управління лісовим 

комплексо базується на еколого-економічних принципах та головній меті 

щодо збалансованого процесу експлуатації і переробки деревних ресурсів 

лісу. На збалансоване лісоуправління і лісокористування добре відчутний 

вплив природи, населення, економічних та інституціональних чинників. Цей 

вплив вимагає раціонального використання лісових природніх ресурсів 

(підтримка нормальної життєдіяльності та санітарного здоров’я лісів, 

примноження рівня їх продуктивності та біологічного різноманіття, 

збалансованого та перспективного лісокористування), підтримка 

мінімального рівня ризиків, при якому ймовірність настання можливого 

передбачуваного збитку настільки низька, що суб’єкт господарювання 

готовий піти на подібний ризик заради задоволення своїх потреб та потреб 

інших зацікавлених сторін (інвесторів, покупців, споживачів, іншого 

населення території) і отримання постійного доходу в процесі використання 

лісових ресурсів. Вищеперераховані явища знаходять своє вираження в 

обсягах ринкової капіталізації, яка підвищує показник 

конкурентоспроможності компанії та стабільності її майбутнього розвитку 

(рис. 1.2). 

Той факт, що реалізація успішного бізнесу на ринку лісопродукції в 

майбутньому можлива лише за умови дотримання екологічно 

відповідального, економічно рентабельного, а також соціально вигідного 

лісокористування, свідчить про необхідність створення стратегічного плану в 

галузі сталого лісоуправління. 

Ми вважаємо, що в рамках стратегічного розвитку лісового комплексу 

регіону слід розробляти і впроваджувати політику в області 
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лісозабезпечення, яка буде відображати готовність компаній рахуватися з 

зростаючими вимогами споживачів до походження деревної сировини і 

дотримуватися міжнародно визнаних принципів в галузі лісоуправління. 

 

 

Раціональне 
використання 

лісових ресурсів 

 

Підвищення ринкової 

капіталізації лісових ресурсів 

регіону 

 

Задоволення потреб 

зацікавлених сторін 

Забезпечення 
прийнятного рівня 

ризиків 

 

Конкурентоспроможність 

 регіону  і стійкість його розвитку 

 

Підвищення 
стабільного доходу 

від лісокористування  

Соціум Довкілля 

Інститути Економіка 

Рис. 1.2. Сфери управління механізму екологізації лісового комплексу 

регіону 

Джерело: сформовано автором на основі [25; 26]. 

 

На наш погляд, регіональну політику в галузі сталого лісокористування 

доречно розвивати трьома основними шляхами, кожен з яких складається з 

низки заходів щодо реалізації принципів сталого лісокористування (рис. 1.3). 

Одним з головних напрямків сталого лісокористування повинен бути 

системний підхід до процесу лісоексплуатації, що включає в себе наступні 

кроки: збільшення обсягів лісозаготівель в зимовий період задля збереження 

рослинного різноманіття і якості ґрунтів; нарощування кількості вибіркових 

рубок і рубок догляду відносно загальної кількості рубок; створення ділових 

взаємовідносин з НДІ лісового господарства, посилення використання 

новітніх лісопромислових технологій, які пропонуються НДІ, збільшення 

наукових кадрів для спостереження за лісовідновлювальними процесами та 

явищами; дотримання вимог контролююч органів лісового господарства в 
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сфері впровадження конкретних дій з лісовідновлення та контрольних 

заходів щодо збереження та відновлення хитких екосистем; утримування в 

пристойному стані мережі лісогосподарських доріг та активне будівництво 

нових; покращення механізму профілактики лісових пожеж та способів 

боротьби з ними; підтримка місцевого населення у користуванні благами 

лісових територій одночасно з чіткими умовами обмеження для забезпечення 

правильної поведінки суб’єктів господарювання та іних осіб в лісі; 

розповсюдження серед простого населення еколого-економічних 

особливостей здійснення лісопромислової діяльності. 
 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ 
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Технічне переозброєння і модернізація лісозаготівельних і лісопереробних 

підприємств; 

Розвиток системного підходу до лісоексплуатації; 

Підготовка та проведення сертифікації ліспромгоспів, що постачають 

сировину; 

Впровадження системи відстеження походження лісо продукції яка 

поставляється; 

Підвищення рівня поставки на підприємства балансової деревини з 

сертифікованих лісів; 

Сертифікація кінцевої продукції, що йде на західні ринки; 

Вивчення проблем мало порушених лісових територій, включаючи 

визначення, виділення і збереження лісів високої природоохоронної цінності; 

Виявлення і відмова від закупівлі та 

переробки незаконно заготовленої деревини 

 

Підвищення кваліфікації співробітників в галузі сталого управління 

лісами; 

Інформування про досягнення і перспективи впровадження принципів 

сталого лісокористування серед усіх учасників; 

Розробка єдиної методології обліку обсягів експорту лісової продукції; 

Забезпечення участі представників державної служби й лісової служби в 

огляді лісосік, призначених для рубок головного користування 

Рис. 1.3. Напрями регіональної політики екологізації та сталого 

лісокористування 

Джерело: сформовано автором на основі [25; 26; 166]. 
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Показник ефективності впровадження екологічної безпеки, на наш 

погляд, має істотну залежність від раціональності управлінських рішень, що 

їх приймає керівництво усіх рівнів. Такий підхід передбачає встановлення 

особистої відповідальності спеціалістів, періодичного підвищення їх 

кваліфікації та участь їх в екологічній діяльності суб’єкта господарювання, 

невід’ємний контроль та покращення результатів екологічної діяльності 

підприємств. Вищезазначені способи управління еколого-економічними 

показниками виробничих системам повністю відповідають міжнародним 

стандартам ISO серії 14000. 

На наш погляд, екологічний менеджмент – це частина 

адміністтративного управління, яка спрямована на створення та 

впровадження екологічної політики шляхом здійснення ініціативної 

діяльності суб’єктами господарювання. 

Саме тому екологічна діяльність у сфері управління 

лісогосподарюванням повинна реалізовуватись наступним чином: 

екологічний менеджмент не впливає на поточну екологічну діяльність 

підприємства щодо дотримання чинного законодавства, а інтегрується в її 

систему на добровільних засадах; 

екологічний менеджмент повинен стати для суб’єкта господарювання 

не одноразовуою діяльністю, а постійним механізмом екологізації основної 

діяльності, що активно розвивається та постійно доповнюється;  

екологічний менеджмент поєднає в собі вирішення питання охорони 

лісового природного середовища одночасно зі збільшенням ефективності 

використання природніх ресурсів, підвищенням якісних характеристик 

виготовлено продукції та наданих послуг. 

Базова мета екологічного менеджменту тісно пов’язана з процесами 

постійного покращення. Послідовне щорічне покращення усіх еколого-

економічних механізмів діяльності суб’єктів господарювання являється 

основним принципом визначення ефективності екологічного менеджменту. З 
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огляду на цей принцип, створюються засади екологічної політика суб’єкта 

господарювання, здійснюється процес планування, проходить організація, 

фактична реалізація діяльності, здійснюється контроль досягнутих 

результатів. 

На наш погляд, згадане покращення майже неможливо просто вдати чи 

сфальсифікувати, що в свою чергу, формує необхідну базу для об’єктивної 

оцінки екологічних можливостей суб'єктів господарювання. Як наслідок, 

екологічний менеджмент створює для виробничого підприємства позитивну 

репутацію у взаємовідносинах з контрагентами та іншими зацікавленими 

сторонами. Це доечно назвати головною перевагою екологічного 

менеджменту у порівнянні з іншими, багато в чому лише формальними 

екологічними способами управління. 

 

1.2. Методичні підходи до оцінки ефективності екологізації 

господарської діяльності підприємств лісового комплексу регіону 

 

Головна мета екологічного менеджменту тісно пов’язана з процесами 

постійного покращення. Послідовне щорічне покращення усіх екологічних 

особливостей господарюючого суб’єкта являється основним принципом 

ефективного впровадження екологічного менеджменту. На основі цього 

принципу створюється екологічна направленість суб’єкта, здійснюється 

процес планування, організаційні моменти та практична реалізація 

діяльності, відбувається контроль досягнутих результатів. 

На нашу думку, таке покращення майже неможливо підробити і 

фальсифікувати, і це формує необхідну базу для оцінки екологічної 

ефективності суб'єктів господарювання. Як наслідок, екологічний 

менеджмент забезпечує господарюючому суб’єкту позитивну репутацію у 

відносинах з контрагентами та іншими зацікавленими в його діяльності 

сторонами. Цей факт можна визначити як основну перевагу екологічного 
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менеджменту в порівнянні з класичним формальним неефективним 

екологічним управлінням. 

Конкурента здатність суб’єкта господарювання є найважливішою 

узагальнюючою оцінкою ефективності діяльності, яка своєю чергою, 

створюється на основі економічного, соціального та екологічного показників. 

Функціональні напрями забезпечення впровадження інноваційного 

процесу на виробництві та екологічні показники екологічної діяльності 

підприємства (рис. 1.4). 

 

 

Прибуток організації від 

інноваційної діяльності 

Економічна ефективність здійснення інноваційної діяльності в 

організації: ∆Е (економія) > ∆В (витрати) 

Економічний ефект Соціальний ефект Екологічний ефект 

1. Прибуток від збільшення 
випуску високоякісної 
продукції завдяки стабілізації 
виробничих процесів і 
зниженню рівня 
невідповідностей (браку) 
2. Збереження своїх позицій на 
вигідних зовнішніх ринках 
збуту 
3. Приріст обсягу продажів 
4. Зростання продуктивності 
праці тощо. 

1. Поліпшення фінансування 
соціальних програм на 
підприємстві 
2. Приріст доходу працівників 
організації, підвищення ступеня 
задоволення фізіологічних потреб 
3. Підвищення освітнього рівня 
працівників та їх кваліфікації 
4. Поліпшення умов праці та 
техніки безпеки 
5. Забезпечення відпочинку 
працівникам і членам їх сімей, у 
т.ч. підвищення рівня задоволення 
духовних та соціальних потреб 
тощо. 

1. Зниження викидів та 
скидів в атмосферу і воду 
2. Мінімізація відходів 
виробництва та споживання 
3. Зменшення штрафів за 
порушення екологічного 
законодавства та інших 
нормативних документів 
4.Покрщення екологічності 
продукції тощо. 

 

Рис. 1.4. Структурна схема показників формування соціо-еколого-

економічну ефективність діяльності господарств 

Джерело: [25]. 

 

Багато управлінців з предосторогою ставляться до процесів екологізації 

своїх підприємств, вважаючи цей напрям надтовитратним та неефективним. 

На сьогоднішній день лишається актуальною проблемою формування 
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системи екологічного менеджменту, яка забезбечить контроль за ефективним 

управлінням процесом екологізації виробництва.  

Процес екологізації виробництва ґрунтується на засадах еколого-

економічного аналізу шкідливого впливу діяльності суб’єктів лісового 

господарства на навколишнє природнє середовище. Як наслідок, формується 

оцінка стану довкілля та вимірюється ефективність процесу екологізації 

виробничої діяльності господарюючих суб'єктів. 

Окрім цього, показник ефективності екологізації виробництва включає 

також розмір екологічних вигод і витрат. Екологічні вигоди враховують ті 

вигоди підприємства, які виникають в результаті утилізації відходів, наданні 

пільг на оподаткування, кредитних пільг, додаткових надбавок тощо. В свою 

чергу, екологічні витрати включають платежі за понаднормативне 

використання лісових природних ресурсів, здійснення шкідливих викидів у 

навколишнє природнє середовище, сплату штрафи за порушення чинного 

законодавства, додаткове оподаткування тощо. 

Отже, з впевненістю можливо стверджувати, що забезпечення високого 

рівня екологічної безпеки та мінімізація впливу на довкілля являється 

головною передумовою повноцінного існування людства. З іншого боку, 

екологічні показники навколишнього середовища досить обмежені, що 

гальмує можливий потенціал соціального зростання. Успішна реалізація 

соціально-економічних уявлень про розвиток стає реальністю лише за умови 

прийняття до уваги екологічних рамок здійснення процесів, які, з однієї 

сторони, зобов’язують підходити дбайливо і раціонально до використання 

лісових природних ресурсів, і одночасно зменшувати негативний ефект на 

стан навколишнього природного середовища. Подібні завдання на 

підприємстві вирішуються організаційно-економічними або інженерно-

технічними методами, які разом створюють систему екологічного 

менеджменту на підприємстві. Формування такої системи на підприємстві є 

єдиним шляхом до покращення еколого-економічного стану суб’єкта. 
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Згідно з ДСТУ ISO 14031:2004 «Екологічне керування. Настанови 

щодо оцінювання екологічної характеристики», екологічна ефективність 

(environmental performance) – це результат системи управління довкіллям, 

який можна виміряти, що характеризується регулюванням своїх екологічних 

умов суб’єктом господарювання, та ґрунтується на особливостях екологічної 

політики, фактичних та планових екологічних показниках. Проте, А.В. Бохан 

[8, с. 159] вважає, що під екопоказниківністю слід розуміти процес 

ресурсозбереження, мінімізації викидів відходів, повторну переробку, 

впровадження механізмів забезпечення відновлювання ресурсів, збільшення 

тривалості життєвого циклу кінцевих продуктів, зниження обсягів викидів 

токсичних відходів та зменшення їх руйнівного впливу на навколишнє 

середовище. 

Оцінка ефективності екологізації – це безупинний процес збирання та 

аналітично обробки даних та формування інформації. Як інструмент 

екологічного управління, вона посідає важливе місце в процесі формування 

сталого розвитку підприємства, оскільки, з однієї сторони, надає можливість 

порівняти фактичні показники з плановими, а з іншої, слугує початком до 

забезпечення сталого розвитку суб’єкта господарювання. В такому випадку 

оцінка здійснення екологізації на підприємстві забезпечує управлінську 

ланку достовірною та повною оперативною інформацією, яка дозволяє 

визначати рівень відовідності екологічної ефективності рівню визначених 

керівництвом критеріїв [59]. 

Для проведення оцінки ефективності впровадження екологізації на 

підприємстві потрібно виконати наступні завдання: здійснити 

інформування користувачів інформації щодо стану довкілля; впровадити 

процес детермінації наявних екологічних проблем та оцінити їх 

пріоритетність; розробити систему критеріїв визначення ефективності 

екологізації підприємства для забезпечення їх майбутньої оцінки; 

застосування принципу розподілу Парето «20/80» для визначення напрямів 
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здійснення природоохоронної діяльності, тобто, визначення тих напрямів, 

які принесуть найбільшу результативність при найменших затратах; 

створити умови для формування інформаційної бази, що забезпечить 

процес відстеження рівень впливу діяльності підприємства на навколишнє 

природнє середовище та проведення факторного аналізу отриманих 

результатів. 

На думку Н.Г.Гахович [16, с. 80], методи оцінки ефективності 

екологізації різняться залежно від поставлених завдань. Але за використання 

будь-якого варіанта загальними вимогами є: однорідність показників, 

інтегрований системний підхід і використання зрозумілих оціночних 

величин. 

На нашу думку, процес формування критеріїв ефективності екологізації 

повинен враховувати: поточні та ретроспективні показники; вимоги чинного 

законодавства; підтверджені практично теортетичні та математичні моделі; 

інформацію стосовно поточної ефективності; результати внутрішніх 

перевірок та інших зацікавлених сторін; останні наукові дослідження. 

Ефективність охорони наколишнього середовища необхідно визначати, 

оцінюючи показники ефективності реалізації природоохоронних заходів на 

підприємстві, ефективність системи управління природоохоронною 

діяльністю, покращення економічних показників завдяки врахуванню 

екологічних вимог. 

На території України для розрахунку ефективності екологізації 

максимального числа суб’єктів господарювання та формування системи 

постійного спостереження використовують наступні показники: обсяг 

використання чистої води з доступних природних джерел; обсяги скиду 

забруднених стічних вод; Обсяг викидів від використання автотранспорних 

засобів; обсяг шкідливого забрудення від стаціонарних джерел; показник 

загальної площі, відведеної під забудови, дороги та потенційно порушені 
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землі, площі звалищ та загальний обсяг створених в процесі діяльності 

шкідливих відходів. 

Ми вважаємо, що з огляду на теперішні особливості ведення 

господарювання, до зазначеного переліку необхідно включити інформацію 

щодо показників зменшення матеріаломісткості та загального 

енергоспоживання; та впровадження механізмів використання вторинної 

сировини тощо. 

Серед показників ефективності здійснення управлінської діяльності 

виділяють: а) навчання персоналу і фахівців, наприклад: тих працівників, що 

пройшли курси підвищення кваліфікації, відносно всієї кількості працюючих, 

яким такі курси повинні пройти; кількість працівників, що навчалися за 

індивідуальними контрактами; загальний рівень знань, отриманих 

працівниками та ін.; б) створення різних програм впливу на довкілля, 

наприклад: загальна кількість фактичних показників, що сягнули 

оптимального рівня, ефективність реалізації заходів зі зменшення 

забруднення; кількість управлінських етапів впровадження процесу 

екологізації; загальна кількість працівників, які включають до своїх 

обов’язків екологічні вимоги; в) розмір витрат на охорону довкілля, сюди 

входять фінансові витрати і інші доходи, що надходять у формі зменшення 

штрафів; витрати на удосколення документації щодо охорони довкілля тощо; 

г) прозорість діяльності суб’єкта господарювання і здатність до адаптації 

соціальним вимогам та ін. 

Всі зазначені вище показники та індикатори згідно з ДСТУ ISO 

14031:2004 групують наступним чином: 

– індикатори ефективності систем екологічного менеджменту 

визначають процес використання інформації щодо поліпшення ефективності 

процесу екологізації. Тобто, управлінська ланка враховує відповідність 
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майбутніх програм діяльності екологічним вимогам фінансовим 

можливостям підприємства, його зв’язків з громадськістю; 

– індикатори екологічної ефективності виробництва. Вони 

характеризують вплив господарської діяльності підприємства на довкілля. 

Показники еклогічної ефективності поділяються на вхідні, до яких 

відносяться: сировина, матеріали, енергетичні джерела та ін., засоби праці 

(сюди входять споруди, зелені зони, автотранспорт тощо) і вихідні (шкідливі 

викиди в атмосферу, воду чи ґрунт.) Ці індикатори є засобов формування 

даних щодо умов експлуатації та можуть стати базою фінансового 

регулювання охоронної діяльності підприємства; 

– індикатори стану довкілля в конкретний момент часу створюють 

можливість для суб’єктів господарювання визначити свій дійсний та 

ймовірний вплив на екосистему. Наприклад, ГДК для ґрунту, води та повітря. 

Проте, створення та впровадження подібних показників стосується більше 

діяльності місцевих регіональних, національних або міжнародних керівних 

органів, інших неурядових установ та організацій, науково-дослідних 

інститутів. 

Т.В. Сокорнова відзначає [133], що під час аналізу результатів оцінки 

ефективності екологізації, як правило, враховуються ефективність здійснених 

витрат та досягнутих вигод, прогрес у досягненні ефективності екологізації, 

прийнятність для суб’єкта господарювання обраних критеріїв ефективності 

екологізації, використані джерела даних та їх якість, а також методи збору 

даних. 

Ми вважаємо, що загальні показники ефективності впровадження 

екологізації на підприємстві мають бути прямо залежні від показника 

рентабельністі, формуватись в залежності від розміру і типу суб’єкта 

господарювання, визначатись згідно потреб і стратегічних планів управління 

та відображати безпосередньо ті екологічні впливи, які являються найбільш 
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важливими, і які можуть керуватись підприємством, що взагалом 

формуватиме можливості для реалізації їх повноцінних можливостей – 

стоврювати умови для ефективного управління процесом виробництва та 

забезпечувати користувачів необхідною інформацією. 

За результатами останніх досліджень, в нашій країні відсутня 

нормативна база регулювання здійснення оцінки ефективності впровадження 

процесу екологізації, що включала би в себе розмір збитків від виробничої 

діяльності. Чинний національний стандарт ДСТУ ISO 14031–2001 

«Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної 

характеристики» є керівництвом з організації стратегій та реалізації 

отриманої оцінки ефективності екологізації для покращення роботи 

організації [132]. 

Оцінка еколого-економічного збитку від техногенного впливу 

здійснюється на основі положень, представлених в Постанові КМУ від 

01.03.1999 р. № 303 «Про затвердження Порядку встановлення нормативів 

збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення 

цього збору» (далі – Порядок). Згідно з пунктом 2 Порядку та пунктом 1.4 

Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення 

навколишнього природного середовища, яка затверджена наказом 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної 

безпеки України, ДПА України від 19.07.99 № 162/379 (далі – Інструкція), 

плата стягується за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин 

стаціонарними та пересувними джерелами забруднення; скиди 

забруднювальних речовин безпосередньо у водні об'єкти; розміщення 

відходів [28]. 

Загалом аналіз сучасних практичних рекомендацій до оцінки 

ефективності екологізації діяльності, врахування пропозицій відомих вчених 

в даній сфері щодо комплексного оцінювання ефективності, а також 

представлених у чинних стандартах з екологічного управління, дозволили 
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струтуризувати даний процес, що базується на врахуванні екологічних 

характеристик лісового комплексу регіону (рис. 1.5). 

 

 

ЕТАПИ: 

1.Планування оцінки; 

2. Реалізація оцінки; 

3.Використання 

результатів оцінки; 

4. Аналіз стану та 

вдосконалення оцінки. 

ЕЛЕМЕНТИ: 

1.Оцінка ефективності управління 

підприємством; 

2. Оцінка ефективності функціонування 

підприємства; 

З.Оцінка економічного збитку від 

забруднення навколишнього середовища; 

4. Систематизація результатів оцінки. 

Оцінка життєвого циклу продукції (ОЖЦП) лісогосподарювання 

Планування оцінки 

РЕАЛІЗАЦІЯ ОЦІНКИ: 
1.Визначення цілей і завдань; 

2.Інвентаризаційний аналіз; 

3.Оцінка потенційного впливу на 

навколишнє середовище (OВНC); 

4.Інтерпретація результатів та їх 
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Оцінка екологічних характеристик 

МЕТОДИКИ: 
● Економічна оцінка збитку, що завдається 

навколишньому природному середовищу; 

● Розрахунок екологічних індикаторів; 

● Виділення укрупнених показників з 

подальшою експертною оцінкою 

 

 

ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ 

 

Рис. 1.5. Структурно-логічна схема процесу оцінювання ефективності 

екологізації лісового комплексу 

Джерело: сформовано автором на основі [26]. 
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В основі аналізу екологічних характеристик екологічності лежить 

оцінювання екологічних чинників та впливу лісогосподарської діяльності на 

довкілля, що складається з таких етапів: планування та реалізацію оцінки. 

Етап реалізації оцінки харатеризується процесом систематичного збирання та 

аналізу даних щодо звичайної діяльності підприємства; процесом об’єднання 

інформації за критерієм її екологічності та порівнянням цієї інформації з 

нормативними показниками діяльності. 

Доцільно процедуру збору даних здійснювати з урахуванням таких 

рекомендацій: дані необхідно збирати постійно в рамках звичайної діяльності 

підприємства й з мінімальними інтервалами, які задовольняють 

природокористувача; необхідно перевіряти точність досліджуваної 

інформації; персонал, який займається цим видом діяльності, повинен мати 

відповідний рівень кваліфікації; використання методів має підтверджувати 

достовірність протоколів випробувань зразків, методології збору даних. 

Аналіз даних – це процес їх перетворення та формування інформації 

щодо показників екологічності діяльності. Така інформація має бути 

представлена як в якісному, так і в кількісному виглядах. Аналіз 

здійснюється на засадах об’єктивності, достовірності джерел інформації та їх 

належності до екологічної діяльності підприємства. 

Зібрану інформацію класифікують відповідно до характеру її 

екологічності. Рекомендується уникнути комбінування непорівнюваних 

елементів, враховувати наукову невизначеність інформації і прийті 

припущення стосовно процесу документування. 

Під час оцінки дані необхідно порівнювати з нормованими значеннями, 

оцінювати мету та поставленні завдання суб’єкта господарювання. В процесі 

здійснення аналізу отриманих показників щодо збоїв і відхилень під час 

зіставленні з цілями та завданнями основна увага повинна бути приділятися 

виявленню основних причин цих збоїв і відхилень [16]. Потім – 
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впровадження необхідних заходів стосовно здійснення їх коригування, 

видалення та реалізації поставленої мети і визначених завдань. 

Основним методом, за допомогою якого визначається ефективність 

екологічної діяльності підприємства, є аналіз повного життєвого циклу 

готової продукції, який дозволяє оцінювати екологічні аспекти продукції, 

потенційну шкоду навколишньому природному середовищу і знижувати 

рівень таких впливів. 

Безпосередньо процес аналізу ЖЦ лісової продукції має передбачати 

наступні елементи:: формування цілей та загальної мети економічного 

аналізу життєвого циклу готової продукції; створення сукупності вхідних і 

вихідних показників (відомості матеріальних та енергетичних потоків) – 

інвентаризаційний аналіз; оцінку здійснення негативного впливу на 

навколишнє середовище (ОВНС), безпосередньо пов'язану з різносторонніми 

потоками елементів та енергії; тлумачення висновків та формування їх 

коректної документації (процес поєднання результатів інвентаризаційного 

аналізу та ОВНС). 

Інфорацію, отриману в ході оцінки життєвого циклу готової продукції, 

може бути використана в процесі оцінки потенційних можливостей 

покращення екологічних зарактетик готової продукції на кожній зі стадій 

життєвого циклу готової продукції; надання допомоги управлінню в сфері 

стратегічного планування; визначення пріоритетів для прогнозування 

основної діяльності підприємства, процесу виробництва продукції, 

провадження процесів; вибору показників ефективності впровадження 

екологічної діяльності; розробки коректної маркетингової політики суб’єкта; 

впровадження екологічного маркування та інше. 

Оцінку показників життєвого циклу готової продукції доречно 

реалізовувати, враховуючи наступні критерії: системної і адекватної оцінки 

екологічних хараристик готової продукції на кожному етапі її життєвого 

циклу; відповіддності ступеня деталізації тимчасовим обмеженням оцінки 
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відносно поставленої мети і визначених завдань; реалізованих заходів 

відносно захисту конфіденційності та доречності використання результатів. 

Надзвичайно важливим етапом формування оцінки життєвого циклу 

готової продукції є оцінка впливу на навколишнє середовище, оскільки в 

результаті здійснення ОВНС (оцінки впливу на навколишнє середовище) 

визначається ефективність прийнятих управлінських, технічних і 

технологічних рішень. 

ОВНС – це процес здійснення обліку вимог щодо екологізації 

планованої діяльності підприємства для формування та затвердження 

управлінських рішень на передпроектній та проектній стадіях. Основною 

метою здійснення ОВНС є: формування наукового підґрунтя залежності 

реалізації процесу від сучасних вимогам щодо екологізації безпосередньо 

перед їх затвердженням контролюючими органами; запобігання можливим 

негативним впливам сформованих проектів на якісті показники 

навколишнього природного середовища, рівня здоров’я і екологічного 

забезпечення життя населення; коригування постійно змінюючої природної 

збалансованої рівноваги та сприяння формуванню сприятливих умов для 

екологізації суб’єктів господарювання, контроль за дотриманням показників 

екологічної безпекина підприємстві; запобігання збільшенню екологічних 

ризиків. 

