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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД  
УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ 
ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

THE IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL PRINCIPLES 
OF MANAGEMENT OF SUSTAINABLE ORGANIZATIONAL 
DEVELOPMENT OF FOREST INDUSTRY ENTERPRISES  
OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Встановлено, що управління підприємствами лісової галузі можна розглядати як систему ведення госпо-

дарства, способи управління лісами та лісовими площами і їх використання таким чином і з такою інтен-
сивністю, що забезпечують їх біорізноманіття без заподіяння шкоди для інших екосистем. Наголошено на 
існуючих проблемах в системі управління та зроблено рекомендації з головних напрямків покращення існую-
чої системи керування, а формування й розвиток підприємств лісової галузі України має відбуватися шляхом 
досягнення конкурентних переваг та втілення нових підходів. Важливим напрямом удосконалення методів 
управління підприємствами лісової галузі залишається питання формування сертифікаційного фонду, що 
з кожним роком набирає обертів та дає можливість українській деревині виходити на міжнародний рівень.

Ключові слова: лісова галузь, сертифікаційний фонд, лісозаготівля, економічна ефективність, лісо-
розведення, управління розвитком, глобалізація, Supply Chain Management.

Modern forestry of Ukraine not only provides the national economy with wood for the production of building ma-
terials and other forest products, but also performs environmental and recreational functions. It is established that 
the management of forest enterprises can be considered as a system of management, methods of management 
of forests and forest areas and their use in such a way and with such intensity that ensure their biodiversity without 
harming other ecosystems. The existing problems in the management system are emphasized, recommendations 
are made on the main directions of improving the existing management system, and the formation and development 
of forest enterprises in Ukraine should take place by achieving competitive advantages and implementing new ap-
proaches. An important principle of forest management is the full and integrated use of raw materials derived from 
forests, because only the complexity of forest use involves the balanced use of all raw forest resources and their 
components. Based on foreign experience in forestry management, given the imperfections of current national legis-
lation and the management system in our country, it should be noted that the priority areas for improving forest man-
agement are currently radical institutional changes, namely the choice of the organizational model of management 
and establishment of distribution of numerous functions; improvement of the financial and economic mechanism of 
forestry functioning; formation of an appropriate motivational mechanism in state forest management structures. 
An important direction in improving the management methods of forest enterprises remains the issue of forming a 
certification fund, which is gaining momentum every year and allows Ukrainian wood to reach the international level. 
The priority task of improving forest management should be the formation of a specific strategy for forestry develop-
ment, which aims to ensure sustainable development of forestry by improving management efficiency, multi-purpose 
use of forest resources and useful properties of forests. Thus, the formation and development of forest enterprises 
in Ukraine should take place through the achievement of competitive advantages and the implementation of new 
organizational approaches.

Keywords: forest industry, certification fund, logging, economic efficiency, afforestation, development manage-
ment, globalization, Supply Chain Management.

© Хорошко О.В., 2022



42
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Постановка проблеми. Сучасне лісове госпо-
дарство України забезпечує не лише національну 
економіку деревиною для виробництва будівельних 
матеріалів та іншої лісогосподарської продукції, але 
і виконує екологічні й рекреаційні функції. За дани-
ми Державної служби статистики України лісове гос-
подарство України займає 1 / 6 частину її території 
(загальна площа лісових ділянок станом на 2020 р. 
становить майже 10,4 млн га, в тому числі вкриті лі-
совою рослинністю – 9,6 млн га), проте останнім ча-
сом проблеми лісовирощування, ефективної лісоза-
готівлі та деревообробки відходять на другий план, 
а отримання швидкого фінансового результату стає 
звичайною практикою суб’єктів господарювання.

