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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ліс це не тільки цінний виробничий ресурс,

але і важливе для людини середовище суспіль#
ної життєдіяльності. Але його стан економіч#
ної, соціальної, екологічної складової не відпо#
відає суспільним очікуванням. Останнім часом
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FORESTRY AS A SUBJECT OF ECONOMIC�SOCIAL INTERESTS

Статтю присвячено дослідженню наукового трактування сутності категорії "лісове господарство" у системі еко>
номічних та суспільних інтересів. Ліс є джерелом природних благ, таких як природні ресурси та природні умови, які
використовуються в сьогоденні та можуть бути використані в майбутньому в процесі економічної діяльності для
задоволення як матеріальних так і духовних потреб суспільства. Розглянуто синергічність елементів матеріального й
нематеріального виробництва в лісовому господарстві, яка полягає у спільній взаємодії біосфери та її фізико>біоло>
гічних складових із суспільством взагалі та його елементів зокрема, а також з технічними засобами. Все це відбу>
вається завдяки безперервному трудовому процесі в лісовому господарстві. Економічні та соціальні потреби висту>
пають спонукальним мотивом виробництва, потреба є передумовою виробництва. Взаємозв'язок між економічними
законами і господарською діяльністю відбувається через економічні потреби та інтереси суспільства. Систематизо>
вано зв'язок економічних законів з лісогосподарською діяльністю.

The article reveals the study of the scientific interpretation of the essence of the category "forestry" in the system of
economic and social interests. The forest is a source of natural wealth, such as natural resources and natural conditions
that are used in the present and can be used in the future in the process of economic activity to meet the material and
spiritual needs of society. The synergy of elements of material and non>material production in forestry is considered,
which consists in the joint interaction of the biosphere and its physical and biological components with society in general
and its elements in particular, as well as with technical means. All this is due to the continuous process of work in the
forestry sector. Economic and social needs are the motive for production, the need is a precondition for production. The
relationship between economic laws and economic activity is due to the economic needs and interests of society. The
communication of economic laws with forestry activities is systematized.

The notion of public interest is so multifaceted and comprehensible that it makes it impossible to define it within the
limits of one definition. From the essence of the concept of a forest enterprise as a subject of economic and social interest,
the following follows that the category "forestry" can be used in the following variants: as an industry — forestry; as a
separate enterprise; as a sign of a production process embodied in human labor for the purpose of forestry; as a separate
scientific branch of knowledge.

It should be noted that the economic interests of business entities form a system of goals for the development of the
entire forest industry in general, and on the basis of them are determined the primary goals and interests. Public interests
consist in achieving a high level of socio>economic development, and the state acts as an investor of the social sector,
investing in the development of intellectual potential of the country. Private interests aim at maximizing income. And
the priority direction of public interests is the sustainable and sound management of forestry.

Ключові слова: лісове господарство, економічний інтерес, суспільний інтерес, людська пра5
ця, земля.

Key words: forestry, economic interest, public interest, human labor, land.

лісові господарства перебувають у центрі ува#
ги суспільства і виступають об'єктом перетво#
рень. Як наслідок, постає проблема про ступінь
адекватності ставлення різних суб'єктів, носіїв
суспільних інтересів у лісовому господарстві як
осередків суспільного блага.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика є недостатньо дослідженою
у площині розгляду вітчизняними вченими.
Аспекти лісокористування та економіки лісу
розглядаються у працях таких вчених: Г. Ви#
соцький, Р. Дубас, Г. Морозов, Є. Сенько, І. Си#
някевич, С. Струмілін, В. Сукачев, Ю. Туниця,
М. Вильямс, Ю. Цаль#Цалко та інші.

Недостатньо дослідженим питанням є сут#
ність категорії лісового господарства як су#
б'єкта економіко#суспільного інтересу, тому це
питання підлягає детальному вивченню.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та поліпшення

діяльності лісового господарства у системі еко#
номіко#суспільних інтересів галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На основі мільярдів сліпих випадкових про#
цесів з'являються чудові закономірності, які
охоплюють все: природу та дух… [1, с. 165].

