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

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Зростання антропогенного навантаження
на довкілля спричиняє привернення уваги су&
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FORMATION OF THE SYSTEM OF ECOLOGICAL MANAGEMENT OF FORESTRY ENTERPRISES

У статті наведено результати оглядового аналізу екологічних умов, організаційних аспектів формування систеN
ми екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств. Проведено аналіз основних причин втрат лісового
покриву в Україні, до яких віднесено: незаконні рубки, пожежі, несприятливі погодні умови, підвищення інтенсивN
ності розмноження шкідників та хвороб. Визначено причини важливості впровадження систем екологічного менедN
жменту у діяльність лісогосподарських підприємств. Зокрема, встановлено, що ключовим аспектом запровадження
системи екологічного менеджменту на лісогосподарських підприємствах є прийняття екологоNорієнтованих управN
лінських рішень з метою мінімізації негативного впливу на довкілля. Запропоновано модель системи екологічного
менеджменту лісогосподарських підприємств, в основу якої покладено: місію, принципи, цілі, інструменти, функції,
організаційну структуру, комунікації екологічного менеджменту, які адаптовані відповідно до специфіки лісогосN
подарського виробництва.

The article presents the results of the analysis of environmental conditions and organizational aspects of the formation
of the environmental management system of forestry enterprises. The analysis of the main causes of forest cover losses in
Ukraine is carried out. Such reasons include illegal logging, fires, adverse weather conditions, increased intensity of
reproduction of pests and diseases. These problems provoke difficulties in the process of making compromise management
decisions. When making decisions, it is necessary to ensure the minimization of human impact, while maintaining the
quality of forest plantations. The reasons for the importance of implementing environmental management systems in the
activities of forestry enterprises are identified. It is established that a key aspect of the introduction of an environmental
management system in forestry enterprises is the adoption of environmentallyNoriented management decisions to minimize
the negative impact on the environment. The components of environmental management (functions, tools, principles,
methods, etc.) in all aspects of forestry enterprises are taken into account. Environmental management will ensure the
elimination of the causes of depletion of forest ecosystems and the conservation of biodiversity with an emphasis on
natural afforestation. It is taken into account that the forest users are the state, private enterprises, and the population.
When implementing an environmental management system, a special place is given to information support. It consists of
the availability of upNtoNdate and reliable information on the forestry management process. Communication with
stakeholders and raising the environmental awareness of forestry workers and the public are also important. Such
communication activities are carried out to form an understanding of the need to preserve forest ecosystems. The model
of the system of ecological management of forestry enterprises is offered, which is based on mission, principles, purposes,
tools, functions, organizational structure, communications of ecological management. The model of the environmental
management system is adapted under the specifics of forestry production.
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ми, лісогосподарювання.
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спільства до забезпечення рівня захищеності
його інтересів у сфері екології. Стан лісових
екосистем є одним із індикаторів як безпеки
держави, так і якості життя суспільства. Якість
лісових ресурсів є визначальним аспектом
діяльності підприємств лісопромислового ком&
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плексу України. Науковці стверджують, що
причиною зниження якості лісів є ігнорування
триєдиного підходу (рівноцінне врахування
екологічної, економічної та соціальної складо&
вих) до ведення лісогосподарського виробниц&
тва [6; 3; 9]. Екологічний менеджмент як інтег&
рована система взаємопов'язаних елементів
призначений для управлінського забезпечення
рівнозначного поєднання екологічної, еконо&
мічної та соціальної складових розвитку й фун&
кціонування лісогосподарських підприємств,
забезпечення сумісності та інтеграції їх у
діяльність решти підприємств лісопромислово&
го комплексу. Відтак питання формування по&
вноцінної системи екологічного менеджменту
на господарюючих суб'єктах лісової галузі
країни вважаються такими, що потребують ви&
рішення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Концептуальне забезпечення екологічного
менеджменту є ключовою проблемою дослід&
ження вітчизняних та зарубіжних науковців.
Ключові аспекти розвитку суспільства з точки
зору екологічної збалансованості домінують у
теоріях сталого розвитку та екологічного де&
термінізму. Розкриттю теоретичних і практич&
них засад екологічного менеджменту присвя&
чені праці У. Баумола, Т. Галушкіної, В. Го&
ляна, В. Кожушка, І. Синякевича, Дж. Фарлея,
Л. Хаба, М. Хвесика та ін. Розгляду екологіч&
них аспектів лісокористування присвячені дос&
лідження Н. Зіновчук, Л. Корчинської, І. Ли&
цура, Є. Мішеніна, А. Ращенко, Є. Ходаківсь&
кого, які доводили необхідність екологізації
галузі з використанням інноваційних ме&
ханізмів. Водночас у сучасному форматі кон&
цептуального забезпечення екологічного ме&
неджменту недостатньо обгрунтовано ме&
ханізм його запровадження на підприємствах
лісопромислового комплексу.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретич&

