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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Багатофункціональна значимість лісових

екосистем, зростання попиту на деревну про"
дукцію, рекреаційні послуги лісового господар"
ства вимагає розробки нової системи еколо"
гічно збалансованого лісокористування, спря"
мованого на підвищення ефективності викори"
стання та відтворення лісових ресурсів. При
цьому екологічно збалансоване лісокористу"
вання передбачає реалізацію системи заходів
спрямованих на організацію невиснажливого
лісівництва, відтворення, поліпшення породно"
го складу і якості деревних ресурсів, їх охоро"
ну і захист, збереження соціальних та екологі"
чних функцій лісових екосистем, а також їх біо"
різноманіття. У зв'язку з цим постає проблема
організації екологічно збалансованого управ"
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У статті досліджено сутністно6змістовну основу поняття "організаційно6економічний механізм" в контексті еколог6
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на умови лісогосподарської діяльності та використанні цільових індикаторів, що забезпечують організацію раціонально6
го лісокористування та відтворення лісових ресурсів з метою збереження продуктивності лісових екосистем та забезпе6
чення нормального функціонування лісових біогеоценозів. Здійснено аналіз сучасних проблем функціонування вітчизня6
ного механізму управління лісовим господарством. Визначено теоретико6методичні засади формування та розвитку ме6
ханізму екологічно збалансованого управління лісовим господарством. Обгрунтовано структурно6функціональну схему
організаційно6економічного механізму екологічно збалансованого управління лісовим господарством, що передбачає упо6
рядкування та взаємозв'язок сукупності елементів у рамках керуючої і керованої підсистем.

This paper deals with the essentially meaningful basis for the concept of "organizational and economic mechanism" in the
context of environmentally sustainable nature management. The author's understanding of organizational and economic
mechanism of environmentally sustainable forestry management, as a system of organizational and economic control elements
(institutions, forms, methods) that are implemented as tools and techniques of direct and indirect effects on the conditions of
forestry activities and use of target indicators, providing organization of efficient forest exploitation and reproduction of
forest resources in order to maintain the productivity of forest ecosystems and ensure the proper functioning of forest
biogeocoenosis, were suggested. The author has implemented the analysis of modern challenges in functioning of the domestic
mechanism for forestry management. The author has defined the theoretical and methodological principles of formation and
development of the mechanism of environmentally sustainable forestry management. The author has substantiated a structural
functional scheme of organizational and economic mechanism for environmentally sustainable forestry management, which
involves arrangement and connection between set of elements under control and manageable subsystems.
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ління лісогосподарською діяльністю, в основу
якої закладено розширене відтворення лісів на
основі інноваційних технологій в лісівництві,
розвиток лісової інфраструктури, землевпо"
рядкування, лісовпорядкування тощо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вагомий внесок у розв'язання еколого"еко"

номічних проблем використання і відтворення
лісових ресурсів, формування економічних ме"
ханізмів розвитку лісового господарства зро"
били такі вітчизняні вчені як, В.А. Голян, Я.В. Ко"
валь, П.І. Лакида, І.М. Синякевич, Ю.І. Стад"
ницький, Ю.Ю. Туниця, О.І. Фурдичко, М.Х. Шер"
шун та ін. Базові теоретико"прикладні аспекти
екосистемного підходу до використання лісо"
вих ресурсів були розглянуті у наукових пра"
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цях І.Я. Антоненко, О.І. Дребот, Г.А. Мішені"
ної, Є.В. Мішеніна, І.Є. Ярової. В наукових пра"
цях вказаних вчених достатньо уваги приділе"
но поняттю екосистемного лісогосподарюван"
ня, де вказується на необхідності раціонально"
го використання лісових ресурсів, збереження
продуктивності лісових екосистем та забезпе"
ченні екологічно збалансованого розвитку
лісових біогеоценозів у взаємозв'язку з лісо"
господарським виробництвом. Однак, на наш
погляд, недостатня увага приділяється аспек"
ту управління лісовим господарством в напрямі
балансування соці"еколого"економічних інте"
ресів, розробці інструментів мотивації суб'єктів
лісогосподарювання до екологічно збалансо"
ваного лісівництва та формування організа"
ційно"економічного механізму управління
цими процесами.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З метою узгодження зазначених інтересів у