Щоб це було нескінченним, потрібно не
тільки ощадливе використання, збереження та
примноження лісових ресурсів, треба до існу#

ючих природних законів
додати економічні, соц#
іальні, правові та еко#
логічні закони, які ство#
рять ефективну систему
взаємозв'язку людини як
не тільки споживача, а й як
працівника, його потреб,
інтересів суспільства з
можливостями природи.
Тобто відбувається по#
єднання матеріального та
нематеріального вироб#
ництва в єдиний суспільно
важливий нескінчений
циклічний оборот (рис. 1).

Об'єктом нашого дос#
лідження буде виступати
лісове господарство як
елемент економіки. Ліс є
джерелом природних благ,
таких як природні ресур#
си та природні умови, які
використовуються в сьо#
годенні та можуть бути
використані в майбутньо#
му в процесі економічної
діяльності для задоволен#
ня як матеріальних, так і

духовних потреб суспільства.
Ліс — це складова і надзвичайно важлива час#

тина біосфери, елемент географічного ландшаф#
ту. Ліс є об'єктом природокористування, народ#
ногосподарська цінність якого характеризується
всією сумою ефектів, які отримує суспільство в
процесі комплексного використання лісових ре#
сурсів. Ліс відіграє важливу роль у кругообігу вуг#
лецю і кисню, регулює водообмін, сприяє збере#
женню і розвитку біорізноманіття, виконує еко#
лого#економічні та соціальні функції, є цінним си#
ровинним ресурсом. Взагалі до лісових ресурсів
відносяться деревна, технічна, харчова, кормова,
лікарська сировина, інші продукти, а також за#
хисні і соціальні корисності лісу [3, с. 271].

За академіком В. Вернадським ліс є части#
ною біосфери, а також це глобальний акуму#
лятор органічних сполук, які впливають на
рівень кисню та вуглецевого балансу планети,
то в лісах світу зосереджено біля 1060 млрд т
сухої органічної речовини, 800 млрд т цих
органічних речовин акумульовано в лісових
підстилках та відмерлих деревних залишках та
майже 2050 млрд т у грунтовому гумусі. В се#
редньому 1 га лісових насаджень на добу по#
глинає з повітря 220—280 кг вуглекислого газу
та виділяють 180—220 кг кисню [4, с. 203].

Рис. 1. Синергічність елементів матеріального та нематеріального
виробництва в лісогосподарському підприємстві

Джерело: доповнено автором на основі [2, с. 11].
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Ліс є природнім об'єктом і складовою час#
тиною навколишнього середовища, який має
характерні ознаки: природні, економічні, со#
ціальні та юридичні. Взаємозв'язок, який обу#
мовлює лісогосподарську діяльність можна
відобразити схематично (рис. 2).

Взагалі у світі існує більше ніж 200 визна#
чень поняття "ліс", які містяться у норматив#
но#правових актах різних країн світу [6, с. 9].

Збірник лісових термінів щодо лісів, лісових
земель, лісорозведення і лісовідновлення (Рим,
1998 р.) включає більше 2000 визначень понят#
тя "ліс", які можна поділити на групи: 1) ліс ви#
значається як територія, формально віднесена
до лісу, незалежно від фактичного стану; 2) ліс
як екологічна система, елемент ландшафту, де
домінує деревна рослинність; 3) ліс як терито#
рія, що використовується для ведення лісово#
го господарства [7, c. 18].

Згідно зі ст. 1 Лісового Кодексу України
(надалі — ЛК) "Ліс — тип природних комп#
лексів (екосистема), у якому поєднуються пе#
реважно деревна та чагарникова рослинність з
відповідними грунтами, трав'яною рослинні#
стю, тваринним світом, мікроорганізмами та
іншими природними компонентами, що взаємо#
пов'язані у своєму розвитку, впливають один
на одного і на навколишнє природне середови#
ще. Ліси України є її національним багатством
і за своїм призначенням та місцерозташуван#
ням виконують переважно водоохоронні, за#
хисні, санітарно#гігієнічні, оздоровчі, рекре#
аційні, естетичні, виховні, інші функції та є
джерелом для задоволення потреб суспільства
в лісових ресурсах" [8].

Визначення поняття "лісове господарство"
відсутнє у ЛК, тому важливим для подальшого дос#
лідження є визначення категорії цього поняття.

За 1985—1986 рр. у Лісовій енциклопедії
представлено визначення лісового господар#

ства: "під лісовим господарством розуміється
галузь функціями якої є вивчення і облік лісів,
їх відтворення, охорона від пожеж, шкідників
та хвороб, регулювання лісокористування,
контроль за використанням лісових ресурсів"
[9, с. 516].

