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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК

ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Вагоме значення лісоресурсного потенціалу
для забезпечення сприятливого для життя людей
навколишнього природного середовища, розвит!
ку господарського комплексу сільських територій
та вирішення комплексу соціальних проблем на!
селення, особливо багатолісних районів, вимагає
розширення спектра сучасних інституціональних
форм залучення лісових ресурсів у відтворюваль!
ний процес. Виходячи з цих міркувань, особливо!

УДК 330.837: 504.06: 630*644.6

М. Л. Шестак,
здобувач кафедри лісового менеджменту,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА
ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ
ЕКОЛОГО�ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

M. Shestak,
PhD student of the Forest Management Department,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CLUSTERS AS AN INSTITUTIONAL PRECONDITION FOR ECO�ECONOMIC EFFECTIVENESS
OF FOREST MANAGEMENT

У статті виявлено передумови формування у сфері лісогосподарського виробництва кластерних утворень. Ви&
значено переваги лісового кластера над іншими формами держано&приватного партнерства в умовах нерозвиненості
інституціонального середовища ринкових відносин у лісовому господарстві. Приведено практику створення лісових
кластерів у вітчизняній практиці лісогосподарського виробництва і проаналізовано можливість її використання в
майбутньому. Як пріоритет поширення кластерних утворень у лісовому господарстві визначено переробку деревних
відходів як важливого резерву підвищення еколого&економічної ефективності лісокористування. На основі аналізу
динаміки утворення лісосічних відходів на підприємствах Волинської області як від рубок головного користування,
так і від рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, визначено специфікацію учасників лісового кластера.

The preconditions for establishment of cluster entities in the field of forestry production have been revealed in the
article. The advantages of a forest cluster over other forms of public&private partnership under the conditions of
underdevelopment of institutional environment of market relations in forest industry have been defined. The practice of
establishment forest clusters in terms of national experience of forestry production has been suggested, and the opportunity
of its application in the future has been analysed. Waste wood processing as an important reserve for improvement of
eco&economic effectiveness of forest management has been determined as a priority of expansion of cluster entities. The
specification of a forest cluster participants has been determined based on the analysis of the dynamics of wood raw
materials production at the enterprises of Volyn' region, considering both main usage cuttings and forestry&related ones.

Ключові слова: еколого�економічна ефективність, лісокористування, лісогосподарське
підприємництво, державно�приватне партнерство, кластери, деревні відходи, сільські тери�
торії.

Key words: eco�economic effectiveness, forest management, forestry business, public�private
partnership, clusters, wood waste, rural areas.

го значення набуває вирішення проблеми підви!
щення еколого!економічної ефективності лісоко!
ристування через максимально можливе госпо!
дарське освоєння усіх сировинних та несировин!
них складових лісоресурсного потенціалу. Домі!
нування державної форми власності на переваж!
ну більшість лісових та лісогосподарських активів
накладає об'єктивні обмеження на поширення су!
часних форм товарно!грошових відносин щодо
капіталізації та перерозподілу лісових благ.

З огляду на сказане, мають отримати відпові!
дне інституціональне супроводження перехідні
форми між гіперодержавленою та надмірно цен!



Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 24, 2016

63

тралізованою системою управління лісовим гос!
подарством та традиційними ринковими атрибу!
тами господарського освоєння лісоресурсного
потенціалу. Такою перехідною формою виступа!
ють угоди державно!приватного партнерства, які
зберігають державну форму власності на
більшість лісових та лісогосподарських активів і
при цьому дозволяють залучати інвестиції приват!
них підприємницьких структур як резидентів, так
і нерезидентів. Серед всім відомих конкретних
форм партнерських відносин між власниками
лісових та лісогосподарських активів в короткос!
троковій перспективі мають отримати повноцін!
не інституціональне оформлення кластерні утво!
рення, які побудовані на добровільній нестатутній
основі через укладання відповідної угоди між по!
стійними лісокористувачами, органами місцево!
го самоврядування, підприємницькими структу!
рами та науково!дослідними установами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Фундаментальні передумови формування кла!
стерних утворень у сфері природокористування,
зокрема у сфері господарського освоєння лісоре!
сурсного потенціалу, розглядаються у працях Н.
Василик, М. Войнаренка, В. Голяна, А. Карпука,
С. Соколенка, М. Хвесика та інших [1—4; 7]. Кла!
стери розглядаються як важлива форма активі!
зації інвестиційного процесу та прискорення
інноваційного оновлення виробничо!технічної
бази лісогосподарського виробництва. В недале!
кому минулому вже були прецеденти створення
лісових кластерів у вітчизняній практиці лісогос!
подарської діяльності, які давали можливість кон!
солідувати організаційні та інвестиційні можли!
вості учасників різних фаз лісопродуктового лан!
цюга задля підвищення рівня прибутковості залу!
чення лісових ресурсів у відтворювальний процес.