лісогосподарюванні необхідним є зміна системи
управління відносинами в лісовій галузі, органі"
чною складовою якої повинен стати саме орган"
ізаційно"економічний механізм. Вирішення заз"
начених питань потребує обгрунтування теоре"
тико"методичних положень розвитку організа"
ційно"економічного механізму екологічно зба"
лансованого управління лісовим господарством
як умови підвищення ефективності лісогоспо"
дарського виробництва, збереження продуктив"
ності лісових екосистем та забезпеченні нормаль"
ного функціонування лісових біогеоценозів.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сьогодні вітчизняна система управління

лісокористуванням знаходиться в процесі
здійснення значних змін. Оскільки збалансова"
ний розвиток для цієї сфери економіки держа"
ви є новим, то стратегія впровадження зміни в
систему управління відбуваються в основному
на основі інтуїтивних припущень, несистемати"
зованих знань та невеликого практичного до"
свіду окремих управлінців. Зміна підходів до
розвитку лісокористування та моделювання
єдиного механізму управління дасть змогу
зменшити невизначеність та мінімізувати
управлінські ризики.

Саме слово "механізм" частіше використо"
вується в технічних професіях та означає "ма"
шину", але цей термін також використовується
в інших науках та має на увазі будь"яку систему
елементів. Теорія економічних механізмів набу"
ла свого розвитку у 60—70 рр. XX століття. Зас"
новником цієї теорії вважається Нобелівський
лауреат Л. Гурвіц. На його думку, економічний

механізм — це форма "стратегічної гри", інши"
ми словами, це система комунікацій, в якій суб"
'єкти посилають один одному заздалегідь виз"
начені сигнали для отримання заздалегідь відо"
мого результату. Окрім цього, ним було розг"
лянуто основну проблему стимулів передачі
інформації та сформована концепція узгодже"
ності стимулів суб'єктів взаємодії [1, с. 7].

Аналізуючи існуючі погляди вітчизняних
вчених на організаційно"економічний механізм,
визначено, що єдиного тлумачення цього по"
няття ще не сформовано, особливо в контексті
певної галузі економіки чи сфери господарю"
вання. Зокрема, відомий економіст О.О. Веклич
розглядає механізм як спосіб зв'язку між об"
'єктивними законами і суб'єктивною людською
діяльністю [2]. О.І. Дребот вважає, що органі"
заційно"економічний механізм — це спосіб
організації суспільного виробництва з власти"
вими йому інструментами, формами і метода"
ми, економічними стимулами та правовими нор"
мами. До структури економічного механізму
входять: форми організації суспільного вироб"
ництва (поділ праці, спеціалізація та розміщен"
ня продуктивних сил); форми господарських
зв'язків (між контрагентами та з фінансово"
кредитними організаціями); форми та методи
управління (економічні, правові та соціально"
психологічні); економічні важелі впливу на
суб'єктів господарської діяльності [3, с. 29].
Представники сумської економічної школи
Є.В. Мішенін, Н.В. Мішеніна, І.Є. Ярова орга"
нізаційно"економічний механізм екологічно
орієнтованого управління природогосподарю"
ванням розуміють як цілісну і збалансовану си"
стему організаційно"економічних форм і ме"
тодів управління, які реалізуються у вигляді
підмеханізмів, інструментів і технологій, за до"
помогою яких здійснюються організація та ре"
гулювання процесів раціонального використан"
ня і відтворення природних ресурсів, охорони
довкілля на основі інтеграції економічних, еко"
логічних і соціальних параметрів природогоспо"
дарювання внаслідок впровадження елементів
системи екологічного менеджменту [4]. На"
томість О.І. Шкуратов приділяє більше уваги
інституціональним аспектам функціонування
економічного механізму та визначає його як су"
купність процесів разом з їхньою організа"
ційною структурою, конкретними формами та
методами управління, правовими нормами, що
в сукупності забезпечує реалізацію економічних
законів у сучасних умовах господарювання [5].

Враховуючи різноманітність трактувань
організаційно"економічного механізму, на на"
шу думку, можна умовно виділити три основні
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підходи, що визначають сутністно"змістовну
характеристику цього поняття в контексті еко"
логічно збалансованого природогосподарю"
вання (табл. 1). В основі організації управління
збалансованим використанням лісових ре"
сурсів на певній території лежить системний
підхід. Системний підхід розкриває поняття
"організаційно"економічний механізм" як сис"
тему елементів через взаємопов'язане поєднан"
ня організаційно"економічних регуляторів
(інструментів, важелів, інститутів). Такий
підхід в управлінні лісокористуванням дасть
можливість уникнути ситуацій, коли вирішен"
ня питань в одній сфері зумовить погіршення
ситуації в іншій. Системний підхід дає змогу
сформувати управління лісокористуванням як
єдину систему, яка враховуватиме не лише самі
елементи системи, а й внутрішні та зовнішні
взаємозв'язки між цими елементами.

