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У статті висвітлено основну сутність методологічного базису. Проаналізовано методичні
підходи в управлінні лісовим господарством. Визначено головні аспекти, задіяні в управлінні
лісовим господарством на регіональному рівні. Запропоновано модель розвитку економічних
відносин у системі управління лісовим господарством. Висвітлено також сутність та структуру
системного підходу в лісовій галузі. Розглянуто важливість інституціонального середовища
лісового господарства. У статті значну увагу приділено формуванню процесів вдосконалення
управління для забезпечення ефективного результату економічних, екологічних та соціальних
показників. Визначено необхідність аналізу статистичним методом, що дозволяє спостерігати
динаміку результатів лісогосподарського виробництва. Представлено ключові функції управл�
іння, що застосовуються для збалансованого ведення лісового господарства в межах регіону.

Обгрунтовано, що інституціонально�методичний аспект формування розвитку ведення лісо�
вого господарства. Інституційний аспект механізму управління комплексним використанням
лісових ресурсів регіону дозволить регламентувати процеси, виявити результати кожного про�
цесу, постійно підвищувати ефективність за допомогою контролю і координації. Це невід'ємна
частина створення правового поля управління та побудови порядку виконання та дотримання
управлінський процесів.

Доведено, що методологічний базис включає в себе методи дослідження формування стра�
тегічних дій в управлінні лісовим господарством. Та створюючи умови розвитку та організації
регіонального потенціалу лісової галузі. А також організаційного підходу в управлінні допомо�
же досягнути збалансованості лісокористування та збільшення показників еколого�економіч�
них засад у лісовому секторі. Адже виконання методів функцій надасть змогу контролювати
процеси лісогосподарського виробництва, починаючи від планування, організації та мотивації
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Лісові ресурси Поділля займають почесне місце в

лісогосподарській, рекреаційній та природоохоронній

галузі. Лісогосподарська діяльність має значну роль у

створенні регіонального економічного, екологічного

та соціального забезпечення. З розвитком лісового

господарства в регіоні пов'язані економічні прибутки

від заготівлі, переробки та продажу деревини, грибів,

ягід, лікарських рослин, рекреаційно�оздоровчої

діяльності та туризму. Тому формування системи уп�

равління лісовим господарством має на меті забезпе�

чувати екосистемний підхід, прозорість управлінських

рішень використання сучасних та демократичних

підходів. Особливо, необхідно удосконалення терито�

ріальних та місцевих органів управління для розвитку

та мобілізації громад з метою поліпшення еколого�

орієнтованого лісоуправління на місцевому рівні, взає�

модії органів влади всіх рівнів для забезпечення роз�

витку національних стратегій. Особливу увагу необхі�

дно приділити розробці регіональних інструментів

до контролю виробництва та дотримання принципів управління. Реалізація методів управління
вимагає врахування всіх аспектів державного управління в лісовій галузі з врахуванням регіо�
нальних особливостей, зокрема Подільського економічного регіону.

The main essence of the methodological basis is highlighted in the article. Methodical approaches
in forestry management are analyzed. The main aspects involved in forest management at the regional
level are identified. A model of economic relations development in the forestry management system
is proposed. The essence and structure of the system approach in the forest industry are also
highlighted. The importance of the institutional environment of forestry is considered. The article
pays considerable attention to the formation of management improvement processes to ensure the
effective outcome of economic, environmental and social indicators. The necessity of the analysis
by the statistical method that allows to observe dynamics of results of forestry production is defined.
The key management functions used for sustainable forest management within the region are
presented.

It is substantiated that the institutional and methodological aspect of the formation of forestry
development. The institutional aspect of the mechanism of management of integrated use of forest
resources of the region will allow to regulate processes, to reveal results of each process, constantly
to increase efficiency by means of control and coordination. This is an integral part of creating a
legal framework for management and building the order of implementation and compliance with
management processes.

It is proved that the methodological basis includes methods of research of formation of strategic
actions in forestry management. And creating conditions for the development and organization of
the regional potential of the forest industry. As well as an organizational approach to management
will help to achieve a balance of forest use and increase the indicators of environmental and economic
principles in the forest sector. After all, the implementation of the methods of functions will allow
you to control the processes of forestry production, from planning, organization and motivation to
production control and compliance with management principles. The implementation of management
methods requires taking into account all aspects of public administration in the forest sector, taking
into account regional characteristics, in particular the Podolsk economic region.