Недостатньо сформованими залишаються
підходи щодо створення кластерних структур з
метою господарського використання окремих
складових лісоресурсного потенціалу, зокрема
лісосічних відходів та відходів деревообробки, які
при відповідному рівні фінансування та технічної
оснащеності їх переробки можуть стати доволі
вагомим чинником капіталізації лісогосподарсь!
кого виробництва та підвищення еколого!еконо!
мічної ефективності лісокористування.

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування доцільності

формування лісових кластерів для результативн!
ішого використання деревних відходів, які в знач!
них обсягах утворюються на державних лісогос!
подарських підприємствах, приватних суб'єктах
лісогосподарського підприємництва та деревооб!
робних підприємствах, що дасть можливість ство!
рити сприятливі інституціональні передумови для

підвищення еколого!економічної ефективності
лісокористування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Державно!приватне партнерство є прийнят!
ною формою організації лісогосподарського
підприємництва з огляду на перебування левової
частки лісових та лісогосподарських активів у дер!
жавній власності. На жаль, законодавча база
щодо поширення партнерських відносин у лісо!
вому господарстві перебуває у латентному стані,
що не дає можливості говорити про реальну мож!
ливість поширення у лісогосподарському вироб!
ництві переважної більшості угод державно!при!
ватного партнерства у короткостроковій перспек!
тиві. Такі форми державно!приватного партнер!
ства як лісогосподарський холдинг, оренда, кон!
цесія мають отримати необхідне інституціональ!
не оформлення через внесення суттєвих змін у
вітчизняне законодавство, яке регламентує пере!
дачу у тимчасове користування земель лісогоспо!
дарського призначення та передбачає входження
державних лісогосподарських підприємств у вер!
тикально та горизонтально інтегровані статутні
утворення.

Виходячи з сучасного стану інституціонально!
го забезпечення встановлення партнерських
відносин між постійними лісокористувачами, суб!
'єктами приватного лісогосподарського під!
приємництва та фінансово!кредитними установа!
ми, найбільш прийнятною формою державно!
приватного партнерства, яка має отримати поши!
рення у короткостроковій перспективі, мають ста!
ти лісові кластери. Лісові кластери являють собою
нестатутні добровільні об'єднання суб'єктів гос!
подарської діяльності, які представляють різні
фази лісопродуктового ланцюга, органів місцево!
го самоврядування та регіональних виконавчих
структур, а також фінансово!кредитних установ,
громадських організацій, вищих навчальних зак!
ладів та науково!дослідних установ.

Органи влади взагалі є невід'ємною частиною
кластеру, оскільки саме від них залежить створен!
ня та постійна підтримка сприятливих макроеко!
номічних умов для роботи учасників ринку. Від
більш тісних взаємовідносин, що формуватимуть!
ся і постійно підтримуватимуться завдяки запро!
вадженню регіональної лісової кластерної моделі
розвитку, виграють усі: бізнес (лісгоспи, дерево!
обробники, меблевики, турагенції, інші учасники
лісового сектору), влада і громади [6].