Стратегічний підхід передбачає розгляд
економічного механізму як "стратегічної гри",
форма якої є механізмом [1; 2; 6]. Вона вклю"
чає економічні ресурси і способи їх взаємодії
для досягнення конкретних стратегічних зав"
дань. Процесуально"функціональний підхід
демонструє специфіку та особливості процесу
реалізації економічного механізму.

Отже, організаційно"економічний механізм
управління лісокористуванням — це визначе"
на сукупність та порядок дій з регулювання
функцій об'єкта управління (лісове господар"
ство) за допомогою використання комплексу
адміністративно"правових, економічних та соці"
ально"психологічних інструментів управління.
До об'єктів управління лісокористуванням вхо"
дить: землі лісогосподарського призначення як
єдиний засіб виробництва та лісові екосисте"
ми, що входять до їх складу, процес викорис"

тання лісових ресурсів і послуг; комплекс за"
ходів, спрямованих на відтворення лісових ре"
сурсів та забезпечення лісогосподарської
діяльності. До суб'єктів реалізації лісогоспо"
дарської діяльності входить держава (як влас"
ник лісів) та лісокористувачі (організації, які
використовують лісові ресурси та займаються
їх відтворенням) [7].

Взаємозв'язок між суб'єктами визначаєть"
ся законами ринкової економіки на основі існу"
ючих принципів, порядку здійснення правових
відносин, прагнення до максимізації прибутко"
вості лісокористування. Зовнішнє середовище
єдиного об'єкту управління формують ринки;
навколишнє природнє середовище; існуючі за"
ходи регулювання лісових відносин. Зовнішнє
середовище безпосередньо залежить від основ"
ної функції системи управління лісоко"
ристуванням. Функція цієї системи — це її ос"
новне призначення, сенс її існування [8]. З ог"
ляду на це, головною функцією екологічно зба"
лансованого управління лісокористуванням є
реалізація комплексу заходів щодо управлін"
ня станом лісів, якісною структурою лісових
ресурсів з метою збереження цінності лісів для
майбутніх поколінь, порядком використання
лісів для задоволення потреб населення і
суб'єктів господарювання, відтворенням охо"
роною та захистом лісів.

Ефективна реалізація державної стратегії
управління лісокористуванням можлива лише в
разі, коли вона узгоджена з економічними інте"
ресами лісокористувачів та враховує екологіч"
но"соціальні потреби суспільства. Це зумовлює
посилення економічного характеру управління
лісокористування. Реалізувати процес управлі"
ння можливо за допомогою використання
різних важелів управління — інструментів. А

Підходи Автори Основні складові Сутністно-змістовна характеристика 
Системний Л. Грановська, 

О. Дребот, 
Л. Черчик, 
О. Шкуратов 

Сукупність елементів 
(інструментів, методів, 
важелів, заходів) 

Сукупність інститутів, методів, заходів та 
інструментів, призначених для певного спрямування 
об’єкта управління загалом та окремих його 
елементів для реалізації цілей, узгодження інтересів 
суб’єктів управління 

Стратегічний О. Веклич, 
Л. Гурвіц, 
Н. Зіновчук, 
О. Фурдичко, 
Є. Хлобистов 

Активні елементи, що є 
складовими механізму 

Форма взаємодії і взаємозв’язку між об’єктами та 
суб’єктами з метою досягнення оптимальних 
критеріїв екологічно збалансованого 
природогосподарювання 

Процесно-
функціональний 

Є. Мішенін, 
Н. Мішеніна,  
В. Москаленко, 
І. Сазонець, 
О. Царенко, 
І. Ярова 

Керуюча і керована підсистеми
 

Цілісна і збалансована система елементів управління, 
які реалізуються у вигляді підмеханізмів, 
інструментів, важелів і технологій, за допомогою 
яких здійснюються організація та регулювання 
процесів раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів, охорони довкілля через 
забезпечувальну, функціональну та цільову 
підсистеми 

Таблиця 1. Підходи до сутністноQзмістовної основи поняття "організаційноQекономічний
механізм" у контексті екологічно збалансованого природогосподарювання

Джерело: систематизовано автором на основі [1—5].
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методи використання інструментів
називають ще методами управління.
Структура системи управління лісо"
користуванням визначає роль та зна"
чення кожного елемента системи.
Форма організації управління та взає"
мозв'язки між елементами формують
зміст управління. В процесі удоскона"
лення організаційно"правових форм
та економічних відносин відбувається
якісне перетворення цілої системи
управління лісокористуванням. Це
підтверджує вітчизняна та світова
практика використання, охорони, за"
хисту та відтворення лісів.

