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У статті розглянуто теоретико-методичні підходи та перспективи стимулювання
розвитку лісового господарства Подільського економічного регіону. Визначено основні
фактори негативного впливу на стимулювання та розвиток у лісовій галузі регіону.
З’ясовано перспективні підходи управління, що забезпечать результативність в
управлінні лісовиробничого комплексу. Наведено етапи вирішення проблем лісового господарства у проведенні реформування з використанням зарубіжного досвіду, а також
удосконалення інституцій, ринкових механізмів у поєднанні з державною підтримкою.
Доведено, що розвиток лісоресурсної сфери Подільського економічного регіону повинен
базуватись на активній співпраці державно-приватного партнерства, що надасть
змогу залучити додаткові фінансові ресурси для розвитку, модернізації та створення
нових лісогосподарських виробництв, а також зміна підходу управлінських рішень
сприятиме розвитку інфраструктурного забезпечення Подільського економічного
регіону. Впровадження сучасних механізмів управління зменшить монополізацію ринку
деревини в регіоні, а залучення приватного капіталу в лісогосподарське виробництво
приведе до створення конкурентного середовища. Своєю чергою, лісгоспи, як зацікавлені сторони регіонального ринкового процесу, будуть змотивовані до збільшення
деревного різноманіття з акцентом на більш цінні породи деревини. Визначено напрями
удосконалення та покращання умов розвитку лісового господарства в Подільському
економічному регіоні, а також регулювання лісовим господарством, яке має забезпечити стабільний розвиток лісового господарства шляхом підвищення раціональності
управління та багатоцільового використання лісових ресурсів.
Ключові слова: лісове господарство, регіональне управління, стимулювання розвитку,
лісогосподарські підприємства, лісові ресурси.

ВСТУП
Розуміння лісу як системи взаємопов’я
заних продуктів і послуг, загальна стурбованість світової спільноти станом лісових
екосистем планети та виникнення ідеології
сталого розвитку сприяли зміні уявлень
про традиційну практику лісокористування
і розвитку концепції сталого лісокористування. У Лісовому кодексі України (ст. 34)
зазначено, що організація лісового господарства має своїм завданням забезпечувати
ведення лісового господарства на засадах
збалансованого розвитку з урахуванням
природних та економічних умов, цільового призначення, лісорослинних умов, породного складу лісів, а також функцій, які
вони виконують [1].
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Адже нерівномірність лісового покриву
на території України зумовлює створення
нових підходів у лісовому господарстві з
урахуванням регіональних особливостей.
Регіональна політика передбачає цілеспрямовану діяльність держави з узгодженням
політичних, економічних, соціальних процесів, врегулювання відносин між обласним управлінням.
Метою статті є визначення перспективних напрямів управління розвитку лісового господарства Подільського економічного регіону.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико-методологічні підходи в
управлінні лісовим господарством України
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вивчались та досліджувались багатьма вітчизняними вченими, особливу увагу приділяли цьому питанню Фурдичко О.І.,
Лицур І.М., Бобко А.С., Дребот О.І., Шершун М.Х., Кизим М.О. та інші. Однак слід
зауважити, що недостатньо розкрито питання, напрями управління розвитку лісового господарства Подільського економічного регіону.
МАТЕРІАЛИ
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
За дослідження теоретико-методологіч
них підходів використовували такі методи наукових досліджень, як абстрактнологічний, аналіз теоретичних положень
методів управління лісовим господарством,
порівняльний аналіз і групування.
РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Стале ведення лісового господарства
можна розглядати як систему ведення господарства, способи управління лісами та
лісовими площами і їх використання таким чином і з такою інтенсивністю, що
забезпечують їх біорізноманіття, продуктивність, здатність виконувати відповідні
екологічні, економічні та соціальні функції
на місцевому, національному й глобальному рівнях, без заподіяння шкоди для інших
екосистем [2].
У Концепції реформування та розвитку
лісового господарства України зазначено,
що для розв’язання існуючих проблем галузі необхідне підвищення ефективності
управління лісовим господарством відповідно до Концепції сталого лісокористування [3].
Адже лісове господарство України забезпечує не лише національну економіку
деревиною для виробництва будівельних
матеріалів та іншої лісогосподарської продукції, але і виконує екологічні й рекреаційні функції, тощо. Чільне місце займає
стабільний розвиток лісогосподарського
виробництва будь-якого регіону країни,
якщо є наявність природно-ресурсного потенціалу, що створює підґрунтя для роз
витку лісовиробничої галузі. Наприклад,
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чається розвитком деревообробного підкомплексу лісової галузі. Складові лісогос
подарських підкомплексів забезпечують
розширене лісовідтворення, підвищення
продуктивності лісів, посилення їхніх екологічних функцій, лісовпорядкування, захист та охорону [4].
У межах Подільського регіону, частка
лісових земель становить 96,5%, а землі інших облікових категорій — 3,5%. У межах
лісових екосистем вагому частку займають
землі, вкриті лісовою рослинністю, близько 96% [5]. Лісове господарство регіону
визначається основними напрямами проведення заходів по відтворенню лісів, підвищенню їх продуктивності, збереженню
лісового біорізноманіття. Найпоширенішими на території Поділля є діброві та
грабово-дубові ліси, їх частка коливається від 91,4% у Вінницькій обл. до 53,4% у
Хмельницькій обл. Частка судібров найбільш присутня у Хмельницькій (28,8%)
та Тернопільській (13,5%) обл. У Хмельницькій обл. значні площі також займають
субори (16,6%). У той самий час як цей
тип лісорослинних умов у межах Тернопільської та Вінницької обл. є мінімальним
(3,2% і 0,2% відповідно). Бори присутні
лише у Хмельницькій обл., проте їх частка є незначною (1,2%). Найбільшу частку
займають свіжі діброви — 87,3%. Вологі
діброви формуються на значно меншій
площі — 9,2%. Сухі, сирі та мокрі діброви
становлять найменшу частку — від 2,9%
до 0,1% [6].
Перспективи розвитку лісоресурсної
сфери Подільського економічного регіону
мають ґрунтуватись на активній співпраці державно-приватного партнерства, що
надасть змогу залучити додаткові фінансові ресурси для розвитку, модернізації та
створення нових лісогосподарських виробництв. Об’єднавши зусилля обласних лісогосподарських управлінь та визначивши
перспективний напрям лісогосподарського
виробництва з урахуванням регіональних
особливостей, надасть можливість запобігти значних лісоресурсних та економічних втрат. Основним акцентом має бути
збалансоване лісокористування та еколо-