За інформацією С. Соколенка, в країнах Єв!
ропи більш ніж 1000 представників лісового сек!
тору активно залучені до процесу інноваційного
розвитку, який зорієнтований на кластеризацію
виробництва з таких напрямів: лісове господар!
ство; обробка деревних матеріалів; виробництво
целюлози та паперу; біоенергетика; спеціалізовані
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види лісової продукції. Аналіз лісових проектів
ЄС дозволяє по!новому оцінити реформування
лісового господарства України. Стає очевидним,
що його реалізація може бути успішною лише за
умови якісних структурних зрушень у всьому
лісопромисловому комплексі. Відповідні кроки по
всіх аспектах його діяльності — продукційних,
екологічних і соціальних — мають виходити з про!
гнозу розвитку цього сектору. Очевидно, що май!
бутнє лісового сектору — в його кластеризації [4].
Тобто кластеризація лісогосподарської діяль!
ності виступає сучасним трендом організації не!
виснажливого та комплексного використання
природних ресурсів у високорозвинених країнах
та дозволяє гармонізувати інтереси інституціо!
нальних суб'єктів лісогосподарського підприєм!
ництва з інтересами населення, яке проживає на
територіях, що виступають ареалом концентрації
лісових благ.

У вітчизняній практиці лісогосподарської та
деревообробної діяльності вже мало місце ство!
рення лісових та деревообробних кластерів, а
також кластерів в інших сегментах лісового сек!
тора, які пов'язані з освоєнням лісоресурсного
потенціалу та переробкою деревини. Ще у 2006
році для швейцарсько!українського проекту
розвитку лісового господарства FORZA в За!
карпатті стала очевидною потреба звернути ува!
гу органів влади та громадськості на не!
обхідність цілісного сприйняття усього проце!
су використання деревинних та пов'язаних з
ними недеревинних ресурсів, сприяти коопе!
рації між його учасниками. Здійснений кластер!
ний аналіз продемонстрував, що в Карпатсько!
му регіоні існує значний потенціал для форму!
вання та розвитку лісових, деревообробних,
меблевих кластерів [5].

Один з таких кластерів може базуватись на ви!
робництві дерев'яних будинків. У цьому випадку

в кожному проекті з вироб!
ництва житлового дерев'яно!
го будинку "під ключ" могли б
узяти участь близько 22 типів
акредитованих фахових під!
приємств (від постачальників
столярних виробів, підлого!
вих покриттів, підприємств з
виконання загальнобудівель!
них, покрівельних, сантехніч!
них робіт, до транспортних,
рекламних, фінансових та
інших організацій) [6].

Сприятливі передумови
для формування лісових клас!
терів сформувалися у Во!
линській області, яка володіє
значним лісоресурсним потен!
ціалом і має вигідне транскор!
донне розташування (близь!

кість до кордонів ЄС підвищує інвестиційну при!
вабливість лісогосподарського комплексу). Прик!
метною рисою діяльності держаних лісогоспо!
дарських підприємств даного регіону є сировин!
на експортна орієнтація у зв'язку з відсутністю на
більшості суб'єктів господарювання сучасної тех!
ніко!технологічної бази деревообробки, що не
дозволяє виробляти і експортувати продукцію з
високою доданою вартістю. Вагомим резервом
підвищення еколого!економічної ефективності
лісокористування на державних лісогосподарсь!
ких підприємствах є результативніше використан!
ня лісосічних відходів та відходів деревообробки,
що дасть можливість забезпечити ріст показників
прибутковості, продуктивності, фондовіддачі,
економії ліквідної деревини.

За період з 2011 по 2015 рр. на підприємствах
Волинського обласного управління лісового і мис!
ливського господарства (ВОУЛМГ) в динаміці ут!
ворення лісосічних відходів спостерігається перма!
нентне збільшення. Так, у 2011 році обсяг утворен!
ня лісосічних відходів становив 4 190 м3, в 2012 —
6500 м3, 2013 — 15158 м3, 2014 — 17028 м3, а в 2015
— 23345 м3 (рис. 1).