Попри те, що існує ряд розбіжно"
стей щодо формулювання самого по"
няття "організаційно"економічний
механізм", усі наукові дослідники по"
годжуються, що суть механізму
управління полягає в сукупності взає"
мопов'язаних елементів, які форму"
ють керуючу та керовану підсистеми.

Базуючись на науковому підході,
правових документах та попередніх
дослідженнях вітчизняних та закор"
донних вчених, нами запропоновано
визначення організаційно"еконо"
мічного механізму екологічно зба"
лансованого управління лісовим гос"
подарством, як системи, організацій"
но"економічних елементів управлін"
ня (інституції, форми, методи), які ре"
алізуються у вигляді інструментів і технологій
прямого та непрямого впливу на умови лісогос"
подарської діяльності та використанні цільових
індикаторів, що забезпечують організацію ра"
ціонального лісокористування та відтворення
лісових ресурсів з метою збереження продук"
тивності лісових екосистем та забезпечення
нормального функціонування лісових біогео"
ценозів. На відміну від існуючих, запропонова"
не поняття підкреслює необхідність забезпе"
чення системного та процесно"функціонально"
го підходів до лісокористування та формуван"
ня інструментів впливу на лісокористувачів з
метою досягнення сталого соціально"еконо"
мічного розвитку. При цьому особлива увага
має приділятися балансуванню інтересів
суб'єктів лісокористування при управлінні і їх
мотивації.

У рамках дослідження теоретико"методич"
них основ розвитку механізму управління зап"
ропоновано структурно"функціональну схему
організаційно"економічного механізму еколо"
гічно збалансованого управління лісовим гос"

подарством, що передбачає упорядкування та
взаємозв'язок сукупності елементів в рамках
керуючої і керованої підсистем (рис. 1).

Базисом організаційно"економічного меха"
нізму екологічно збалансованого управління
лісовим господарством є три блоки елементів
(інституціональний, адміністративно"організа"
ційний та фінансово"економічний), що дозво"
ляють оцінити рівень, забезпечити виконання
цільових індикаторів, стимулювати та контро"
лювати використання природних ресурсів лісо"
вих екосистем. Кожному блоку (підсистемі)
відповідає певна сукупність компонентів орган"
ізаційно"економічного механізму управління,
що включають інструменти, важелі, методи,
інституції, технології тощо.

Інституціональна складова організаційно"
економічного механізму управління лісовим гос"
подарством включає сукупність інституцій, за"
ходів і важелів прямого і непрямого впливу на
стан використання природних ресурсів лісових
екосистем. Ця підсистема включає в себе лісову
політику, стратегію створення сприятливого

КЕРУЮЧА  ПІДСИСТЕМА 
Блок 
впливу 

Блок 
управління 

 

КЕРОВАНА ПІДСИСТЕМА 

Методологічне 
забезпечення 

Результативні 
показники 

Критерії та 
індикатори 

Інституціональ-
ний блок 

Адміністративно-
організаційний 

блок 

Фінансово-
економічний 

блок

Нормативно-
правовий 
компонент 

Організаційний 
компонент 

Кредитно-
грошовий 
компонент 

Інформаційний 
компонент 

Координаційний 
компонент 

Бюджетно-
податковий 
компонент 

ГОСПОДАРЮЮЧІ СУБ'ЄКТИ – 
ЛІСОКОРИСТУВАЧІ 

 

В
Х
ІД

 

Рис. 1. СтруктурноQфункціональна схема організаційноQ
економічного механізму екологічно збалансованого

управління лісовим господарством
Джерело: сформовано автором на основі [4; 5; 7; 8].
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інституціонального середовища лісової галузі,
а також інформаційне забезпечення галузі [3].
Обов'язковим елементом цієї підсистеми є нор"
мативно"правовий компонент (законодавчі,
нормативно"правові акти та інші формальні пра"
вила та норми взаємодії суб'єктів управління
лісогосподарюванням). Наступним компонен"
том є інформаційний, що передбачає облік ре"
сурсів, оперативний обмін інформацією, спос"
тереження за освоєнням лісів, проектування
лісовідновлення тощо [7]. Система інститутів
формує структуру спонукальних мотивів взає"
модії, зменшує невизначеність у суспільстві,
організовуючи повсякденне життя. Для успіху
інституціональна мотивація має відповідати
інтересам усіх суб'єктів управління лісовим гос"
подарством, а її результативність найбільш яс"
краво прослідковується при формуванні еколо"
го орієнтованого попиту суспільства [6, с. 112].