ОВНС також включає планові показники діяльності підприємства на: 

якісні показники навколишнього природного середовища (вода, повітря, 

ґрунт); радіаційний фон; стан здоров’я населення; екосистем вцілому та 

екологічного стану окремо взятих видів рослинного і тваринного світу; 

будівель й пам’яток архітектури. 

Об’єктами ОВНС є уся передпланова, передпроектна та проектна 

інформація стосовно стану об’єктів та впровадження заходів, які готуються 

до реалізації в Україні, незалежно від їх планової кошторисної вартості та 
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підпорядкування, а також екологічого обґрунтування для процесу отримання 

відповідних ліцензій і сертифікатів. 

Стандарт ДСТУ ISO 14040:2004 «Екологічне керування. Оцінювання 

життєвого циклу. Принципи та структура» визначає загальні вимоги щодо 

здійснення процесу оцінки шкідливого впливу на навколишнє природнє 

середовище, однак не дає чітких рекомендацій, яку методику оцінки слід 

вибирати. Залежно від цілей дослідження і місця проведення оцінки фахівці 

використовують різні методики, які відповідають кліматичним, соціальним, 

політичним особливостям країн, в яких вони застосовуються [34]. Автори 

усіх вищеназваних методик формують незалежний пакет категорій впливу на 

підставі власних розробок. 

Методики інтегральної оцінки шкідливого впливу на довкілля можна 

згрупувати наступним чином: 

– методики формування укрупнених показників з реалізацією 

подальшої експертної оцінки кожного з них; 

– методики економічної оцінки завданого збитку навколишньому 

природному середовищу; 

– методики формування та оцінки екологічних індикаторів. 

У першій з зазначених методик для початку оцінюють кілька 

найважливіших з експертної точки зору екологічних показників. В процесі 

проведення оцінювання приймається за кращий та оцінка, яка надасть 

найменші показники шкідливого впливу на навколишнє природнє 

середовище. Відносна важливість екологічних показників оцінюється 

експертами. Такий тип методик застосовується лише для порівняльних 

оцінок. Найбільшим недоліком такої методики є необхідність формування 

експертної думки, яка хоч і формується на основі зібраної інформації, 

включає частину власного досвіду та інтуїції щодо процесу прийняття 

рішень, що робить таку оцінку вкрай суб’єктивною хоч і відносно легкою та 

ефективною. 
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Більш незалежними в цьому розрізі є методики розрахунку екологічних 

індикаторів, або шкоди, що наноситься навколишньому природному 

середовищу. 

Загальні положення щодо оцінки та відшкодування збитків в разі 

заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу викладені в  

Цивільному кодексі України. У даному нормативно-правовому акті 

використовуються терміни «шкода заподіяна забрудненням навколишнього 

природного середовища та погіршенням якості природних ресурсів» і термін 

«збиток  завданий порушенням  законодавства  про  охорону  навколишнього  

природного середовища» [140]. 

В даний час в Україні сучасні методики розрахунку шкоди, заподіяної 

атмосферному повітрю, земельним ресурсам і ґрунтам, що охоплюють всі 

можливі негативні наслідки і дозволяють розраховувати величину шкоди, 

адекватну реальним фінансовим та матеріальним втратам суспільства, 

відсутні. 

Здійснити оцінку еколого-економічного збитку можливо, застосовуючи 

передові методики, які в наш час набули широкого вжитку та базуються на 

враховуванні не лише економічних витрат, а й отриманих збитків від 

здійснення забруднення довкілля. Даний підхід дозволяє сформувати 

результати для прийняття раціональних управлінських рішень, що базуються 

на даних еколого-економічного аналізу. 

Загалом, можна виділити чотири елементи оцінки ефективності 

впровадження процесу екологізації на підприємстві: «оцінка ефективності 

регіонального управління», «оцінка ефективності функціонування 

підприємств», «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» (рис. 

1.6). 
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1. Оцінка ефективності регіонального управління  

Аналіз та оцінка впровадження політики та програм 

Аналіз та оцінка забезпечення їх відповідності 

Аналіз та оцінка фінансових характеристик 

Аналіз та оцінка зв’язків з громадськістю 

2. Оцінка ефективності функціонування підприємств 

Аналіз та оцінка використання матеріалів і енергії 

Аналіз та оцінка використання матеріальних об’єктів і обладнання 

Аналіз та оцінка показників, які характеризують постачання 

Аналіз та оцінка показників, які характеризують якість продукції 

Аналіз та оцінка утворення відходів, викидів та скидів 

Аналіз та оцінка негативного фізичного впливу на навколишнє 

середовище 

3. Оцінка економічного збитку від забруднення навколишнього 

середовища 

Аналіз та оцінка збитку від забруднення повітряного середовища 

Аналіз та оцінка від забруднення водного середовища 

Аналіз та оцінка збитку від пошкодження і забруднення 

земельних ресурсів 

4. Систематизація результатів оцінки, оцінка рівня екологізації 

виробництва та техногенного впливу на навколишнє природне 

середовище, корегування та розробка природоохоронних 

планів, програм і проектів подальшого розвитку 

 

Рис. 1.6. Структура оцінки ефективності екологізації господарської 

діяльності лісового комплексу регіону 

Джерело: сформовано автором на основі [25]. 
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Послідовне дотримування кожного етапу процесу оцінки ефективності 

впровадження екологізації лісопромислового виробництва дозволяє 

забезпечити ланку управління вичерпними й достовірними даними. Дані, що 

отримані в процесі такої оцінки, дають можливість управлінню визначити 

порядок дій для забезпечення співвідношення ефективності екологізації 

господарства встановленим критеріям; встановити важливі екологічні 

аспекти та оцінити стратегічний потенціал підприємства; сформувати шляхи 

вдосконалення керівництва екологізацією виробництва та можливі напрями 

змін екологічної ефективності; збільшити показники ефективності та 

загальну результативність суб’єкта господарювання. 

 

1.3. Адаптація європейських критеріїв екологізації лісового 

комплексу регіону 

 

Кожен науковець має своє уявлення щодо методології та практики 

екологізації підприємств, проте усі без винятку зазначають її абсолютну 

необхідність. Деякі вчені стверджують, що концептуальна суть екологізації 

суспільного виробництва являється певною моделлю еколого-економічних 

відносин, які спрямовані на формування значного економічного та 

соціального вдосконалення одночасно з поступовим зменшенням обсягів 

споживання природних ресурсів та обсягів різноманітних викидів. 

Сформована таким чином концепція є в певній мірі складною, оскільки 

зниження обсягів споживання природніх ресурсів, враховуючи багато 

незмінних умов, не буде здатне жодним чином забезпечити приріст 

ефективності виробничих процесів. 

При цьому, першочерговим стає питання комплексного впровадження 

у виробництво усієї сукупності способів та методів організації суспільного 

виробництва та ведення його з врахуванням показника інтегральної 

суспільної корисності, що забезпечить стійкий розвиток країни, не зважаючи 

на просторові чи часові обмеження [144]. 



 43 

Вцілому, впровадження процесу екологізації на виробництві нині 

практикується не лише в нашій, але й в інших країнах. Найбільше процес 

екологізації вплинув на роботу системи економічних важелів та механізмів, 

економічних методів та інструментів виробництва. На даний час саме такі 

підходи вважаються найефективнішими при вирішенні багатьох проблем в 

екологї та протиріч. На думку деяких науковців, реструктуризація 

економічної системи заснованої на комплексній дії низки факторів 

зустрічаються є важливою. Зокрема, Л. Мельник стверджує, “що екологізація 

народногосподарського комплексу визначається як цілеспрямований процес 

перетворення економіки, націлений на зменшення інтегральної екологічної 

дії процесів виробництва і споживання товарів та послуг у розрахунку на 

одиницю сукупного суспільного продукту. Процес екологізації реалізується 

завдяки функціонуванню системи організаційно-планових заходів та 

інноваційних розробок, переформатуванню процесу виробництва та 

врахуванню споживчого попиту, оптимізацію процесу природокористування 

[70, с. 36]. 

Крім того професор Л. Мельник у своїх працях наводить і систему 

інструментів, які повинні використовуватися для екологізації суспільного 

виробництва, у тому числі екологізації лісогосподарської сфери. Так, на 

думку науковця, “організаційно-економічні основи екологізації 

лісовідновлення повинні включати: розроблення економічного 

інструментарію; розроблення моделей прогнозування затрат на створення 

лісопокритої площі; економічну оцінку соціально-економічних функцій 

лісових ресурсів; систему екологічного страхування; економічне 

стимулювання екологічної відповідальності працівників сфери 

лісокультурного виробництва” [70, 72]. 

Виходячи з цього, процес екологізації вітчизняної економіки не має 

виглядати абстрактним, оскільки потребує створення та впровадження чітко 

визначених механізмів та інструментів. Звідси слідує, що мова йде не про 

повноцінне створення абсолютно нової системи економічного забезпечення, 
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а лише про переформатування існуючої з врахуванням істтних змін всередині 

деяких груп економічних важелів. 

Проте, сьогодні науковці розглядають процес екологізації не лише з 

економічної точки зору. Наприклад, В. Кравців наводить твердження, за яким 

стратегічними результативними величинами національної екологічної 

політики мають стати “екологізація виробництва і всієї системи 

господарювання; екологізація свідомості населення; екологізація управління 

в цілому і створення надійних механізмів регулювання відносин у сфері 

природокористування та цивілізованих процедур прийняття рішень зокрема” 

[54, с. 98]. 

Поряд із В. Кравцівим думку про необхідність екологізації різних сфер 

життєдіяльності, зокрема науки, культури, освіти тощо, обстоюють і інші 

вчені. Наприклад О. Васюта [11] стверджує, що “екологізація змісту освіти, 

суспільної свідомості та культури як об’єкта реалізації екологічної політики 

потребує нової інформаційної бази, методичного апарату, реальних 

історично складених ціннісних засад і орієнтирів, уявлень про роль та місце 

людини в природі. Усіма доступними методами слід доводити до свідомості 

кожної людини той факт, що наростаючі екологічні проблеми не можуть 

вирішуватися лише антропоцентрично, господарськими і технологічними 

методами. У новій освітній парадигмі основою національних і 

загальнолюдських вартостей повинно стати сутнісне розуміння місця 

національного, етнокультурного в економічній свідомості, процесах 

збереження та відновлення природи як імператив для нинішнього та 

майбутніх поколінь” [11, с. 336]. 

Цікавою є і думка професора І. Синякевича, який говорить, що 

“екологізація суспільного розвитку має розглядатися як об’єктивний процес 

протидії глобальним екологічним загрозам в екологічній, економічній, 

соціальній і духовній сферах з метою забезпечення їх стабільності і розвитку. 

Під розвитком розуміється не нарощування матеріальних благ, а процес 

удосконалення духовного світу людини” [116, с. 39]. 
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З огляду на приведені вище визначення поняття процесу екологізації, 

варто зазначити, що з більшістю тверджень можна погодитись. Проте, на наш 

погляд, в наш час недостатньо лише трактувати екологізацію, вона потребує 

визначення через ефективні та функціонуючі економічні моделі. Необхідне 

формування та впровадження в економічну модель такого показника, який би 

відображав рівень екологічної спрямованості та загальний рівень екологізації 

всіх етапів виробництва на лісогосподарському підприємстві. Ми 

пропонуємо впровадження розрахунків рівня екологізації виробництва за 

допомогою економічно-математичних величин. Далі ми спробуємо дати 

характеристику головним критерям процесу екологізації виробництва 

лісогосподарських підприємств. 

Загалом критерії екологізації функціонування лісового господарства 

слід вивчати в контексті сталого розвитку лісогосподарської галузі. Оскільки, 

по змісту, екологізація забезпечує розвиток цієї складової, у зв’язку з тим, що 

основною ціллю є досягнення одного із найважливіших його аксіом – це 

баланс суспільних потреб потреб (екологічних, економічних, соціальних). Їх 

варто розглядати з позиції системи, що має застосовуватися у комплексі. 

Очевидно що, досягнення такого бажаного результату, як екологічно 

зорієнтована виробнича та господарська діяльність, імовірне тільки за умови 

сукупного впливу усіх чиннків екологізації. В іншому випадку, при 

застосуванні принципу заміщення, а саме коли один сприятливий фактор 

екологізації буде забезпечуватися зниженням сприятливої дії іншого, 

сумарний показник екологізації лісогосподарської галузі утримуватиметься 

на невисокому рівні. Отже, варто говорити про однаковий вплив усіх 

важелів, чинників та критеріїв екологізації у лісогосподарському 

виробництві. 

Варто також зконцентрувати увагу на тому, що перелік індикаторів 

екологізації має формуватися у відповідності з завданнями комплексного 

охоплення усіх техніко-технологічних, соціально-економічних, природно-

екологічних аспектів виробничої сфери підприємств лісового господарства. 
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На нашу думку, в рамках висвітлення екологізаційних критеріїв 

лісогосподарської галузі, варто звернути увагу на здобутках вітчизняних та 

зарубіжнох вчених, оскільки аналогічна проблема розглядалася раніше і 

продовжує вивчатися й зараз, зокрема у роботах багатьох відомих науковців 

[26, 28, 28, 29, 35, 44, 143]. 

Направлена на управління лісовими ресурсами політика, виникає 

здебільшого у зв’язку з виконанням консультативних процесів. Збільшення 

кількості країн-членів Європейського Союзу та значне посилення впливу 

Європейського парламенту на формування та впровадження основних 

перспективних напрямів в сфері природокористування дозволили багатьом 

країнам-членам ЄС політично та інституціонал зміцнитися [57, с. 99]. Для 

країн Європейського Союзу є актуальним вирішення важливої задачі – 

встановлення рівноваги між різними цілями країн, що стали його частиною, в 

рамках загальної економічної системи. 

Здійснення лісогосподарської діяльності в багатьох країнах Європи, 

порівняно з іншими галузями економіки, є менш важливою економічною 

сферою, і саме тому, дія політичної складової в інших галузях таких як 

аграрний сектор, енергетика, добувана промисловість, торгівля тощо на 

лісогосподарську галузь (або ймовірний вклад цього напрямку в інші галузі 

економіки) не завжди належно враховується. 

Оскільки існують значні відмінності щодо характеристик лісів в різних 

територіях та зонах, відмінності у географічних та екологічних умовах їх 

формування, на міжнародному рівні відбулося формування кількох різних 

міжурядових процесів [170]. Детальніше такі системи, критерії та індикатори 

представлені у табл. 1.1. 

Опираючись на показники, висвітлені в табл. 1.1, можна зазначити, що 

найбільша кількість критеріїв притаманна процесу Африканської лісової 

організації (26) [1], в той час як загальна кількість критеріїв для інших 

представлених в таблиці процесів не більше 8. Одночасно з цим кількісний 

показник індикаторів має значно більші відхилення – від 27 (Міжнародна 
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організація тропічних лісів та Гельсінський процес) [175] до 67 

(Монреальський процес) [184]. 

Таблиця 1.1 

Міжурядові системи критерії та індикатори екологізації лісового 

комплексу 

Міжурядові процеси 
Кількість 

критеріїв індикаторів 

Африканська лісова організація (АТО) 26 60 

Центральноамериканський процес (Lepaterique) 8 52 

Африка (посушлива зона) (Dry zone Africa) 7 47 

Міжнародна організація тропічних лісів (ITTO) 5 27 

Монреальський процес (Monreal) 7 67 

Північна Африка та Близький Схід (North Africa & Near East) 7 65 

Панєвропейський (Гельсінський) процес (Helsinki) 6 27 

Пропозиція Тарапото (Tarapoto) 7 47 

Азійське лісове партнерство - - 

Джерело: [161] 

 

Ініціатива Міжнародної організації тропічної деревини по критеріях та 

індикаторах (ITTO Initiative on Criteria and Indicators) [169]. Критерії сталого 

управління тропічними лісами прийняті ІТТО у 1992 році (Йокогама, 

Японія). На їх основі був проголошений документ “Вибір 2000 року” у якому 

поставлене завдання із 2000 року перейти на торгівлю тропічною деревиною 

та продуктами її переробки із лісів, у яких проводиться збалансоване 

лісокористування. Цей документ підписали 54 країни (29 країн – виробників 

тропічної деревини та 25 країн – споживачів тропічної деревини) а також 

Європейський союз. 

Основними показниками екологізації підприємств лісогосподарського 

комплексу на національному рівні, що запропоновані науковими 

співробітниками Інституту агроекології та природокористування НААН [55; 

161] є такі: 1) підтримання, збереження й примноження продуктивних 

властивостей лісів; 2) підтримання належного стану лісів та формування 
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лісостанів резистентних до несприятливих факторів; 3) збереження та 

забезпечення захисних функцій лісів; 4) збереження і створення належних 

умов для підтримання біологічного різноманіття лісів; 5) підтримання 

екологічних функцій лісів; 6) застосування ефективних нормативно-

правових, економічних та організаційних механізмів для забезпечення 

екологічно збалансованого управління лісовою галуззю. 

Основним елементом системи управління лісовими ресурсами 

являється процес формування та впровадження механізму економічного на 

організаційно-методичного забезпечення збалансованого розвитку лісовою 

галузі. 

Варто відмітити, що на території України переважна кількість 

показників екологізації лісового господарства функціонують значний період 

часу та регламентовані багатьма Законами, нормативними актами, 

настановами та рекомендаціями. На протязі попередніх десятиліть більшість 

показників збалансованого розвитку ведення лісового господарства 

співпадають з європейськими критеріями. Зокрема, спостерігається тенденція 

до збільшення загальної площі лісових територій за рахунок впровадження 

процесів заліснення земель меліоративного фонду (Критерій 1), мають місце 

перспективні тенденції зростання показників стійкості та життєздатності 

лісових екосистем (Критерій 2), враховуються функції лісів в 

природокористуванні (Критерій 3). Проте варто відмітити  і наявність 

проблемних питань. У першу чергу це суттєве зниження рівня 

біорізноманіття (біотичного та генетичного). Щодо останнього показника, то 

він показує найбільш несприятливий розвиток ведення лісового господарства 

на території України. пояснюється це значним та неухильним зниженням 

кількості природних лісів та збільшення площ штучних лісів (лісових 

культур). Також використання репродуктивного матеріалу низької якості 

вважається досить важливим негативним показником діяльності для лісового 

господарства. Таким чином, на наше переконання по відповідності критерію 

4 є суттєві негативи. Головними розбіжностями у контексті відповідності 
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критеріям збалансованого лісового господарства є відповідність критеріїв 

виключно на рівні лісових екосистем чи лісових насаджень. Разом з тим у 

систему лісового господарства не включаються ландшафтно-водозбірні 

підходи до лісокористування що значною мірою здійснює негативний вплив 

на екологічну стабільність водозбірних басейнів та ландшафтів. 

На нашу думку, Європейські критерії та індикатори слід оцінювати 

виключно на рівні ландшафтів або водозбірних басейнів, лісових екосистем 

та лісових насаджень. На рис. 1.7 відображено базові європейські критерії 

забезпечення збалансованого лісокористування та розкрито вертикальний 

розподіл екосистем, для яких необхід проводити оцінку за такими 

індикаторами. 
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Критерій 1. Збереження і відповідне збільшення 

лісових ресурсів та їх внесок до глобального 

кругообігу вуглецю 

Критерій 2. Збереження стійкості та 

життєздатності лісових екосистем 

Критерій 3. Збереження та підтримання 
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Рис. 1.7. Система екологічних критеріїв збереження лісових екосистем з 

урахуванням європейського досвіду 

Джерело: сформовано автором на основі [55]. 

 

В результаті здійсненного дослідження нами запропоновано наступну 

схему акумуляції фінансових ресурсів, яка базується на повноцінному 



 50 

використанні як економічних, так і екологічних елементів лісових комплексів 

та державного регулювання процесу реалізації базових елементів екологізації 

лісового природокористування (рис. 1.8). 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ 

ЗАСАД ЗБАЛАНСОВАНОГО ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Рис. 1.8. Схема залучення фінансових ресурсів на основі підвищення 

ефективності еколого-економічної складової лісових екосистем 

Джерело: сформовано автором на основі [161]. 

 

За даними рисунку 1.8, можна зробити висновок що такі елементи як: 

підвищення ефективності використання лісів з залученям додаткового 
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фінансування через зменшення загальних втрат запасів у деревині при 

вирощуванні, підвищення ефективності використання річного приросту 

деревини та вжиття заходів по зниженню собівартості заготівлі продукції 

лісового господарства входять до складу економічної складової. Додаткові 

кошти при цьому надходять в результаті реалізації екологічних послуг, що 

входять до складу ресурсів лісових екосистем, які окрмі цього також 

включають надходження від реалізації вуглецевих квот та іншого 

екологічного доходу, який виникає в результаті позитивного впливу лісових 

насаджень на урожайсність сільськогосподарських культур. Часина 

залучених кошті з реалізації вуглецевих квот має вираховуватися у 

відповідності їх внеску у вуглецевий баланс. Їх розподіл буде направлено на 

відповідність показникам екологізації лісогосподарського комплексу що, в 

свою чергу, буде сприяти їхньому розширеному відтворенню. Впровадження 

основ збалансованого ведення лісогосподарської діяльності буде підкріплене 

нормативно-правовою базою по схемі, що наведена вище. 

Через те, що для ефективного комплексного управління лісовими 

ресурсами важливо розділяти їх за критеріями корисності на економічні 

(деревні, не деревні), екологічні та соціальні, авторськими дослідженнями 

були розроблені нові критерії оцінювання використання лісових ресурсів 

регіону в комплексі, доповнені відповідні показники. У таблиці 1.2 наведена 

система ключових критеріїв і відповідних показників використання лісів у 

регіоні (табл. 1.2). 

Так як економічна корисність лісу є корисністю використання, то 

оцінка буде відбуватися за результатами освоєння лісового фонду. 

Екологічна корисність є самою багатогранною, що несе в собі 

середовищеутворюючу функцію. Необхідно врахувати підтримку 

прийнятного санітарного стану та життєздатності лісів для виконання ними 

захисних функцій. Підвищення екологічної корисності відбувається через 

невикористання або інтенсивне лісовідновлення. 
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Таблиця 1.2 

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 виді за рік тис. м
3
 

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

грн. 

Загальний запас деревини лісових насаджень на землях лісогосподарського 
призначення 

млн. м
3
 

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

грн./га 

Ціна знеособленого м
3
 заготовленої деревини грн./ м

3
 

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, в яких проведені заходи боротьби з 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. 

 

Варто звернути увагу на дослідження показників в динаміці (не менше 

1 разу на 5 років) або у співставленні територій між собою при умові 

перегляду тотожних показників для критеріїв. З метою отримання 

інтегральної оцінки збалансованості використання лісових ресурсів в 

лісозаготівельних регіонах пропонується застосовувати показник 

збалансованості лісового комплексу (Кз): 

 

3
321 KKKK з 

,     (1.1) 

де: К1 – інтегральний показник, що характеризує економічну корисності 

лісових ресурсів регіону, од.; 
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К2 – інтегральний показник, що характеризує підтримку і збереження 

екологічних функцій лісових ресурсів регіону, од.; 

К3 – інтегральний показник, що характеризує соціальну корисності лісових 

ресурсів регіону, од. 

 

Для усунення відмінності розмірностей наведених параметрів 

показники досліджуваних критеріїв є відносними і їх значення знаходяться в 

певних межах від 0 до 1. Для цього абсолютні значення показників 

замінюються мірою їх досягнення. Показник збалансованості використання 

лісових ресурсів дозволить аналізувати відносну рівновагу процесів 

використання економічної, екологічної та соціальної користі лісових ресурсів 

в регіоні. 

Кількісна оцінка критеріїв буде здійснюватися територіальними 

органами управління лісовим господарством – на рівні областей. Базовими 

матеріалами для аналізу є дані державного обліку лісового фонду, дані про 

стан лісового фонду за матеріалами проведеного лісовпорядкування, 

аналітичні дані лісового кадастру та лісового моніторингу, а також матеріали 

уповноважених державних органів в області охорони навколишнього 

природного середовища, науково-дослідних інститутів. 

Аналізуючи зміни даного показника в часі, ми зможемо визначити 

умови якого типу відтворення виконуються на даній території, а в результаті 

зрозуміти інтенсивність і значимість впливу механізму управління 

комплексним використанням лісових ресурсів на лісокористування в регіоні. 

Умова зростаючого тренду Квик. лісокористування відповідає вимогам 

простого і розширеного відтворення. 

Також необхідним є дотримання умови: 

Квик.л.р.1  Квик.л.р.0, 

де: Квик.л.р.1 – показник розглянутого періоду; Квик.л.р.0 – показник 

базисного (попереднього) періоду. 

Під високою оцінкою комплексності лісокористуванням мається на 
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увазі збалансованість інтересів в галузі лісокористування, лісовідновлення та 

охорони навколишнього природного середовища. Дисбаланс в сторону 

використання тільки економічної корисності лісів призведе до зростання 

числа рубок. Дисбаланс в сторону використання тільки екологічної 

корисності лісів призведе до дефіциту товарної продукції (деревини/не 

деревини). 

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, а також з 

урахуванням ландшафтно-екологічних принципів та інноваційних технологій 

лісоуправління і лісокористування, а також сертифікації лісів. 

Як найбільш ефективнішим щодо розв'язання таких завдань 

застосовано програмно-цільовий підхід, що 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. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. 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. В рамках стратегічного 

розвитку лісового комплексу регіону слід розробляти і впроваджувати 
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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. 

2. Враховуючи структуру і взаємозалежності компонентів еколого-

економічної системи, визначено що екологізація лісогосподарської діяльності 

– це інтеграція еколого-економічних процесів, заснованих на прийнятті 

взаємопов'язаних економічних, техніко-технологічних, політичних, 

соціальних рішень, що сприяють ефективному досягненню екологічних цілей 

і завдань в будь-якій еколого-економічній системі. 

3. На основі аналізу теоретичних концепцій лісокористування у 

системі регіональної економіки поглиблено сутність поняття «організаційно-

економічний механізм екологізації 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. 

4. 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 трансформація 

виробничої системи лісового комплексу в напрямі екологізації 

господарськоих процесів. 

5. Удосконалено 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 
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величини економічного збитку від забруднення навколишнього природного 

середовища на різних стадіях виробничого процесу.  

6. 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. 

7. Для отримання інтегральної оцінки збалансованості 

використання лісових ресурсів у лісозаготівельних регіонах пропонується 

застосовувати показник збалансованості лісового комплексу. 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. 

8. 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. 

9. Доведено, що пропозиції із застосування європейських критеріїв 

відображають основні засади екологізації лісового комплексу, проте не 

дають можливості оцінити існуючий стан лісогосподарського виробництва та 
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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 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. 
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РОЗДІЛ 2 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ 

  

 

2.1. Аналіз економічної ефективності екологізації лісового 

комплексу регіону 

 

Важливою передумовою стабільного розвитку господарського 

комплексу будь-якого регіону країни є наявність значного природно-

ресурсного потенціалу, що створює базис для розвитку багатьох галузей 

виробничої та не виробничої сфери. У гірських регіонах України серед 

компонентів природно-ресурсного потенціалу провідне місце займає 

лісоресурсний потенціал, який охоплює усі наявні природні багатства, що 

прямо чи опосередковано пов’язані з лісовими ресурсами. 