Управління підприємствами лісової галузі по-
трібно розглядати як цілісну систему ведення гос-
подарства, способи управління лісами та лісовими 
площами і їх використання таким чином і з такою 
інтенсивністю, що забезпечують їх біорізноманіття, 
продуктивність, здатність виконувати відповідні еко-
логічні, економічні та соціальні функції на місцевому, 
національному й глобальному рівнях, без заподіяння 
шкоди для інших екосистем. Впровадження сучасних 
механізмів управління зменшить монополізацію рин-
ку деревини у лісовій галузі, а залучення приватного 
капіталу в лісогосподарське виробництво зумовить 
до створення конкурентного середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чні за обсягом дослідження по вивченню особливос-
тей удосконалення методів управління підприєм-
ствами лісової галузі проведені такими науковцями, 
як Підгірна В.С., Сеньовська Я.В. [6], Боцула О.І. [3], 
Дяченко М.І. [11], Яремко О.П. [10], Дідович І.І., Куль-
чицька Е.А. [4], Цегельник Н.І. [8], Шершун М.Х. [9].

Дейнеко Л.В. розглядав лісову і деревообробну 
промисловість як один із базових «стовпів» україн-
ської економіки.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на значну кількість до-

сліджень варіантів розвитку лісової і деревооброб-
ної промисловості, відповідно до вимог часу, мало 
уваги приділяється удосконаленню методологічних 
засад управління стійким організаційним розвитком 
підприємств лісової галузі України в контексті глоба-
лізації і пропонуванню конкретних, деталізованих ва-
ріантів виходу з такої кризи, чому і буде присвячена 
дана публікація.

Матеріали та методи досліджень. Для дослі-
дження теоретико-методологічних підходів вико-
ристовували такі методи наукових досліджень, як 
абстрактно-логічний, аналіз теоретичних положень 
методів управління лісовим господарством, порів-
няльний аналіз і групування.

Постановка завдання. Представлене дослі-
дження присвячене аналізу шляхів удосконалення 
методів управління підприємств лісової галузі Украї-
ни в контексті світової глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В структурі ВВП України лісове господарство за-
ймає незначну частку (0,5–0,6%), але динаміка об-
сягів продукції (робіт, послуг) лісового господарства 
та продукції лісозаготівель протягом 2000–2021 рр. 
залишається позитивною (Цегельник Н.І.) [8, с. 19]. 
Основні показники діяльності підприємств лісової га-
лузі у 2016–2021 рр. приведено на рис. 1.

На сьогодні в ефективному управлінні лісами в 
лісовому господарстві має місце цілий ряд проблем, 
які стримують розвиток лісового сектора національ-
ного господарства, а саме: відсутність стратегії роз-
витку і управління лісами країни; неточний розпо-
діл функцій управління, що призводить в окремих 
випадках до дублювання функцій або втрати їх ви-
конання; дисбаланс фінансового забезпечення ді-
яльності лісогосподарських підприємств, відсутності 
належного фінансування доходів з ведення лісового 
господарства та дефіцит відповідних фахівців; від-
сутність економічних механізмів стимулювання за-
провадження природозберігаючих технологій або їх 

Рис. 1. Динаміка обсягу реалізованої промислової продукції за ВЕД,  
які є представниками лісової і деревообробної сфер діяльності України за період з 2016–2021 рр.

Джерело: власна розробка автора на підставі даних Кулініч Т.В. [7]
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елементів, охорони, захисту, розширеного відтворен-
ня лісів, у тому числі на землях приватної власності; 
відсутність прозорого механізму продажу деревини, 
незаконні рубки та обіг незаконно добутої деревини; 
незадовільний стан забезпечення використання лі-
сів громадянами для рекреаційних цілей та багато 
інших (Цегельник Н.І.) [8, с. 22].

