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Встановлено, що конкурентоспроможність лісового сектора — це здатність його складових (лісового госL
подарства, деревообробного виробництва, лісохімічної та целюлозноLпаперової промисловості) та відповідно
суб'єктів лісогосподарської та деревообробної діяльності ефективно використовувати наявні конкурентні пеL
реваги, які виникають внаслідок об'єктивних природноLресурсних чинників відновлення та відтворення лісореL
сурсного потенціалу, а також внаслідок побудови ефективних управлінських систем у сировинному та переробL
ному сегментах, у межах котрих забезпечується найрезультативніше поєднання виробничих ресурсів — матеріL
альних, фінансових та людських. У статті обгрунтовується доцільність формування сучасного теоретикоLметоL
дичного підгрунтя зростання рівня конкурентоспроможності лісового сектору як необхідної передумови посиL
лення впливу господарського освоєння лісоресурсного потенціалу на темпи соціальноLекономічного піднесенL
ня. Доведено, що в нинішніх умовах турбулентності та волатильності базових ринків, а також збільшення кількості
виробників лісопродукції необхідно здійснювати модернізацію виробничоLтехнічної бази та системи управлінL
ня лісогосподарською та деревообробною діяльністю. Обгрунтовано, що модернізація має стати пріоритетом
корпоративної політики підприємницьких структур у сфері лісового господарства, деревообробного та лісохіL
мічного виробництва, целюлозноLпаперової промисловості. Встановлено, що забезпечення конкурентоспроможL
ності лісового сектора на екологоLекономічних засадах має базуватися на комплексі принципів: невиснажлиL
вості, розширеного відтворення лісоресурсного потенціалу, екологоLекономічної рівноваги, комплексності, інноL
ваційної спрямованості, галузевої еквівалентності, пріоритетності ресурсозбереження, енергетичної доцільності,
прискореної імплементації кращих практик лісового менеджменту країн ЄС у практику вітчизняного лісогоспоL
дарювання, дотримання вимог цифрової трансформації, компліментарності. Обгрунтовано, що в нинішніх умоL
вах глобальної нестабільності важливою детермінантою підвищення рівня конкурентоспроможності постійних
лісокористувачів виступає дотримання принципу комплексності, тобто максимально ефективного використанL
ня матеріальноLречової субстанції деревної та недеревної сировини, а також усунення практики втрати лісосиL
ровини у різних фазах лісопродуткового ланцюга та забезпечення утилізації лісосічних відходів і відходів дереL
вообробки та лісопилення.
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It is established that the competitiveness of the forest sector is the ability of its components (forestry, woodworking
production, forest chemical and pulp and paper industry) and, accordingly, the subjects of forestry and woodworking
activities to effectively use the existing competitive advantages that arise due to objective natural resource factors of
restoration and reproduction of forest resource potential. As well as due to the construction of effective management
systems in the raw materials and processing segments, within which the most effective combination of production
resourcesLmaterial, financial and human. The article substantiates the expediency of forming a modern theoretical and
methodological basis for increasing the level of competitiveness of the forest sector as a prerequisite for strengthening
the impact of economic development of forest resource potential on the rate of social and economic recovery. It is proved
that in the current conditions of turbulence and volatility of the basic markets, as well as an increase in the number of
producers of forest products, it is necessary to modernize the production and technical base and management system for
forestry and woodworking activities. It is proved that modernization should become a priority of the corporate policy of
business structures in the field of forestry, woodworking and forestry chemical production, pulp and paper industry. It is
established that ensuring the competitiveness of the forest sector on ecological and economic principles should be based
on a set of principles. They are insubordination, expanded reproduction of forest resource potential, ecological and
economic balance, complexity, innovation orientation, industry equivalence, priority of resource conservation, energy
expediency, accelerated implementation of the best practices of forest management of EU countries in the practice of
domestic forestry, compliance with the requirements of digital transformation, complementarity.