Словник лісового господарства дає таку де#
фініцію: "це наука і ремесло створення, управ#
ління, використання, збереження, відновлення
лісів і пов'язані з ним ресурси для задоволення
бажаних цілей, потреб і цінностей на благо
людини" [10, с. 74].

Згідно з економічною енциклопедією: га#
лузь, що межує з сільським господарством, по#
в'язується з вирощуванням, очисткою, охоро#
ною та експлуатацією лісів, лісорозведенням,
створенням і підтримкою зон#заказників [11].

Ніколаюк А., Семенченко Н. вважають, що
лісове господарство, галузь суспільного вироб#
ництва, що здійснює вивчення, облік, відтво#
рення і вирощування лісів, охорону їх від по#
жеж, шкідників і хвороб, регулювання корис#
тування лісом в цілях задоволення потреб на#
родного господарства в деревині та іншій
лісовій продукції при збереженні захисних і
біорегулюючих функцій лісу, організацію ви#
користання лісів у рекреаційних і ін. спеціаль#
них цілях. Лісові господарства відрізняються
вельми тривалим циклом виробничого проце#
су (50—100 років і більше) [12].

Озеран В. та Чік М. вважають, що лісове
господарство — вид економічної діяльності, що
забезпечує відтворення лісових ресурсів, їх
охорону та збереження, заготівлю круглих
лісоматеріалів й інших продуктів лісу [10, с. 11].

Кудряшова К. наводить авторське визначен#
ня: лісове господарство — це вид економічної
діяльності, який задовольняє матеріальні по#
треби народного господарства у деревині та
інших продуктах лісу, а також задовольняє

Рис. 2. Взаємозв'язок складових, які обумовлюють лісогосподарську діяльність
Джерело: доповнено автором на основі [5, с. 8].
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екологічні, духовні, оздоровчі, рекреаційні по#
треби суспільства та забезпечує охорону, за#
хист, відтворення і розведення лісів, веде їх
облік [10, с. 12].

Аналізуючи вище наведенні визначення
можна зробити висновок, що категорія "лісове
господарство" може використовуватися в ва#
ріантах: 1) галузь (лісове господарство); 2) від#
носно окремого підприємства; 3) як ознака ви#
робничого процесу (ведення лісового госпо#
дарства); 4) як галузь знань.

Згідно з класифікацією кодів економічної
діяльності (надалі КВЕД#2010) лісове господар#
ство та лісозаготівлі відносяться до розділу 2
[13]. Цей розділ включає одержування кругло#
го лісоматеріалу, а також добування та збиран#
ня дикорослих недеревних лісових продуктів.
Окрім виробництва лісоматеріалів, результа#
том діяльності у сфері лісівництва є продукти,
які зазнали незначного оброблення, такі як
паливна деревина (дрова), деревне вугілля та
круглий лісоматеріал, який використовують в
необробленому вигляді (наприклад, балки, ба#
лансова деревина тощо). Ці види економічної
діяльності виконують безпосередньо в місцях
природних лісів або лісонасаджень. Подальше
перероблення деревини, яке починається з роз#
пилювання та лущення, віднесено до розділу 16.

Розділ 2 "Лісове господарство та лісоза#
готівлі" включає групи: 1) 02.1 "Лісівництво
та інша діяльність у лісовому господарстві";
2) 02.2 "Лісозаготівлі"; 3) 02.3 "Збирання дико#
рослих недеревних продуктів"; 4) 02.4 "Надан#
ня допоміжних послуг у лісовому госпо#
дарстві". Ці групи також мають поглиблений
розподіл на групи [13].

В економічній теорії виділяються три основ#
ні системи ведення лісового господарства. А
саме: планова, ринкова з державною власністю
на ліси та ринкова з приватною власністю на
ліси. При плановій системі ведення лісового
господарства головним є те, що лісові ресурси
знаходяться повністю у власності держави. Це
забезпечує, по#перше, вертикаль стабільності
розвитку і контролю, а по#друге — не сприяє
впровадженню новітніх технологій, ефектив#
них методів лісовирощування та лісокористу#
вання. Фінансування здійснюється з державно#
го бюджету країни. При ринковій системі ве#
дення лісового господарства з державною
власністю на ліси передбачається те , що ліси
знаходяться у державній власності, а приватні
лісогосподарські підприємства мають право на
їх оренду. Управління лісами здійснює держав#
ний орган, він встановлює об'єми і правила лісо#
користування, стягує оренду плату, здійснює