53

О.П. Яремко

гізація лісогосподарських процесів. Такі
дії дадуть змогу підвищити рівень інноваційної активності, що сприятиме впровадженню екобезпечних, енергоефективних
та ресурсоощадних технологій на всіх етапах ринкового обігу лісосировини та лісопродукції [7].
Погоджуючись із твердженнями Шершуна М.Х. [8], що принципи збалансованого лісокористування передбачають
управління ресурсами, що має на меті забезпечувати економічні, соціальні, екологічні й культурні потреби теперішніх та
майбутніх поколінь. Слід зазначити, що за
реалізації цих підходів можуть виникати
певні перешкоди, якщо не вдосконалювати
управлінські процеси. Вітчизняні науковці
виділяють ряд проблематик, що можуть
перешкоджати розвитку управління лісового господарства (рис. 1).
Отже, для вирішення вищезазначених
негативних чинників необхідно розробити підходи для підвищення ефективності
управління та вдосконалення лісового господарства Подільського економічного ре
гіону. Стимулювати розвиток Подільського
економічного регіону необхідно ще й тому,
що регіональний рівень є об’єднанням між
локальним та національним рівнем, і пред-

ставляє можливості розвитку на міжнародному рівні. Регіональний розвиток передбачає постійне інвестиційне залучення, що
і створює цілісний механізм економічного
розвитку лісового господарства.
Під дією стимулювання здійснюється
активна діяльність суб’єктів сталого розвитку регіону з досягнення конкретної
цілі. Мотиваційний підхід має діяти щодо
суб’єктів, а не лише до об’єктів лісового
господарства Подільського економічного
регіону. Досягнення економічних, екологічних, соціальних цілей породжує нові
економічні й соціальні потреби, які здійс
нюють вплив на покращання параметрів
регіональної системи та її складових [9].
Нині функціональні підходи регіонального розвитку лісового господарства
формуються на підставі затребуваних змін
у природокористуванні та лісогосподарському виробництві. Розглядаючи це питання, Боцула О.І. [10] та Василик Н.М.
[11] стверджує, що до основних підходів
розширення регіонального потенціалу лісового господарства належать:
• світові тенденції та міжнародні виклики;
• регіональні інтереси і специфіка;
• національні особливості та внутрішні
виклики;

Недосконалість управління
лісами, що належать
до різних форм власності
Недосконалість
фінансового
та економічного
механізму

Нерівномірний попит
на регіональному ринку

Відсутність правових
та економічних механізмів
стимулювання
Перешкоди
розвитку
управління
лісовим
господарством

Низька взаємодія
між обласними
лісогосподарськими
підприємствами, бізнесом
та громадою

Рис. 1. Перешкоди розвитку управління лісовим господарством
Подільського економічного регіону
Примітка: розроблено автором на основі [8].