It is proved that in the current conditions of global instability, an important determinant of increasing the level of
competitiveness of permanent forest users is compliance with the principle of complexity. That is, the most efficient use
of the material and material substance of wood and nonLwood raw materials, as well as eliminating the practice of losing
raw materials in different phases of the forest product chain and ensuring the disposal of cutting waste and woodworking
and sawmill waste.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Міжгалузева спрямованість розвитку лісо&
вого сектора національного господарства ви&
магає розроблення сучасних механізмів забез&
печення його конкурентоспроможності, особ&
ливо в нинішніх умовах поглиблення децентра&
лізації влади та інституціональної трансфор&
мації системи управління лісовим господар&
ством. Для того, щоб механізми забезпечення
конкурентоспроможності лісового сектора не
суперечили один одному, а були взаємодопов&
нюючими, необхідним є обгрунтування комп&
лексу принципів, дотримання котрих при
здійсненні заходів щодо використання конку&
рентних переваг лісогосподарського та дерево&
обробного виробництва дасть змогу повною
мірою врахувати екологічну функцію лісів і їх
роль у відтворенні господарських комплексів
багатолісних районів і тим самим не порушити
еколого&економічну рівновагу та стійкість

Ключові слова: конкурентоспроможність, лісовий сектор, комплексність, ресурсозбере�
ження, еколого�економічна рівновага, цифрова трансформація.

Key words: competitiveness, forest sector, complexity, resource conservation, ecological and
economic balance, digital transformation.

лісових біогеоценозів. Також важливого зна&
чення при проєктуванні заходів щодо підви&
щення конкурентоспроможності лісового сек&
тора та його основних ланок набуває врахуван&
ня особливостей функціонування постійних
лісокористувачів та суб'єктів господарювання,
які забезпечують переробку деревини і вироб&
ництво широкого спектра дерев'яної продукції.
З огляду на сказане розроблення комплексу
принципів забезпечення конкурентоспромож&
ності лісового сектора на загальнонаціональ&
ному та регіональному рівнях, а також враху&
вання особливостей використання конкурент&
них переваг суб'єктів лісогосподарського та
деревообробного виробництва є важливими
завданнями теорії, методології та практики
управління конкурентоспроможністю галузі та
суб'єктів господарської діяльності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Багатофункціональне призначення лісо&
вого сектора, що випливає з виробничо&тех&
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нічної та ресурсної неоднорідності його
складових,  вимагає диференційованого
підходу до вибору пріоритетів та механізмів
підвищення рівня конкурентоспроможності
цього сектору загалом та окремих його скла&
дових. Для адекватного реальному стану ре&
чей розуміння сутнісних та прикладних ха&
рактеристик конкурентоспроможності лісо&
вого сектора необхідно уточнити сутність
поняття "конкурентоспроможність" та ос&
новні принципи і особливості забезпечення
прийнятного рівня конкурентоспромож&
ності в сировинному та переробному сегмен&
тах лісового сектора національного госпо&
дарства.

У працях І. Андрійчука, Н. Валінкевич, І. Гу&
барєвої, Е. Добровольської, М. Дубини, О. Зін&
кевич, С. Іщук, М. Кизима, Н. Покотильської,
Л. Созанського, А. Фітісова, І. Ярошенко та
інших [1—7] розглядається сутнісна харак&
теристика категорії "конкурентоспромож&
ність", визначаються прикметні ознаки кон&
курентних переваг як базової умови зрос&
тання рівня конкурентоспроможності, об&
грунтовується важливість зростання рівня
конкурентоспроможності економіки зага&
лом та окремих видів діяльності зокрема для
забезпечення прийнятних темпів економіч&
ного зростання, виявляється вплив глобаль&
ної нестабільності на основні детермінанти
конкурентоспроможного матеріального ви&
робництва, виокремлюється змістовна ха&
рактеристика конкурентоспроможності сто&
совно суб'єктів лісогосподарського, дерево&
обробного, меблевого та целюлозно&папе&
рового виробництва, але не повною мірою
сформульовані принципи забезпечення кон&
курентоспроможності лісового сектора з
врахуванням глобальних трендів та викликів
децентралізації, а також враховані особли&
вості використання конкурентних переваг у
сировинній та переробній ланці лісопродук&
тового ланцюга.