контроль за діяльністю цих приватних
підприємств щодо лісокористування, лісовід#
новлення та лісорозведення. Ця система вико#
ристовується в деяких країнах Європи та Ка#
наді. Ринкова система з приватною власністю
на ліси передбачає, що ліси знаходяться у при#
ватній власності, а держава регулює лісове гос#
подарство через лісове законодавство, подат#
кову політику, пільгове кредитування, здійснює
контроль за його діяльність через перевірки. Як
зазначалось раніше, в Україні на сьогодні діє
ринкова система ведення лісового господар#
ства з державною власністю на ліси.

Загальновідомо, що економіка складається
з окремих галузей, а кожна галузь — це су#
купність підприємств, що випускають одно#
типні блага. Тому визначальною ознакою по#
ліпшення життя як окремої людини так і су#
спільства в цілому є зростання виробництва ма#
теріальних благ. Результатом суспільного ви#
робництва є благо або продукт, який завжди
втілює в собі витрати суспільної праці, що ви#
значає його суспільну природу і поряд з тим
продукт має відповідну конкретну форму і вла#
стивості, що робить його здатним задовольни#
ти певні окремі людські та суспільні потреби.
Суспільний продукт у всій сукупності матері#
альних і нематеріальних благ послуг та інфор#
мації складає суспільне багатство. До цього ба#
гатства відносять надра, ліси, води, рибні запа#
си, землі тощо.

Якщо суспільне багатство здійснює цикліч#
ний рух, проходячи через стадії виробництва,
розподілу, обміну і споживання, то початковою
і головною стадією цього руху у розрізі лісо#
вої галузі є діяльність лісового господарства,
що являє собою процес створення корисного
блага, споживчої вартості. Ця стадія має вирі#
шальне значення, тому що, якщо благо не ство#
рено, то нема що розподіляти, обмінювати і
споживати. А в процесі споживання блага ма#
ють особливість зникати, тому їх необхідно
знову поновлювати. Тому виробництво, роз#
поділ, обмін і споживання це стадії відтворен#
ня суспільного блага. В процесі руху суспіль#
ного багатства виникає суперечність між досяг#
нутим рівнем виробництва з одного боку, і зро#
стаючими потребами людей з іншого. Долаючи
цю суперечність робітники нарощують суспіль#
не благо, пристосовуючи виробництво до задо#
волення нових потреб, процес подолання супе#
речностей суспільного виробництва, є джере#
лом економічного розвитку, який буде завжди,
поки існує людство та виробництво життєвих
благ. Ця загальна схема руху економіки про#
ектується на лісове господарство, як суб'єкт
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господарювання; яке також має в своїй основі
суспільне благо та виробляє продукт, який слу#
жить людству. Процес руху суспільного блага
відбувається по спіралі, яка набирає висоту у
відповідності із потребами,які збільшуються та
інтересами суспільства.

Якщо виробництво завжди носить суспіль#
ний характер, то люди тільки в процесі праці
діють спільно групами. І тому виникають еко#
номічні відносини між учасниками суспільно#
го виробництва.

Останнє десятиліття виробництво суспіль#
них благ регулюється ринком, а ринок це сфе#
ра, в якій відбувається обмін вироблених корис#
них благ (потреб). Рівень та обсяг потреб зале#
жить від рівня розвитку економічної системи,
зрілості суспільного виробництва, тому вироб#
ництво, створюючи конкретні види матеріаль#
них і духовних благ породжує конкретні потре#
би в них, і тому бажання задовольнити потре#
би спонукає людей до виробництва. Економічні
та соціальні потреби виступають спонукальним
мотивом виробництва, потреба є передумовою
виробництва. Взаємозв'язок між економічними
законами і господарською діяльністю відбу#
вається через економічні потреби і інтереси
суспільства. І будь#який закон, економічний
закон, за визначенням Г. Гегеля відображає
такий зв'язок двох явищ, коли при наявності
одного обов'язково відбувається інше [14].
Економічні, соціальні закони мають об'єктив#
ний характер, тобто не залежать від волі і свідо#
мості окремих людей і водночас економічні за#
кони це закони економічної діяльності людей,
і поза цією діяльністю не існують.