Підприємства лісового комплексу розміщуються в усіх регіонах 

України. Проте їх розташування по території країни є диференційованим і 

залежить в першу чергу від наявності лісосировинної бази, що впливає на 

обсяги виробництва, номенклатуру й асортимент продукції, робіт та послуг 

(рис. 2.1). 

Крім нерівномірності розміщення лісового фонду – основної 

сировинної бази галузі, спостерігається нерівномірність розміщення 

населення в розрізі регіонів країни як основного споживача продукції, робіт 

та послуг господарського і побутового призначення, які виробляють 

підприємства лісового комплексу. Тому ряд підприємств, що працюють у 

сфері первинної та поглибленої деревообробки, в тому числі виробництві 

меблів, розміщуються в густонаселених регіонах країни, тобто тяжіють до 

ринків збуту продукції. Впливають на розміщення та спеціалізацію 

підприємств лісового комплексу також традиції, що склалися в окремих 
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регіонах протягом тривалого періоду, близькість до кордонів та товарна 

структура попиту з боку іноземних покупців, а також інші чинники. 

 

Рис. 2.1. Аналіз обсягу продукції, робіт та послуг лісового 

господарства в розрізі регіонів України у 2012-2014 рр. у фактичних 

цінах, млн. грн.  

Джерело: сформовано автором за даними Державного агентсва лісових ресурсів 

України 

 

Найбільші обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства 

спостерігаються в областях Поліського (Волинська, Житомирська, 

Рівненська, Чернігівська області), Карпатського (Закарпатська, Івано-

Франківська, Львівська, Чернівецька області) та Центрального (Київська, в т. 

ч. м. Київ), Черкаська області) районів, а найменші – у Придніпровському 

(Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області) та Донецькому 

(Донецька, Луганська області) районах України [139]. Так у 2014 році 

виробництво продукції, робіт та послуг лісового господарства у 

Карпатському, Поліському, та Центральному районах склало 5824,9 млн грн, 

що становить майже 75,26% загального обсягу по Україні при цьому лише на 
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Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Чернівецьку припадає 1803,7 

мнл грн, що становить близько 23,3%. 

Лісозаготівельна галузь багато в чому залежить від лісистості 

території. За цим показником Закарпатська область є лідером серед регіонів 

України (рис. 2.2). 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. 2.2. Зонування території України за рівнем лісистості в 

розрізі регіонів, % 

Джерело: сформовано автором Державного агентсва лісових ресурсів України 

 

Разом з тим необхідно відмітити, що Закарпатська область не повною 

мірою використовує наявний лісоресурсний потенціал, оскільки серед 

областей Карпатського району має нищі показники обсягу виробництва 

продукції, робіт послуг лісового господарства ніж у Львівській області на 

0,87%, однак вищі показники ніж у Івано-Франківській області на 0,03%;  

Чернівецькій області на 17,1%. 
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Закарпатська область як регіон Карпатського району відзначається 

порівняно високим рівнем лісоресурсного потенціалу. Загальна площа земель 

лісового фонду області у 2014 році складає 723,7 тис. га., що становить 

більше половини території області (56,8%), або близько 6,82% від загальної 

площі лісів України. 

Динаміка площі лісового фонду Закарпатської області за період 2005-

2014 роки зображена на рис. 2.3. 

 

 

Рис. 2.3. Динаміка лісів та лісовкритих площ (площі лісового фонду 

Закарпатської області за період 2005-2014 роки., тис.га. 

Джерело: сформовано автором на основі [137-140]. 

 
 

Ліси України, Українських Карпат і Закарпаття, зокрема, за своїм 

призначенням і розташуванням покликані виконувати переважно екологічні 

функції і в зв’язку з цим мають обмежене експлуатаційне використання з 

метою заготівлі деревини. З другого боку в Карпатах зосереджені значні 

запаси деревних ресурсів нашої держави. У Карпатському регіоні найбільше 

цих ресурсів припадає на Закарпатську область, де на площі 723,7 тис.га. 

зосереджено 207 млн.куб.м. деревних запасів ростучого лісу.  
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 Лісовий фонд державних лісогосподарських підприємств області 

представлений найпродуктивнішими у Карпатському регіоні деревостанами. 

Середній запас на 1 гектарі 350 куб.м., середньорічний періодичний приріст 

по запасу 5  куб. м. [127]. 

Ліси області за екологічним і господарським значенням поділяються на 

першу і другу групи. До першої групи належать ліси, що виконують 

переважно природоохоронні функції, а також ліси на територіях природно-

заповідного фонду, ліси, що мають наукове або історичне значення 

(включаючи генетичні резервати), лісоплодові насадження, субальпійські 

деревні та чагарникові угруповання.  

До другої групи належать ліси, не віднесені до лісів першої групи. Ліси 

другої групи поряд з екологічним мають експлуатаційне значення. Для 

забезпечення захисних функцій, відтворюваності та невиснажливості 

використання ресурсів в лісах цієї групи встановлено режим обмеженого 

лісокористування.  

 Біля 61 % площі земель лісового фонду виключено з експлуатації, а 

23,5 % території лісового фонду на сьогодні віднесено до природно-

заповідної. У природно-заповідному фонді області зосереджено всі 

ландшафти та рослинні формації, але стратегія розширення існуючих та 

створення нових об’єктів природно-заповідного фонду і зараз підтримується 

на державному рівні.  

Історично так сталось, що за останні століття на території області мали 

місце різні політичні режими і держави. Господарювання у лісах відбулось за 

Австро-Угорщини, Угорщини, Чехії, Радянського Союзу. Тепер ведення 

лісового господарства здійснюється в незалежній українській державі. При 

всіх цих змінах, незважаючи на різне ставлення до використання та 

відтворення лісових ресурсів, стратегія і тактика ведення лісового 

господарства у нашому краю в основному відповідала вимогам 

невиснажливого і безперервного лісокористування. Винятком можна вважати 

50-ті роки минулого століття, коли розміри освоєння лісосічного фонду та 
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обсяги заготівлі деревини від рубок пов’язаних з веденням лісового 

господарства перевищували нормативно дозволені науково обґрунтовані 

обсяги. Тоді з 1 га вкритих лісовою рослинністю земель вирубувалось 6,5 

куб. м., а приростало 4,6 куб.м. Із 1960 року обсяги заготівлі деревини 

неодноразово зменшувались. Впродовж 1961-1965 років з 1 га вже 

вирубувалось тільки 3,5 кбм., за 1989-1996 роки - 2,1 кбм, а в 2003 році - 1,7 

кбм. [24] Таке зменшення інтенсивності лісокористування пояснюється 

постійним виключенням з експлуатації лісів шляхом переведення їх з лісів 

другої групи до першої для більш повного виконання екологічних функцій. 

Нині лісистість області стала найбільшою в Україні і сягає 56,8% (рис.2.4).  

 

 
Рис. 2.4. Динаміка лісистості Закарпатської області за період  

2005-2014 роки., %  

Джерело: сформовано автором на основі [137-140]. 

 

Серед адміністративно-територіальних одиниць найбільшим рівнем 

лісистості відзначаються Рахівський, Свалявський, Перечинський, 

Міжгірський, Тячівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський 

райони, де площа лісів займає понад 50%, а найменшим – Виноградівський 

(15,57%), Берегівський райони (13,53%) (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Ранжування адміністративно-територіальних одиниць 

Закарпатської області за рівнем лісистості території , % 

Джерело: сформовано автором на основі [137-140]. 

 

Площа Закарпатської області складає 12,752 тис.км
2
, що становить 

2,1% загальної території України. Загальна площа лісів та інших лісовкритих 

площ області складає 724,1 тис. га., що складає 56,8% загальної площі земель 

регіону (рис. 2.6). На одного мешканця Закарпатської області припадає 0,51 

га лісу, що на 0,3 га більше аналогічного показника в цілому по Україні [127]. 

Ліси регіону представлені насадженнями з переважанням бука лісового 

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

клена -явора - 0,5%, ясена - 0,5%. Незначну площу займають м'яко листяні 

породи. Половина лісів регіону, віднесені до лісів І групи, де рубки 

головного користування майже не проводяться. В Закарпатській області 

133,5 тис. га віднесено до природно-заповідного фонду, який є третім за 

розмірами серед Європейських країн [127]. 
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Рис. 2.6. Структура земельної площі Закарпатської області 

Джерело: сформовано автором на основі [137-140]. 

 

Розподіл загальної площі лісового фонду між постійними 

лісокористувачами: 1. Лісогосподарські підприємства обласного управління 

лісового господарства (Державне агентство лісового господарства України) -

 492,1тис. га. 2. Підприємства об'єднання ВО "Закарпатоблагроліс" 

(Міністерства аграрної політики України)- 119,0 тис. га. 3. Об'єкти природно 

- заповідного фонду Загальнодержавного значення (Мінекоресурсів 

України)- 84,0тис.га. 4. Ужгородське військове лісництво (Міноборони 

України) - 9,8 тис. га  5. Закарпатський лісотехнікум ( Міносвіти України) - 

3,6 тис. га. Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель - 348 

кбм., середній річний приріст - 5 кбм. Насадження 2-го і вище бонітетів 

займають 95 відсотків загальної площі. Високоповнотні насадження (0,8-1,0) 

займають 40.4%, середньоповнотні насадження (0,5 - 0,7) 56.8 % і 

низькопродуктивні 2.8% вкритих лісовою рослинністю земель. Більше ніж 

половина лісів обллісгоспу (основного лісокористувача), виходячи із місця 

розташування і виконання захисних функцій віднесені до лісів 1-ї групи, в 

тому числі 157 тис. га лісових площ є одноразово площами природно-

заповідного фонду, що складає 23 % площі лісів обллісгоспу. Площа земель 
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лісового фонду Закарпаття складає 56,8%. Із загальної площі лісів 48 % 

складають експлуатаційні ліси (рис. 2.7).  

 

Рис. 2.7. Розподіл земель лісового фонду Закарпатської області за 

підпорядкуванням, %  

Джерело: сформовано автором за даними Закарпатського управління лісового та 

мисливського господасртва. 

 

Всі ліси області знаходяться у державній власності та розподілені між 

постійними користувачами земельних ділянок лісового фонду  де: 71,5% – 

знаходиться в постійному користуванні Державного агенства лісового 

господарства; 10,9% − Головне державне спеціалізоване лісогосподарське 

агропромислове підприємство „Закарпатагроліс” (Міністерство аграрної 

політики України); 1,4% − Ужгородське військове лісництво (Міністерство 

оборони України); 0,5% - Закарпатський лісотехнікум (Міністерство освіти і 

науки України); 11,4% – заповідні зони, парки підпорядковані 

Мінекоресурсів; 4,6% – землі запасу органів місцевого самоврядування. 

У віданні Закарпатського обласного управління лісового та 

мисливського господарства належить 18 держлісгоспів на 484,5 тис. га 
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лісового фонду. Середня площа підприємства 26,9 тис. га. Кількість 

працівників галузі близько  4 тис., з яких 1,8 тис. працівники лісової охорони. 

Аналіз тенденцій відтворення лісів у Закарпатській області за період 

2005-2014 рр. (рис.2.8) свідчить, що лісовідновлення в регіоні на протязі 

2005-2011рр. відбувалося переважно шляхом садіння і висівання лісу; із  

2012 року –  переважає природне поновлення. 

 

Рис. 2.8. Динаміка зміни площ відтворення лісів у розрізі основних видів 

за період 2005-2014 рр., га 

Джерело: сформовано автором на основі [137-140]. 

 

За аналізований період зростання обсягів виробництва продукції зросло 

у три рази, а вартість виробленої продукції за цей період склала 359738 тис. 

грн., що становить 309%. На цьому тлі обсяги продукції лісозаготівель 

зменшились на 535412 тис. грн., або на 54%. Обсяги заготівлі деревини 

збільшились на 524,7 тис. м
3
 або на 44%, у тому числі від рубок головного 

користування, вони збільшились на 58,2 тис. м
3
 або на 12%. Від рубок 

пов’язаних з веденням лісового господарства та інших рубок збільшилась на 

46021 тис. м
3
 , або на 64%.  
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Таблиця 2.1 

Основні показники господарського освоєння лісоресурсного потенціалу у Закарпатській області за 2005 – 2014 рр. 

Показники 2005 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік Абс. відх. 

2005-2014 

(+/-) 

Відн. відх. 

2005-

2014(%) 

Обсяги продукції 

лісового 

господарства, тис. 

грн. 

107909 199216 294514 333684 372205 467647 359738 309,2 

 у тому числі обсяги 

продукції 

лісозаготівель 

992770 189020 284220 323130 36029 457358 -535412 46,06 

Площа рубок, тис. 

га 

29,4 25,4 22,3 22,0 23,7 27,4 -2,0 93,1 

 у тому числі рубки 

головного 

користування 

1,6 1,0 1,3 1,3 1,6 1,7 0,1 62,5 

 заходи пов’язані з 

веденням лісового 

господарства та 

інші заходи 

27,8 

  

24,4 21,0 20,7 22,0 25,7 -2,1 92,4 (7,56) 

Заготовлено 

деревини, тис. м
3
 

1194,5 1219,1 1422,6 1449,8 1491,2 1719,2 524,7 144 

 від рубок головного 

користування 

478,0 342,4 445,6 441,2 533,4 536,2 58,2 112,2 

 від рубок 

пов’язаних з 

веденням лісового 

господарства та 

716,5 876,7 976,8 1008,6 955,6 1176,7 460,2 1,64 
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інших рубок 

Заготівля ліквідної 

деревини, тис.м
3
 

1032,3 1003,7 1157,4 1154,9 1188,9 1372,4 340,1 132,9 

 у тому числі від 

рубок головного 

користування 

420,0 292,9 376,6 369,4 445,1 445,9 25,9 1,06 

 від рубок 

пов’язаних з 

веденням лісового 

господарства та 

інших рубок 

612,3 710,8 780,8 785,5 742,2 921,1 308,8 150,4 

Переведення 

лісових у вкриті 

лісовою 

рослинністю землі, 

га  

1683 1990 1917 3171 2865 1718 35 102 

Кількість лісових 

пожеж 

2 1 9 10 14 3 1 150 

Лісова площа 

пройдена 

пожежами, га 

1,0 1,0 14,0 46,0 12 3 2 300 

Збитки заподіяні 

пожежами, тис. грн. 

- 2,1 2,7 822,2 102,0 55,2 - - 

*Джерело: [137-140] 
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Заготівля ліквідної деревини збільшилась на 340,1 тис. м
3
 або на 33%, 

порівняно з 2005 роком. Переведення лісових у вкриті лісовою рослинністю 

землі, збільшились на 35 га, або на 2%.  

 Кількість лісових пожеж збільшилась на 1 пункт або у 1,5 рази. Лісова 

площа пройдена пожежами збільшилась на 2,0 га або у 3 рази. 

Згідно результатів проведеного порівняльного аналізу динаміки зміни 

площ проведених рубок головного користування та рубок догляду можна 

зробити вискновок щодо наявності процесів стабілізації здійснення рубок 

головного користування. Загальна площа здійснених рубок головного 

користування з 2010 по 2012 рік постійно зменшується, в той час як 

починаючи з 2012 і до 2013 року хоч і дещо збільшується, проте не 

перевищує встановлені лісничим фондом ліміти. (рис. 2.9) 

 

Рис. 2.9. Аналіз зміни площ рубок головного користування та рубок 

догляду за 2005-2014 рр., тис. м
3
 

Джерело: сформовано автором на основі [137-140]. 

 

Зберігається тенденція до поступового зменшення площ рубок, 

пов’язаних із веденням лісового господарства, яка у 2014 році склала 25,7 

тис. га, тоді як у 2005 році цей показник був на рівні 27,8 тис. га.  
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За період 2005-2014рр. загальна площа рубок зменшилась на 2,0 тис. 

га., або на 6,9%, у тому числі рубки головного користування зменшились на 

0,1 тис. грн., або на 37,5%(62,5%); заходи пов’язані з веденням лісового 

господарства та інші заходи зменшились на 2,1 тис. га, або на 7,6%. 

На особливу увагу заслуговує аналіз обсягів заготівлі ліквідної 

деревини, оскільки вона є основним продуктом лісового господарства. 

 

  

Рис. 2.10. Аналіз зміни обсягів заготівлі деревини від рубок 

головного користування та від рубок пов’язаних з ведеденням лісового 

господарства, інших рубок за 2005-2014 рр., тис. га 

Джерело: сформовано автором на основі [137-140] 

 

Оцінка показника інтенсивності здійснення процесу заготівлі деревної 

сировини від рубок головного користування та інших рубок, потрібно 

розглянути співвідношення між обсягами заготівлі сировини від основних 

видів рубок та площ здійснення даних рубок. Такий підхід надасть загальну 
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оцінку кількості убічних метрів деревної сировини відносно одного гектара 

проведених рубок різних видів(рис. 2.11 ). 

 

 

 

Рис. 2.11. Оцінка інтенсивності заготівлі деревини у розрізі видів рубок 

за період 2005-2014рр. 

Джерело: сформовано автором на основі [137-140]. 

 

Державні лісогосподарські підприємства забезпечують весь цикл 

лісогосподарських робіт – від збору лісового насіння до заготівлі деревини 

під час рубок головного користування. Фінансування на ведення лісового 

господарства, тобто на здійснення всіх запроектованих лісогосподарських 

заходів здійснюється за рахунок державного бюджету в обсязі (8-10 %). 

Решта за власні кошти підприємств (90-92%). Найголовнішим джерелом 

формування власних коштів є реалізація заготовленої деревини. 

Пріоритетними завданнями працівників лісового господарства є здійснення 
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заходів з лісовідновлення - щороку воно проводиться на площі 1,9 тис. га; 

охорона лісів від пожеж і самовільних рубок; захист лісів від шкідників та 

хвороб; раціональне використання лісових ресурсів (наш принцип - менше 

заготовляти деревини, а більш ефективно її використовувати.  

На наступному етапі аналізу важливо дослідити динаміку заготівлі 

ліквідної деревини за категоріями технічної придатності (рис. 2.12).  

 

Рис. 2.12. Аналіз обсягів заготівлі ліквідної деревини за 

категоріями технічної придатності за період 2005-2014рр.  

Джерело: сформовано за даними [137-140]. 

 

Зростання обсягів ліквідної деревини у 2014 році відбулося (32,9%) 

переважно за рахунок суттєвого збільшення обсягів дров для опалення 

(34,2%), заготівлі лісоматеріалів круглих (на 27,6%) та деревини для 

технологічних потреб (16,4%) 

У 2014 році структура обсягів заготівлі ліквідної деревини за 

категоріями технічної придатності змінилась порівняно з попередніми 

роками і визначається збільшенням частки таких категорій як дрова для 

опалення  (34,2%), лісоматеріалів круглих (27,6%), деревини для 
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технологічних потреб (16,4%). Тобто можна зробити висновок про 

відсутність покращення у 2014 р. якісного складу заготовленої ліквідної 

деревини, що дозволилоб отримувати з кожного кубометра деревини більшу 

віддачу; питома вага таких сортиментів як дрова для опалення суттєво 

збільшилась (на 34,2%) , що пояснюється підвищенням попиту споживачів на 

ринку. 

Мисливське господарство області як складова частина побічного 

користування лісом надає можливість отримання цінних харчових продуктів, 

трофеїв, ведення мисливського собаківництва, розвитку мисливського 

стрілкового спорту та задоволення потреб населення у полюванні. Існуючі в 

області структури мисливського господарства не в повному обсязі виконують 

покладені на них функції з профілактики мисливських угідь від зоонозних 

захворювань, заборони випасу великої рогатої худоби у відтворюючих 

ділянках, створення біотехнічних комплексів, організації відтворюючих 

вольєрів для диких тварин тощо. 

Не використовується цінна сировина дарів лісу виробничими 

потужностями підприємств переробної і харчової промисловості області. За 

експертними оцінками обсяги заготівлі недеревних продуктів лісу 

використовується в межах 30%. На внутрішньому ринку практично відсутні 

екологічно чисті березові, шипшинові та інші ягідні натуральні соки та напої, 

вироби з грибів, фруктові та овочеві порошки з вичавок та не стандартної 

сировини для кулінарних та кондитерських виробів. 

 

2.2. Вплив екологізації лісогосподарського виробництва на 

підвищення рівня збалансованості лісового комплексу регіону 

 

Лісовий комплекс України та її регіонів представляє собою закінчений 

виробничий цикл, що включає заготівлю деревної сировини, його 

комплексну переробку та лісовідновлення. За своєю структурою 

виробництво складається з лісозаготівлі та лісорозведення, целюлозно-
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паперової, деревообробної і лісохімічної промисловості, а також забезпечує 

транспортування лісу до пристаней і залізничних станцій, утилізацію 

відходів лісопереробки, захист лісів від пожеж, шкідників та ін. 

Володіючи великими лісосировинними ресурсами і відносно 

обмеженим внутрішнім ринком, лісопромислове виробництво України багато 

в чому орієнтовано на задоволення попиту зовнішніх споживачів. По 

окремих видах продукції вивозиться за кордон до 70–80% від загального 

обсягу її виробництва. 

Зниження ефективності діяльності лісового комплексу регіону за 

останній час у значній мірі зв’язано з інвестиційною не привабливістю галузі.  

Одним із стримуючих факторів для інвестиційних вкладень є незаконна 

вирубка лісу. Обсяг нелегальних заготовок деревини в Україні постійно 

зростає. Країна, в якій за неофіційними даними близько 20% лісу 

заготовлюється незаконно, не може бути інвестиційно привабливою. 

Вимушена конкуренція з нелегальним лісовим бізнесом різко обмежує 

можливості для розвитку суб’єктів господарювання працюючих в законному 

полі і сплачуючих податки.  

Впровадження системи відстеження деревини шляхом введення 

приймання, обліку та таврування заготовленої деревини безпосередньо на 

лісосіках – складах, забезпечення участі представників державної лісової 

служби в огляді лісосік, призначених для рубок головного користування, 

повинно поставити бар'єр на шляху незаконної заготівлі лісу та тіньових 

потоків лісоматеріалів. Ведення бізнесу на основі принципів сталого 

лісокористування не тільки відкриє доступ продукції на екологічно чутливі 

ринки і підвищить інвестиційну привабливість організацій, але і дасть істотні 

економічні вигоди. Покупці зацікавлені в придбанні сертифікованої 

продукції і готові закуповувати пиломатеріали за високою ціною [149]. 

Ще одним ключовим напрямком, за яким підприємствам лісового 

комплексу належить прийняти стратегічні рішення, є використання 

енергоносіїв. Згідно з прогнозом в довгостроковій перспективі світові ціни на 
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енергоносії, враховуючи обмеженість їх запасів, а також труднощі в їх 

отриманні, підвищуватимуться. Тому підприємствам лісової галузі слід 

вивчати можливості використання нових джерел енергії, включаючи 

поновлювані. У зв'язку з цим досить актуальним стає питання про 

використання деревини як альтернативного джерела палива як для власних 

потреб, так і на продаж, отримуючи за рахунок цього значні додаткові 

ефекти.  

Важливим напрямком залишається питання формування єдиного 

лісового фонду на тлі різкого обмеження «відомчих лісів», тобто числа 

організацій, яким ліси передаються у відання, а не в оренду («лісу оборони», 

«лісу науково-дослідних і сільгоспорганізацій», «міські ліси» і т.п.). На нашу 

думку, всі користувачі лісових екосистем мають відповідати  за користування 

та відтворення лісових ресурсів.  

За останні п'ятдесят років породний склад лісів погіршився. В першу 

чергу, це сталося через те, що українська промисловість споживає переважно 

хвойну деревину. Друга причина полягає в тому, що протягом 90-х років в 

зоні транспортної доступності велося інтенсивне, форсоване 

лісокористування з використанням найбільш дешевих технологій 

лісовідновлення, заснованих на принципі «природного зарощування».  

На наш погляд, для підвищення якості лісових ресурсів необхідно 

збільшити обсяги посадок лісів і сприяти створенню плантаційних цільових 

господарств, орієнтованих на великих споживачів.  

Одним з рішень проблем, що накопичилися в лісовому комплексі 

України може стати розвиток інфраструктури, зокрема будівництво лісових 

доріг. Без врахування цієї особливості переробна галузь лісового комплексу 

найближчим часом стикнеться з нестачею деревних ресурсів лісу. 

Для забезпечення фінансування будівництва доріг доцільно включити 

витрати лісокористувачів на будівництво лісовозних доріг в витрати, що 

враховуються при оподаткуванні прибутку, а також розглянути можливість 

фінансування будівництва лісовозних доріг за рахунок відрахувань на 
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дорожнє будівництво. При цьому доцільно направляти частину платежів за 

деревину що відпускається на пні, що надходить лісгоспам, на фінансування 

будівництва лісогосподарських і лісовозних доріг. 

Важливим аспектом при вирішенні задач стосовно довготривалої 

оренди лісових територій стане підвищення важливості ведучих 

лісопромислових груп в лісовій галузі. Для підвищення ефективності та 

якості лісовпорядних робіт необхідно застосовувати нові методи 

лісовпорядкування виходячи з зонування лісового фонду, що дозволить 

підвищити точність обліку лісу і відмовитися від державної монополії на 

лісовпорядні роботи, виводячи на ринок лісопроектних і 

лесоінвентаризаціоних робіт приватний бізнес. В результаті основним 

інвестором в сфері лісоексплуатації повинен стати лісовий бізнес, що працює 

в умовах довгострокової оренди за принципом державно-приватного 

партнерства.  

Ми вважаємо, що здійснення стратегічного планування 

лісовідновлювальних заходів, створення плану вирубок та поліпшення якості 

прийнятих рішень можливе на основі використання лісовпорядних цифрових 

карт.  

Лісовпорядна цифрова карта (база даних, що дозволяє легко проводити 

пошук і відбір необхідних ділянок лісу) має декілька шарів, кожен їх яких 

містить різні види інформації: межі лісництв (найменування лісництва); 

кордони квартальної мережі (номер кварталу); кордони виділів (номер 

виділу, площа, структура, клас віку, тип лісу, запас на гектарі і т.д.); 

відомості про дорожній мережі (дороги з асфальтовим покриттям, лісовозні 

дороги, стежки і т.д.); відомості про мережу річок, озер, боліт; населені 

пункти (найменування); вирубки (суцільні, проміжні). Супутниковий знімок 

лісової ділянки поєднується з лісовпорядної картою, що дозволяє отримати 

наочну інформацію про стан лісового фонду.  

За допомогою лісовпорядних цифрових карт можна проектувати 

будівництво доріг на лісовій території, тобто визначати оптимальний 
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маршрут по максимально вигідним місцям рубки, і отримати швидкий 

доступ до інформації завдяки автоматизованій обробці даних. Карта 

допоможе отримати такі дані як середній породний склад всієї території та 

виділів, співвідношення хвої і листя, загальний запас деревини, обчислення 

приросту, розподіл по класу віку (чим темніший колір, тим вищий клас віку). 