54

agroecological journal • No. 2 • 2021

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ...

• наукове обґрунтування принципів сталого лісокористування.
Зміна підходу управлінських рішень
сприятиме розвитку інфраструктурного
забезпечення Подільського економічного
району. Впровадження сучасних механізмів
управління зменшить монополізацію ринку
деревини у регіоні, а залучення приватного
капіталу в лісогосподарське виробництво
зумовить до створення конкурентного се-

редовища. Своєю чергою, лісгоспи, як зацікавлені сторони регіонального ринкового
процесу, будуть змотивовані до збільшення деревного різноманіття з акцентом на
більш цінні породи деревини.
Структура управління лісовиробничим комплексом Подільського регіону не
створює умов для незалежності лісогосподарських підприємств. Такий підхід, певною мірою, обмежує економічні механіз-

ЕТАПИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Ефективність
управління лісовим
господарством

– підтримку комунальної власності на ліси в
межах населених пунктів;
– підтримку приватної власності на ліси, які
створюються на землях, що знаходяться у
приватній власності;
– посилення повноважень Державної інспекції
з контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів з метою
підвищення ефективності ведення лісового
господарства всіма лісокористувачами.

ІІ ЕТАП

Реформування
фінансово-еконо
мічної складової

– створення конкурентних засад формування
послуг лісовому господарству приватними
підприємствами і підприємцями;
– вдосконалення плати за лісові ресурси через
заміну поденної плати на лісовий податок
залежно від площі лісового фонду та ринкової вартості заготовленої деревини;
– спрямування місцевим громадам частини
лісового податку.

ІІІ ЕТАП

Вдосконалення
ведення лісового
господарства

– забезпечення збереження біологічного різноманіття лісів;
– інвентаризацію та оптимізацію мережі лісових природно-заповідних територій та
об’єктів.

Міжнародне
співробітництво

– участь у роботі міжнародних лісівничих організацій;
– вивчення нових технологій і методів організацій та ведення лісового господарства;
– розширення співпраці між науковими і
освітніми організаціями, проведення спільних наукових досліджень.

І ЕТАП

ІV ЕТАП

Рис. 2. Етапи вирішення проблем лісового господарства
Примітка: сформовано на основі [14].

2021 • № 2 • Агроекологічний журнал

55

О.П. Яремко

ми управління. Узгодженість у вирішенні
організаційно-економічних, екологічних і
соціальних викликів регіонального лісовиробничого комплексу дасть змогу сформувати організаційно-економічний механізм
раціонального використання, охорони і відтворення лісових ресурсів з урахуванням
захисних та рекреаційних чинників [12].
Слід зауважити, що переробка лісових
ресурсів Поділля потребує вдосконалення
й збільшення виробничих потужностей,
шляхом оновлення технічної бази. Важливим напрямом залишається питання
формування сертифікаційного фонду, що з
кожним роком набирає обертів та дає можливість українській деревині виходити на
міжнародний рівень. Такий підхід має продовжуватись, та лісогосподарські процеси
вдосконалюватись [13].
Етапи вирішення проблем лісового господарства у проведенні реформування з
використанням зарубіжного досвіду, а також удосконалення інституцій, ринкових
механізмів у поєднанні з державною підтримкою наведені на рис. 2 [14].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що лісове господарство Поділля має
великий потенціал розвитку економіки та
лісової політики за умови узгодженості
лісогосподарських процесів. Враховуючи
вищезазначене, формування й розвиток
лісогосподарського комплексу регіону має
відбуватися шляхом досягнення конкурентних переваг та втілення нових підходів.
Теоретико-методологічною основою підходів управління лісовим господарством у
цьому регіоні є процес управління лісами
на державному та регіональному рівні, але
починати стимулювати структуру управління потрібно з найвагомішої ланки, лісогосподарських підприємств. Лісовиробнича сфера в регіоні має включати потужну
деревообробну ланку, яка стане головним
зв’язком між другорядними регіональними
секторами виробництва, іншими областями
та державно-управлінськими інститутами,
що, своєю чергою, призведе до економічно
незалежного визнання Подільського регіо
ну в лісовій сфері.
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