Слід також розуміти, що радикальна зміна систе-
ми управління підприємствами лісової галузі (децен-
тралізація шляхом об’єднання лісового господарства 
з галузями лісової промисловості) може призвести 
до значних негативних економічних та соціальних 
наслідків (Ксьондз С.В.) [6, с. 66]. Питання оптиміза-
ції управління підприємствами лісової галузі потріб-
но вирішувати на рівні кожного конкретного лісгоспу 
шляхом перетворення лісогосподарських установ 
на унітарні підприємства з метою підвищення мате-
ріальної зацікавленості працівників, оптимізації ви-
трат, стимулювання розвитку малого та середнього 
підприємництва за рахунок розвитку ринку лісогос-
подарських послуг та застосування для них єдиних 
підходів до формування тарифів.

Лісгосп, як досить успішна організація на регі-
ональному рівні, міг би виступити ядром формо-
ваного кластера як нової сучасної коопераційної 
форми, яка дозволила б не тільки досягти ефек-
тивного виробництва та використання деревини, 
застосування економічно та екологічно ефектив-
них технологій утилізації деревних відходів, ство-
рити умови для виробництва органічної продукції 
(побічного користування), розвитку мисливського 
та екологічного туризму, а й вирішити одночасно 
проблему інклюзивності, включеності всіх груп на-
селення сільських територій, реалізувати соціальну  
функцію [1].

Серед напрямків управління лісовою галуззю 
України важливим є впровадження комплексу захо-
дів з метою збереження та збільшення лісів, підвищен-
ня стійкості до шкідників і змін клімату, що включає:

– збільшення площі лісів, підвищення стійкості 
та якості лісів, нарощення екологічного та ресурсно-
го потенціалу лісів;

– лісоуправління повинно враховувати необхід-
ність підтримання функції накопичення вуглецю;

– вдосконалення нормативно-правової бази, 
щодо проведення рубок формування і оздоровлення 
лісів та правил рубок головного користування в лісах 
України з врахуванням необхідності адаптації лісів 
до змін клімату (Дідович І.І.) [4, с. 169];

– запровадження прозорого і якісного інституту 
підбору керівних кадрів;

– вдосконалення системи електронних торгів-
аукціонів;

– покращення інформативності та актуалізація 
карти рубок лісу; 

– розроблення загальнодержавної програми 
збільшення лісистості, яка б передбачала методи, 
шляхи та стимули створення нових насаджень за 
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

– збереження самосійних лісів на сільськогоспо-
дарських угіддях та перевід їх до лісового фонду і 
стимулювання створення приватної та комунальної 
власності на таких землях;

– лісорозведення на деградованих та малопро-
дуктивних землях, виведених з сільськогосподар-
ського обігу, з обов’язковим врахуванням природних 
умов місцевості і відмовою від заліснення еколо-
гічно важливих ділянок степів та лук (Боцула О.І.) 
[3, с. 109];

– відмова від передачі земель лісового фонду 
під інші форми землекористування, за винятком ви-
падків коли така передача здійснюється для суспіль-
но важливих цілей;

– в неексплуатаційних категоріях лісів спря-
мовувати зусилля на відмову від суцільних рубок, 
проводити заготівлю деревини в них вибірковим  
способом;

– запровадження механізмів стимулювання лісо-
розведення приватними власниками земель.

Яремко О.П. [10, с. 53] у своїх дослідженнях наго-
лошує, що перспективи управління підприємствами 
лісової галузі мають ґрунтуватись на активній співп-
раці державно-приватного партнерства, що над-
дасть змогу залучити додаткові фінансові ресурси 
для розвитку, модернізації та створення нових лісо-
господарських виробництв. Об’єднавши зусилля об-
ласних лісогосподарських управлінь та визначивши 
перспективний напрям лісогосподарського виробни-
цтва з урахуванням регіональних особливостей, на-
дасть можливість запобігти значних лісоресурсних 
та економічних втрат. Основним акцентом має бути 
збалансоване лісокористування та екологізація лісо-
господарських процесів.