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є ідентифікація особливо&

стей забезпечення конкурентоспромож&
ності лісового сектора та обгрунтування
комплексу принципів, які мають бути вра&
ховані при виборі пріоритетів використан&
ня конкурентних переваг сировинної та пе&
реробної ланок лісопродуктового ланцюга
в умовах посилення глобальної економічної
турбулентності та поглиблення децентралі&
зації влади і реформи місцевого самовряду&
вання.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Важливою теоретичною позицією є те, що

конкурентоспроможність лісового сектора
значною мірою визначається конкурентоспро&
можністю лісогосподарських підприємств.
Тому необхідною умовою комплексного підхо&
ду до розроблення механізмів підвищення кон&
курентоспроможності лісового сектора є роз&
рахунок показників конкурентоспроможності
постійних лісокористувачів, якими виступають
державні та комунальні лісогосподарські
підприємства. Проблема підвищення рівня кон&
курентоспроможності лісогосподарських під&
приємств актуалізувалася у зв'язку з тим, що
лісовий сектор, як вважають Е. Добровольська
та Н. Покотильська, зазнав значних структур&
них та інституціональних перетворень у зв'яз&
ку з переходом до системи ринкових відносин
[3, с. 79].

Для визначення фундаментальних поло&
жень використання базових чинників забезпе&
чення прийнятного рівня конкурентоспромож&
ності лісогосподарських підприємств та особ&
ливостей використання конкурентних переваг
окремих сегментів лісового сектора необхідно
максимальною мірою врахувати специфіку
лісовідтворення та охорони лісів, а також пе&
реробки деревини. Виходячи з того, що основ&
ними суб'єктами лісового сектору виступають
державні лісогосподарські підприємства, зосе&
редимо увагу на конкурентоспроможності пер&
винної ланки національного господарства, тоб&
то підприємства.

Попри те, що існують уніфіковані підходи
до забезпечення росту конкурентоспромож&
ності промислових підприємств, як правило
мають місце специфічні умови підвищення
рівня конкурентоспроможності в окремих га&
лузях промислового виробництва. Стосовно
лісогосподарських підприємств дане тверджен&
ня є найбільш прийнятним з огляду на те, що
названі суб'єкти господарської діяльності най&
більшою мірою залежать від природно&ресур&
сних факторів, представлених лісовими ресур&
сами. Обмежуючим чинником тут виступає три&
валий період між посадкою (відновленням) лісу
та його стиглістю. Це виступає однією з основ&
них особливостей забезпечення конкурентос&
проможності лісового сектора як в умовах
підйому національної економіки, так і в умо&
вах глибокої стагнації господарського комп&
лексу.

Державні лісогосподарські підприємства,
які в останні роки втратили фінансову підтрим&
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ку держави на лісовідновлення, мають викори&
стати найкращі практики комерційного розра&
хунку, щоб втриматися на традиційних ринках.
Більше того, це необхідно з огляду на те, що
традиційне джерело доходів, а саме виручка від
експорту необробленої деревини, для цих
суб'єктів виробничо&господарської діяльності
в теперішніх умовах поки недоступне. Водно&
час необхідно врахувати весь комплекс чин&
ників та особливостей, які здійснюють вплив на
конкурентоспроможність лісогосподарських
виробництв. Особливо прискіпливо необхідно
підходи до імплементації передових практик
екологічного менеджменту у вітчизняну прак&
тику лісогосподарювання. Екологічний менед&
жмент лісокористування, на думку А. Фітісо&
ва, є однією із умов підвищення конкуренто&
спроможності та ефективності роботи лісогос&
подарських підприємств та галузі загалом [6,
с. 187].