Ключові слова: методологія, регіональне управління, системний підхід, лісогосподарське виробництво,

лісова політика.
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лісової політики, яка передбачає врахування екологі�

чних аспектів лісових екосистем, еколого�економічних

умов лісокористування та ведення лісового господар�

ства в Подільському регіоні. Для залучення місцевого

населення, громадських організацій та зацікавлених

сторін у покращенні управлінського процесу, спочат�

ку потрібно забезпечити методологічний базис. Лісо�

ва галузь Подільського економічного регіону має ви�

сокий потенціал розвитку, залучення й інтеграції сумі�

жних галузей для створення нових ринкових можли�

востей. Але для здійснення стратегічних цілей еконо�

мічного розвитку лісового господарства у регіоні, не�

обхідно визначити основні принципи та методологію

системи управління. Адже саме управлінська

діяльність демонструє якість отриманих результатів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розроблення методологічного бази�

су системи управління лісового господарства Поділь�

ського економічного регіону.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання методологічних підходів в управлінні лісо�

вого господарства вивчали такі науковці: О.І. Фурдич�

ко, П.І. Лакида, І.М. Лицур, О.І. Дребот М.Х. Шершун та

інші. Вивчаючи наукові роботи вчених, що присвячені

формуванню системи управління лісовим господар�

ством, можна зробити висновок про відсутність єдино�

го методологічного базису управлінських підходів,

особливо це питання не розкрито в розрізі економічно�

го регіону.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Основними методами дослідження становлять мо�

нографічний, системно�структурний, графічний та за�

гальнотеоретичні методи наукового пізнання, що доз�

воляють опрацювати матеріали нормативно�правових

документів та наукових публікацій в галузі лісового гос�

подарства для визначення основ закладених у форму�

вання системи управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Тверджень, думок та дискусій з питань управління

лісовим господарством досить багато. Кожен раз нау�

ковці намагаються створити нові підходи в системі

управління та довести їх практичну значущість. Мето�

дологія розвитку управління лісовим господарством

включає в себе десятки аспектів, що іноді суперечать

один одному. Тому нами пропонується розглянути ме�

тодологічний базис як фундамент основних та ефектив�

них чинників формування системи управління лісовим

господарством на регіональному рівні на прикладі

Подільського економічного регіону.

На думку Власенко Т.А. [1], для обгрунтування

змісту та структури методологічного базису необхідно

надати повноцінне визначення, але на разі серед вче�

них одноголосного поняття не існує. Деякі науковці ви�

значають методологічний базис як сукупність принципів,

функцій та підходів.

У своїх роботах О. Сущенко [2] дає визначення: "ме�

тодологічний базис управління, як сукупність концеп�

туальних основ та механізму, які об'єднуються у фор�

мування системи управління".

Вагомими значеннями в формуванні системи уп�

равління лісовим господарством Поділля набуває

створення механізму управління призначеного ство�

рити взаємозв'язок від поєднання природно�ресурс�

ного, виробничого, ринкового та експортного потен�

ціалів регіону. Що в свою чергу призведе до посилен�

ня та збільшення внутрішніх та зовнішніх економіч�

них результатів та забезпечить зростання соціально�

економічних показників розвитку Подільського ре�

гіону. Невід'ємною складовою системи державного

регулювання є комплекс методів, інструментів та ва�

желів, за допомогою використання яких здійснюєть�

ся вплив на функціонування лісової галузі. Серед за�

гальних методів варто відмітити економічні, соціальні,

правові, організаційні та інформаційні методи. Саме

поєднанні різних типів зазначених методів дає змогу

органам державної влади створити ефективну систе�

му регулювання лісового господарства на регіональ�

ному рівні [3].