На наш погляд, орієнтуючись на раціональне лісокористування, 

необхідно приділяти більшу увагу профілактиці та запобіганню лісових 

пожеж. Для цього необхідно мати в кожному лісництві пожежну техніку та 

обладнання, а також сучасний радіозв'язок і техніку, яка може бути 

переобладнана в пожежний агрегат, здатний доставити і подати воду для 

гасіння пожежі.  

Важливим інструментом залучення інвестицій може стати 

використання довгострокового іпотечного кредитування для стимулювання 

будівництва індивідуальних житлових будинків (дерев'яного 

малоповерхового житла). Реалізація механізму іпотечного кредитування 

дозволить збільшити попит на дерев'яні будинки заводського виготовлення і, 

як наслідок, збільшить виробництво пиломатеріалів, деревних плит та ін. Для 

порівняння в США понад 80% введеного в експлуатацію житла вироблено з 

дерева, а в Україні цей показник не перевищує 5%. Дерев'яні будинки значно 

дешевші і корисніші для людини. Проект з будівництва дерев'яних будинків, 

реалізований в масштабах України, доцільно, на наш погляд, включити в 

національний проект «Доступне житло».  

Для забезпечення підвищення ефективності розвитку лісового 

комплексу рекомендується забезпечити процес планомірного переходу 

платежів за лісокористування з форми податкових платежів в рентну форму. 

Такий підхід забезпечить диференціацію обсягів платежів на базі реальних 

витрат лісозаготівельника та отриманого доходу. Фонди таких платежів, буде 

направлений на розвиток лісового комплексу та забезпечення відновлення 

лісових територій. Частково рентні платежі слід повертати назад в лісове 

господарство, сплативше їх. Це сприятиме поліпшенню інвестиційного 
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клімату і залученню великих лісопромислових корпорацій до лісорозведення.  

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. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Аналіз основних еколого-економічних показників функціонування 

лісового комплексу лісозаготівельних  регіонів України, 2015 р. 
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Заготовлено деревини,  тис. 

м
3
 

1050,7 2487,7 1401,1 994,1 1378,5 996,8 1454,7 

Реалізовано в круглому вигляді 

всього, тис. м
3
 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: сформовано автором за даними Державного агенства 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 
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запропонованих критеріїв збалансованості лісокористування. Розраховано 

показник збалансованості використання лісових ресурсів у лісозаготівельних  

регіонах України (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Розрахунок показника збалансованості використання лісових ресурсів у 

лісозаготівельних регіонах України 
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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. 

 

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. 

Управління лісокористування в лісозаготівельних регіонах не 

ефективне, величезне фінансове навантаження лежить на бюджеті для 
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виконання державних функцій в сфері використання лісів (охорона, захист, 

відтворення), а також за змістом державного апарату. Розраховані результати 

вказують на необхідність переглянути систему управління використанням 

лісів в регіонах, однак не в частині збільшення платежів від використання 

лісів, а в питаннях перерозподілу відповідальності з охорони, захисту, 

відтворення та використання лісових ресурсів в регіонах. 

Запропоновано технологію функціонування механізму управління 

комплексним використанням лісових ресурсів регіону як послідовність 

етапів з розробки та прийняття управлінського рішення в галузі 

лісокористування. Моніторинг стану лісових ресурсів є завершальним етапом 

технології. В його основі – критерії і відповідні показники, які дозволяють 

оцінити і спрогнозувати сценарії розвитку лісокористування в регіоні. 

Між прогнозованою ситуацією при прийнятті управлінського рішення і 

реальним ходом реалізації існує неминуча розбіжність. Вона пов'язана із 

невизначеністю зовнішнього середовища і впливом його чинників. За 

результатами моніторингу та оцінки стану лісового комплексу можливе 

корегування прийнятих управлінських рішень, якщо в ході реалізації були 

виявлені значні (неприпустимі) відхилення. Своєчасний контроль поточного 

стану лісових ресурсів і порівняння його з прогнозованими показниками 

допомагає всій системі управління бути більш ефективною. 

Оцінка лісозаготівельних регіонів вказує на неефективність управління 

використанням лісових ресурсів, на низький рівень наукоємних технологій і 

висококваліфікованих фахівців в сфері лісокористування в лісозаготівельних 

регіонах України. Це вказує на необхідність удосконалення інструментів 

управління використанням лісів в передових для країни регіонах, і не тільки з 

точки зору економічної ефективності, а в питаннях розвитку регіонів з точки 

зору стійкості. 

Враховуючи те, що об’єктом дослідження є проблема екології на 

провідних підприємствах важливо є виявлення основних умов і факторів 

екологізації виробництва. Для її вирішення було використано результати 
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експертизи, отримані зовнішнім експертом - аудиторською компанією SGS в 

ході проведення оцінки природоохоронної діяльності підприємств лісового 

сектора на основі інформації, наданої компаніями в Агентство. Для аналізу 

використовувалася наступна інформація: екологічні політика, програма і звіти 

компаній, плани реалізованих проектів у сфері екології, статистична звітність 

про викиди та скиди забруднюючих речовин та ін. За результатами 

експертизи визначався екорейтинг підприємства.  

Екорейтинг підприємств лісового комплексу України –  це комплексна 

оцінка рівня екологічності виробництва та системи лісозабезпеченістю, 

екологічного менеджменту, рівня транспарентності компанії та її готовності 

до діалогу з громадськими організаціями [27].  

Методика екорейтингу, розроблена "аудиторською компанією SGS", 

отримала схвалення аналітиків WWF. Вона враховує специфічні особливості 

української лісової, лісопереробної та целюлозно-паперової промисловості.  

Рівень екологічної відповідальності лісопромислових підприємств 

оцінювався за такими критеріями: 

- Рівень екологічності діяльності (вплив різних дій компанії на 

навколишнє середовище, використання компанією екологічно безпечних 

матеріалів і процедур в рамках свого бізнесу);  

- Рівень екологічного менеджменту (відношення менеджменту 

компанії до питань екологічної безпеки та готовність менеджменту 

дотримуватись правил екологічної безпеки та стежити за станом 

навколишнього середовища);  

- Відкритість компанії екологічної проблеми й готовність до діалогу з 

організаціями, що займаються проблемами екологічної безпеки (в тому числі 

з державними установами). 

У кожному наборі критеріїв виділяються окремі групи якісних і 

кількісних показників, що характеризують той чи інший аспект підходу 

компанії до питань екології. Так при оцінці рівня екологічності сировини і 

виробництва Агентство окремо розглядає характер взаємовідносин компанії з 
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постачальниками продукції, відповідність рубок екологічним вимогам, рівень 

використання відходів промислової діяльності, кількість і якість основних 

показників забруднення навколишнього середовища. 

Для більш детальної та якісної оцінки в кожній групі показників 

виділяються окремі індикатори. Так при оцінці характеру взаємин компанії з 

постачальниками деревної сировини враховуються: формування системи, яка 

відслідковуватиме «прозорість» поставок деревинної сировини та 

відповідність її встановленим екологічним вимогам; характеристики стану 

сировини, що надається з орендованих риштувань, лісових територій, що 

мають відповідні сертифікати, сировини від постійних постачальників і т. д. 

У випадку якщо компанія має ліс в оренді і самостійно займається вирубкою 

лісу, додатково оцінюються характер рубок, середня площа суцільних рубок і 

ступінь використання розрахункової лісосіки; заходи, що вживаються для 

поліпшення лісовідновлення; технологія і техніка, яка використовується при 

рубках і т. д. В цілому Агентство аналізує більше 50 індикаторів. Після 

оцінки окремих індикаторів і груп показників, на основі доданих ступеню їх 

важливості, присвоюється кінцева рейтингова оцінка.  

Присвоєння екорейтинга підприємству здійснюється на основі 

спеціально розробленої Агентством національної шкали. Рейтингова шкала 

екорейтинга має три класи і дев'ять діапазонів оцінки. Значення рейтингового 

класу залежить від рівня екологічної відповідальності компанії (табл. 2.4).  

Аналіз результатів оцінки ефективності природоохоронної діяльності 

лісових господарств на території України, дозволив нам виявити групу 

факторів, що здійснюють позитивний і стимулюючий вплив на екорейтинг і 

забезпечують зміцнення екологічної безпеки компаній. До таки факторів 

включають: 

1. Поступове впровадження та наявність ефективної системи 

екологічного менеджменту, відповідної вимогам міжнародного стандарту 

ISO 14000, в т.ч. систематичне навчання співробітників підприємства питань 
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екології та вимогам природоохоронного законодавства. 

2. Систематичне проведення природоохоронних заходів, що сприяють 

поступовому зниженню вмісту шкідливих речовин у скидах та викидах, 

обсягів водоспоживання, високому рівню використання відходів 

виробництва, переходу на вибілювання целюлози без використання 

елементарного хлору. 

3. Підвищення загального рівня лісокористування у власних 

ліспромгоспах, активна діяльність з підготовки до процесу сертифікації з 

подальшою сертифікацією дочірніх лісозаготівельних компаній на 

відповідність вимогам сталого лісокористування і створення системи 

відстеження легальності походження деревини. 

4. Інформаційна відкритість підприємства та активну участь у 

регіональних екологічних заходах. 

Таблиця 2.4 

Характеристика рівнів екорейтингу підприємств лісового комплексу 

Класс Рівень екологічної 

відповідальності 

екологічні ризики 

Клас есоА високий  

есоА++ виключно високий мінімальні 

есоА+ високий незначні 

есоА достатньо високий низькі 

Клас есоВ задовільний  

есоВ++ задовільний досить низькі 

есоВ+ прийнятний помірні 

ecoB недостатній прийнятні 

Клас ecoC низький  

есоС++ низький досить високі 

ecoC+ вельми низький високі 

ecoC задовільний виключно високі 

Джерело: сформовано автором на основі [153]. 

 

Разом з цим були детерміновані фактори стримуючого характеру і ті 
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що підвищують величину негативного впливу на екологічний рейтинг. Серед 

таких факторів: 

1. Перевищення вмісту забруднюючих речовин у стічних водах і 

викидах в атмосферу над встановленими нормативами. 

2. Неповне охоплення сторонніх постачальників системою 

відстежування легальності походження деревини та відповідності умов її 

заготовлення екологічним вимогам. Проведення суцільних рубок в межах 

орендованих лісів. Використання деревини з малонарушенних лісових 

територій. 

3. Неповне використання відходів виробництва (опадів від 

пилогазоуловлюючих установок, деревних відходів). 

4. Недостатня інформаційна відкритість (відсутність публічного 

екологічного звіту). Обмежене надання інформації за абсолютними 

показниками екологічності виробництва. Недостатнє інформаційне 

висвітлення актуальних екологічних проблем компанії. 

5. Використання хлору при виробництві блекотою целюлози. 

Основними шляхами підвищення ефективності функціонування 

екологічно орієнтованих підприємств респонденти вважають «інтеграцію 

СЕМ, СМЯ (система менеджменту якості) і СЛУ (система лісостійкого 

управління) в загальну систему менеджменту» (43,2%), «оптимізацію в 

цілому СЕМ та її процесів» (38,6%), «оптимізацію технологічних процесів» 

(27,3%) «оптимізацію ресурсозбереження» (22,7%) та інше.  

До проблем і труднощів екологізації виробництва провідні фахівці 

обстежуваних підприємств віднесли: настача багатьох (і, перш за все, 

фінансових) ресурсів, опір змінам працівників різних служб та структурних 

підрозділів усередині підприємства, некомпетентність і відсутність 

відповідного досвіду в цій галузі, відсутність професійного консалтингу, 

недосконалість технологій, відсутність стимулюючих механізмів, високі 

дисконтні ставки на закупівлю природоохоронного устаткування, високі 
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ризики, тривалий термін окупності екологічно чистих технологій тощо.  

Серед важелів стимулювання активної екологізації виробництва 

респонденти відзначили: розробку програм довгострокового кредитування 

природоохоронної діяльності; підвищення ціни на екологічно чисту 

продукцію; заниження ціни на екологічно брудну продукцію, а в перспективі 

- технологію; податкові пільги; вдосконалення банківської системи 

кредитування на природоохоронні потреби; розробку системи бонусів та ін. 

Узагальнюючи результати аналізу ефективності природоохоронної 

діяльності підприємств лісового комплексу, отримані в ході експертизи та 

враховуючи дані соціологічного опитування, можна зробити висновок, що до 

умов, що визначають формування і розвиток системи екологічного 

менеджменту (СЕМ) та системи сталого лісокористування (ССЛ) на 

підприємствах лісового комплексу, відносяться (рис. 2.13): рівень розвитку і 

якість українського законодавства, в тому числі екологічного; зацікавленість 

і бажання вищого керівництва в змінах; наявність місії, цілей і стратегії 

розвитку компанії; відповідний рівень екологічної культури всього 

персоналу підприємства; наявність на підприємстві потенціалу 

організаційних змін; відсутність опору змінам з боку керівників різних 

структурних підрозділів усередині організації; відповідність повноважень і 

відповідальності у тих, хто безпосередньо відповідає за формування даної 

системи; ресурсна забезпеченість програм екологізації з домінантою 

фінансових інвестицій; мотивація діяльності як всередині організації, так і на 

державному рівні; можливість навчання фахівців; грамотний консалтинг по 

питаннях, що цікавлять; можливість обміну досвідом та ін. 

Серед ознак недосконалості існуючого українського екологічного 

законодавства та адміністративно-правового механізму 

природокористування, на нашу думку, слід виділити: недосконалість 

існуючої системи нормування (як за показниками, так і одиницями виміру), 

недосконалість і недостатня розвиненість методологічної бази в цій сфері, та 
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їх не адаптованість законів до Європейських країн, галузеве законодавче 

нестикування за нормативними показниками і методичним підходам, 

недосконалість структурного перерозподілу відрахування природоохоронних 

коштів (відсутність ефективного механізму повернення підприємствам 

коштів природоохоронного призначення), відсутність прозорості у розподілі 

природоохоронних коштів на місцевому та державному рівні, недосконалість 

системи державного моніторингу, відсутність відповідних стимулюючих 

механізмів та ін. 

 

Соціальні 

1. Загальна тенденція 

екологічного розвитку 

суспільства. 

2. Екологічна освіта і 

екологічна культура. 

3. Менталітет. 

4. Зацікавленість і 

бажання вищого 

керівництва в змінах. 

5. Відсутність 

спротиву змінам з боку 

підрозділів всередині 

організації. 

Організаційні 

1. Наявність місії, мети і стратегії 

розвитку компанії. 

2. Наявність на підприємстві 

потенціалу організаційних змін. 

3. Наявність ресурсів. 

4. Моніторинг екологічної ситуації. 

5. Відповідність повноважень та 

відповідальності у тих, хто 

безпосередньо відповідає за 

формування СЕЛ і ССЛ. 

6. Можливість навчання спеціалістів. 

Економічні 

1. Мотивація діяльності як 

всередині організації так й на 

державному рівні. 

2. Особливості 

ціноутворення на еколого 

безпечну продукції. 

3. Зменшення еколого-

економічного збитку. 

Інституціональні 

1. Інфраструктура СЕМ і ССЛ. 

2. Система інформаційного забезпечення 

СЕМ і ССЛ. 

3. Грамотний консалтинг. 

4. Можливість обміну досвідом. 

ФАКТОРИ 

та 

УМОВИ 

Правові 

1. Правове 

забезпечення СЕМ і 

ССЛ. 

2. Рівень розвитку і 

якість вітчизняного 

законодавства 

Рис. 2.13. Фактори та умови, що впливають на розвиток системи 

екологічного менеджменту на регіональному рівні 

Джерело: сформовано автором на основі [25; 153]. 

 

На основі аналізу виявлених факторів, що впливають на екорейтинг 

компаній лісової галузі, а також умов, що визначають формування системи 
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екологінчого менеджменту, проблем і труднощів, пов'язаних з екологізацією 

виробництва, нами були виділені п'ять груп взаємопов'язаних факторів і 

умов, що впливають на розвиток системи екологінчого менеджменту на 

підприємствах лісового комплексу України. 

 

2.3. Оцінка ефективності виробництва екологічної продукції 

побічного лісокористування 

 

Ліс відіграє неоціненну роль у житті суспільства. Він є потужним 

накопичувачем біологічної маси, одним із основних джерел кисню на Землі, 

регулятором стоку води, захисником грунтів від ерозії, місцем відпочинку 

людей. Ліс - природний ресурс, який самовідновлюється і який дає людині 

значну кількість різноманітної сировини і цінних продуктів 

При обгрунтуванні ефективності освоєння ресурсів дикорослих за 

основу взято критерій раціонального природокористування. Він передбачає 

проведення заходів, що забезпечують максимальний еколого-економічний 

ефект, який однаковою мірою є доцільним, з точки зору як економіки, так і 

охорони природи, вдосконалення планування розглядається у взаємозв'язку з 

екологічною оцінкою ресурсів грибів і ягід, яка є важливою ланкою в системі 

заходів із раціонального природокористування.  

Недеревні рослини лісу як складова частина природних ресурсів, є 

одним із резервів поповнення необхідних для населення продуктів 

харчування. Водночас вони є цінною сировиною для харчової, 

фармацевтичної та інших галузей народного господарства. Заготівля 

харчових продуктів лісу рослинного походження - вагомий внесок 

комплексних лісових підприємств у забезпечення населення цінними 

продуктами харчування. 

Попит на ці делікатесні продукти харчування постійно зростає, однак 

державна роздрібна торгівля, а також спілчансько-кооперативний і 
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фермерський ринок не в змозі його задовольнити через недостатнє 

використання сировинних ресурсів дикорослих. 

З початку свого існування людина постійно використовувала в їжу ці 

важливі продукти харчування. Інколи гриби і ягоди виступали в ролі 

додаткових елементів раціону харчування населення, а інколи входили до 

складу основних продуктів, займаючи місце поряд з хлібними виробами, 

м'ясом та овочами. 

Ще зовсім нещодавно мешканці сіл на території Українських Карпат 

збирали на зиму приблизно 30-50 кг сушених білих грибів в розрахунку на 

одну сім’ю. Дуже цінувалися солені рижики, які споживали, як звичайно, з 

картоплею. Переважна більшість жителів регіону надавали перевагу білим 

грибам взамін м’ясу. 

З розвитком науково-технічного прогресу і значним збільшенням 

частки культурних плодів, ягід і овочів роль дикорослих ягід, плодів і грибів 

як джерела харчування і доходів знизилась, але значення цих продуктів у 

жодному випадку не зменшилось. Гриби і ягоди є свого роду делікатесами. 

Видовий склад грибів дуже різноманітний; описано близько 100 тисяч 

видів. За літературними даними на території Європи є близько 500 видів 

їстівних грибів. Із цієї кількості населення споживає 80-100 видів. Деякі 

гриби, які у нас вважаються отруйними, в інших країнах їдять. Кількість 

грибів, що визнаються їстівними, у різних країнах різна. Зокрема, у Чехії і 

Словаччині в продаж надходить 58 видів грибів, а в Україні офіційно 

придатними для вживання вважається лише 16 [106]. 

Збирають переважно білі гриби, підберезники, моховики, підосичники, 

маслюки, опеньки, сироїжки, лисички, рідше - рижики, хрящі молочні, 

козляки та ін. Лише найбільш досвідчені грибарі знають і збирають 15-20 

видів їстівних грибів. 

Дикорослі ягоди за видовим складом менш різноманітні ніж гриби. В 

лісах України росте близько 80 видів диких плодових, ягідних і 

горіхоплідних рослин, багато чагарників, які мають велику цінність не лише 
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як харчові продукти, але й як лікарські й технічні рослини [2]. Лісові ягоди 

містять багато вітамінів і цінних поживних речовин і мало білків, жирів і 

вуглеводів. За калорійністю вони приблизно такі ж, як капуста, цибуля та 

інші овочі. Харчові якості цих продуктів незаперечні. У лісових ягодах 

міститься досить велика кількість (декілька відсотків) таких цукрових 

сполук, як глюкоза і фруктоза, які є основними продуктами обміну речовин, 

що забезпечують живі клітини енергією. Ці цукрові сполуки засвоюються 

організмом людини досить легко. Загальна кількість корисних речовин у 

дикорослих ягодах складає 10-20%. В ягодах зосереджено багато сполук, які 

мають лікарські властивості. Передусім це такі біологічно активні сполуки, 

як флавоноїди, каротиноїди, вітаміни, аскорбінова кислота, мікроелементи, 

органічні кислоти й мінеральні солі. Регулярне вживання дикорослих ягід 

знешкоджує в організмі такі токсичні речовини, як сполуки свинцю, 

кобальту, цезію, зміцнює судини, регулює мінеральний обмін. Дикорослі 

ягоди є ефективним засобом при лікуванні недокрів'я, серцево-судинної 

системи, інфекційних захворювань, печінки, сечових шляхів та інших 

хвороб. Останнім часом при лікуванні цукрового діабету успішно 

використовується чорниця. Людям, які схильні до повноти, рекомендують 

вживати більше ягід. В Україні серед дикорослих найбільш 

розповсюдженими є такі ягоди: малина, ожина, чорниця, брусниця, 

журавлина і суниця. Ці ягоди заготовляють як населення, так і організовані 

заготівельники. 

Велику роль відіграє сам процес збирання грибів і ягід, який має 

рекреаційний характер, що розвиває фізичні й духовні сили людини. Збір 

грибів і ягід - захоплення людей міста і села, це свого роду пристрасть. Люди 

різних професій і віку, у вільний від роботи чи навчання час, вирушають у ліс 

на "тихе полювання". Людина, яка одного разу відчула всю чарівність 

"тихого полювання", захоплюється ним на все життя. Це захоплення 

поступово передається сім'ї і всім оточуючим. 
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Більшість продуктів недеревного походження, зокрема харчових, 

можна заготовляти лише в літньо - осінній період, у зв'язку з чим цей вид 

діяльності має сезонний характер. Сезонність - відмінна особливість 

побічних від інших користувань лісом. 

Обсяги заготівель грибів, дикорослих ягід, плодів, лікарських трав, сіна 

та інших недеревних лісових продуктів не є постійними, тому що кінцеві 

результати в даній діяльності залежать не так від кількості і якості людської 

праці, як від погодно-кліматичних факторів. 

Збирання грибів і ягід у природніх умовах, і вирощування цих 

продуктів на плантаціях - це два види діяльності, які повинні ”співіснувати” і 

розвиватися у кожному лісовому підприємстві одночасно, доповнюючи один 

одного. Результати проведеного дослідження свідчать, що побічні лісові 

користування носять здебільшого стихійний характер.  

Аналіз матеріалів Конференції Організації Об'єднаних Націй з питань 

довкілля та розвитку, Міністерської конференції із захисту лісів у Європі 

(MCPEE), Лісового кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України 

щодо правил та режимів використання не деревних ресурсів лісу (НДРЛ) та 

відповідних літературних джерел дає підстави стверджувати, що стале 

використання НДРЛ є важливою умовою сталого ведення лісового 

господарства (СВЛГ) в Україні [143] (табл. 2.5). Відповідно до визначення 

ФАО, НДРЛ – це продукти біологічного походження, отримані з лісових 

екосистем, окрім деревини. НДРЛ згруповані у 16 категорій, зокрема, 

рослинні недеревні ресурси лісу розділені на 8 категорій: 1) їжа; 2) корми для 

свійських тварин, 3) сировина для лікарських препаратів і ароматичних 

продуктів; 4) сировина для фарб і барвників; 5) сировина для ремесел та 

будівництва; 6) декоративні рослини; 7) живиця 8) інші продукти рослинного 

походження. Продукти тваринного походження, недеревних лісових ресурсів 

згруповано у такі 8 категорій: 1) живі тварини; 2) шкіра, шкіри і трофеї; 3) 

дикий мед і бджолиний віск; 4) м'ясо диких тварин; 5) сировина для 

лікарських засобів; 6) сировина для фарб; 7) інші харчові продукти 
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тваринного походження 8) інші неїстівні продукти тваринного походження 

(ФАО, 1999) [174]. 

Таблиця 2.5 

Міжнародні угоди та національне законодавство щодо побічного 

лісового користування 

Подія Місто, країна Прийняті рішення щодо 
побічного користування  

Угоди глобального масштабу (міжнародного масштабу) 

Конференції Організації 
Об'єднаних Націй з 

питань довкілля та 
розвитку 
 

Ріо-де-Жанейро, 
Бразилія, 1992 

 
 

Концепція сталого ведення 
лісового господарства  

Світовий Самміт Землі  Йоганнесбург, ПАР, 
2002 

Підсилення соціально- 
культурних функцій лісу 

Європейські угоди 

 

2-га Міністерська 
конференція MCPFE 

 

Гельсінкі, 
Фінляндія, 1993 

 

Гельсінкські резолюції H1 і 
H2: визначення СВЛГ; 

Пан'європейські 
критерії СВЛГ 

 

3-тя Міністерська 
конференція MCPFE 
 

Лісабон, Португалія, 
 1998 
 

Лісабонські резолюції L1 і L2: 
критерії та індикатори СВЛГ 

4-та Міністерська 
конференція MCPFE 
 

Відень, Австрія, 
2003 
 

35 нових вдосконалених 
індикаторів, зокрема 
використання НДРЛ 

5-та Міністерська 
конференція MCPFE 
 

Варшава, 
Польща, 2007 
 

Визнання актуальності 
дослідження НДРЛ. "Ліс 
виробляє широкий спектр 

НДРЛ" 

Національне законодавство 

Лісовий кодекс України Київ, Україна, 

2006 

Побічне користування лісом 

Постанови Кабінету 
Міністрів України 

 

Київ, Україна, 
1996 

 

Порядок заготівлі другорядних 

лісових матеріалів і здійснення  

побічного користування лісом 

Джерело: сформовано автором на основі [61; 106]. 
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Згідно з Пан'європейським процесом, одним із критеріїв СВЛГ є 

підтримка і заохочення продуктивних функцій лісів. Наприклад, відповідно 

до Постанови L2 (MCPFE, 1998) [177], третім критерієм СВЛГ є збереження і 

підтримання продуктивних функцій лісів, які містять як деревні, так і 

недеревні лісові продукти. Описові індикатори третього критерію 

потребують розроблення планів управління для СВЛГ (MCPFE, 1998) [178]. 

На 4-й Міністерській конференції MCPFE у Відні (MCPFE, 2003) [176] 

критерії та показники було вдосконалено з метою підвищення рівня життя у 

сільській місцевості, що базується на багатоцільовому використанні лісових 

ресурсів (MCPFE, 2003, Rametsteiner, Mayer, 2004) [176], та оцінено цінність і 

кількість недеревних лісових ресурсів (Rametsteiner, Mayer, 2004). У другій 

Віденській резолюції підкреслено важливість заохочення використання 

деревини і НДРЛ (MCPFE 2003) [175]. 

У 2002 році Україна приєдналася до Пан'європейського процесу щодо 

впровадження принципів сталого лісокористування, які адаптовані у 

національне законодавство, зокрема до Лісового кодексу (2006). Основний 

напрямок офіційної політики щодо лісів скерований таким чином, щоб 

забезпечити баланс між збереженням лісових екосистем і безперервним, 

багатоцільовим використанням лісів [61]. 