Базовою умовою забезпечення прийнят&
ного рівня конкурентоспроможності лісогос&
подарських підприємств є максимізація вико&
ристання конкурентних переваг названих
суб'єктів господарювання. Водночас важли&
вого значення набуває структуризація конку&
рентних переваг постійних лісокористувачів,
якими вони володіють та набувають у процесі
виробництва продукції, надання послуг та ви&
конання робіт. Тому необхідно розглянути
існуючі підходи вітчизняних вчених відносно
ідентифікації конкурентних переваг суб'єктів
господарювання в загальному. Зокрема, Н.
Валінкевич стратегічною конкурентною пере&
вагою підприємства визначає модернізацію
[2, с. 155]. Тому модернізація має стати ос&
новним пріоритетом корпоративної політики
суб'єктів господарювання у сфері лісового
господарства, деревообробного та лісохімі&
чного виробництва, целюлозно&паперової
промисловості.

Забезпечення конкурентоспроможності
лісогосподарських підприємств, які здійснюю
господарське освоєння лісоресурсного по&
тенціалу та залучають деревну та недеревну
сировину, а також несировинні корисності
лісу у господарський обіг, виступає важли&
вою складовою конкурентоспроможності
лісового сектора національної економіки.
Водночас лісогосподарські підприємства
формують лише ресурсну базу для перероб&
них ланок лісового сектора, тому значною
мірою і від конкурентоспроможності про&
дукції лісопильного, стругального, столярно&
го, меблевого, лісохімічного та целюлозно&
паперового виробництва залежить конкурен&

тоспроможність названого сектора націо&
нального господарства. Фактично перерахо&
вані виробництва становлять основу лісопро&
мислового комплексу, який має відмінні від
сировинного (лісогосподарського) риси,
тому необхідно враховувати особливості за&
безпечення конкурентоспроможності у дере&
вообробці та меблевому виробництві, щоб
активувати максимальну кількість галузевих
та виробничо&технічних чинників, що пози&
тивно впливають на конкурентоспро&
можність лісового сектора.

З викладеного вище випливає висновок, що
забезпечення конкурентоспроможності лісо&
вого сектора є складним багатоаспектним про&
цесом з огляду на функціональну та виробни&
чо&технічну неоднорідність його основних
складових — лісового господарства та пере&
робної ланки. З метою досягнення максималь&
но позитивного результату в цьому напрямі
політика підвищення рівня конкурентоспро&
можності лісового сектора має базуватися на
комплексі принципів, які дадуть можливість
отримати очікувані результати щодо викорис&
тання конкурентних переваг сировинного та
переробного сегментів і при цьому не нанести
негативного впливу на лісистість території та
приріст деревної маси (рис. 1).

Визначаючи пріоритети підвищення рівня
конкурентоспроможності лісового сектору
необхідно враховувати принцип невиснажли&
вості використання лісоресурсного потенціалу,
щоб поставлені цілі ефективнішого викорис&
тання конкурентних переваг постійних лісоко&
ристувачів не перетворювалися в самоціль мак&
симізації прибуткових надходжень будь&якою
ціною, в тому числі і за рахунок надмірного
використання запасів деревини. Також цей
принцип передбачає ощадливе використання
недеревної складової лісоресурсного потен&
ціалу, зокрема лікарських рослин, грибів, ягід
та інших елементів лісового біорізноманіття, в
тому числі і фауністичної складової, що має
враховуватися при визначенні пріоритетів за&
готівлі другорядних лісових матеріалів, по&
бічного лісокористування, ведення мисливсь&
кого господарства.