Рис. 1. Модель розвитку економічних відносин у системі управління
лісовим господарством

Джерело: сформовано автором.
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Основним методологічним базисом для розвитку

лісогосподарського управління є економічні відносини,

які визначають принципи управління та є інструментом

взаємозв'язків між державними органами, підприєм�

ствами, організаціями, населенням та забезпеченням

природними ресурсами. Такий взаємозв'язок представ�

ляє собою взаємодію між суб'єктами та об'єктами уп�

равління. Крім того, важливим на регіональному рівні,

є загострення уваги до збалансованого природокорис�

тування в рамках економічних відносин (рис. 1). Розг�

лядаючи процеси взаємозв'язків, варто зауважити взає�

мний баланс у підтримці задіяних елементів. Модель

розвитку економічних відносин закладає фундамент си�

стемного підходу регіонального управління лісовим гос�

подарством.

Методику функціонування системи управління лісо�

вим господарством Подільського регіону необхідно

розглядати як процес підготовки, вирішення та прийнят�

тя управлінських рішень у межах регіонального лісоко�

ристування для досягнення цілей комплексного вико�

ристання лісових ресурсів. Методологія представляє по�

кроковий процес змін системи лісогосподарського уп�

равління.

Попри те, що основним нормативно�правовим до�

кументом який регламентує діяльність лісового госпо�

дарства на всіх рівнях управління є Лісовий кодекс Ук�

раїни [4], відповідальність за прийняття управлінських

рішень лежить на обласні та місцеві органи управлін�

ня. Виходячи з цього, під час формування розвитку уп�

равління лісовим господарством в регіоні, має бути

розроблена чітка стратегія з залученням системного

аналізу кожного рівня управління від лісогосподарсь�

ких підприємств та обласних управлінь до учасників

ринкового процесу, що залучені в розвиток лісового

господарства. Функціонування комплексного процесу

управління лісовим господарством регіону можна

представити як безліч взаємопов'язаних між собою

завдань та цілей.

Основними аспектами системного підходу до управ�

ління на регіональному рівні можна віднести [5]:

— дотримання чіткості інституціональних процесів

на шляху до комплексного підходу в управлінні лісовим

господарством;

— визначеність взаємозв'язків регіональних про�

цесів з залученням суміжних галузей (деревообробні

підприємства, виробників меблів, будівельних мате�

ріалів, паперово�картонної продукції тощо);

— чіткий розподіл діяльності між учасниками лісо�

користування;

— можливість координувати і контролювати про�

цес управління та отримані результати;

— прозорість управління, доступність для аналізу і

вдосконалення процесів лісового господарства (запро�

вадження внутрішнього аудиту);

— створення регіональної інформаційної бази між

задіяними суб'єктами управління;

— збільшення відповідальності лісокористувачів,

що призведе до підвищення їх внеску в ефективність

формування лісового господарства.

Право на використання лісових ресурсів у регіоні

належить обласним органам влади, які часто делегують

його місцевим органам виконавчої влади, цілком не кон�

тролюючи все процеси ведення лісового господарства.

Державні лісогосподарські підприємства мають статус

постійних користувачів, повноваження яких певною

мірою обмежуються.

Згідно зі статтею 9, Лісового кодексу України "У

комунальній власності перебувають ліси в межах на�

селених пунктів, крім лісів, що перебувають у дер�

жавній або приватній власності. У комунальній влас�

ності можуть перебувати й інші ліси, набуті або відне�

сені до об'єктів комунальної власності в установлено�

му законом порядку. Право комунальної власності на

ліси реалізується територіальними громадами безпо�

середньо або через утворені ними органи місцевого са�

моврядування" [4].

Рис. 2. Аспекти системного підходу управління лісовим господарством
регіонального рівня

Джерело: сформовано автором.



33

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Отже, розглянувши вищезазначене, необхідно звер�

нути увагу на інституціонально�методичний аспект фор�

мування розвитку ведення лісового господарства. Інсти�

туційний аспект механізму управління комплексним ви�

користанням лісових ресурсів регіону дозволить регла�

ментувати процеси, виявити результати кожного проце�

су, постійно підвищувати ефективність за допомогою

контролю і координації. Це невід'ємна частина створен�

ня правового поля управління та побудови порядку ви�

конання та дотримання управлінський процесів. Погод�

жуючись з науковими твердженнями О.І. Дребот [6], в

лісовій галузі на будь�якому рівні державного управлі�

ння, необхідно створювати умови екологізації процесів

лісогосподарського виробництва для забезпечення соц�

іальних благ. Також особливість прав власності інсти�

туціоналізації в сфері еколого�економічних відносин

має виконувати визначальну функцію щодо розвитку

лісового господарства. Ефективно організований про�

цес взаємодії інституціональних підходів, дозволить

забезпечити конкурентоспроможність та надасть мож�

ливості реалізації взаємовигідних умов в управлінні.