Лісовий кодекс України (2006) складається з 110 статей, і у чотирьох з 

них є інформація про НДРЛ. У Кодексі немає повного пояснення, які є види 

недеревної продукції в Україні, і яким чином потрібно ними управляти. У 

Лісовому кодексі НДЛР називають "побічними лісовими користуваннями" 

лісової продукції. Немає повного пояснення, що саме входить в цю категорію 

(Лісовий кодекс України, 2006) [63]. Пряме використання побічної лісової 

продукції охоплює збирання сіна, випасання худоби, збір плодів, горіхів, 

грибів, ягід, лікарських рослин і ін. Заготівля НДРЛ для приватних потреб у 

державних і комунальних лісах є безкоштовним для всіх. У приватному лісі 

місцеві жителі повинні отримати дозвіл на заготівлю НДРЛ від власника 

(Лісовий кодекс України, 2006) [63]. Заготівля НДРЛ з комерційною метою 
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називається спеціальним використанням ресурсів лісу та є платним. Для 

комерційного збирання НДРЛ приватним особам або підприємствам потрібен 

спеціальний дозвіл. 

Державна програма "Ліси України 2010-2015" [92] базується на 

пан'європейських критеріях та індикаторах СВЛГ і визначає керівні 

принципи для управління лісовим господарством країни, а саме: 

нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення 

ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку та раціональне 

використання лісових ресурсів (деревних та недеревних). 

З метою раціонального використання НДРЛ, невиснажливого 

здійснення побічних лісових користувань для задоволення потреб населення і 

виробництва правила заготівлі було подано в постанові Кабінету Міністрів 

України від 23 квітня 1996 р. № 449 (Кабінет Міністрів України, 1996) [93]. 

Обсяги щорічних заготівель НДРЛ встановлюють постійні лісокористувачі 

на підставі матеріалів лісовпорядкування. Заготівля дикорослих плодів, 

горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, технічної сировини провадиться 

способами, що не виснажують їх ресурси. Збір рослин та грибів, занесених до 

Червоної книги України, заборонено (Кабінет Міністрів України, 1996) [93]. 

Заборонено збір НДРЛ у природних заповідниках. Є певні обмеження щодо 

заготівлі НДРЛ і в інших типах природоохоронних територій, наприклад у 

національних природних парках використання НДРЛ заборонено в 

заповідній зоні, проте це дозволено у зонах регульованої, стаціонарної 

рекреації та господарській зоні. 

Стале управління недеревними ресурсами є актуальним для 

покращення життя сільських громад (MCPFE, 1998). Економічне та 

соціально-культурне значення лісів та лісового господарства, деревних і 

недеревних ресурсів має важливе значення, особливо в сільських районах на 

півночі і заході України. В останні роки НДРЛ привернули великий інтерес 

як компоненти різних проектів розвитку у зв'язку з їх потенціалом для 

підтримки життя в сільських районах (MCPFE, 1998, MCPFE, 2007) [175-
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178]. Цінність НДРЛ і послуг, що надаються лісовими ландшафтами, 

збільшується, проте часто вони не можуть бути монетарно оцінені. 

Ліс є унікальною екосистемою, яка характеризується різноманітністю 

корисних властивостей та продуктів сировинного походження. Важливою 

особливістю лісу є відновлюваність більшості його ресурсів через певний 

проміжок часу, тривалість якого для ресурсів деревинного походження може 

становити понад сто років, а для ресурсів не деревинного походження – не 

перевищує одного року. Тобто, активно залучаючи у господарський оборот 

ресурси не деревинного походження, лісокористувачі мають реальні 

можливості отримання стабільного додаткового доходу при порівняно 

незначних витратах на їх відновлення.  

Проведені розрахунки переходу економіки до ринкової в сфері в 

лісокористування в України демонструє дотаційність лісових компексів 

навіть в регіонах з вискоим показником залісення (Карпати та Полісся). 

Сьогодні лісогосподарські підприємства, що функціону за рахунок 

державних коштів, через обмеженність бюджетних асигнувань змушені 

шукати інші джерела фінансування і зараз показник використання власних 

коштів складає понад 90%. Такий стан речей значно знижує інвестиційну 

привабливість лісогосподарських підприємств. 

В результаті здійснення переходу економіки України до ринкових 

відносин було припинене бюджетне фінансування капітального будівництва 

в секторі лісового господарства. Для того, щоб мати змогу продовжити 

свою роботу, лісові господарства переорієнтувалися на експорт сировини, а 

доходи напрявлялися в більшості у розвиток сфери первинної обробки 

сировини, що орієнтувалась на іноземних замовників. Проте, відсутність 

періодичного оновлення матеріально-технічної бази призвели до занепаду 

лісових господарств. Настання кризи в останні два руки та погіршення 

зовнішньої політично-економічної ситуації призвели до звуження кількості 

контрагентів. 
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Органи місцевої влади намагаються контролювати процеси заготівлі 

недеревинної продукції лісового комплексу. Зокрема у Закарпатській області 

обласна рада з метою посилення державного контролю в галузі охорони, 

збереження, раціонального використання природних рослинних ресурсів 

місцевого значення, забезпечення відтворення відновлювальних природних 

ресурсів 23 квітня 2012 року було прийнято рішення № 169 ” Про ліміти 

спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого 

значення у 2012 році та ліміти збирання лікарських рослин у 2012 році. 

(Додаток А) [100]. 

 Питання затвердження і розподілу лімітів використання лісових 

ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних 

лісових користувань у компетенції обласних рад, які при винесенні 

відповідних рішень керуються такими законодавчими та нормативно-

правовими актами:  

- статтею 13, пунктом 10 статті 39 Закону України ” Про місцеві 

державні адміністрації ”; 

- пунктами 9, 10, статті 31, статей 66, 72, 73 Лісового кодексу 

України [60];  

- статтею 40 Закону України ” Про охорону навколишнього 

природного середовища” [35];  

- Інструкцією про механізм справляння збору за спеціальне 

використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками 

лісового фонду, затвердженої наказом Державного комітету лісових ресурсів 

України від 15 жовтня 1999 року № 91/241/129/236/565, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 15 листопада 1999 року за № 785/4078 (зі 

змінами) [41];  

- Попереднім рішенням обласної ради у цій сфері. 

Обласна рада окрім цього встановлює нормативи обсягів зборів на 

лісові ресурси недеревинного походження диференційовано для постійних та 

тимчасових суб’єктів господарювання. Проте, такий підхід не в змозі 
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вирішити основного питання, позаяк велика частка лісових ресурсів 

недеревинного походження пересилається за кордон у вигляді експорту, 

виконуючи на місці крім харчового ще й технічне призначення. Але навіть 

такий механізм не в змозі забезпечити постійних лісокористувачів достатнім 

обсягом оборотних коштів для забезпечення процесів повнго відновлення, 

хоч постійні лісокористувачі і можуть розрахувати на значно нижчі ставки 

збору за заготівлю лісових ресурсів порівняно з тимчасовими 

лісокористувачами. 

Збереження такої ситуації і надалі може призвести до втрати унікальної 

виробничої інфраструктури. Не вирішить на даному етапі дану проблему і 

приватизація підрозділів, що займаються переробкою ресурсів лісу не 

деревного походження, адже вони потребують повної модернізації і є не 

привабливими для потенційних інвесторів, оскільки за умови прозорої 

діяльності не зможуть вести повноцінну конкурентну боротьбу на ринку. А з 

іншого боку, держава може втратити додаткове джерело доходів, які мають 

бути реінвестовані у розвиток лісового господарства без збільшення обсягів 

бюджетного фінансування.  

Збір, заготівля та переробка лісової продукції в теперішній час стали 

сферою бізнесу, який приносить значні доходи. І перш ніж почати 

заготовляти щедрі дари природи – гриби, ягоди, лікарські рослини слід 

ознайомитись з порядком оподаткування доходів, отриманих від реалізації 

заготівельної продукції. Адже значна кількість жителів лісозабезпечених 

районів області протягом літньо-осіннього сезону заробляють основну 

частину своїх річних доходів [143]. На території Закарпатської області 

активно здійснюють заготівлю грибів і ягід ряд суб’єктів підприємницької 

діяльності-юридичних та фізичних осіб, як зареєстрованих в області, так і з 

інших областей України. 

Неохідно зазначити, що дохід від продажу лісової продукції (грибів, 

ягід та ін.), згідно з Подактвого кодексу України [89] оподатковується за 
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ставкою 15 %. Фізичні особи, які протягом року будуть отримувати доходи 

від продажу лісової продукції, зобов’язані, згідно Податкового Кодексу 

України [89], подати до державних органів доходів і зборів (податкової 

інспекції) річну декларацію про майновий стан і доходи до 31 березня року 

наступного за звітний. 

Підприємство, що виплачує доходи фізичним особам за здану лісову 

продукцію (гриби, ягоди, лікарські рослини), виступає податковим агентом. 

Податковий агент, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на 

користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його 

рахунок. Цей податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, 

встановлені законом для місячного податкового періоду [89]. 

На вартість виконання комплексних робіт в циклі ”лісозаготівля-

лісовідновлення” має вплив багато чинників, найсуттєвіші з яких необхідно 

враховувати в ринкових умовах. До таких чинників можна віднести: 

- обсяг робіт і сезон лісозаготівель, технологія лісосічних робіт; 

- обсяг дерев, відстань трелювання, категорія і твердість грунтів; 

- середній запас на одиниці площі лісосіки; 

- техніка, що використовується (колісна або гусенична): вартість і 

вплив на грунтові умови, збереження життєздатного підросту цінних порід і 

способи лісовідновлення; продуктивність з урахуванням перерахованих 

чинників, а також потужність і питоме навантаження на грунт; 

- витрати і ціни на матеріально-технічні ресурси; 

- діючі виробничі норми і нормативи на роботи, ресурси і послуги 

[143]. 

Нестабільність нинішньої ситуації на лісогосподарському ринку та 

недостатність контролю за процесом заготовлення продуктів лісових 

комплексів побічного користування спричинили розвиток ситуацій, коли 

значна частина лісової ренти привласнюється приватним сектором, метою 

якого є збільшення показників оборотності капіталу та повна відсутність 

зацікавленості у впровадженні відновлювальних проектів у сфері 
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лісокористування. Впровадження приватними підприємцями різних схем 

уникнення сплати податків створює для держлісгоспів неконкурентні умови 

функціонування на ринку, що призводить до втрати значних надходжень до 

державного та місцевих бюджетів. Потенціал Закарпатської області включає 

в себе другорядні лісові матеріали та продукти побічних лісокористувань: 

деревна зелень, новорічні ялинки, дикорослі плоди, гриби, ягоди, деревні 

соки, сіно (табл. 2.6). Така ситуація демонструє, що в наш час лісоресурсний 

потенціал даного регіону використовується не в повній мірі. 

Таблиця 2.6 

Обсяги заготівлі продукції побічного лісового користування у 

Закарпатській області за 2005-2014рр, тонн 

 

Види 

продукції 

 

 

2005 

рік 

 

 

2010 

рік 

 

 

2011 

рік 

 

 

2012 

рік 

 

 

2013 

рік 

 

 

2014 

рік 

 

Абс. 

відх. 

2005- 

2014р

р. 

Відн. 

відх.% 

2005-

2014р

р. 

Деревна 

зелень 

- - - 4 - - - -  

Новорічні 

ялинки, тис. 

шт. 

59,7 49,2 9,7 17,9 10,8 6,5 -53,2 10,9 

(89.1) 

Дикорослі 

плоди 

59,5 - - 18,0 13,0 10,0 -49,5 16,8(8

3,2) 

Гриби 16,2 18,0 12,0 3,0 18,2 32,2 16,0 198,8 

Ягоди 6,8 137,5 102,0 7,0 15,0 7,3 0,5 107,4 

Деревні соки 34,0 - - - - - - - 

Сіно 506,4 327,0 264,5 154,8 260,3 283,6 -222,8 56,0(4

4) 

Джерело: сформовано автором за даними Закарпатського управління лісового та 

мисливського господасртва 

 

У 2012 році обсяг заготівлі деревної зелені складав 4 тис. тонн. Обсяг 

заготівлі новорічних ялинок у 2014 році зменшився на 53,2 тис. шт., або на 

(89,1%) у порівнянні з 2005 роком. Обсяг заготівлі дикорослих плодів у 2014 

році зменшився на 49,5 тонн, або на 83,2% у порівнянні з 2005 роком. Обсяг 
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заготівлі грибів у 2014 році збільшився на 16,0 тонн, або на 89,8% у 

порівнянні з 2005 роком. Обсяг заготівлі ягід у 2014 році збільшився 0,5 

тонн, або на 7,4% у порівнянні з 2005 роком, що є позитивним моментом. 

Деревні соки у 20124 році не заготовлювалися. Обсяг заготівлі сіна у 2014  

році склав 283,6 тонн, що на 222,8 тонн менше , або на 44% у порівнянні з 

2005 роком. Невіддільним від лісоресурсного потенціалу є мисливське 

господарство та об’єкти природно-заповідного фонду (ОПЗФ) (табл. 2.7). 

Мисливсько-господарська діяльність є унікальною за своєю суттю. 

Особливість її полягає в тому, що враховуючи сучасні методи його ведення в 

лісових масивах, мисливське господарство існує на стику різних видів 

діяльності, таких як: лісове господарство, рибне господарство, побічне 

користування, туризм, сільське господарство та ін. У практиці ведення 

мисливського господарства його результати дуже часто залежать від 

суміжних видів діяльності, які можуть мати як позитивні, так і негативні 

впливи. Ще однією особливістю є те, що для мисливсько-господарського 

виробництва характерним є досить довгий виробничий цикл, а на кінцеві 

результати суттєво впливають природно-кліматичні умови. 

Право ведення мисливського господарства надано 42 підприємствам 

області, (перелік користувачів мисливських угідь) які мають 743,8 тис. га 

угідь. Серед основних користувачів мисливських угідь – 33 підприємств, з 

них 10-підпорядкованих Українському товариству мисливців та рибалок, з 

площею 291226 га, що становить (38,8%) мисливських угідь, 18- 

підпорядкованих громадським об’єднанням, площею 81320,8 га., що 

становить10,8% угідь, і 5 підприємств Держкомлісгоспу , з площею 143996 га 

(19,2%) угідь. Площа мисливських угідь наданих у користування у 2014 році 

складає 743,8 тис. га, що на 402,7 тис. га (36%) менша у порівнянні з 2005 

роком.  
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Таблиця 2.7 

Аналіз основних тенденцій діяльності мисливського господарства та 

об’єктів природно-заповідного фонду Закарпатської області 

за 2005-2014 рр. 

Показники 
2005 
рік 

2010 
рік 

2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

Абс. 
відх. 
2005-
2014 
рр. 

Відн. 
відх. % 
2005-
2014 
рр. 

Мисливське господарство 

Кількість мисливських 
господарств, од. 

24 24 24 42 38 38 14 158 

Площа мисливських 
угідь наданих у 
користування на кінець 
року, тис. га 

1146,5 1037,3 1021,2 786,7 743,4 743,8 -402,7       64(36) 

Кількість працівників 
зайнятих у 
мисливському 
господарстві, осіб 

143 161 167 164 181 183 40 128 

Кількість мисливських 
тварин, тис. голів 

        

копитні тварини 10,1 13,1 13,4 12,4 12,0 12,5 2,4 123,8 

хутрові тварини 60,7 59,2 57,8 56,3 44,0 36,7 -24 60,5 

перната дичина 184,5 123,2 125,6 188,2 170,8 196,6 12,1     106,6 

Загальні витрати на 
ведення мисливського 
господарства у 
фактичних цінах, тис. 
грн. 

1290,5 4808,1 5159,1 4955,5 5942,3 6551 5260,7 507,6   

Витрати на охорону та 
відтворення звірів та 
птахів, включаючи біо 
заходи, тис. грн. 

426,9 1192,3 1664,7 1788,2 1874,9 1984,8 1557,9 464,9  

Надходження від 
ведення мисливського 
господарства тис. грн. 

175,9 934,6 1495,7 1221,2 1088,7 1384,2 1208,3 787 

Об’єкти природно-заповідного фонду 

Заповідники і 
національні природні 
парки, од. 

3 4 4 4 4 4 1 133,3 

Площа заповідних 
територій, га 

133,5 139,6 146,3 146,3 146,3 146,3 12,8 109,6 

Кількість працівників 
зайнятих у заповідному 
господарстві, осіб 

652 689 748 757 -  - 105 116,1 

Витрати на утримання 
заповідного 
господарства у 
фактичних цінах, тис. 
грн. 

7664,1 22474,4 36676,6 
39595,

6 
- - 

31931,
5 

516,6  
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Кількість працівників зайнятих у мисливському господарстві області у 

2014 році складає 183 особи, що на 40 осіб (28% ) більше у порівнянні з 2005 

роком.  

Кількість мисливських тварин, у 2014 році становила: копитних 

тварин 12,5 тис. гол., що на 2,4 тис. гол. більше у порівнянні з 2005 роком; 

хутрових звірів 36,7 тис. гол., що на 24 тис. гол. менше у порівнянні з 2005 

роком; пернатої дичини 196,6 тис. гол., що на 12,1 тис. гол. більше у 

порівнянні з 2005 роком. 

Загальні витрати на ведення мисливського господарства у 2014 році 

становлять 6551,2 тис. грн., що на 5260,7 тис. грн. більше у порівнянні з 2005 

роком. 

На охорону, відтворення, облік диких тварин та впорядкування 

мисливських угідь у 2014 році витрачено 1984,8 тис., грн., що у 4,5 рази 

більше, ніж у 2005 році і в цілому є найвищим показником за період 2005 – 

2014 років.  

Надходження від ведення мисливського господарства у 2014 році 

складали 1384,2 тис. грн., що на 1208,0 тис. грн. більше у порівнянні з 2005 

роком. Окупність ведення мисливського господарства у 2012 році складала 

24,6%, що на 11% більше у порівнянні з 2005 роком. 

На кінець 2014 року в області діяло 4 природно-заповідних об'єкти 

загальнодержавного значення: Карпатський біосферний заповідник, 

Національний природний парк “Синевир”, Національний природний парк 

“Ужанський національний“, Національний природний парк ”Зачарований 

край“. Площа об’єктів природно-заповідного фонду області у 2012 році 

складала 146,3 га., що на 12,8 га., або 9,6% більше у порівнянні з 2005 роком. 

Це призвело до збільшення кількості зайнятихвідповідно зі 652 осіб у 2005 

році до 757 осіб - у 2012 році, або на 16%. Витрати на утримання заповідного 

господарства у 2012 році збільшились у чотири рази, або на 31931,5 гривень. 

Загалом у ПЗФ Закарпаття налічується 272 видів рослин і 168 видів 

тварин занесених до Червоної книги України. Кожен п’ятий гектар 
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державного лісового фонду має статус природного заказника (146,3 

га*100%/723,7 га=20%, або 723,7 тис,га./146,3 тис.га=5). Працівники лісової 

сфери Закарпатської області, маючи значний досвід забезпечення всебічного 

використання потенціалу лісового комплексу, зіткнулися з низкою 

невирішених питань стосовно забезпечення роботи ринкових механізмів в 

сфері лісокостування, осільки застарілі, сформовані ще за часів УРСР, базові 

методи та інструментинині втратили свою ефективність. 

Процеси перетворення лісового комплексу на шляху до формування 

комплексного використання потенціалу лісових територій мають бути 

забезпечені належним рівнем матеріального, теоретико-інституціонального, 

правового забезпечення, що в свою чергу дозволить підвищити рівень 

здорової конкуренції та стимулюватиме розвиток підприємництва в сфері 

лісокористування, забезпечить умови для повноцінного відновлення лісових 

ресурсів та підвищення рівня енергетичного забезпечення. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Земля, праця та капітал – найважливіші фактори для виробництва, і 

земля (в нашому випадку, лісогосподасрького призначення) займає головне 

місце. Особливості використання земель лісогосподарського призначення 

формують загальний рівень збалансованості розвитку суспільства та сталого 

розвитку довкілля. В Україні загальна площа земель лісогосподарського 

призначення та лісів на інших категоріях земель – 10,8 млн. га, із яких 

вкритих лісовою рослинністю – 9,7 млн. га. Показник залісення території 

країни складає 15,7%. За останні півстоліття показник залісення виріс майже 

в 1,5 рази, а обсяг деревинних запасів – в 2,5 рази. Сьогодні запаси деревини 

в нашій країні досягли відмітки у 1,8 млрд. м
3
. 

2. За даними досліджень відмічається значне зростання запасів 

деревини у лісах України. Зокрема, протягом 1961-2014 рр. запас деревини 
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зріс із 0,73 млрд.м
3
 до 1,8 млрд.м

3
 це надзвичайно позитивна тенденція яка 

характеризує розширене відтворення українських лісів та зростання їх 

екологічної, економічної та соціальної функцій. В найближчому 

майбутньому буде сформовано потенціал для значного розширення площі 

лісових територій, віддаючи під посадки еродовані або низькопродуктивні 

землі. Нині площа таких земель становить майже 4 млн. га. До того ж, 

більшість таких земель розміщуються в тих регіонах, де показник заліснення 

вдвічі менший оптимального та потребує термінового підвищення. 

3. Проаналізовані основні еколого-економічних показників лісового 

комплексу України та визначені тенденції їх погіршення. Лісозаготівельна 

галузь багато в чому залежить від лісистості території. За цим показником 

Закарпатська область є лідером серед регіонів України. 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. 

4. Виявлені тенденції соціально-економічного розвитку підприємств 

лісового комплексу Закарпатської  області знайшли відображення у 

відповідних галузевих показниках на рівні 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%.  

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. Показник збалансованості використання 
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у всіх досліджуваних регіонах варіює в інтервалі значень  [0,58–0,82], що 

свідчить про недостатній рівень збалансованості лісового комплексу в 

Україні. 

6. Результати порівняння відповідних показників досліджуваних 

регіонів свідчать, що територія Житомирської обл. з поміж інших 

досліджуваних областей найбільшою за критерієм збалансованості 

використання лісових ресурсів, 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. 

7. 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. 

8. Визначені проблеми розвитку вітчизняної лісової галузі регіону, 

серед основних можна виділити наступні: 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. 
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9. 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. 

10. 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.  
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

МЕХАНІЗМУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 

 

3.1. Концептуальні підходи до формування організаційно-

економічного механізму екологізації лісового комплексу 

 

Регіональна політика розвитку лісового комплексу розглядається як 

направлені заходи, що здійснюються поодинокими суб’єктами або групами 

цих суб’єктів по використанню лісів. Ця політика налагоджує використання 

цих ресурсів задля досягнення визначеної цілі. Також така політика визначає 

суб’єкти, що матимуть дохід від використання лісовими ресурсами, а також 

сторони, які понесуть витрати, опосередковані лісогосподарською діяльністю 

та використанням цих ресурсів. 

Регіональна лісова політика повинна бути спрямована на вирішення 

двоєдиного проблеми: забезпечення найбільш повного використання 

потенціалу лісопромислового комплексу регіону та максимально можливого 

відновлення лісового фонду. Однак практика показує, що бюджети регіонів 

України не мають коштів на те, щоб кардинально змінити економічну і 

екологічну ситуацію в лісовому секторі регіонів. Обмеженість наявних 

ресурсів, особливо інвестицій, зношеність основних фондів, нестача 

кваліфікованих кадрів унеможливлює здійснення значних структурних змін 

по одночасно усіх напрямках. Вибірковість дозволить з використанням одних 

і тих же ресурсів досягти максимального результату в мінімальні терміни. 

Отже, одним з напрямків вдосконалення структурної політики в 

лісопромисловому комплексі є вибір пріоритетів розвитку окремих 

структурних елементів. 

Визначені показники використання лісових ресурсів у 

лісозаготівельних  регіонах України слугували аналітичною платформою для 
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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. 3.1). 

Таблиця 3.1 

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 
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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. 

Окремий сценарій програмного розвитку (при специфічній 

лісогосподарській діяльності, наприклад природно-заповідний фонд) 

можливий тільки дуже низькою доступності лісів, що свідчить про вимушене 

невикористання лісових ресурсів. Сценарій названий програмним як 

унікальний шлях розвитку регіону. 

Під час дослідження регіональної лісової політики важливо зважати 

на її загальну характеристику і ключові елементи, а саме [26; 61; 72]: вона 

має окреслювати основний практичний вектор роботи; зміст політики 

повинен бути прозорим і узгоджений двома чинними сторонами цього 

процесу (суб’єктами лісової політики) – сторонами, які втілюють її, та 

сторонами, по відношенню до кого вона втілюється; під час здійснення 

лісової політики слід зважати на те, що вона часом викликає небажаний 

ефект для лісогосподарської діяльності та соціуму загалом; її втіленню має 

передувати аналіз задля нівелювання можливих негативних зовнішніх і 

внутрішніх факторів, виникнення яких є ймовірним у результаті її 

здійснення. Цей аналіз вимагає додаткових фінансових витрат (здебільшого, 

додаткові фінансові ресурси необхідні для збору інформації, проведення 

досліджень, виконання моніторингу тощо); лісова політика має бути 

різносторонньою, тобто включати ймовірність настання тих чи інших подій 

та проблем, а також включати економічні, екологічні та інші ризики; 

бездіяльність у галузі лісової політики слід визначати частиною політики; її 

втілення зумовлене прийняттям відповідальних рішень у несприятливій 

ситуації. 

Підсумовуючи набутий міжнародний досвід у лісовій політиці, можна 

визначити наступні положення по її аналізу: 
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 історичний (мається на увазі аналіз минулих подій та 

нормативно-правової бази задля хронології розвитку лісової політики). 

Одним із ключових складових історичного аналізу є дослідження окремих 

подій застосування лісової політики, яке дає можливість дослідити 

зародження, розвиток та вирішення проблем по використання лісових 

ресурсів [135, с. 246]; 

 інституційний (направлений на оцінку інституцій та організацій, 

що формують та втілюють лісову політику). Дослідження організаційних 

структур, делегування обов’язків та функцій створює можливість визначити 

поділ функцій влади поміж різними установами та способи прийняття й 

здійснення цих рішень. За допомогою такого методу також вивчаються 

окремі закони та програми що виступають результатами діяльності окремих 

установ. До видів інституціонального підходу належить порівняльний підхід 

до оцінки лісової політики, що полягає у порівнянні лісових організацій та 

умов окремих держав для розробки рекомендацій щодо поліпшення 

інституцій регіональних організаційних структур [26, с. 18]: 

 інформаційно-аналітичний (розглядає процес становлення 

політики в лісоресурнсій сфері, використовуючи імітацію процесів 

прийняття управлінських рішень). Даний спосіб використовується з метою 

оцінки та вирішення питань, що виникають у процесі використання лісових 

ресурсів і для оцінки ефективності лісової політики [21, с. 520]. 

Інституційний підхід привертає до себе значну увагу по відношенню до 

даної, так як на території України він не набув відповідним чином вживаний. 

Важко створити та чітко формалізувати тісні взаємозв’язки між 

політикою, яка реалізовується на різних рівнях та галузях. Це зумовлено 

невідповідністю стратегічних планів на різних рівнях, які нерідко мають 

різні, а інколи і протилежні цілі. Слід додати також, що така політика може в 

деяких випадках розповсюджуватись на кілька різних географічних районів 

та реалізовуватися без належної координації. Всі ці фактори зумовлюють 

формування непередбачуваних та випадкових ринкових результатів. Аналіз в 
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такому випадку значно ускладнюється, що негативно впливає на 

ефективність управління лісовим сектором. Проте, необхідно неодмінно 

враховувати і детально вивчати зазначені особливості, які можуть стати як 

головною проблемою, так і рушієм до розвитку лісового комплексу. 