Одним з базових принципів забезпечення
конкурентоспроможності лісового сектору є
принцип розширеного відтворення лісоресур&
сного потенціалу, який базується на дотри&
манні вимог безперервного лісокористування,
що визначаються таксаційними та лісовпоряд&
ними документами, зокрема в частині здійснен&
ня науково обгрунтованого комплексу лісогос&
подарських заходів щодо забезпечення необ&
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хідної повноти насаджень та покращення ха&
рактеристик основних лісоутворюючих порід.

Зазначений принцип також передбачає не&
ухильне дотримання вимог стосовно заліснен&
ня територій, де проводилися суцільні рубки,
зокрема рубки головного користування та ок&
ремі види рубок, що пов'язані з веденням лісо&
вого господарства, а також забезпечення мак&
симальних масштабів природного лісовіднов&
лення, що, як правило, характеризується висо&
ким рівнем приживлюваності насаджень.

Дотримання принципу розширеного від&
творення лісоресурсного потенціалу також
пов'язане з необхідністю заліснення мало&
продуктивних сільськогосподарських угідь,
що не забезпечують навіть мінімального рівня
доходності за умови їх використання у про&
дуктивному сільськогосподарському обігу. З
огляду на це, постійні лісокористувачі мають
забезпечувати перманентний контакт з орга&
нами місцевого самоврядування, зокрема в
частині переведення малопродуктивних
сільськогосподарських угідь в землі лісово&
го фонду. Резерви для цього в об'єднаних те&
риторіальних громад значні, оскільки в ре&
зультаті прийняття законодавства про дере&
гуляцію земельних відносин вони отримали у
комунальну власність сільськогосподарські
землі державної власності поза межами на&
селених пунктів.

Більше того, значна частина таких земель
є самозалісненою і їх повернення у сільсько&
господарський обіг фактично унеможлив&
люється, а проведення певного комплексу
лісогосподарських заходів, зокрема рубок
проріджування та освітлення, дасть змогу
сформувати всі необхідні умови для повноці&
нного росту лісоутворюючих порід. Самозал&
існені землі займають значні площі в зоні мас&
штабних осушувальних меліорацій — це, як
правило зона Полісся, де функціонують по&
тужні лісогосподарські підприємства, які ма&
ють на своїй базі спеціалізовані підрозділи, що
здатні забезпечити комплекс лісооблашту&
вальних робіт і створити умови для науково
обгрунтованого ведення лісового господар&
ства на цих територіях.

Враховуючи те, що усі ланки лісового сек&
тора, зорієнтовані на освоєння і переробку ма&
теріально&речової субстанції лісових ресурсів,
надзвичайно важливо при реалізації заходів
щодо підвищення рівня конкурентоспромож&
ності лісового сектора враховувати принцип
еколого&економічної рівноваги, що передбачає
урівноваження господарських пріоритетів з
пріоритетами відтворення, відновлення та охо&

рони лісових ресурсів, зокрема шляхом здійс&
нення періодичного моніторингу реальних за&
пасів деревини, приросту деревної маси, зру&
шень у породно&віковій структурі. Вагомого
значення набуває своєчасне виявлення вогнищ
поширення хвороб лісу та лісових шкідників,
які можуть призвести до загибелі лісових на&
саджень, а також зменшення видів лісового біо&
різноманіття. Дотримання названого принци&
пу також передбачає нарощення асигнувань на
розбудову природоохоронної інфраструктури
постійних лісокористувачів, зокрема оновлен&
ня та модернізацію пожежних машин, здійснен&
ня комплексу агротехнічних заходів, які упе&
реджують поширення пожежонебезпечних
процесів.