Тобто спостерігається тенденція збільшення
обсягів утворення лісосічних відходів (у 2015 році
обсяг утворення лісосічних відходів порівняно з
2011 роком збільшився майже у 6 разів), що вима!
гає введення додаткових потужностей щодо пе!
реробки цього виду вторинної деревної сирови!
ни та диверсифікації форм її використання. Май!
же аналогічна тенденція спостерігається й в ди!
наміці утворення відходів деревообробки. Якщо
у 2011 році підприємствами ВОУЛМГ було ут!
ворено 59807 м3 відходів деревообробки, то у
2015 році обсяг утворення відходів деревооброб!
ки становив 122369 м3. Деяке зниження обсягів ут!
ворення відходів деревообробки на підприємствах
ВОУЛМГ спостерігалось у 2014 році порівняно з
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Рис. 1. Утворення лісосічних відходів та відходів деревообробки

Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мис!
ливського господарства.
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2013 роком, але у 2015 висхідна тенденція відно!
вилася.

За період з 2011 по 2015 рік у динаміці обсягу
утворення лісосічних відходів від рубок головно!
го користування спостерігалась висхідна тенден!
ція (рис. 2).

Зокрема у 2015 році порівняно з 2011 роком
обсяг утворення лісосічних відходів від рубок го!
ловного користування збільшився більш, ніж у 4
рази, порівняно з 2013 роком — майже на поло!
вину. За аналізований період питома вага лісосі!

чних відходів від рубок головного користування
в загальному обсязі утворених лісосічних
відходів коливалася в інтервалі 38,2—53,4%. Най!
більше значення даного показника спостеріга!
лось в 2014 році. В динаміці обсягів утворення
лісосічних відходів від рубок, пов'язаних з веден!
ням лісового господарства, за період з 2011 по
2015 рік у цілому також спостерігався висхідний
тренд (рис. 3).

Свідченням чого є те, що у 2015 році порівня!
но з 2011 роком обсяг утворення лісосічних
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Рис. 2. Утворення лісосічних відходів від рубок головного користування та їх питома вага
в загальному обсязі утворених лісосічних відходів

Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства.
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Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства.

Рис. 3. Утворення лісосічних відходів від рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства
та їх питома вага в загальному обсязі утворених лісосічних відходів
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відходів від даного виду рубок збільшився більш,
ніж в 6 разів. Це значно розширило ресурсні мож!
ливості окремих лісогосподарських підприємств
збільшити обсяги виробництва за рахунок вико!
ристання деревних відходів, але при наявності
відповідних потужностей. За період з 2011 року
по 2015 рік питома вага лісосічних відходів від ру!
бок, пов'язаних з веденням лісового господарства,
коливалася в інтервалі 46,6—61,8%. За аналізова!
ний період в структурі загального обсягу утворен!
ня лісосічних відходів переважала питома вага
відходів від рубок, пов'язаних з веденням лісово!
го господарства, а не від рубок головного корис!
тування.

Тобто за період з 2011 по 2015 рік на під!
приємствах ВОУЛМГ утворюється значний обсяг
лісосічних відходів та відходів деревообробки, які
виступають цінною сировиною для виробництва
паливних деревних ресурсів. Такі ресурси висту!
пають необхідною передумовою заміни газових
котлів на твердопаливні, що зумовлено високою
вартістю імпортного газу для установ соціальної
інфраструктури та домогосподарств. Тобто
організація виробництва паливних деревних інте!
ресів знаходиться на перетині інтересів держав!
них лісогосподарських підприємств (зростання
капіталізації залучення лісових активів у відтво!
рювальний процес і підвищення тим самим рівня
еколого!економічної ефективності лісокористу!
вання), органів місцевого самоврядування (забез!
печення установ соціальної інфраструктури та
малозабезпечених прошарків населення дос!
татнім обсягом паливних деревних енергетичних
ресурсів), домогосподарств (здешевлення вар!
тості ресурсів для опалення власних осель, особ!
ливо у зимовий період). Такий перетин інтересів і
виступає основною передумовою формування не!
статутних добровільних об'єднань у формі клас!
терних утворень.