Одночасно з цим показники динаміки розвитку лісового комплексу в 

Україні виявляють певну невідповідність цих відносин вимогам, які висуває 

ринкова економіка, оскільки багатьо питань сталого управління лісовим 

комплексом залишились поза увагою. Переважна більшість вчених 

стверджують, що прийняття 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 [25; 60; 71] дозволить створити тісні 

зв’язки між принципами та напрямями розвитку лісового комплексу відносно 

вимог концепції сталого розвитку. Серед екологічних аспектів реалізації 

нової лісової політики слід виділити [25, с. 247–249]: 

– екологізація процесів ведення лісового господарства: напрям до 

загального зменшення обсягів суцільних рубок, створення умов для 

широкого застосування природозахисних технологій, широка підтримка 

природного поновлення, поступове впровадженння ландшафтного принципу 

використання лісових ресурсів, повна заміна біологічними методами 

лісозахисту застрілих хімічних; 

– впровадження та вдосконалення системи екологічного моніторингу 

та сертифікації лісих екосистем: приведення системи нормативів в лісовому 

комплексі у відповідність до міжнародних стандартів, розробка власних схем 

впровадження (лісової сертифікації та її постійна підтримка(лісова 

сертифікація – один з напрямків, яке сприяє забезпеченню продуктивності і 

стійкості деревостанів, підвищення біологічного різноманіття в лісах, 

мінімізації негативного впливу лісогосподарського виробництва на 
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навколишнє середовище, підвищення експортного потенціалу лісової галузі, 

зняттю технічних бар'єрів в міжнародній торгівлі); 

– збільшення обсягів здійснення захисту процесу лісорозведення, що 

дозволить сформувати стійкі лісові комплекси: впровадження на 

національному рівні юридичного захисту земель від природних чинників 

ерозії, охорони ґрунтів; 

– впровадження на всіх рівнях механізмів збереження біорізноманіття, 

вдосконалення системи розвитку заказників, урочищ, лісових генетичних 

резерватів та інших малих охоронних територій (розвиток інструментів 

забезпечення розвитку природних лісів, які в найменшій мірі схильні до 

втручання людини, сприяють збереженню генотипів – генетичних 

конституцій організмів - і підтримці складу природних деревних порід, 

забезпечуючи життєво важливі місця проживання зникаючих видів тварин); 

– діяльність України з огляду на підписані міжнародні угоди 

(організація і здійснення досліджень стосовно управління системами 

лісогосподарювання з переорієнтацією його з ресурсного на біосферний 

напрям найповнішої адаптації до кліматичних змін). 

Регіональну лісову політику (РЛП) необхідно переорієнтовувати на 

розповсюдження сучасного п’ятого й поступове освоєння майбутнього 

шостого технологічних укладів, які зможуть реалізувати високий рівень 

конкурентоздатністі продукції лісового комплексу на світовому ринку. Разом 

з цим необхідне часткове використання технологій четвертого укладу для 

збільшення рівня ефективності лісогосподарсва. В разі відсутності 

технологічного розвитку готова продукція вітчизняного лісового комплексу 

неодмінно буде здавати позиції не лише на зовнішньому, але й на 

внутрішньому ринку, особливо враховуючи членство накшої країни у СОТ. 

Проте, окрім регіональної лісової політики, вплив на лісовий сектор 

економіки здійснює також політика в інших сферах. Серед них: енергетика, 

транспорт, навколишнє природнє середовище, торгівля та інші. Наслідки 

провадження політики в таких секторах нерідко призводять до формування 
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крос-секторальних наслідків. Таке явище провокує появу ненавмисних або 

непередбачуваних наслідків поза межами тієї сфери політичного впливу, у 

якому вона безпосередньо здійснюється. Окрім того, з плином часу все 

більшої ваги набуває той факт, що такі крос-секторальні наслідки стають 

визначальними рушійними силами здійснення змін лісового комплексу. 

Кабінет Міністрів України повинен регулювати і контролювати процес 

впровадження прироохоронної політики та її узгодження з стратегією 

розвитку лісових комлексів. Проте сьогодні ми спостерігаємо зовсім інші 

процеси. Погодження інтересів різних господарюючих суб’єктів у ресурсній 

сфері нині значно загострюється, і причиною цьому є тривалі конфлікти 

політико-фінансових груп за перерозподіл природних ресурсів. Це зумовлює 

затримку в розвитку лісових комплексів та повільному темпу розробки 

головних нормативів лісової галузі. 

Регіональна лісова політика повинна впроваджуватись на основі вже 

існуючих розробок подібних документів за кордоном, в країнах зі значно 

розвинутішим лісовим комплексом. В тих країнах, де організація розробки 

лісової політики повністю знаходиться в руках держави. На сьогоднішінй 

день, переважна більшість лісопромислових країн світу впроваджує, і досить 

успішно, національні лісові політики (США, Канада, Швеція, Німеччина, 

Фінляндія, Австрія й ін.). Головним завданням таких лісових політик є 

поступове підвищення показників ефективності функціонування як всього 

лісового комплексу, так і окремих його структурних одиниць, підвищення 

рівня зайнятості, збереження навколишнього природнього середовища та 

біорізноманіття [135]. 

Головною метою сталого управління лісовим комплексом є здійснення 

державою, яка є бесереднім власником лісових ресурсів, заходів щодо 

поступового збільшення обсягів чистого лісового доходу. Для цього державі 

необхідно удосконалити макроекономічне регулювання та впровадити 

механізм підтримки стратегічних шляхів розвитку лісового комплексу задля 

формування такої структури виробництва, яка буде ефективною та 
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конкурентоспроможною відносно споживання та торгівлі продукцією 

лісового комплексу [76, С. 191]. 

Збільшення показників ефективності діяльності господарюючих 

суб’єктів лісового комплексу залежить від збільшення обсягів виробництва 

готової продукції, що характеризується високим значенням доданої вартісті. 

До такої продукції лісового комплексу відноситься готова продукція 

кінцевого споживання, тобто, меблі, дошки та інші матеріали з деревини, 

дерев’яні будинки, картонно-паперові вироби, такі як картонна тара та різни 

види упаковок. Держава, що виступає в ролі власника лісових ресурсів, 

повинна неодмінно забезпечити фефктивний та прозорий контроль за 

охороною, ефективним використанням та повноцінним відновленням 

ресурсів лісового комплексу, при чому, використовуючи для цього ефективні 

сьогодні економічні ринкові механізми. 

До складу механізму впровадження регіональної лісової політики 

мають входити наступні елементи: ефективна взаємодія відповідних структур 

виконавчої влади щодо визначення та впровадження пріоритетних напрямів 

розвитку; формування правового забезпечення у вигляді законодавчих актів, 

рішень Уряду України й інших державних органів управління; постійний 

контроль за впровадженням регіональної лісової політики. 

Для збільшення ефективності впровадження лісової політики необхідна 

активна участь громадськості. Це зумовлюється групою чинників, які 

формують кращі можливості для відвідування лісів, поступової зміни 

соціальних цінностей та спрощенням механізмів взаємодії уряду та 

громадськості. Розвиток таких взаємовідносин неодмінно призведе до 

посилення контролю за діяльністю лісового комплексу зі сторони активної 

громадськості та формуванню більш високих вимог до розробки політики 

лісових комплексів. 

В результаті формування та впровадження положень національної 

лісової політики передбачається створення таких умов щодо забезпечення 

стійкого й невиснажливого лісокористування, в яких будуть повністю 
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задовільнятись потреби країни та суспільства, матимуть місце процеси 

збереження біорізноманіття, значного підвищення показників ефективності 

та конкурентоспроможності лісопереробної галузі завдяки розвитку лісових 

потужностей всередині країни. 

Основною ціллю регіональної лісової політики є формування таких 

умов, які б давали ефективний, сталий та динамічний розвиток для галузі 

лісового господарства. Дефініція сталості розвитку галузі лісового комплексу 

має три основні елементи, які тісно взаємодіють між собою: економічний, 

соціальний і екологічний [141, с. 16]. 

Економічна складова характеризує баланс економічних інтересів між 

головними сторонами відносин з питань користування лісовими ресурсами: 

державою – як головного власника цих ресурсів, лісокористувачами та 

управлінськими структурами лісових справ усіх ланок, формування 

економічної безпеки, технічної, технологічної й ресурсної автономності 

держави. 

Соціальний аспект включає в себе значний рівень життєзабезпечення 

мешканців країни, збільшення зайнятості робітників лісогосподарського 

комплексу та забезпечення їхніх соціальних гарантій. 

Екологічний аспект являє собою мету збереження та покращення 

екологічного стану навколишнього природного середовища, створення таких 

умов для життя, при яких відбувалося б збереження біологічного 

різноманіття лісових і суміжних екосистем, використання технологій з 

практично нульовими відходами й економічно чистих виробництв. 

Основними завданнями розвитку лісового комплексу регіону є 

покращення системи лісопромислового виробництва, розвиток поглибленої 

хімічної й хіміко-механічної переробки всієї заготовленої біомаси, які дадуть 

можливість суттєво покращити ситуацію з лісовими ресурсами та 

імпортозаміщенням. Зважаючи на суттєве падіння об’ємів виробництва 

лісопаперової продукції у випадку високого споживчого попиту на товари з 
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деревини, найбільш вагомою проблемою є стимулювання виробництва 

соціально значущих товарів. 

Наслідком діяльності лісового комплексу регіону є виготовлення та 

реалізація лісопромислової продукції кінцевого призначення, які 

застосовуються майже в усіх сферах виробництва й народного споживання 

на території України та за її межами. Саме тому ефективність лісового 

господарства, в першу чергу, залежить від конкурентоспроможності 

вітчизняної лісопромислової продукції на заключному етапі переробки. 

Збільшення рівня конкурентоспроможності товарів лісової галузі ймовірна 

через допомогу тих лісопереробних виробництв, модернізація або технічна 

оснащеність яких може надати найбільший мультиплікативний ефект 

вітчизняній економіці. 

Впровадження перспективних шляхів розвитку конкурентоздатних 

підприємств має забезпечити ефективне, багатоцільове використання лісових 

ресурсів України, удосконалити управління лісами й підвищити ефективність 

заходів у лісовому господарстві. Зважаючи на вищезазначене, у галузі 

лісового господарства запропоновані наступні пріоритетні заходи для його 

модернізації: 

1. Доведення до кінця реформи органів державної влади в галузі 

управління лісовими ресурсами та контролю в галузі охорони й відтворення 

цих ресурсів, підвищення рівня фінансового забезпечення, в більшій мірі 

функцій контролю та нагляду за порушеннями та незаконною вирубкою. 

2. Вдосконалення методів збору, обліку, обробки й надання інформації 

про стан лісового фонду. 

3. Інтенсивний розвиток лісогосподарського комплексу (збільшення 

обсягів і підвищення якості рубок відходів й лісовідновлювальних робіт). 

4. Пришвидшення темпів розробки національної системи сертифікації 

лісів й утворення стимулів використання міжнародних систем. 

5. Перехід від фіскального регулювання лісокористування до рентного 

підходу. 
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6. Утворення цільових господарств, які забезпечують інтенсивне 

раціональне лісорозведення ціллю якого є стабільне постачання лісової 

сировини крупних целюлозно-паперових комбінатів (ЦПК) і 

лісопромислових корпорацій. 

Вивчення питання реформування лісової галузі нашої країни 

засвідчило, що при умові якщо в країні органи влади не бажають її 

ефективного регулювання, покращення якості і збільшення цінності лісових 

ресурсів, вбачає в них суттєву частину національного багатства всіх 

громадян замість об'єкту посередницького утворення капіталів окремих осіб, 

то вона має має дотримуватися послідовності у лісовій політиці. Така 

державна політика має відповідати умовам сьогодення, яка ґрунтується на 

тому, що в державі, яка має значні запаси деревини, лісогосподарська галузь 

є важливим елементом збалансованого економічного розвитку. Для цього 

необхідно розуміння наступної умови: різниця між вуглеводнями та лісовими 

ресурсами в тому, що останні – відновлюються, а витрати на їх захист, захист 

та управління ними мінімальні. 

Найбільш ефективним методом впровадження державних гарантій у 

даній сфері, на наше переконання, є відновлення автономного державного 

органу виконавчої влади з питань розвитку лісового комплексу України, а 

разом з ним і централізованої державної системи управління доходами від 

лісового господарства. Цей виконавчий орган має ввести в дію національну 

лісову політику. Тільки тоді держава матиме можливість отримання 

об’єктивної ціни національного багатства – лісові фонди і продукти їх 

переробки. Необхідно збільшити обсяг вітчизняних лісових ресурсів замість 

їх продажу за не обґрунтованою ціною. 

Як один з основних векторів збалансованого використання лісових 

ресурсів повинен стати системний підхід до експлуатації цих ресурсів, що 

передбачає: збільшення обсягів зимових заготівель лісів з метою захисту 

рослинності та ґрунтового покриву; збільшення кількості окремої вирубки і 

рубок догляду від загального обсягу рубок; підтримка ділових зв’язків з 
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лісогосподарськими науково-дослідними інститутами, введення промислових 

технологій з розробками вищезазначених установ, залучення науковців до 

обліку процесів пов’язаних з відновленням лісів на орендованих угіддях; 

відповідність вимогам органів управління лісового господарства в контексті 

впровадженя конкретних заходів по відновлення лісових ресурсів, охорона та 

контроль за най вразливішими екосистемами; догляд за мережею 

лісогосподарських доріг, а також створення нових; запобігання лісовим 

пожежам та удосконалення методів боротьби з ними, надання мешканцям у 

використання лісових площ через контроль за дотриманням правил 

поведінки в ньому; поширення у населенні екологічних та економічних основ 

діяльності лісопромислової галузі. 

Зменшення площ лісового покриву на території Україні є наслідком 

однієї з основних причин – незаконна заготівля, що сформувалася після 

розпаду СРСР, практичне знищення старої моделі лісогосподарської сфери і 

слабкий контроль з боку держави [162]. Здебільшого, для аналізу обсягу 

незаконної деревини застосовують балансовий метод, який заснований на 

порівнянні обсягу господарської деревини регіону, з урахуванням ввезеня, з 

обсягом її споживання, враховуючи вивіз. 

Всесвітній фонд дикої природи акцентує увагу на двох головних видах 

негативного впливу, що створюють умови для тіньової вирубки деревини на 

території нашої країни: регрес цінних лісових фондів, несприятливі наслідки 

для національної економіки, тому що незаконна вирубка не передбачає 

сплату податків та інших виплат [56, с. 127]. Як наслідок – низька 

ефективність управління лісами та не можливість для місцевих мешканців 

отримати додаткові економічні переваги. 

Співставлення вітчизняної нормативно-правової бази, що регулює 

вирубку, з аналогічною базою держав Європи свідчить про таке: 

 показники повноти, які є в Україні, по відповідності до яких 

призначається вирубка, на багато вища, у порівнянні з країнами Європи, Росії 

та Білорусі; 
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 не є показником зменшення стійкості деревостанів низька повнота. 

При показнику 0.3-0.5 в країнах Європи утворюють насадження на 

приміських лісових територіях, посушливих лісах, та вживаних лісах з ціллю 

отримання крупномірної деревини; 

 мати велику кількість сухостою (до 20 кбм) у сучасній науці 

тарктується як необхідна складова для збереження стійкості та біологічного 

різноманіття лісових ресурсів, через що окремі санітарні вирубки у державах 

ЄС не набули широкого вжитку. Природні уламки збираються в процесі 

планової вирубки; 

 здійснення глобальної вирубки, які не мають зв’язку з природними 

катаклізмами і не входять до плану, згідно з європейськими нормами є 

незаконним; 

 в державах старого світу, у порівнянні з Україною, фундаментальні 

норми, регулювання вирубки, зазначені у конкретному, зрозумілому та 

прозорому Лісовому законі та 1-2 підзаконних до нього актах.  

Ми вважаємо, що система, яка створена на території України з 

регулювання вирубки здійснює негативний вплив, а саме: 

Негативні тенденції, які пов’язані зі зменшенням розмірів та якості 

деревини, яка є головною складовою основної вирубки; 

багато лісових площ перенасичені і тому містять велику кількість 

дров’яних стовбурів; 

стійкість середньовікових деревостанів постійно погіршується, 

наслідком чого можуть стати буреломи, сніголами, а також збільшення 

популяції шкідників та хвороб; 

наявність безперешкодних умов для зміни основ лісівництва та 

призначення дерев і деревостанів для вирубки економічними та псевдо 

економічними способами; 

формуються правові бар’єри для створення на територіїхї Україні 

передових методик вирощування та відтворення лісового фонду. 
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З метою розроблення способів боротьби з тіньовою вирубкою лісу ми 

опрацювали набутий досвід багатьох держав у вирішенні цього питання [25, 

с. 127] (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Світовий досвід боротьби з незаконними рубками лісів 

Суб’єкти 

лісових 

відносин 

Заходи 

1 2 

Африканські 

країни зашалом 

Заключення добровільних партнерсьх угод. Розповсюдження інформації 

про національне законодавство і міжнародні конвенції. Формування 

інформаційної системи відомостей про тіньовий ринок. 

Камерун 

Незалежний контроль. Розповсюдження інформації про національне 

законодавство. Прозорість звітів щодо використання лісових русурсів. 

Залучення громадськості до проведення моніторингу. Проведення 

заходів щодо використання елементарних засобів для здійснення 

моніторингу. 

Ліберія 

Зв’язки з громадськістю, лісовою комісією та рештою користувачів 

інформації щодо реалізації громадського лісокористування та 

формування системи правозастосування в лісовому секторі на місцях. 

Азійські країни 

Зменшення корупційної складавої в лісовому секторі. Активна 

взаємодія з митними органами. Збільшення рівня відповідальності 

країн-виробників і країн-споживачів продуктів лісового господарства 

щодо протидії тіньовим лісозаготівлям та пов'язаною з ними торгівлею. 

Європейський 

союз 

Укладання двосторонньої добровільної партнерської угоди з метою 

формування механізму торгівлі і процесу ліцензування. 

Індонезія 

Вдосконалення законодавства в сфері боротьби з незаконними 

вирубками, формування програм контролю й управління лісовими 

ресурсами. Створення геоінформаційної бази даних щодо наявних 

ліцензій на лісогосподарське користування. Впровадження вибіркових 

рубок і спеціальних лісових плантацій. 

Гондурас 

Вдосконалення механізмів управління лісовими ресурсами. Прозорість 

звітності лісового господарства. Об’єктивний моніторинг лісового 

комплексу. Залучення громадськості. 

Діалог «Великої 

вісімки» в 

Сінгапурі 

(вересень 2006) 

Вдосконалення законодавства в лісовому секторі і спрощення доступу 

до фінансових інструментів для стійкого лісокористування. Розвиток 

прозорої торгівлі лісовими ресурсами в країнах-споживачах. 

Забезпечення державної протидії нелегальному імпорту. 

Джерело: [25] 

 

Враховуючи досвід різних регіонів в питанні лісових відносин по 

ліквідацію тіньової вирубки лісу, можна стверджувати, що головними 
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інструментами у вирішенні цього питання є такі: автономний облік лісових 

ресурсів; відкриті звіти по лісах, а також збільшення рівня інформаційної 

забезпеченості, тісна співпраця з місцевими мешканцями; збільшення 

інтенсивності використання правового інструменту в галузі лісового 

комплексу та заходів по відновленню лісів, формування єдиної 

інформаційної бази по площам лісів та ін. 

Весь алгоритм дій пов’язаної з боротьбою з тіньовою вирубкою варто 

будувати враховуючи політичні і технічні фактори. Перша складова цього 

процесу спрямована на співпрацю з усіма сторонами, а також на врахування 

усіх інтересів цих сторін. Щодо другої складової цього процесу, то вона 

забезпечує демократичність і рівноправність усіх суб’єктів (рис. 3.1). 

Задля досягнення успішного результату з припинення нелегальної 

вирубки лісу важливою є згода декількох категорій зацікавлених сторін, які 

мають різні функції на зовнішньому і внутрішньому рівнях, так як наслідки 

тіньової діяльності в галузі лісового комплексу виходять за її межі. 

Координаційні механізми потрібні задля систематизованої і 

впорядкованої концентрації зусиль різних суб’єктів зацікавлених в цьому, а 

також задля забезпечення управління процесом підготовки програм. Кожний 

координаційний механізм варто засновувати ґрунтуючись на двох ключових 

складових: з'їзду за участю зацікавлених сторін та координаційної групи, що 

відповідає за цей процес. Основні функції координаційної групи: 

забезпечення взаємозв’язку з партнерами на різних рівнях, планування 

майбутньої роботи, організація заходів спілкування з громадськістю, 

планових засідань та нарад, централізоване використання доступних 

матеріалів, інформаційне забезпечення зовнішніх та внутрішніх 

користувачів. 

Недосконалість сучасного державного контролю та значна частка 

тіньових угод сформували гостру потребу в дослідженню механізму 

забезпечення законності сировини лісового комплексу. 
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Національний план 
дій щодо боротьби 

з незаконними 
рубками 

Політичний аспект: 
Створення коаліцій, що об’єднують зусилля всіх партнерів 

 
 Технічний (методичний) аспект: 

Виявлення потенційних партнерів у державному, 
приватному секторі та серед громадських 
організацій; 

Створення умов для участі зацікавлених сторін 
та консультації з ними; 

Створення механізмів координації (створення 
та функціонування форуму для забезпечення 
участі зацікавлених сторін, створення 
координаційної групи) 

 
 
 
 
 
 

Заходи 

Міжнародного рівня: 
Підвищення прозорості і поліпшення 

міжвідомчої інформаційної взаємодії в 
країнах-виробниках. 

Підвищення ефективності функціонування 
системи трансграничної взаємодії шляхом 
залучення до співпраці митних органів. 

Підвищення ефективності використання 
космічного моніторингу для виявлення 
невідповідностей між дозволеними і 
фактичними об'єктами вирубування. 
Включення показників запобігання 
зникненню лісів і стійкого лісоуправління в 
міжнародний режим протидії зміні клімату. 

Введення заборони на ввезення 
нелегальної деревної продукції за допомогою 
встановлення вимог про пред'явлення доказів 
легальності на кордонах. 

Інвестиційна підтримка найменш 
розвинених країн у фінансуванні 
інвестиційних витрат на створення систем 
відстежування походження деревини та 
вдосконалення систем правозастосування. 

Національного рівня: 
Вивчення базових умов, сприяючих 

поширенню незаконної діяльності, і 
складання «карти ландшафту» зацікавлених 
сторін. 

Підтримка різних систем добровільної 
лісової сертифікації і впровадження 
відповідної національної системи. 

Контроль маршрутів перевезення 
деревини, а також потужностей з її первинної 
переробки на основі використання 
можливостей авіа- і космічного моніторингу. 

Створення єдиної бази обліку і контролю 
заготівлі і переміщення лісових ресурсів, 
включаючи маркування лісу. 

Створення єдиної електронної бази 
лісорубальних квитків у регіонах. 

Установа електронної біржі, що фіксує всі 
операції купівлі-продажу лісових ресурсів. 

Посилення контролю за експортом 
деревини, забезпечення його законності і 
прозорості. Введення кримінальної 
відповідальності за контрабанду 
лісоматеріалів. 

 

Рис. 3.1. Національний план дій щодо боротьби з незаконними рубками 

Джерело: сформовано автором на основі [26]. 

 

Система відстеження походження деревини – це складова частина 

систем управління якістю (ISO 9001) та екологічного менеджменту (ISO 

14001), а також системи контролю походження деревини (PEFC). Вона 

встановлює структуру для отримання та перевірки інформації про 

походження деревної сировини. Така система охоплює весь шлях руху 

деревної сировини від ділянки до моменту її покупки лісопильними і 

лісопереробними заводами. 
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Система контролю за використанням деревини повинна повністю 

виключати ймовірність: використання нелегально ввезених чи добутих 

лісових ресурсів; деревини, що заготовлена з порушенням цивільних прав 

громадськості; деревини з лісів, що мають високу природоохоронну цінність; 

деревини рідких порід та тих, які не мають сертифікатів за системою FSC; 

генетично-модифікованої деревини. Опираючись на ці елементи, можна 

сформувати головні елементи системи контролю: ефективність політики 

екологізації підприємства, прозорість договорів на закупівлю сировини 

лісового комплексу, створення бази даних, геоінформаційної системи (ГІС), 

детального плану майбутніх перевірок та аудиту контрагентів (рис. 3.2). 
 

 

Екологічна політика підприємства 

Контракт 

Додаток «Походження 
деревини» 

Постачальники і лісові 
ділянки 

База даних ГІС 

План перевірок 

Перевірка 

Незалежна 
оцінка 

 

Рис. 3.2. Структура системи відстеження походження деревини в 

організації 

Джерело: сформовано автором на основі [59]. 

 

Політика екологізації підприємства містить основні положення щодо 

прозорості поставок деревини та ведення лісового комплексу, які включають 

інформацію щодо достовірного походження деревини, яка поставляється, її 

відповідність вимогам чинного законодаства, використання сертифікованої 

сировини тощо. 
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До контрактів також мають бути включені вимоги щодо охорони 

навколишнього природнього середовища і інформація про походження 

сировини, що дозволить забезпечити дотримання підприємством та 

контрагентами політики екологізації. Невід’ємною частиною договорів 

являється Додаток «Походження деревини», який заповнюється 

постачальниками сировини. Слід створити комп’ютерну базу даних з 

інформацію стосовно походження деревини, що надається постачальниками, 

яка буде одночасно пов’язана також і з іншою інформацією щодо обсягів, 

термінів поставок та іншого. Така база даних надасть змогу контролювати 

прозорість та відповідність законодавству будь-якої поставки. Така 

інформація стане основою для різноманітних управлінських звітів. 

План перевірок постачальників і ділянок слід складати на початку 

кожного періоду, враховуючи обсяги поставок, результати попередніх 

перевірок, передбачувані екологічні ризики, пов’язані зі здійсненням 

поставок. Також необхідно звернути увагу на постачальників, які не 

орендують ліс і не займаються його заготівлею, а також на нових партнерів. 

Перевірка (аудит) постачальників складається з двох частин: перевірки 

постачальника і перевірки ділянок. Основне завдання перевірки 

постачальника-переконатися в надійності та відповідальності постачальника 

як партнера і отримати документальне підтвердження про джерела 

походження деревної сировини. Реалізація поставленого завдання вимагає 

проведення комплексної оцінки, що включає такі напрямки: загальні 

відомості про компанію, професійне навчання співробітників, ризики, 

пов'язані з походженням сировини (чи є у компанії орендовані ліс, власна 

заготівля, чи відстежується походження сировини). Крім того, 

постачальників-заготівельників слід оцінювати з точки зору технології 

проведення заготовки, техніки безпеки, пожежної безпеки, участі у 

відновленні та охороні лісу, соціальної політики. Необхідно оцінити 

кількісно кожне питання з подальшим присвоєнням компанії загального 

балу. Доказами походження сировини можуть служити договори поставки 
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деревини від постачальника із зазначеними обсягами і термінами поставки, 

товарно-транспортні накладні або специфікації відвантаження та лісорубні 

квитки.   