Як показує світова та європейська практи&
ка, лісогосподарський бізнес є, як правило,
прибутковим за рахунок комплексного вико&
ристання складових лісоресурсного потенціа&
лу, що дає можливість диверсифікувати вироб&
ничу програму як за рахунок виробництва но&
вих видів товарів, так і за рахунок розширення
спектра виконання робіт і надання послуг. З
огляду на це, принцип комплексності при до&
сягненні пріоритетів конкурентоспроможності
лісового сектора є необхідною умовою підви&
щення рівня капіталізації лісогосподарської та
деревообробної діяльності, а також усунення
практики втрати лісосировини у різних фазах
лісопродуткового ланцюга. Зростання комп&
лексності використання лісоресурсного потен&
ціалу означає введення додаткових потужнос&
тей у сферу мисливського господарства, зок&
рема за рахунок збільшення поголів'я лісової
фауни, і формування нових сегментів лісового
сектора за рахунок максимізації використан&
ня усіх можливих субстратів лісосировини у
продуктивному обігу (налагодження вироб&
ництва паливних пелет та брикетів на основі
утилізації деревних відходів та інших складо&
вих неліквідної деревини). Суттєве зростання
рівня комплексності використання лісоресур&
сного потенціалу відбувається за умови комер&
ціалізації екосистемних послуг, що продукує
лісовий біогеоценоз, які полягають у грунто&
захисній, водорегулюючій, рекреаційній функ&
ції лісів.

Пріоритети конкурентоспроможності лісо&
вого сектора будуть досягнуті прискореними
темпами за умови усестороннього застосуван&
ня процесних та продуктових інновацій як у
сировинному, так і в переробному сегменті.
Тобто мова йде про дотримання принципу інно&
ваційної спрямованості, який полягає в перма&
нентному застосуванні нових методів та техно&
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логій ведення лісового господарства, зокрема
лісорозведення та здійснення лісогосподарсь&
ких заходів, лісозаготівель, переробки дереви&
ни. Також цей принцип передбачає застосуван&
ня інноваційних методів вирощування садивно&
го матеріалу та вибіркової системи рубок для
збалансування вікової та породної структури
лісового фонду, а також найновіших техноло&
гічних досягнень, які дадуть можливість підви&
щити ефективність виробництва у стругально&
му, лісопильному, меблевому виробництві, у
лісохімічній та целюлозно&паперовій промис&
ловості, а також в індустрії утилізації дерев&
них відходів.

Однією з необхідних умов поступального
розвитку лісового сектора, виходячи з передо&
вого іноземного досвіду, є збалансований роз&
виток його основних складових: сировинної та
переробної. З огляду на це, необхідно забезпе&
чувати компліментарність між стратегічними
пріоритетами розвитку лісогосподарського ви&
робництва та переробних ланок, щоб упереди&
ти прояви виникнення галузевих перегинів, що
однозначно можуть призвести до виснажливо&
го використання найбільш ліквідної складової
лісоресурсного потенціалу, а це порушить еко&
лого&економічну рівновагу в лісових біогеоце&
нозах та закладе ризик дефіциту лісосировини
в середньостроковій та довгостроковій перс&
пективі. Тобто необхідно закладати стимули
для суб'єктів деревообробного виробництва,
щоб вони впроваджували технологічні проце&
си, які передбачають залучення у відтворюваль&
ний процес не лише найбільш ліквідної дереви&
ни, але й порубкових решток та іншої неконди&
ційної лісосировини. Максимальною мірою
принцип компліментарності буде дотриманий
за умови створення міжгалузевих об'єднань
суб'єктів лісогосподарського та деревооброб&
ного підприємництва, де буде можливість на
спільній інституційній основі визначати як
пріоритети господарського використання дере&
вини, так і пріоритети відновлення лісоресурс&
ного потенціалу.