Взаємозв'язок між економічними законами
і господарською діяльністю відбувається через
економічні потреби і інтереси. Спрямованість
дії економічних законів можна відобразити на
рисунку 3.

Економічні закони мають об'єктивний харак#
тер і не залежать від волі і свідомості окремих
людей, тому що це закони економічної діяль#
ності людей і поза цією діяльністю не існують.

Звідси і  витікає
що економічні закони
відображають рух еко#
номічних відносин,
збуджують економіч#
ні потреби, приводять
у дію економічні інте#
реси, а останні стають
спонукальним моти#
вом, двигуном госпо#
дарської діяльності
людей у лісовому гос#

подарстві. У цьому полягає відмінність еконо#
мічних законів від законів природи, які діють
невідворотно у будь#якому окремому явищі
природи, навіть у лісі.

Абстрактна і конкретна праця — це дві сто#
рони одного трудового процесу на лісогоспо#
дарському підприємстві та праці втіленої в то#
варі (див. рис. 2). Будь#яка праця є, з одного
боку, витратою людської робочої сили у фізіо#
логічному розумінні — і у цій своїй якості од#
накової для всіх праці вона створює вартість. З
іншого боку, кожна праця є витратою робочої
сили в конкретній формі, і в цій своїй якості
різної праці вона створює споживну вартість.
Тобто результат конкретної праці — спожив#
на вартість — проявляється безпосередньо у
виробництві як результат приватної праці
відокремленого працівника. У цьому розумінні
конкретна праця є працею приватною.

Результат абстрактної праці — вартість —
знаходиться в товарі у прихованій формі до
того часу, поки не здійснюється його обмін на
інший товар. Мінове співвідношення обміну
товарів проявляється лише в суспільстві — на
ринку, у цій своїй якості абстрактна праця —
це суспільна праця.

Але з розвитком товарного обігу і суспіль#
ного розподілу праці змінюється характер при#
своєння людиною сил і речовин природи. Якщо
раніше природні закони регулювали суспільне
виробництво, то тепер закони виробництва,
розподілу, обміну та споживання починають
регулювати не тільки обмін між людиною і при#
родою, але і саме природне відтворення. Тому
що на сьогодні природне лісовідтворення май#
же не відбувається. Раніше у процесі природо#
користування людина залежала тільки від при#
родних факторів, але з розвитком обміну при#
родна необхідність замінюється необхідністю
соціальною, що виступає як залежність люди#
ни від суспільного виробництва і від зумовле#
ного цим виробництвом обміну товарів. І тому
присвоєння природи через обмін є основною
причиною сучасної екологічної кризи. Люди#

Рис. 3. Взаємозв'язок економічних законів з господарською діяльності
Джерело: розробка автора.
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на більш не в змозі протистояти руйнуванню
умов свого існування. Це пояснюється тим, що
для розвитку індивідуального споживання вона
вимушена нарощувати ступінь особистої експ#
луатації природи, тому що тільки беручи участь
у суспільному обміні вона в змозі задовольни#
ти весь сектор своїх потреб. Задоволення
людських потреб виявляється у прямій залеж#
ності від кількості виробленого і проданого
продукту її праці. Система товарно#грошових
відносин змушує людину споживати все більше
і більше товарів. Вона не в змозі відмовитися
від переспоживання навіть і коли замислюєть#
ся про жалюгідний стан природних ресурсів і
таким чином, першопричина екологічних бід
завжди залишається.

Створена нами система виробничих і со#
ціальних взаємозв'язків змушує нас за потре#
бою вирубати ліси, знищувати гігантські про#
стори орних земель, виробляти автомобілі, які
отруюють вихлопними газами атмосферу пла#
нети. Тобто ми є раби створеної нами системи
суспільного відтворення.

Суспільним розподіл діяльності і суспіль#
ний обмін вартості не дозволяє зв'язати прямо
різні види конкретної праці і присвоєння при#
роди, останнє постає, як правило, у вигляді
присвоєння "чужої праці" й перерозподілу при#
родного та суспільного багатства, тобто у ви#
гляді "вторинного присвоєння". Перший тип
природокористування — це пряме присвоєння
через трудову діяльність споживацьких варто#
стей у вигляді речовини природи, тобто дере#
вини і виступає як природна необхідність, то
другий тип природокористування — при#
своєння природи шляхом суспільного обміну,
виступає як необхідність соціальна. Звідси ви#
тікає, що особиста незалежність людини про#
тягом багатьох віків зростає, одночасно поси#
люється її суспільна залежність, яка знаходить
своє виявлення в розподілі праці.