Саме кластерні утворення мають забезпечити
приплив додаткових інвестицій в розбудову ма!
теріально!технічної бази заготівлі та переробки
деревних відходів, сформувати мережу для кон!
центрації лісосічних відходів та відходів дерево!
обробки на державних лісогосподарських
підприємствах (звезення тих відходів, які утворю!
ються в місцях суцільних і вибіркових рубок та на
приватних лісорамах, у місця розміщення щепо!
бойних установок та пелетних виробництв).

Створення лісового кластера не має бути ра!
зовим актом, а повинно включати кілька послідов!
них етапів, щоб уникнути інституціональних роз!
ривів у ході встановлення партнерських відносин
між потенційними учасниками. У першу чергу,
варто оцінити умови формування кластера (рівень
розвитку лісогосподарської інфраструктури, стан
техніко!технологічної бази лісозаготівельного
господарства та деревообробного виробництва,
лісистість території, розподіл земель лісового

фонду між постійними лісокористувачами, які
підпорядковані різним відомствам).

Принциповим завданням є ідентифікація тих
видів діяльності, які виконуються спільно учасни!
ками кластера та відокремлено, а також чітка спе!
цифікація функцій, переданих учасниками цього
об'єднання координаційному центру. Варто та!
кож визначити умови участі кожного учасника
при створенні принципово нового виробництва
(суб'єкт інвестиційного забезпечення, виконавець
підрядних робіт, підприємство, що здійснює пус!
ко!налагоджувальні роботи) [7].

Доцільність забезпечення результативної
діяльності кластерів щодо переробки лісосічних
відходів та відходів деревообробки випливає з
того, що в теперішніх умовах державні лісогос!
подарські підприємства за відсутності можливо!
стей комплексної переробки деревних відходів, як
правило, їх спалюють, що звужує базу виробниц!
тва продукції лісового господарства з високою ча!
сткою доданої вартості. В умовах кластера дер!
жавні лісогосподарські підприємства передають
неочищені території суб'єктам приватного
підприємництва, які володіють необхідним техні!
ко!технологічним потенціалом для своєчасної та
результативної заготівлі, первинної переробки
лісосічних відходів та неліквіду крони і виробниц!
тва в кінцевому підсумку паливно!енергетичних
та будівельних деревних матеріалів.

При цьому органи місцевого самоврядування
мають ініціювати залучення до цих робіт місце!
вих громадян, які мають статус безробітних, і ча!
стково вирішити проблему зайнятості. В межах
кластера спрощується процедура взаємодії між
виробниками готової продукції з деревних від!
ходів та органами місцевого самоврядування
щодо забезпечення паливними ресурсами об'єктів
соціальної інфраструктури села та найменш за!
хищених верств населення.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК
Підвищення рівня еколого!економічної ефек!

тивності лісокористування за рахунок лише ви!
користання внутрішньовиробничих резервів ре!
зультативнішого використання сировинних та не!
вировинних ресурсів, основних засобів та робо!
чої сили в сучасних умовах є надто проблематич!
ним. Потрібні суттєві зміни інституціонального
середовища функціонування постійних лісокори!
стувачів, зокрема в частині встановлення парт!
нерських відносин з суб'єктами приватного під!
приємництва, органами місцевого самоврядуван!
ня та фінансово!кредитними установами. У ко!
роткостроковій перспективі найбільш дієвими
такі партнерські відносини будуть за умови ство!
рення кластерних утворень. Для впровадження
саме цієї форми державно!приватного партнер!
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ства вже фактично сформовано інституціональні
передумови.

Як показують дослідження, в першу чергу,
кластери варто формувати для організації пере!
робки деревних відходів з метою виробництва па!
ливних деревних ресурсів, оскільки саме вони
здатні гармонізувати інтереси постійних лісоко!
ристувачів, суб'єктів приватного лісогосподарсь!
кого підприємництва, сільських домогосподарств.
Створення кластерів по переробці деревних
відходів сприятиме підвищенню рівня капіталі!
зації суб'єктів лісогосподарського підприємниц!
тва як державних, так і недержавних, у зв'язку із
збільшенням виробництва продукції з високою
доданою вартістю та зменшенням втрат лісосиро!
вини.
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