Лісовий сектор охоплює певну кількість га&
лузей, які спеціалізуються як на лісівничій
діяльності, так і на переробці деревини і виго&
товленні готових дерев'яних виробів. Гіпертро&
фований розвиток окремих переробних ланок
може призвести до підвищення рівня матеріа&
ломісткості виготовлення готової продукції і,
як наслідок, прискорити процеси виснаження
лісоресурсної бази. Тому необхідно забезпечу&
вати дотримання принципу галузевої еквіва&
лентності, що передбачає збалансований роз&
виток як комплексних лісогосподарських

підприємств, які охоплюють як власне ведення
лісового господарства і деревообробку, так і
підприємств, які спеціалізуються на суто лісо&
пиленні, стругальному та меблевому вироб&
ництві, виробництві продукції лісохімії та це&
люлозно&паперової промисловості. За таких
умов буде відбуватися поступове зниження
питомих витрат лісосировини на виготовлення
лісопродукції і забезпечуватиметься ріст капі&
талізації лісового сектору загалом.

Сьогодні маркером функціонування вироб&
ничих підприємств, які працюють на основі ви&
користання природної сировини, є максималь&
но можливе впровадження технологій, які за&
безпечують економію первинної та вторинної
сировини, що у підсумку призводить до зрос&
тання рівня прибутковості. Для лісового сек&
тора це особливо актуально, оскільки подолан&
ня дефіцитності лісосировини можна долати
через впровадження ресурсозберігаючих тех&
нологій як у сировинному, так і в переробному
сегментах. Тобто в основу корпоративної полі&
тики лісогосподарських підприємств та суб'єк&
тів деревообробного підприємництва має бути
закладений принцип пріоритетності ресурсоз&
береження, що дасть можливість розширити
перелік методів та технологій утилізації лісо&
січних відходів та відходів деревообробки і
лісопилення, а також мінімізувати втрати лісо&
сировини у всіх фазах лісопродуктового лан&
цюга.

Дотримання даного принципу має передба&
чати використання франчайзингових, бенчмар&
кінгових, реінжинірингових та аутсорсингових
бізнес&технологій, що дасть можливість вико&
ристати передовий іноземний досвід застосу&
вання порубкових решток та інших складових
деревних відходів у виробництві лісопродукції,
перепрофілювати основні бізнес&процеси у пе&
реробних підрозділах суб'єктів лісогоспо&
дарського підприємництва в сторону економії
лісосировини, залучати стороні організації для
здійснення проєктів утилізації лісосічних
відходів та відходів деревообробки і лісопилен&
ня.

Сьогодні внаслідок збитковості заготівлі
лісосічних відходів та порубкових решток, які
утворюються у місцях проведення рубок,
значні обсяги такої неліквідної деревини або
спалюються, або піддаються гниттю. Це супе&
речить пріоритетам боротьби з глобальним по&
теплінням, а постійні лісокористувачі втрача&
ють потенційно можливі додаткові відходи.
Такі деревні відходи виступають цінною сиро&
виною для виробництва паливних продуктів, що
можуть слугувати певною альтернативою тра&
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диційним видам мінерального палива для домо&
господарств та об'єктів комунальної інфра&
структури сільських населених пунктів, але за
умови надання державою фінансових перефе&
ренцій.

Такі преференції зроблять діяльність щодо
заготівлі та утилізації деревних відходів при&
бутковою, що стане дієвим каталізатором по&
ширення практики виробництва паливних де&
ревних продуктів як на базі державних лісогос&
подарських підприємств, так і на базі суб'єктів
деревообробного підприємництва. Тому по&
стійні лісокористувачі та суб'єкти деревооб&
робного підприємництва мають закласти в ос&
нову діяльності, спрямованої на нарощення
обсягів виробництва паливних пелет та гранул,
принцип енергетичної доцільності. Саме вико&
нання такого принципу сприятиме не лише ути&
лізації матеріально&речової субстанції дерев&
них відходів (лісосічних відходів та відходів де&
ревообробного виробництва), а й стимулюва&
тиме лісокористувачів здійснювати розширен&
ня посівних площ лісових та сільськогоспо&
дарських культур енергетичної спрямованості.
Вирощування названих культур розширить ре&
сурсну базу виробництва паливних деревних
ресурсів і фактично забезпечать формування
повноцінного біоенергетичного сегменту лісо&
вого сектора, що стане вагомим чинником
підвищення конкурентоспроможності лісогос&
подарського та деревообробного виробництва.