Основне завдання перевірки ділянок – переконатися в тому, що 

заготовка та лісовідновлення проведено у відповідність із законодавством. У 

процесі перевірки слід оцінювати загальну інформацію, документи 

(лісорубний квиток, технологічна карта, плани рубок, ведення лісового 

господарства тощо), інформацію про насадженнях (оцінка відповідності 

насадження і типу рубки документам), спеціально охоронювані ділянки та 

ключові біотопи на ділянці, ефективність лісовідновлення, якість 

заготовлених сортиментів. Відсутність перерубів за межами ділянки слід 

оцінювати візуально або за допомогою аеро-, космічного моніторингу. Ще 

одним завданням перевірки ділянок може бути тренінг постачальників в 

напрямку принципів сталого лісокористування. 

За результатами перевірки кожну ділянку слід ранжувати залежно від 

набраних балів, а результати перевірки пояснити постачальникам з 

подальшим обговоренням можливих заходів щодо поліпшення 

лісогосподарської практики. 

Результати перевірок постачальників і ділянок повинні складати 

частину комплексної оцінки постачальників, що лежить в основі їх 

класифікації. Інші критерії класифікації базуються на виконанні 

постачальником умов і термінів поставок. Класифікація використовується 

для прийняття управлінських рішень щодо доцільності укладання контрактів 

з постачальниками. 

Відповідність практики відстеження походження деревини в компанії 

стандартам ISO 9001 і 14001, а також СоС і PEFC перевіряється незалежною 

стороною – аудиторською організацією. 

В умовах неповноцінного контролю в сфері лісокористування з боку 

державних органів лісова сертифікація можливо один з найкращих 

механізмів гарантування сталого лісокористування. Така ситуація зумовила 
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потребу найбільших українських господарств в сфері лісопромислового 

комплексу почати організаційну діяльність щодо створення і впровадження 

лісової сертифікації. Нині в нашій країні діє лише лісова сертифікація на 

добровільних засадах за системою Лісової опікунської ради (Forest 

Stewardship Council – FSC), яка є міжнародною недержавною, некомерційною 

організацією, утвореною в 1993 році з ініціативи МЕНГО «Всесвітній фонд 

дикої природи» (World Wildlife Fund, WWF). До складу FSC входить більше 

130 членів з 30 країн світу і розробляє та впроваджує міжнародні стандарти і 

головні принципи сталого лісокористування. Національні групи з FSC-

сертифікації займаються адаптацією в різних країнах загальноприйнятих 

принципів FSC, враховуючи національні стандарти та чинну нормативну 

базу тієї чи іншої країни. 

Лісова сертифікація виконує два омновних завдання: вдосконалення 

системи лісоуправління і надання повноцінного доступу користувачам 

інформації до сертифікованих лісових продуктів. Таким чином, лісова 

сертифікація – це спосіб формування і подальшого розвитку соціально, 

екологічно та економічно збалансованого та сталого лісового господарства. 

Дана сертифікація повинна виключити можливість поставки лісоматеріалів, 

які були заготовлені з порушеннями чинного законодавства та соціальних 

стандартів. 

Лісова сертифікація згідно FSС окрім безпосередньо створення і 

впровадження системи управління лісовим комплексом зумовлює активний 

розвиток збалансованого розвитку лісового комплексу. Впровадження 

екологічно безпечних засобів лісозаготівлі згідно системи сертифікації FSС, 

врахування швидкості лісовідновлення після проведення рубок, забезпечення 

повноцінних соціальних гарантій для працівників, врахування інтересів 

громадськості та його безпосередній контроль за діяльністю суб’єктів 

господарювання в рамках своїх інтересів. Це дозволить створити позитивну 

репутацію для підприємств, які впроваджують політику екологізації та 

сертифікації. 
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Позитивна репутація суб’єкта господарювання дозволить підвищити 

показник прибутковості, підтримуючи підприємство на шляху сталого 

розвитку. Наприклад, деякі лісогосподарські підприємства на території США 

нараховували своїм постачальникам так звані «премії» в розмірі від 5 % до 

20 % за поставку сировини, яка має відповідні сертифікати. Проведення 

анкетування в Нідерландах показало, що населення готове переплачувати від 

6 % до10 % за сертифіковану продукцію. 

Таким чином, в нашій країні потрібне формування такої політики 

екологізації лісового комплексу, яка направить підприємства на шлях їх 

сталого розвитку, дозволить реалізувати стратегічні цілі щодо екологізації 

лісового комплексу, врахувати економічні, екологічні та соціальні напрями 

розвитку. Проте, важливо зазначити, що така політика не повинна 

суперечити чинному лісовому законодавству, Державним цільовим 

програмам розвитку та іншим нормативним документам. Лісове 

законодавство створює умови для постановки конкретних завдань, які 

передбачають створення нових цілей, згідно яких у лісовому комплексі 

регіону почнуть діяти учасники нових лісових відносин. 

 

3.2. Пріоритетні напрями екологізації лісового комплексу на 

регіональному рівні 

 

Відповідно до стратегічних принципів сталого лісового комплексу 

України, основною метою лісоуправління в регіонах є збереження 

екологічної, економічної та соціальної цінності лісових екосистем, створення 

умов для раціонального та невиснажливого використання лісових ресурсів, 

що направлено на поліпшення використання і відтворення лісового фонду, 

максимальне використання виробничого і інноваційного потенціалу для 

виробництва екологобезпечної та конкурентоспроможної лісової продукції, 

збільшення експорту продукції глибокої переробки, зміцнення позицій 
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вітчизняних товаровиробників на внутрішньому і зовнішньому ринках, 

організаційну реструктуризацію галузі. 

Для забезпечення збаланованого розвитку лісового комплексу регіону 

потрібне раціональне використання сировини і нові підходи до процесу 

переробки деревини. Покращення виробничих процесів і збільшення обсягів 

споживання лісопродукції, поступове зменшення кількості відходів 

сировини, формування сучасних безвідходних технологій неможливе без 

комплексного підходу, який включатиме весь ланцюг перетворень. Сьогодні 

ж ми спостерігаємо, що значна частка відходів лісового комплексу не 

утилізується відповідним чином, а накопичуючись, формує великі площі 

несанкціонованих звалищ, які гальмують сталий розвиток лісових територій. 

Утилізація деревних відходів, на сьогоднішній день, найперспективніший 

спосіб підвищення ефективності лісових підприємств. 

Через низький рівень технологічних процесів деревообробки відсоток 

деревних відходів на промислових підприємствах лісової галузі, в залежності 

від способу заготовки і виробництва може досягати 60%, в середньому ж, за 

оцінками експертів, при переробці втрачається майже половина біомаси 

дерева [139, с.45]. 

Процес екологізації діяльності підприємства впроваджується шляхом 

здійснення раціоналізації основного виробництва, вдосконалення 

невиробничої сфери та підвищення показників екологізації готової продукції 

[17]. Враховуючи вищесказане, можна окреслити перспективні напрями 

здійснення процесу екологізації лісового комплексу: 

 оптимізація лісогосподарської діяльності з точки зору покращення 

технології виробництва в лісовому господарстві, зокрема, на рубках догляду; 

 орієнтація здійснення лісозахисних заходів, орієнтованих не лише на 

впровадження процесу екологізації на підприємстві, а й здійснення іншої 

лісозахисної діяльності, зокрема, охорону лісових територій від різних видів 

шкідників та інших хвороб, непродуманих методів експлуатації лісових 

територій. 
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Для визначення головних напрямів здійснення процесу екологізації на 

підприємствах лісової галузі було здійснено аналіз основних екологічних 

проблем виробництва. Підтверджено значний негативний вплив на весь 

лісопромисловий комплекс в результаті використання лідируючими 

споживачами різноманітних хімікатів, сировини та енергії. Відомо, що 

суб’єкти господарювання деревообробної та целюлозно-паперової 

промисловості являються значними за розмірами забрудниками повітря та 

водних ресурсів. [25, с. 57]. Для подолання значної кількості екологічних 

проблем єдиним рішенням може стати орієнтація на підвищення 

ефективності впровадження екологізаційних процесів у виробництві. 

З огляду на отримані нами результати, ефективне управління 

екологізацією діяльності суб’єктів господарювання в сучасних умовах, 

враховуючи вимоги міжнародних ринків та світової практики, повинне бути 

націлене на виробництво високоякісної екологічно чистої продукції, 

врахування та подолання екологічних проблем, застосовуючи для цього 

виключно такі інструменти: оцінка, контроль та протидія негативним 

чинникам, що діють на різні компоненти навколишнього природнього 

середовища, ефективне управління енергопостачанням за рахунок вибору 

оптимальних джерел енергії, політики економії в сфері використання 

енергоресурсів; управління поставками сировини, вибір постачальника, 

обсягів та умов зберігання сировини, ефективне водокористування та 

управління відходами (зменшення їх загальної кількості, повторна переробка, 

нешкідливе транспортування та зберігання); орієнтація виробництва, 

враховуючи вимоги екологічної безпеки; зменшення ймовірності виникнення 

позаштатних ситуацій або їх максимальне обмеження; навчання персоналу та 

формування екологічного світогляду в сфері виробництва; формування 

прозорих звітів для всіх зацікавлених сторін і населення [145; 153]. 

Як наслідок, стратегічні напрями екологізації підприємств лісового 

комплексу будуть включати три пріоритетних складових: оптимізацію 

процесу управління відходами, технічні і технологічні аспекти виробництва 
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та систему управління підприємством лісопромислового комплексу 

(рис. 3.3). 

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ  ЛІСОПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА 
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Рис. 3.3. Пріоритетні стратегічні напрями екологізації лісопромислового 

виробництва 

Джерело: сформовано автором на основі [153]. 

 

Забезпечення ефективності здійснених процесів та істотного рівня 

ресурсозбереження, радикальні зміни на поліпшення екологізаії діяльності та 
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умов праці на підприємстві в цілому залежать від ефективності 

впровадження природоохоронних і ресурсозберігаючих технологій, які 

одночасно є екологічно безпечними та економічно ефективними. Процес 

раціонального управління відходами забезпечить окрім високих техніко-

економічні показників ще й майже безвідходне використання природних 

лісових ресурсів. При цьому, система екологічного менеджменту сприятиме 

процесам раціоналізації управління та більш ефективному впровадженю 

екологічних інновацій на підприємстві. Саме тому для забезпечення 

ефективної господарської діяльності підприємств лісового комплексу буде 

використовуватись система стратегічного планування, яка сприятиме 

створенню необхідних умов для ефективної діяльності підприємств, 

відновлення екологічних показників природнього середовища та 

забезпечення рівня екобезпеки. 

До інноваційних виробництв також варто включати виробництво 

енергії з деревини, така технологія дозволяє майже повністю утилізувати 

відходи від переробки сировини, стимулюючи ефективне використання всієї 

маси дерева у виробництві на лісопромислових підприємствах. Звідси слідує, 

що найдешевшим джерелом сировини для створення «чистої» енергії є 

відходи деревообробних підприємств. При цьому, найбільшу рентабельність 

в якості джерела деревного палива демонструє деревина, що з’являється під 

час використання відходів, а слідом за ними стоять ті насадження, які 

планомірно вирощувались для забезпечення підприємства паливом.  

Технології, що використовуються для отримання відходів від процесів 

деревообробки для отримання певного обсягу екологічно чистого палива 

можна розподілити на три частини: гранулювання; брикетування за 

допомогою гідравлічних пресів; екструзійне брикетування (з використанням 

шнеків). Отримані таким чином пливні брикети не мають жодних шкідливих 

домішок, до їх складу входить лише один додатковий компонент –лігнін. Він 

міститься в клітинах відходів рослинного походження. Поверхня деревини 
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під впливом високих температур стає значно міцнішою, що значно полегшує 

транспортування та зменшує транспортні витрати. 

Отримані в результаті таких процесів деревні гранули володіють 

високою теплотворною здатністю. Всього 1 т таких гранул складає не більше 

1,5 м3, при цьому виділяючи під час спалювання 5000 кВт енергії. Аналогічні 

показники можна отримати від спалювання 1600 кг деревини, 475 м3 газу, 

500 л дизельного палива і 685 л мазуту (табл. 3.3) [152]. Проте, деревне 

паливо, попри всі вої переваги, іноді просто не може конкурувати з іншими 

видами. Головна причина лежить в показнику теплотворної здатності, яка в 

1,5-2 рази менше, ніж у вугілля, нафти і газу. Також від спалювання 

деревного палива створюється велика кількість пилу та шкідливого диму, 

який потрібно якимось чином утилізовувати. 

Таблиця 3.3 

Теплотворність і ККД різних видів палива 

Паливо 
Теплотворна здатність, 

КВт•год/кг 
ККД, % 

Мазут 10,8 65 

Дизельне паливо 11,6 80 

Вуголь 4,7 50 

Тирса 0,8 50 

Пелети 4,8 85 

Джерело: сформовано автором на основі [152]. 

 

Використання деревних гранул в процесі виробництва в якості джерел 

палива має такі переваги: відносно низька вартість в порівнянні з опаленням 

електрикою чи використанням  дизельного палива; значно менше 

забруднення приміщень, де розміщені котли; впровадження автоматизованих 

систем опалення; використання утворюваного попелу в якості добрива; 

відсутність підвищених ризиків транспортування, які притаманні 

традиційними джерелами енергії (нафта і газ) тощо [137, с. 160]. 
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Існує кілька принципово різних схем отримання теплоти згорання 

деревного палива, щоб забезпечити суб’єкти господарювання тепловою та 

електричною енергією. По-перше, спалювання палива в топках водогрійних 

або парових котлах власних котелень на підприємстві; по-друге, спільне 

вироблення теплової електроенергії та невеликих електростанціях; по-третє, 

виготовлення в процесі спалювання деревного палива генераторного газу, 

який можна використати як паливо для дизельних двигунів. Також існують 

підходи, зідно яких з деревного палива виробляється біогаз для його 

спалювання в парових або водогрійних котлах. 

Отже, зростання обсягів відходів виробицтва, що реєструвалось 

останніми роками, та збільшення темпів споживання ще більше загострило 

ще до того актуальну проблему ефективного управління відходами та 

збільшило значення сучасного процесу екологізації виробництва для 

суб’єктів господарювання, щоб створити всі умови для забезпечення сталого 

розвитку лісопромислового підприємства в країні. Зазначені напрями 

ймовірного використання відходів для ефективної діяльності 

лісопромислового комплексу демонструють значний потенціал їх 

повноцінної утилізації, що дозволить підтримувати сталий розвиток суб’єктів 

господарювання та населення в цілому. 

Головною метою створення та впровадження системи управління 

відходами в лісогосподарській сфері являється збалансований розвиток 

еколого-економічних інтересів користувачів лісового комплексу за рахунок 

здійснення екологізаційних процесів на виробництві. Дані процеси з точки 

зору системи управління відходами доречно розділити на кілька етапів: 

організаційно-адміністративний, консультативно-аналітичний, етап 

прийняття управлінських рішень щодо технологічних впроваджень, 

систематизація накопиченого досвіду. 

Перший етап (організаційно-адміністративний) базується на орієнтації 

підприємства на дотриманні вимог, які затверджуються чинним 
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законодавством України в сфері управління відходами на господарюючих 

суб’єктах. 

На другому етапі (консультативно-аналітичному) пропонується 

забезпечувати проведення детальних аналітичних заходів стосовно проектно-

кошторисної документації. На цьому етапі аналізуються: документація 

стосовно обліку відходів, затвердження політики суб’єкта господарювання і 

здійснення контролю за відходами для забезпечення виконання основних 

заходів організації процесу управління відходами на виробництві. 

Третія стадія характеризується прийняттям управлінських рішень щодо 

технологічних інновацій на підприємстві, впровадження обраних технологій 

зменшення обсягів відходів, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, 

технологій переробки відходів. 

І остання, четверта, стадія складається з процесів систематизації 

досвіду, накопиченого на трьох попередніх стадіях унаслідок використання 

адміністративних та аналітичних інструментів, використанні новітніх 

технічних і технологічних рішень, управлінського консультування. 

Формування нової системи управління відходами на підприємстві є 

необхідною умовою для забезпечення сталого розвитку лісового комплесу, а 

економічний аналіз отриманих результатів екологізації підприємства в 

рамках управління відходами, оцінки показників ефективності 

функціонування системи управління відходами та постійне вдосконалення 

такої системи. 

Система управління відходами виробництва та споживання дозволить 

суб’єктам господарювання ефективно та безпечно керувати обсягами 

невідворотних відходів, зменшуючи ці обсяги до мінімальних значень. 

Припинення негативного розуміння категорії «відходи» та переформатування 

поглядів в бік «майбутніх ресурсів розвитку» сформує поступовий перехід 

негативного сприйняття відходів як чогось непотрібного та інколи навіть 

небезпечного. Розуміння відходів як джерела майбутнього виробництва 

дозволить одночасно зменшити шкідливе забруднення навколишнього 
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середовища та створити умови для сталого розвитку суспільства, держави, 

регіонів та підприємств. 

Для вирішення проблем перетворення структури виробництва і 

експорту продукції в напрямі екологізації лісогосподарської діяльності  

відповідно до основних пріоритетів розвитку лісового комплексу потреба в 

інвестиціях на найближчі роки за нашими розрахунками сягає 50-60 млрд. 

грн. щорічно. Однак за даними [145] інвестиції в лісовому комплексі за 

період з 2000 по 2015 рр. знизилися в 4 рази. Причому всередині галузей 

спостерігається явна диспропорція в зростанні залучених інвестицій. 

Основною проблемою низької еколого-економічної ефективності 

лісокористування та переробки лісової продукції є слабке інвестиційне 

забезпечення, незважаючи на те, що в України є всі основні фактори, які 

визначають інвестиційну привабливість лісового комплексу: 

 високий рівень потенційного попиту на лісопродукцію на 

зовнішньому і внутрішньому ринку; 

 значні запаси лісових ресурсів (понад 60% яких становить деревина 

хвойних і цінних порід і невикористаний лісосировинної потенціал); 

 сформована структура управління лісовим комплексом та наявність 

власних енергоресурсів, виробничої та соціальної інфраструктури; 

 вигідне географічне положення західних регіонів, наявність 

сухопутних і морських транспортних шляхів, можливість цілорічної поставки 

лісопромислвої продукції. 

За даними Держстату України протягом 2010–2013 рр. обсяг 

реалізованої продукції деревообробної галузі має стабільні темпи росту з 

7,4 млрд грн. у 2010 р. до 9,3 млрд грн. у 2013 р. У 2013 р. вітчизняна 

деревообробна галузь (виробництво деревини та виробів з деревини, крім 

меблів) продемонструвала зростання на 10,7%, порівняно з 2012 р. по 

основним видам продукції. Протягом 2011–2013 рр. експорт в країни ЄС 

групи товарів “Деревина та вироби з деревини” мав тенденцію до щорічного 
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скорочення, і в 2013 р. становив 612050,1 тис. дол. США (або 97,4% до 

2011 р.), при зростанні імпорту до 301679,4 тис. дол. США (або на 10,2%). 

Для забезпечення ефективного розвитку доречно звернути увагу на 

закордонний досвід тих європейських країн, які досягнули виоких позицій в 

сфері лісокористування. До таких країни можна віднести Швецію та 

Фінляндію. Шведські деревообробні компанії завжди розглядали ліс як 

відновлюваний ресурс, що забезпечує можливість його використання в 

господарській діяльності практично без виснаження лісових ресурсів. Для 

забезпечення значного рівня відновлення Швецький уряд використовує 

сертифікацію лісозаготівельної діяльності. Такий підхід дозволив 

забезпечити стабільше збільшення залісенної території, оскільки, для 

здійснення вирубок суб’єкт господарювання повинен висадити не менше лісу 

на іншій території. Як наслідок, залісенних територій в Швеції сьогодні 

вдвічі більше, ніж століття тому [16]. 

В Швеції деревообробна промисловість характеризується високим 

показником екологічності, що забезпечує значну конкурентну перевагу, 

оскільки європейські споживачі приділяють багато значення екологічним 

питанням. Деревообробна промисловість Швеції здебільшого орієнтована на 

експорт, оскільки внутрішній ринок цієї країни надто малий. До переваг 

деревообробної промисловості Швеції можна віднести: доступність 

сировини, раціоналізація процесу виробництва, високі вимоги до якості 

готової продукції, добре організована транспортна система. Швеція входить 

до числа найбільших у світі експортерів продукції деревообробної 

промисловості, разом з США, Канадою та Фінляндією; основний експортний 

ринок – Західна Європа. Шведські компанії Stora Enso, AssiDoman і Sodra є 

найбільшими в світі постачальниками пиломатеріалів [181]. 

У Фінляндії законодавство щодо приватного лісоволодіння визначає 

основні вимоги до догляду за лісом. Лісова політика Фінляндії спрямована на 

збільшення продуктивності лісів і обсягів лісозаготівель, організацію 

безвідходного лісогосподарського і лісозаготівельного виробництва. 
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Законодавство є найбільш потужним засобом реалізації лісової політики та 

забезпечення сталого лісокористування. У 2014 р. у результаті всеосяжних 

реформ оновлено та доповнено законодавчу базу у сфері лісництва: до 

Закону про ліс внесено поправки у частині управління приватними лісами, 

підвищення рентабельності лісового господарства, Закон про фінансування 

сталого розвитку лісів сприятиме ефективнішому екологічному менеджменту 

у приватних лісах і використанню деревини для виробництва енергії. 

Внесено поправки до Закону про охорону навколишнього сесредовища та 

Закону про розміщення на ринку деревини і лісоматеріалів. У 2011 р., за 

оцінками Асоціації лісової промисловості Фінляндії, фінські лісопромислові 

компанії вклали у НДДКР майже 110 млн євро, 90% зазначених коштів було 

інвестовано у розвиток нових техгій у целюлозно-паперовій промисловості. 

Фінські лісові компанії витрачають приблизно 2/3 загального обсягу 

інвестицій на НДДКР [74]. 

За даними Статистичного центру країни, у Фінляндії ліс росте на 

території 22,8 млн га, запас деревини становить 2,332 млрд куб. м, а річний 

приріст – 104,4 млн куб. м. За даними Асоціації лісової промисловості 

Фінляндії, середньорічний рівень споживання лісосировини становить 70 

млн куб. м., споживання національних ресурсів - 53,0 млн куб. м. У Фінляндії 

основні інвестиції компаній лісової галузі були спрямовані останнім часом на 

придбання та поглинання фірм-конкурентів, модернізацію виробництв, 

підвищення ступеня використання відходів виробництва для енергетичних 

цілей, природоохоронні заходи [74]. 

Варто відмітити високу матеріаломісткість переробних сфер лісового 

комплексу (особливо целюлозно-паперової промисловості). Так матеріальні 

матеріальні затрати в загальній структурі  виробництва лісопереробної 

продукції становлять понад 60 %. Високі показники цієї категорії витрат , 

насамперед, поовязані з застарілим енергонеефективним обладнанням, 

застосуванням старих технологій виробництва, а також практичною 

відсутність системи використання відходів деревини та вторинної сировини 



 138 

[156]. Виходячи з цього, визначається доцільність розвитку, переоснащення 

або будівництва певного виду деревообробного виробництва, яке буде 

випускати продукцію, що має стабільний попит. Такий підхід дозволяє 

визначити найбільш перспективні типи виробництв лісопродукції для 

конкретного регіону. Наприклад, проведений аналіз сучасних соціально-

економічних аспектів використання лісового комплексу регіонів, дозволив 

визначити головні шляхи розвитку екологізації діяльності лісогосподарської 

діяльності. Можна виділити три напрями розвитку конкурентоспроможності 

та інвестиційної привабливості лісового комплексу регіону (рис. 3.4). 

 

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. 3.4. Напрями підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної 

привабливості лісового комплексу регіону 

Джерело: сформовано автором на основі [55]. 
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Принципова схема реалізації методології забезпечення сталого 

розвитку лісового комплексу регіону базується на концепції адаптивного 

розвитку лісокористування, зміст якої визначається принципом коеволюції і 

полягає в поступовості руху, яке визначається співвідношенням соціально-

економічних та еколого-лісівничих процесів. Підвищення ефективності 

інтегрованих структур пов'язують з реалізацією системи заходів, що 

дозволяють забезпечити збалансованість інтересів усіх учасників 

інтеграційних процесів, в тому числі на основі механізмів мережевих 

структур. Під останніми розуміється система підприємств, що відрізняється 

демократичної ієрархією і інтеграцією різних типів оргструктур управління, 

синтезом ринкових і договірних механізмів, контрактними відносинами, 

заснованими на довірі. 

Підвищити рівень конкурентоспроможності готової продукції 

вітчизняних підприємств можливо лише в рамках переорієнтації економіки 

країни на використання у виробництві нових інноваційних технологій та 

екологічно безпечних матеріалів. Неможливо уявити розвиток лісового 

комплексу будь-якої країни в умовах глобалізації та міжнародної взаємодії 

без врахуванння в діяльності підприємств новітніх розробок та інновацій. 

Важливе значення в процесі розвитку лісового комплексу до лідируючих 

показників має кластерний підхід. Проблеми організації кластерів та 

контроль за їх розвитком в українській економіці визначили напрям 

численних досліджень вчених-економістів. Проте, сьогодні ще рано говорити 

про розвиток цього напряму, в той час, як в світі спостерігається «кластерний 

бум» [74; 82]. 

Суть такого підходу полягає у формуванні ініціативи, яка спрямована 

на формування відносин, що будуть вигідні всім суб’єктам господарювання, 

підвищення ефективності виробництва і споживання впровадженних 

інновацій. На сьогодні в Україні лише держава виступає в ролі значимого 

інвестора на початковій стадії розвитку кластера. На місцях це питання досі 

не має механізму реалізації. Європейські країни давно сформували чітку і 
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уніфіковану систему організації і об’єднання можливостей різних 

господарюючих суб’єктів в сфері лісокористування. В нашій країні 

централізовані принципи регулювання діяльності кластерних механізмів, на 

жаль, відсутні. 

 

3.3. Система державної підтримки екологізації виробництва та 

розвитку екологічного менеджменту в лісовому комплексі регіону 

 

Система екологічного менеджменту, будучи елементом сукупної 

системи управління суб’єктом господарювання, охоплює структуру 

організації, процес планування виробництва та рівноцінний розподіл 

обов’язків. Елементи та джерела формування та розвитку тих проектів, що 

своєю реалізацією ведуть до досягнення, перегляду та підтриманню 

екологічної політики. У рамках реалізації цієї програми віддається пріоритет 

організаційним (адміністративним), методам управління. 

Формування і удосконалення системи екологічного менеджменту на 

суб’єкті господраювання складається з дового основних стадій: 

удосконалення управління в сфері мінімізації негативного впливу на 

навколишнє природне середовище та формування засад екологічно 

безпечного виробництва та безпосередньо стадію стоврення та 

удосконалення системи екологічного менеджменту. Сертифікаційний аудит 

завершує процес формування на суб’єкті господарювання системи 

екологічного менеджменту та підтверджує її відповідність пропонованим 

вимогам. 