них засад та практичних рекомендацій щодо
формування системи екологічного менедж&
менту лісогосподарських підприємств. До ос&
новних завдань віднесено: 1) провести аналі&
тичну оцінку екологічних проблем у сектору
лісового господарства України; 2) обгрунту&
вати необхідність впровадження екологічно&
го менеджменту у діяльність лісогосподарсь&
ких підприємству; 3) розробити модель систе&
ми екологічного менеджменту лісогоспо&
дарських підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Дефініційний апарат обгрунтування понят&
тя "екологічний менеджмент" є досить різно&
манітним. Більшість дослідників його розгля&
дають як цілеспрямовану ініціативну діяльність
суб'єктів господарювання, спрямовану на
мінімізацію негативного антропогенного впли&
ву на довкілля [4; 7; 1; 8]. Аспекти управління
екологізацією діяльності як базису сталого
лісокористування розглядаються через призму
екологізації управлінської структури, управ&
лінських рішень та управлінських дій [6; 3; 2].

Пріоритет імплементації систем екологіч&
ного менеджменту у практику господарюван&
ня підприємств лісопромислового комплексу
обгрунтовано можливістю формування ціліс&
ної системи управлінських дій, що застосову&
ються на регулярній основі та здатні забезпе&
чити сталий розвиток самих підприємств та га&
лузі в цілому. Однак є певні розбіжності між
теоретичним обгрунтуванням доцільності
впровадження екологічного менеджменту та
практикою проектування систем екологічного
управління. Розбіжності викликані, передусім,
потребою пошуку компромісів між екологічни&
ми, фінансово&економічними, соціальними,
політичними та іншими чинниками, властиви&
ми середовищу функціонування підприємств
лісопромислового комплексу.

Серед значного переліку екологічних про&
блем у лісовому господарстві України особли&
во загрозливою стала втрата лісового покри&
ву. І така тенденція спостерігається, незважа&
ючи на факт недостатньої залісненості тери&
торії країни, показник оцінки якої дорівнюють
15,9%. Навіть ті незначні позитивні зміни у ди&
наміці площ відтворення лісів, що відмічають&
ся у профільних статистичних звітах 2015—
2019 рр. не є ілюстрацією кардинального покра&
щення ситуації із відновленням лісового покри&
ву країни (рис. 1).

У контексті імплементації системи еколо&
гічного менеджменту у діяльність лісогосподарсь&
ких підприємств, названа екологічна проблема
викликає ускладнення, подекуди неможливість
прийняття компромісних рішень, що враховували
б екологічні вимоги у збереженні та збільшенні
лісового покриву та економічні потреби у провад&
женні розширеної господарської діяльності.

Дослідженнями встановлено, що однією з
головних причин втрати лісового покриву в
країні є, так звані, незаконні рубки. Державним
агентством лісових ресурсів України щороку
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оприлюднюються дані кількості
зафіксованих випадків неза&
конних рубок, кількість яких
досягає 10 тис. випадків. У
якості політико&правових ін&
струментів подолання названої
проблеми застосовують поси&
лення відповідальності за запо&
діяння шкоди, маркування де&
ревини, підвищення рівня охо&
рони лісів тощо. Тенденція
збільшення випадків незакон&
них рубок, наряду із посилен&
ням відповідальності, викликає
значний резонанс серед еколо&
гічних активістів та про&актив&
них громадян країни. Така си&
туація може бути також спри&
чинена викривленням даних та
нерозумінням проблематики
загалом. Слід зауважити, що у
контексті цього дослідження,
обмеження доступу населення
до коректної та достовірної інформації щодо
процедур ведення лісогосподарської діяль&
ності та посилений контроль за вирубками лісів
та внесенням хімічних засобів захисту рослин
з боку лісогосподарських підприємств створює
додаткове напруження у соціальній сфері. Оз&
начена проблема незаконних рубок посилює
деградаційні процеси у лісових екосистемах.

Причинами масової втрати лісових на&
саджень, що спостерігаються в останні
роки, є пожежі, несприятливі погодні умо&
ви, шкідники та хвороби. Динамічні ряди
статистичних даних загибелі лісових насад&
жень, оприлюднені Державним агентством
лісових ресурсів України наведені на ри&
сунку 2.

Домінуючими чинниками,
що провокують втрату дере&
востанів, є несприятливі погодні
умови. Проте слід зауважити,
що за останні роки (2017—2018
рр.) площі пожеж значно змен&
шились. Натомість суттєво
збільшились інтенсивність роз&
множення шкідливих комах,
що, у свою чергу, провокують
спалахи хвороб. Останні дослі&
дження доводять, що поширен&
ня шкідників провокується
підвищенням температури дов&
кілля [9]. На підприємствах
лісопромислового комплексу з
метою збереження та захисту
лісових насаджень використо&
вуються хімічні та біологічні
методи боротьби із шкідниками
та хворобами, що формує чер&
гове протиріччя, а саме: еко&
логічні наслідки застосування
хімічних речовин у природних
екосистемах.

y = 30,72e0,0337x

R2 = 0,7655
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Рис. 1. Динаміка площ відтворення лісів в Україні за період
1990—2017 рр., тис. га

Примітка: Дані у 2014—2017 рр. наведено без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупо&
ваних територій у Донецькій та Луганській областях.