Процеси інтернаціоналізації також охопи&
ли і глобальні лісопродуктові ланцюги, тому
входження національного лісового сектора у
світогосподарський лісівничий простір вимагає
імплементації визнаних світовою спільнотою
регламентів та стандартів екологічно орієнто&
ваного лісогосподарювання, що передбачає
використання широкого спектра форм та ме&
тодів організації лісівничої діяльності, а також
залучення деревної та недеревної складових
лісоресурсного потенціалу у відтворювальний
процес. Запорукою прискорення процесів
інтеграції України у світогосподарський
лісівничий простір стане дотримання вимог
принципу імплементації кращих практик лісо&
вого менеджменту країн ЄС у практику вітчиз&
няного лісогосподарювання. В останні роки цей
процес суттєво активізувався, що у середньо&
строковій перспективі дасть можливість на по&
рядок підвищити рівень конкурентоспромож&
ності національного лісового сектора у світо&
господарському масштабі.

Доповненням принципу імплементації кра&
щих практик лісового менеджменту країн ЄС є
принцип дотримання вимог цифрової транс&

формації, що знайшло свій прояв в усесторон&
ньому запровадженні засобів електронного
обліку деревини та лісопродукції, сертифікації
продукції, діджиталізації системи управління
лісогосподарським виробництвом та перероб&
ними ланками лісового сектору, що створює
умови для просування суб'єктів лісового сек&
тора в глобальні лісопродуктові ланцюги, а в
нинішніх умовах це запорука підвищення кон&
курентоспроможності. Цифрова трансформа&
ція лісового сектора дасть можливість оптимі&
зувати трансакційні і трансформаційні витра&
ти лісогосподарських підприємств та деревооб&
робних виробництв і прискорити процеси прий&
няття управлінських рішень стосовно диверси&
фікації лісопродуктових ланцюгів і їх пере&
орієнтації на ланцюги із замкненими циклами.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Забезпечення прискорених темпів зростан&
ня рівня конкурентоспроможності лісового
сектора потребує при проєктуванні конкретних
механізмів врахування особливостей побудо&
ви лісопродуктових ланцюгів та дотримання
комплексу принципів, що дають змогу зберег&
ти максимальну асиміляційну місткість тери&
торій концентрації лісоресурсних благ та мак&
симізувати валову додану вартість у сировинній
та переробній ланці. Такими особливостями
виступають: значний часовий лаг між посадкою
лісу та його стиглістю; прогнозованість сиро&
винної бази розвитку переробної ланки лісо&
вого сектора, що випливає з даних лісовпоряд&
кування та моніторингу лісів; вагомість лісів у
забезпеченні еколого&економічної стабільності
територіальних утворень та стійкості біогеоце&
нозів; багатокомпонентна структура лісопро&
дуктових ланцюгів (лісове господарство, дере&
вообробка, лісохімія, целюлозно&паперова
промисловість). Водночас забезпечення конку&
рентоспроможності лісового сектора на еколо&
го&економічних засадах має базуватися на до&
триманні суб'єктами лісогосподарського та де&
ревообробного виробництва комплексу прин&
ципів: невиснажливості, розширеного відтво&
рення лісоресурсного потенціалу, еколого&еко&
номічної рівноваги, комплексності, інновацій&
ної спрямованості, галузевої еквівалентності,
пріоритетності ресурсозбереження, енергетич&
ної доцільності, імплементації кращих практик
лісового менеджменту країн ЄС у практику
лісогосподарювання, дотримання вимог циф&
рової трансформації, компліментарності. Саме
ці принципи мають бути враховані при форму&
ванні національної лісової політики та держав&
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ної промислової політики в частині стимулю&
вання розвитку переробних ланок лісового сек&
тора.
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