Адміністративно"організаційна підсистема
організаційно"економічного механізму управ"
ління формується на основі існуючої норматив"
но"правової бази, яка забезпечує організацію
та регулювання лісогосподарської діяльності.
До неї входять два важливих компонента: орга"
нізаційний і координаційний. Організаційний
компонент включає форми державного і гро"
мадського управління, що дозволяють об'єдну"
вати зацікавлене професійне співтовариство
лісокористувачів. Координаційна компонент
реалізує норми взаємодії і співпраці різних
організацій, підприємств, наукових і громадсь"
ких співтовариств, пов'язаних з лісовим госпо"
дарством, у тому числі на світовому рівні. Адмі"
ністративно"правова підсистема механізму
створює умови для підприємництва в лісовій
галузі, передумови розвитку різних організа"
ційно"правових форм лісогосподарювання, ба"
зис для регіонального, міжрегіонального,
міжнародного співробітництва тощо. Ця підси"
стема організаційно"економічного механізму
управління передбачає реалізації тих аспектів
лісової політики, які безпосередньо впливають
на розвиток соціальної корисності лісу, фор"
мують екосистемне, рекреаційне та культурне
середовища для життя людей [9; 10].

До складу фінансово"економічної складо"
вої механізму управління входить сукупність
інструментів, методів і технологій економічно"
го впливу на умови лісогосподарювання з ме"
тою раціонального використання, охорони та
відтворення лісових ресурсів. Пріоритетним
напрямом цієї підсистеми є формування еко"
номічної корисності лісових екосистем як ре"
сурсу для забезпечення економіки товарною
лісопродукцією, а також стимулювання госпо"

дарюючого суб'єкта до організації використан"
ня їх соціальної та екологічної корисності.

Фінансово"економічна підсистема організа"
ційно"економічного механізму екологічно зба"
лансованого управління лісовим господарством
передбачає ефективне функціонування кредит"
но"грошової і бюджетно"податкової компо"
нентів, які представляють собою сукупність за"
ходів впливу на економічну структуру галузі. Ці
компоненти механізму передбачають: бюджет"
ну підтримку; фіскальне регулювання; пільгове
кредитування; субсидування та штрафні санкції;
стандартизацію та сертифікацію; страхування та
компенсація; екологічний менеджмент; ліцензу"
вання діяльності тощо [7; 8; 10].

Таким чином, кожний блок елементів орга"
нізаційно"економічного механізму екологічно
збалансованого управління лісовим господар"
ством передбачає раціональне використання
притаманних лісовим екоситемам корисностей
(соціальної, екологічної та економічної). Струк"
тура організаційно"економічного механізму
екологічно збалансованого управління лісовим
господарством включає в себе сукупність еле"
ментів, що відповідають за різні інструменти
активізації мотивів суб'єктів господарювання
до використання різних корисностей лісових
екосистем.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, основоположними підходами
при формуванні організаційно"економічного
механізму екологічно збалансованого управ"
ління лісовим господарством мають бути сис"
темний і процесно"функціональний. Застосу"
вання вказаних підходів дозволило сформува"
ти структурно"функціональну схему органі"
заційно"економічного механізму екологічно
збалансованого управління лісовим господар"
ством, що передбачає упорядкування та взає"
мозв'язок сукупності елементів в рамках керу"
ючої і керованої підсистем. У сукупності заз"
начені підсистеми дозволяють досягти синер"
гетичного ефекту через вплив на суб'єкти лісо"
господарювання та лісокористування з приво"
ду використання економічної, екологічної та
соціальної корисності лісових екосистем.

Застосування розробленого організаційно"
економічного механізму дозволить збалансу"
вати інтереси суспільства і господарюючих
суб'єктів — лісокористувачів. Екологічно зба"
лансоване управління лісовим господарством
дозволяє змінити підхід до освоєння природ"
них ресурсів і підвищити економічну ефек"
тивність, одночасно виконуючи соціальну фун"
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кцію, зберігаючи продуктивність лісових еко"
систем та забезпечуючи нормальне функціону"
вання лісових біогеоценозів. У цілому впровад"
ження обгрунтованих теоретико"методичних
положень та рекомендацій цього дослідження
дадуть можливості в подальшому сформувати
ефективну стратегію екологічно збалансовано"
го лісового господарства в нашій державі.
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