На графіку наведено експонентний тренд. Величина достовірності апроксимації до&
рівнює R2=0,76, що означає, що наведений тренд є достовірним.

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України.
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Рис. 2. Динаміка та причини загибелі лісових насаджень
в Україні за період 2010—2018 рр., га

Примітка. Дані у 2014—2017 рр наведено без урахування тимчасово окупованої те&
риторії Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупова&
них територій у Донецькій та Луганській областях.

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України.
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У контексті вирішення протиріч між еко&
логічним, економічними та соціальними ас&
пектами діяльності підприємств дослідники
визначають формування парадигми сталості
їх подальшого розвитку. Ключовим кри&
терієм є можливість задоволення потреб май&
бутніх поколінь з урахуванням якості довкі&
лля та доступності ресурсів [1; 7; 8]. Означені
тези щодо раціоналізації використання ре&
сурсів корелюють із вимогами екологічного
менеджменту та особливо актуальні для
підприємств у сфері лісового господарства
щодо необхідності екологічної збалансова&
ності діяльності.

Ключовим аспектом запровадження систе&
ми екологічного менеджменту на лісогоспо&
дарських підприємствах є прийняття еколого&
орієнтованих управлінських рішень з метою
мінімізації негативного впливу на довкілля.
Фаховість та рівень підготовки працівників
служби екологічного менеджменту є визна&
чальним фактором якості прийнятих рішень та
успішності реалізації поставлених завдань. З
огляду на вищенаведене, слід конкретизувати
складові екологічного менеджменту лісогос&
подарських підприємств для розуміння пер&
шочерговості практичної реалізації завдань та
сформувати модель системи екологічного ме&
неджменту лісогосподарських підприємств
(рис. 3).

З метою удосконалення концептуального
забезпечення процесів формування систем еко&
логічного менеджменту підприємств лісопро&
мислового комплексу пропонується:

— враховувати складові екологічного ме&
неджменту (функції, інструменти, принципи,
методи тощо) у всіх аспектах діяльності лісо&

господарських підприємств, що забезпечує
усунення причин виснаження лісових екосис&
тем та збереження біорізноманіття з акцентом
на природному лісорозведенні. Особливу ува&
гу при цьому слід зосереджувати на прийнятті
еколого&орієнтованих рішень у процесі веден&
ня лісогосподарської діяльності.

— враховуючи, що лісокористувачами є не
лише держава та суб'єкти господарювання, а й
населення, у контексті запровадження систе&
ми екологічного менеджменту окреме місце ви&
діляється інформаційному забезпеченню (до&
ступності до актуальної та достовірної інфор&
мації щодо процесу ведення лісогосподарської
діяльності), комунікацій із зацікавленими сто&
ронами, та підвищенню екологічної свідомості
працівників лісогосподарських підприємств та
населення з метою розуміння необхідності збе&
реження лісових екосистем.

ВИСНОВКИ
1. Для сектору лісового господарства Ук&

раїни характерним є втрата лісового покриву.
Серед основних причин виокремлено незаконні
рубки, пожежі, несприятливі погодні умови,
підвищення інтенсивності розмноження шкід&
ників та хвороб. Наведені проблеми провоку&
ють складності у процесі прийняття компромі&
сних управлінських рішень (мінімізація антро&
погенного навантаження за умови збережен&
ня якості лісових насаджень).

2. Управління функціонуванням підприємств
лісопромислового комплексу слід здійснювати
на засадах екологічного менеджменту, пріори&
тетом якого є можливість формування синер&
гетичної системи (економічної, соціальної, еко&
логічної) лісових територій. Ключові складові

Рис. 3. Модель системи екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств
Джерело: адаптовано автором на основі [8; 5].
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екологічного менеджменту (прийняття еколо&
гічних рішень, контроль, комунікація) регла&
ментують можливість вирішення означених
проблем на локальному рівні.

3. З метою концептуального забезпечен&
ня процесів формування систем екологічно&
го менеджменту лісогосподарських під&
приємств запропоновано їх модель системи
екологічного менеджменту лісогосподарсь&
ких підприємств, в основу якої покладено:
місію, принципи, цілі, інструменти, функції,
організаційну структуру, комунікації еколо&
гічного менеджменту, які адаптовані відпо&
відно до специфіки лісогосподарського ви&
робництва.
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