Нормативною основою формування і розвитку системи екологічного 

менеджменту на підприємстві є міжнародний стандарт ISO 14001:2004. 

Однак існуючі стандарти містять лише загальні вимоги і рекомендації, які 

регламентують процес формування та впровадження системи екологічного 

менеджменту, не включаючи конкретних методів і методологічних підходів 
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до реалізації окремих етапів, що знижує ефективність управління і створює 

труднощі практичної реалізації даного процесу [131]. 

Тому нами розроблено методичні рекомендації з проведення окремих 

етапів процесу формування та розвитку системи екологічного менеджменту в 

організації, що стосуються: формулювання принципів екологічної політики; 

процедури ідентифікації екологічних аспектів і проведення внутрішнього 

аудиту; формулювання, структуризацію та оцінку виконання екологічних 

цілей і завдань; структуризацію регламентуючих нормативних документів, 

завдань між рівнями управління, послідовності та взаємодії процесів системи 

менеджменту, розподілу відповідальності і повноважень посадових осіб по 

процесах і в системи екологічного менеджменту; напрямів і заходів 

державної підтримки екологізації виробництва та розвитку системи 

екологічного менеджменту. 

Як вказує стандарт ДСТУ ІSО 14001 процес формування системи 

екологічного менеджменту слід починати з вироблення екологічної політики 

(environmental policy) – спеціальний документ про наміри і принципи 

організації, який служить основою для дій організації та визначення 

екологічних цілей і завдань. Обґрунтування, прийняття і декларування 

сучасної екологічної політики є одним з ключових напрямків практичної 

діяльності промислових підприємств в галузі екологічного менеджменту 

[131]. 

Екологічна політика, як правило, враховує масштаб, природу і 

екологічні впливи компанії, а також містить заяву про прагнення до 

відповідності нормативам, «постійного поліпшення» (continual improvement) 

системи екологічного менеджменту і «запобігання забруднень» (pollution 

prevention) [133]. 

Враховуючи вимоги законодавства в галузі охорони навколишнього 

середовища і функціональну спрямованість системи екологічного 

менеджменту, бачиться доцільним у зміст екологічної політики підприємств 

ЛПК включити такі принципи:  
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1. Послідовне з року в рік покращання в усіх екологічних аспектах 

діяльності підприємства, де це практично можливо. Система екологічного 

менеджменту спрямована на вирішення складних виробничих питань, 

оскільки являється досить гнучким інструментом. В перспективі, ця система 

буде застосовуватись в галузі екологічного менеджменту не лише з боку 

екологічних аспектів. Принципи цього механізму можна екстраполювати не 

лише на будь-які виробничі процеси і завдання, а й на окремі частки системи 

екологічного менеджменту (політика, процедури і т.д.), а також і на всю 

систему [59]. 

2. Скорочення негативного впливу на навколишнє середовище. У це 

поняття включається не тільки звичайна діяльність «на кінці труби», 

спрямована на очищення газів, що відходять, стічних вод, організоване 

розміщення і видалення відходів, а й діяльність, спрямована на запобігання 

утворення забруднюючих речовин які безпосередньо формують вплив на 

навколишнє середовище – зниження втрат сировини, матеріалів, 

енергоресурсів, зменшення браку, дотримання технологічної дисципліни, 

підвищення екологічної культури виробництва і т.д. [58]. 

3. Дотримання встановлених екологічних норм і правил. Крім правил 

нормативно-правових актів в екологічній сфері, органів місцевого 

самоврядування, а також ISO 14001 можуть діяти й спецефічні лісовій галузі 

стандарти і т.д. 

4. Досягнення екоефективності. Діяльність в галузі екологічного 

менеджменту вже на перших етапах свого розвитку здатна приводити до 

суттєвих економічних ефектів за рахунок економії і заощадження сировини, 

матеріалів, енергетичних ресурсів, зменшення екологічних платежів та 

штрафних санкцій і т.д. 

На наступному етапі формування системи екологічного менеджменту 

необхідно розробити і впровадити процедури для визначення істотних 

впливів (як з боку діяльності організації, так і продуктів і послуг) на 
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навколишнє середовище, а також врахувати всі законодавчі вимоги і вимоги 

іншої природи, пов'язані з діяльністю організації. 

Визначення значущих екологічних чинників діяльності підприємства 

проводиться з метою аналізу та актуалізації екологічної політики та 

встановлення цільових і планових екологічних показників в процесі розробки 

програми екологічного менеджменту. 

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 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  ,      (3.1) 

 

де S – масштаб впливу (у балах); 

V – інтенсивність впливу (у балах); 

P – імовірність впливу (у балах); 
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T – тривалість впливу (у балах). 

 

Розроблені числові значення чинників впливу наведено у таблиці 3.4.  

Таблиця 3.4 

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. 

 

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 подальшому діючі Реєстр та Перелік значущих екологічних чинників 

слід щорічно актуалізувати. При цьому документи заново оформляються, 

проходять узгодження і затверджуються. Попередні версії вилучаються і 

анулюються. 
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На наступному етапі формування системи екологічного менеджменту, з 

урахуванням значущих екологічних впливів, законодавчих та інших вимог, в 

організації розробляються екологічні цілі і завдання, засновані на екологічній 

політиці, визначені для кожної функції (області діяльності) та рівня 

організації. 

Ми вважаємо, що найважливішою метою екологічної політики має 

стати прагнення до постійного зниження шкідливого впливу на навколишнє 

середовище і неухильне виконання природоохоронного законодавства при 

високій якості продукції, що випускається, яку, в свою чергу, доцільно 

поділити на підцілі (рис. 3.5). 

Досягнення цілей екологічної політики слід засновувати на вирішенні 

наступних завдань: застосування технологій та обладнання, спрямованих на 

зниження негативного впливу на навколишнє середовище; використання 

ресурсозберігаючих технологій; аналіз впливу змін виробничих процесів на 

споживання природних ресурсів та вплив на навколишнє середовище; аналіз 

впливу взаємодії підприємства з навколишнім середовищем на сьогоднішнє і 

перспективне економічне становище даного суб'єкта; постійний контроль 

обсягів і складу споживаних природних ресурсів і результатів виробничих 

процесів, що впливають на навколишнє середовище; підвищення 

ефективності виробничого контролю за дотриманням вимог промислової 

безпеки та екологічного моніторингу на основі впровадження методів 

технічної діагностики; прогнозування і запобігання аварійних ситуацій, 

пом'якшення негативних впливів, пов'язаних з такими ситуаціями; 

відкритість інформації з екологічних питань, пов'язаної з діяльністю 

підприємства; систематичне навчання персоналу та його стимулювання до 

виробничої діяльності, що дозволяє мінімізувати шкідливий вплив на 

навколишнє середовище. 

Враховуючи, що процеси поліпшення не можуть протікати у всіх 

областях діяльності підприємства одночасно, доцільно, на наш погляд, цілі 

СЕМ розбити на три групи: «моніторинг», «менеджмент», «поліпшення». 
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Рис. 3.5. Основні цілі формування та розвитку системи екологічного 

менеджменту на підприємствах лісового комплексу 

Джерело: сформовано автором на основі [18; 25; 167]. 

 

Цілі і завдання системи екологічного менеджменту слід розробляти на 

базі анадітики законодавчих та інших нормативних вимог, ідентифікованих 

екологічних аспектів і впливів, ризиків і небезпек підприємства, 
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технологічних можливостей, фінансових, виробничих, комерційних вимог і 

думок зацікавлених сторін. 

У групу «моніторинг» входять заходи, націлені на перспективне 

покращення важливими сферами діяльності підприємства в середовищі 

нестачі фінансових, технологічних та інших ресурсів. Подібного роду 

завдання скеровані на дослідження конкретних питань. До групи 

«менеджмент» входять завдання, за якими успішне управління вже 

здійснювалось раніше, або збільшення показників ефективності на даний 

момент неможливо. Такого роду завдання забезпечують гарантії, що всі 

кошти, які направлені на реалізацію даних завдань, регулярно 

застосовуються. Група «покращення» характеризується завданнями, 

спрямованими на покращення ефективності управління певними сферами 

діяльності підприємства. Поідбні завдання необхідно вирішувати для 

демонстрації безперервного поліпшення. 

На наш погляд, критерієм здійсненності екологічних цілей слід 

вважати ступінь їх досягнення, яка може мати три рівня. Екологічні цілі 

можна вважати такими лише до заздалегідь запланованого терміну: 

– Повністю виконаної (це стосується лише завдань групи 

«поліпшення»), якщо всі решта завдань, що стосуються даної мети, виконані 

повністю; 

– Виконаної частково (це відноситься групи завдань «поліпшення»), 

якщо хоча б одна ціль даної мети на разі не виконана; 

– В процесі виконання (стосується завдань груп «менеджмент» і 

«моніторинг»), В разі, коли протягом запланованого заздалегідь терміну 

поставлені завдання виконуються згідно плану. 

Слід щорічно проводити оцінку виконання цілей і завдань при аналізі 

системи екологічного менеджменту з боку вищого керівництва з подальшим 

їх коригуванням. Ефективність роботи системи екологічного менеджменту 

багато в чому залежить від обліку матеріалопотоків підприємства, алгоритм 

якого представлений у вигляді схеми (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Схема матеріалопотоків на рівні підприємства 

Джерело: сформовано автором на основі [153]. 

 

Чіткий розподіл поставлених завдань між рівнями управління, в рамках 

яких розмежовуються повноваження і відповідальність посадових осіб, 

сприятиме їх ефективному досягненню (табл. 3.5). 
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Таблиця 3.5 

Завдання різних рівнів управління в системі екологічного менеджменту 

підприємства 

Рівні управління Задачі менеджменту 

Вищий 1. Інтеграція проблем охорони навколишнього середовища 

та раціонального природокористування з 

загальновиробничими проблемами. 

2. Формування екологічної політики підприємства. 

3. Визначення екологічних цілей і завдань для різних рівнів 

управління. 

4. Планування основних напрямків природоохоронної 

діяльності підприємства. 

5. Координація та стимулювання природоохоронної 

діяльності підприємства. 

6. Забезпечення природоохоронних проектів матеріальними, 

ставковими і фінансовими ресурсами. 

7. Комплексна оцінка стану природоохоронної діяльності 

підприємства і ін. 

Середній 1. Здійснення екоаудиторських перевірок. 

2. Розробка організаційно-технічних та інвестиційних 

рекомендацій з вдосконаленню природоохоронної 

діяльності підприємства.  

3. Детальна розробка та координація конкретних проектів у 

галузі охорони навколишнього середовища та раціонального 

природокористування. 

4.Представництво підприємства з екологічних питань при 

взаємодії з контролюючими органами і громадськістю та ін. 

Низький 1. Реалізація екологічних проектів. 

2.Здійснення контролю за роботою обладнання, що 

становить загрозу для навколишнього середовища. 

3. Робота з персоналом. 

4.Разработка пропозицій щодо вдосконалення 

технологічних процесів і продукції, що випускається щодо 

їх екологічних аспектів і ін. 
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Керуючись законодавчою базою, що включає як зовнішні, так і 

внутрішні нормативні документи, реалізацію управління в рамках системи 

екологічного менеджменту на будь-якому підприємстві слід здійснювати за 

допомогою функціональної та процесної діяльності, що визначається 

організаційною структурою підприємства. 

Реалізація процесного підходу до управління передбачає: 

ідентифікацію процесів, необхідних для системи управління; встановлення 

послідовності та взаємодії процесів; визначення відповідальних за процеси; 

визначення вхідних і вихідних параметрів процесів; встановлення вимірних 

параметрів, за якими оцінюються процеси; визначення наявності ресурсів, 

необхідних для підтримки та моніторингу процесів; інформаційне 

забезпечення процесів. 

На наш погляд, інструментальний апарат системи екологічного 

менеджменту, базуючись на екологічній політиці організації і поставлених 

цілях, може включати такі основні засоби і форми екологічно орієнтованого 

управління: ефективний менеджмент споживаних природних ресурсів у 

рамках тривалого розвитку; екологічний аудит як важливий засіб і 

інструмент забезпечення відповідності екологічним стандартам та 

екологічної безпеки; акцент на відповідність продукції екологічним нормам і 

вимогам; впровадження екологічних підходів у маркетингових дослідженнях; 

прийняття до уваги екологічних аспектів при розробці виробничих процесів 

(проведення ОВНС); управління відходами виробництва через рециклізацію 

та впровадження біотехнологій; раціональний розподіл екологічної 

відповідальності при прийнятті управлінських рішень. 

Використовувані методи, направлені на попередження негативного 

впливу на навколишнє середовище, можна об'єднати в чотири основні 

категорії: раціональне господарювання, заміна матеріалів, модернізація 

виробництва, раціональне споживання ресурсів. 
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У рамках розвитку системи екологічного менеджменту необхідно 

розробити екологічну програму, програму з навчання персоналу та 

підготовки до нештатних ситуацій, а також виділити достатню кількість 

людських, технологічних і фінансових ресурсів. 

В організації в ході функціонування системи екологічного 

менеджменту необхідно здійснювати моніторинг або вимірювання основних 

параметрів тієї діяльності, яка може чинити істотний вплив на навколишнє 

середовище. Враховуючи, що результати аудиту лягають в основу майбутніх 

планів вдосконалення системи екологічного менеджменту, значуще місце в 

методології слід приділити процедурі проведення внутрішнього аудиту. В 

цілому процес формування і розвитку системи екологічного менеджменту в 

організації відповідатиме алгоритму, представленому на рис. 3.7. 
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Рис. 3.7. Алгоритм формування і розвитку системи екологічного 

менеджменту в організації 

Джерело: сформовано автором на основі [153]. 
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У міру розвитку системи екологічного менеджменту слід проводити 

періодичний аудит, результати якого необхідно аналізувати з точки зору 

адекватності та їх ефективності, керуючись прагненням до постійного 

поліпшення. На нашу думку, впровадження на підприємстві екологічного 

менеджменту та аудиту як інструментів економічного зростання, враховуючи 

концепцію сталого розвитку, потребує значної уваги та підтримки з боку 

органів державної влади та керівництва, спеціально уповноважених органів 

державного та регіонального значень, експертів світового значення, 

громадськості та безперечно, міжнародних організацій. 

Державна підтримка діяльності господарюючих суб’єктів в сфері 

екологізації здійснює вплив на діяльність лісопромислових суб'єктів зі 

сторони органів управління (державного, регіонального та місцевого рівнів), 

маючи на меті мінімізацію негативного впливу на навколишнє природне 

середовище, засновуючи свою діяльність на системному використанні 

механізмів централізованого планування, прогнозування, стимулюючого 

регулювання і ринкового саморегулювання. З огляду на це, державну 

підтримку процесів екологізації виробництва та розвитку системи 

екологічного менеджменту, на нашу думку, слід здійснювати на базі 

включення інформаційного, інституціонального, законодавчого та 

економічного механізмів, кожен з яких складається з низки цільових 

інструментів (рис. 3.8). 

Отже, чітко сформована система управління якістю охорони довкілля в 

лісовому комплексі регіону способом створення і впровадження системи 

екологічного менеджменту надасть можливість системно оцінювати та 

вирішувати проблеми зменшення шкоди навколишньому природному 

середовищу, ефективно та ощадно розподіляти природні ресурси і матеріали 

тощо. 
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практичних конференцій, семінарів і т.п 

5. Створення інформаційного банку, що 

містить дані про організації, 

сертифікованих відповідно до стандарту 

серії ІSО 14000, результатів сертифікації, 

аудиту, експертної оцінки і т.п. 

 1. Створення законодавчих актів, що 

забезпечують ефективне формування і 

розвиток СЕМ і її інструментів 

2. Удосконалення законодавчої бази  у цій 

сфері 

3. Вдосконалення існуючої системи 

нормування і її адаптація до міжнародних 

норм 

4. Розробка і законодавче затвердження 

критеріїв екологічної продукції, 

включаючи технологію її виробництва 

5. Удосконалення стандартів серії ДСТУ 

ISO 14000 у напрямку гармонізації 

термінології та ін 

 

Система державної 

підтримки екологізації 

виробництва і 

розвитку СЕМ 

в лісовому комплексі 

Правова 

підтримка 

Інституційна 

підтримка 

Економічна 

підтримка 

Інформаційна 

підтримка 

 

1. Створення системи пільг, стимулів, 

мотивацій для господарюючих суб'єктів з 

урахуванням накопиченого міжнародного, 

національного та регіонального досвіду 

2. Удосконалення структури 

перерозподілу відрахованих 

природоохоронних коштів 

3. Розробка цільових програм 

довгострокового кредитування 

природоохоронної діяльності  

4. Розвиток системи бюджетного 

фінансування для реалізації суспільно 

значимих проектів 

5. Удосконалення банківської системи 

кредитування на природоохоронні потреби 

і забезпечення екологічної безпеки 

9. Впровадження інвестицій, орієнтованих 

на розвиток ресурсозбереження та ін. 

 1. Створення національної, визнаної 

міжнародним співтовариством, 

системи добровільної екологічної 

сертифікації та акредитації організацій, 

що сертифікують 

2. Удосконалення системи державного 

моніторингу 

3. Створення умов для формування 

різних консалтингових структур, 

інжинірингових, тренінгових компаній 

і т.п. 

4. Створення умов для формування 

екоринків і розвитку Екоіндустрії 

5. Розвиток системи добровільного 

екологічного аудиту та ін 

Рис. 3.8. Система державної підтримки екологізації виробництва та 

розвитку екологічного менеджменту в лісовому комплексі регіону  

Джерело: сформовано автором на основі [25]. 
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Дана система дозволить також зменшувати обсяг екологічних витрат на 

кожній стадії виробництва, починаючи з замовлення поставок сировини і 

закінчуючи виготовленням готової продукції, що зі свого боку дозволить 

підвищити ефективність та сталий розвиток суб’єктів господарювання. 

Одночасно повна підтримка ззовні надасть зазначеним процесам 

масштабність, системність, динамічність і стабільність. 

 

Висновки до розідлу 3 

 

1. 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 (збереження, стабілізації, 

адаптації) і визначають ключові напрями її реалізації (підвищення 

економічної корисності лісових ресурсів; екологізації лісогосподарської 

діяльності;  соціально-економічний розвитку лісового комплексу регіону. 

2. Пріорітетні напрями здійснення процесу екологізації суб’єкта 

лісового господарювання включають наступні складові: ефективний 

розвиток системи управління відходами, врахування еколого-економічних 

аспектів виробництва продукції та вдосконалення системи контролю за 

здійсненням лісогосподарської діяльністі. Розвиток інноваційних виробництв 

повинен рухатись вбік виробництва енергії з деревини, тому що забезпечить 

ефективну утилізацію відходів виробництва, повторну переробку деревини та 

реалізувати багатоцільове використання всієї маси дерева для забезпечення 

збалансованого лісовикористання. 

3. Здійснено аналіз сучасних соціально-економічних аспектів 

використання лісового комплексу, який дозволив визначити головні шляхи 

розвитку екологізації діяльності підприємств. Визначено, що оптимальними 
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напрямками екологізації діяльності суб’єктів господарювання лісового 

комплексу регіону являються: оптимізація використання лісового комплексу, 

що створена для удосконалення технології впровадження рубок головного 

користування і рубок догляду; впровадження процесів охорони лісових 

ресурсів від необдуманих способів експлуатації. 

4. 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. 

5. Обгрунтовано національний план дій щодо боротьби з незаконними 

лісовими вирубками. Розглядаючи діяльність підприємств в сфері лісового 

господарювання щодо зменшення або повного припинення незаконних 

лісових рубок, можна зробити висновок, що для вирішення вищезгаданих 

проблем використвуються наступні методи: незалежний контроль за станом 

лісів; достовірність звітів суб’єктів господарювання та підвищення рівня 

доступності інформації для населення, залучення його до вирішення проблем 

в рамках його інтересів, формування умов для простоішого дотримання всіх 

вимог чинного законодавства тощо. 

6. Удосконалено систему державної підтримки екологізації 

лісогосподарської діяльності на регіональному рівні шляхом застосування 

гнучких фіскальних та організаційно-адміністративних важелів. 

7. Отримав подальший розвиток механізм формування і розвитку 

системи екологічного менеджменту в системі лісового комплексу регіону, в 

рамках якого: уточнено і доповнено принципи екологізації лісового 
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комплексу, що охоплюють інституціональне, інформаційно-аналітичне та 

методичне забезпечення реалізації екологічних напрямів; розроблені 

інформаційні моделі визначення значущих екологічних чинників діяльності 

на підприємстві слід через реєстр за виробництвами, діяльність яких 

негативно впливає на довкілля; запропоновано механізм щодо їх розробки та 

критерії здійсненності, запропонована структура організації стратегічних, 

тактичних і оперативних задач в системі еколого-економічного управління. 

8. Сумарний вплив на навколишнє природне середовище того чи 

іншого екологічного чинника слід визначати експертним шляхом за 

допомогою виявлення його показника значущості, що враховує вплив 

чотирьох чинників. 
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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. 

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

методів лісоексплуатації. 

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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ДОДАТОК А 

Ліміти спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення 

Закарпатської області у 2012 році 

Таблиця 1.А 
№ 

з\п 

Назва районів Найменування природних рослинних ресурсів місцевого значення (у тоннах) 
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1 Великоберезнян-ський 

район 

361,00 370,00 104,00 - - 23,00 599,00 - - 

2 Воловецький район 400,00 40,00 120,00 - - 5,00 140,00 - - 

3 Виноградівський район 10,00 100,00 - - - - 50,00 - 30,00 

4 Іршавський район 80,00 20,00 - - - - 45,00 - 50,00 

5 Міжгірський район 436,50 80,80 130,00 - - 25,00 626,00 40,00 - 

6 Перечинський район 200,00 60,00 10,00 - - - 100,00 100,00 - 

7 Рахівський район 200,00 11,50 36,00 - - - 100,00 40,00 - 

8 Свалявський район 200,00 40,00 30,00 - 10,00 - 76,00 20,00 5,00 

9 Тячівський район 125,00 60,00 65,00 - - - 300,00 - - 

10 Ужгородський район 25,00 35,00 - 20 - - 95,00 20,00 400,00 

11 Хустський район 71,50 140,00 30,30 - - 35,00 141,50 - 35,00 

 Всього 2109,00 957,30 525,80 20,00 10,00 88,00 2272,50 220,00 520,00 
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Таблиця 2.А. 

Ліміти збирання лікарських рослин у 2012 році 

№ 

з/п 
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1. Великоберезнян-

ський район 

- - - - - - - - - - - - - 0,03 

2. Воловецький район     0,5 3,0  0,3 - - - - - - 

3. Іршавський район 0,15 0,2 0,3 - - 10,3 - 0,1 0,15 0,2 - - - 0,1 

4. Міжгірський район - - - - 0.5 6,1 - - - - - - - - 

5. Мукачівський 

район 

0,1 0,3 0,2 0,3 - 0,3 0,1 0,1 0,3 0,5 0,1 - 0,4 0,5 

6. Перечинський 

район 

0,02 - - 0,01 - 0,15 - - - - 0,05 - - - 

7. Рахівський район 0,5 0,32 - 0,214 - 0,1 - 1,025 - - - 0,2 - 0,01 

8. Свалявський район 0,4 0,55 - 0,2 - 10,0 - - - - - - - 0,3 

9. Ужгородський 

район 

3,0 2,0 - 2,0 5,0 10,0 - 2.0 8,0 - - - - - 

10. Хустський район - - - - - - - - - - - - - - 

 Всього 4,17 3,37 0,5 2,724 6,0 39,95 0,1 3,525 8,45 0,7 0,15 0,2 0,4 0,94 

 

 

 



 183 

Продовж. табл. 2.А 
№ 

з/п 
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1. Великоберезнян-
ський район 

- - 0,24 - - - - - - 0,149 0,015 15,215 - 

2. Воловецький 
район 

- - - - - - - - - 5,0 - - - 

3. Іршавський район - - - - - - - - - - - - - 

4. Міжгірський 
район 

- - - - - - - - - - - - - 

5. Мукачівський 
район 

- - - 0,2 - - 0,5 0,2 0,2 0,2 - - - 

6. Перечинський 
район 

- - - 0,02 - - - - - - - - - 

7. Рахівський район 0,164 - 0,26 0,2 - - - - - 0,1 - - 0,511 

8. Свалявський 
район 

- - 0,15 0,4 - 0,4 - - - - - - - 

10. Ужгородський 
район 

2,5 1,5 - - 3,0 - - - - 40,0 - 5,0 5,0 

11. Хустський район - - - 2,0 - - - - - - - 30,0 - 

 Всього 2,664 1,5 0,65 2,82 3,0 0,4 0,5 0,2 0,2 45,449 0,02 50,215 5,511 
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ДОВІДКА 

про впровадження результатів дисертаційного дослідження 

Сахарнацької Людмили Іванівни на тему: 

«Формування організаційно-економічного механізму екологізації 

 лісового комплексу регіону» 

 

Розробки автора з даного напрямку досліджень пройшли перевірку й 

знайшли схвалення в Державному агентстві лісових ресурсів України при 

розробці пропозицій і практичних рекомендацій до Державної цільової 

програми «Ліси України» на 2010-2015 роки. Цікавими представляються 

сформульовані автором концептуальні положення щодо державної підтримки 

екологізації лісогосподарської діяльності та розвитку екологічного 

менеджменту підприємств лісового комплексу з позиції введення в дію 

фіскальних та організаційно-адміністративних важелів. В практичній 

діяльності структурних підрозділів Агентства використано авторські підходи 

щодо організаційно-економічного механізму екологізації підприємств 

лісового комплексу через інтеграцію його в єдину структуру систем 

менеджменту якості, екологічного менеджменту та сталого лісокористування. 

Практичну цінність носить запропонований автором методичний підхід 

до оцінки ефективності екологізації лісогосподарської діяльності через 

структуризацію даного процесу, що включає еколого-економїчний аналіз 

управління підприємством, екологічний стан території, а також оцінку 

структури і величини економічного збитку від забруднення навколишнього 

природного середовища на різних стадіях виробничого процесу. 
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ДОВІДКА 

про впровадження результатів наукових досліджень Сахарнацької 

Людмили Іванівни на тему: «Формування організаційно-економічного 

механізму екологізації лісового комплексу регіону» 

Результати досліджень Сахарнацької Л.І. щодо адаптації панів 

шейських критеріїв екологізації лісового господарства регіону в умовах 

вітчизняної економіки використані в роботі Закарпатського обласного 

управління лісового та мисливського господарства. Зокрема, враховані 

авторські пропозиції щодо удосконалення національних критеріїв 

екологізації, які дають можливості оцінити сучасний стан лісогосподарського 

виробництва та його наближеності до еколого збалансованого розвитку лі: 

вництва. Дані положення дають можливість прийняти за основу систему 

пан'європейських критеріїв, які повинні бути запроваджені для різних рівнів 

екосистем на ландшафтно-екологічних засадах з використанням сучасних 

інформаційних і еколого-економічних технологій лісокористування. 

В практичній діяльності структурних підрозділів управління 

використані пропозиції щодо розвитку екологічного менеджменту на 

підприємствах лісового комплексу регіону з позиції введення в дію 

фіскальних та організаційно-адміністративних важелів. 
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