На думку Шершуна М.Х. [9, с. 112], принципи зба-
лансованого лісокористування передбачають управ-
ління ресурсами, що має на меті забезпечувати 
економічні, соціальні, екологічні й культурні потреби 
теперішніх та майбутніх поколінь. При реалізації цих 
підходів можуть виникати певні перешкоди, якщо од-
ночасно не проводити вдосконалення управлінських 
процесів (Шершун М.Х.) [9, с. 156]. Регіональний роз-
виток підприємств лісової галузі України передбачає 
постійне інвестиційне залучення, що і створює ціліс-
ний механізм економічного розвитку лісового госпо-
дарства. Під дією стимулювання здійснюється ак-
тивна 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. Зміна підходу управлінських рішень 
сприятиме розвитку інфраструктурного забезпечен-
ня лісової галузі.

Важливим напрямом удосконалення методів 
управління підприємствами лісової галузі залиша-
ється питання формування сертифікаційного фонду, 
що з кожним роком набирає обертів та дає можли-
вість українській деревині виходити на міжнародний 
рівень. Такий підхід має продовжуватись, та лісогос-
подарські процеси вдосконалюватись (Дубина М.В.) 
[5, с. 188]. Етапи вирішення проблем управління 
лісовим господарством шляхом проведення рефор-
мування з використанням закордонного досвіду, а 
також удосконалення інституцій, ринкових механіз-
мів у поєднанні з державною підтримкою наведені  
на рис. 2.

Враховуючи вищезазначене, слід зауважити, що 
формування й розвиток підприємств лісової галузі 
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України має відбуватися шляхом досягнення конку-
рентних переваг та втілення нових підходів. Теоре-
тико-методологічною основою підходів управління 
лісовим господарством є процес управління лісами 
на державному та регіональному рівні, але починати 
стимулювати структуру управління потрібно з най-
вагомішої базової ланки – лісогосподарських підпри-
ємств, переважну кількість котрих становлять підпри-
ємства державної форми власності під керівництвом 
Державного агентства лісових ресурсів України.

Лісовиробнича сфера в кожному конкретному 
регіоні України повинна включати потужну дерево-
обробну ланку, яка стане головним зв’язком між дру-
горядними регіональними секторами виробництва, 
іншими областями та державно-управлінськими ін-
ститутами, що, своєю чергою, призведе до економіч-
но незалежного визнання лісової галузі України на 
міжнародній арені (Дяченко М.І.) [11].

Для ефективного управління процесами дерево-
обробки доцільно використовувати новітні техноло-
гії управління даними у діяльності підприємства, до 
яких можна віднести: Internet of Things (IoT); цифро-
ві екосистеми; аналітику великих даних (Data Driven 
Decision) або просто Big data; складні інформацій-
ні системи, відкриті для використання клієнтами і 
партнерами (цифрові платформи); RFID – техноло-
гія ідентифікації; ERP – планування ресурсів підпри-
ємства; CRM (Customer Relationship Management) – 
система управління взаємовідносинами з клієнтами; 
SCM (Supply Chain Management) – управління лан-
цюжками постачання; верстати з ЧПУ; PLM (Product 
Lifecycle Management) – прикладне програмне 
забезпечення для управління життєвим циклом  
продукції.

Висновки. В статті висловлено думку, що управ-
ління підприємствами лісової галузі можна розгляда-
ти як систему ведення господарства, способи управ-
ління лісами та лісовими площами і їх використання 
таким чином і з такою інтенсивністю, що забезпечу-

ють їх біорізноманіття без заподіяння шкоди для ін-
ших екосистем. Наголошено на існуючих проблемах 
в методологічних засад системи управління лісогос-
подарськими підприємствами країни, у зв’язку з чим 
запропоновано рекомендації з головних напрямків 
покращення існуючої системи керування для забез-
печення управління стійким організаційним розви-
тком підприємств лісової галузі України в контексті 
глобальних тенденцій та викликів сьогодення. Таким 
чином, формування і розвиток підприємств лісової 
галузі України має відбуватися шляхом досягнення 
конкурентних переваг та втіленням нових організа-
ційних підходів.
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