Зокрема, щодо регіону мова йде про активізацію міжре�

гіонального та транскордонного співробітництва, роз�

виток відповідної інфраструктури, комунікацій та транс�

портно�логістичних мереж, створення вільних економі�

чних зон та територій пріоритетного розвитку, що особ�

ливо важливим є для розвитку лісового господарства

[7].

Не менш важливим та показовим методом для фор�

мування ефективного ведення лісового господарства є

статистичний аналіз, вивчення динаміки результатів

лісозаготівлі та виробництва лісогосподарської про�

дукції. Зазначений метод чітко може продемонструва�

ти проблеми та перспективи лісової галузі регіону. За

допомогою статистичного аналізу можна визначити

лісоресурсний потенціал, ринкові можливості, прогно�

зування ризиків тощо.

На рисунку 3 представлено обсяг заготівлі дереви�

ни по областям регіону Поділля. За допомоги статис�

тичного методу, можна зазначити, що коливань показ�

ників заготівлі деревини не простежується. З року в рік

обласні управління лісового та мисливського господар�

Рис. 3. Обсяг заготівлі деревини регіону Поділля за 2016—2019 рр.

Джерело: Державне агентство лісових ресурсів України.

ства Подільського регіону забезпечують стабільний об�

сяг заготівлі деревини. Лідером є Хмельницька область,

знову ж таки цей метод дає змогу проаналізувати при�

чини та наслідки в розрізі областей та звернути увагу

на процес управління в лісових господарствах для підви�

щення показників інших областей.

 Не менш важливою складовою методологічного ба�

зису управління лісовим господарством регіонального

значення є функції, представлені прогнозуванням, пла�

нуванням, організацією, мотивацією, контролем, коор�

динацією, регулюванням. Цей метод застосовується у

процесі взаємодії вже місцевих лісогосподарських

підприємств та обласних управлінь. Хоча прогнозуван�

ня варто віднести до процесу системного аналізу, в та�

кому випадку це є поштовхом до процесу планування

змін в структурі управління. Прогнозування зумовлено

необхідністю у визначенні макроекономічних індика�

торів ведення лісового господарства, що в подальшо�

му демонструють ринкові тенденції лісової галузі [1].

Важливим елементом цієї структури є організація забез�

печення процесів роботи від заготівлі деревини до ви�

робництва лісогосподарської продукції за потребами

регіону. Розглядаючи Подільський економічний регіон,

який є досить потужний в виробництві меблевої про�

дукції та будівельних матеріалів, організація місцевих

зацікавлених сторін має бути невід'ємним процесом у

системі формування управління лісовим господарством.

Це також стосується внутрішньої організації на під�

приємствах, залучення місцевого населення та форму�

вання робочого колективу. В такому порядку мотива�

ційна складова відіграє значну роль у забезпеченні інно�

ваційного підходу в управлінні. Координація та контроль

має створювати безпечні процеси як в еколого�еконо�

мічному напрямі так і соціальному.

ВИСНОВОК
На основі проведеного аналізу методологічних під�

ходів управління лісовим господарством нами сформо�

вано основний методологічний базис формування сис�

теми управління. Методологічний базис включає в себе

методи дослідження формування стратегічних дій в

управлінні лісовим господарством. Створюючи умови
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розвитку та організації регіонального потенціалу лісо�

вої галузі. Створення організаційного підходу в уп�

равлінні допоможе досягнути збалансованості лісоко�

ристування та збільшення показників еколого�економі�

чних засад в лісовому секторі. Виконання методів

функції, як методологічний базис, надасть змогу конт�

ролювати процеси лісогосподарського виробництва, по�

чинаючи від планування, організації та мотивації до кон�

тролю виробництва та дотримання принципів управлін�

ня. Реалізація методів управління вимагає врахування

всіх аспектів державного управління в лісовій галузі з

врахуванням регіональних особливостей, зокрема

Подільського економічного регіону.
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