В умовах другого типу природокористуван#
ня руйнування єдності людини з природними
умовами веде до якісно нової проблеми: вироб#
ництво мінових вартостей починає виступати
як основна мета суспільства, а багатство як все#
загальна мета виробництва. І тому розвиток
розподілу праці призводить до того, що у кож#
ної конкретної людини з'являється визначене
коло діяльності, яке нав'язується їй ззовні про#
цесом суспільного розвитку, тому регулюван#
ня цього процесу може в значній мірі змінюва#
ти, тобто покращувати або погіршувати, умо#
ви існування окремих людей на лісогосподарсь#
кому виробництві. Трудові ресурси, штучно
створені людьми засоби виробництва і природні

ресурси є основою будь#якого економічного
розвитку суспільства [3, с. 105—112].

Згідно з ст. 34 та ст. 35 ЛК організація лісо#
вого господарства має своїм завданням забез#
печувати ведення лісового господарства на за#
садах сталого розвитку з урахуванням природ#
них та економічних умов, цільового призначен#
ня, лісорослинних умов, породного складу лі#
сів, а також функцій, які вони виконують [8].
Тому організація лісового господарства перед#
бачає: 1) розроблення та затвердження в уста#
новленому законом порядку нормативно#пра#
вових актів з ведення лісового господарства;
2) поділ лісів на категорії залежно від основ#
них виконуваних ними функцій, виділення
особливо захисних лісових ділянок; 3) установ#
лення віку стиглості деревостанів, норм вико#
ристання лісових ресурсів; 4) проведення лісов#
порядкування; 5) ведення державного лісово#
го кадастру, обліку лісів; 6) ведення моніто#
рингу лісів; 7) проведення лісової сертифікації;
8) здійснення інших організаційно#технічних
заходів згідно з основними вимогами щодо ве#
дення лісового господарства, визначеними за#
конодавством.

Лісові господарства забезпечують весь цикл
лісогосподарських робіт — від збору лісового
насіння до заготівлі деревини під час рубок го#
ловного користування.

У практиці господарювання лісове госпо#
дарство, здійснює багато конкретних видів
діяльності, котрі можна об'єднати в напрями
(рис. 4).

Наступним етапом дослідження є визначен#
ня категорії "лісове господарство" як суб'єкта
економіко#суспільного інтересу. Інтерес (від
лат. Interest — мати важливе значення) як пев#
на форма вияву потреби формує відповідні мо#
тиви й ідеї, які становлять основу соціальних
дій. Суспільні інтереси за ступенем охоплення
об'єктно#суб'єктного поля одночасно врахову#
ють потреби різних соціальних верств, політич#
них інститутів, суб'єктів господарювання за їх
організаційно#правовою та галузевою належ#
ністю. З цієї причини саме суспільні інтереси
виступають мірилом суспільної цінності до#
сліджуваної галузі (в нашому досліджені —
лісової), як складного за своєю структурною
будовою багаторівневого й поліфункціональ#
ного суб'єкта [15, c. 123].

Суспільні інтереси мають суб'єктний прояв,
тому вести мову про інтереси суспільства вза#
галі недоречно. Але треба відмітити формулу
економічного прогресу М. Руденка, згідно з
якою дві третини продукції аграрного сектору
економіки споживається мешканцями міст, а це
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має спонукати їх до
більш активної участі у
розв'язані проблем [16, с.
82]. У цьому випадку лі#
сова галузь віднесена до
аграрного сектору тому,
що вона хоча і само#
стійна, але не ізольована
галузь народного госпо#
дарства, слід відмітити,
що статистичні показни#
ки вносяться до розділу
сільського господарства
та крім того, лісова га#
лузь підпорядковується
Міністерству аграрної
політики та продоволь#
ства України.

У доповіді ФАО "Ста#
н лісів світу 2016" за#
значено, що існують вза#
ємозв'язки між лісами,
сільським господарством
та стійким розвитком.
Відомо, що ліси та дерева сприяють стійкому
веденню сільського господарства: стабілізують
грунти та клімат, регулюють водостік, дають
тінь та укриття, створюють ареал проживання
для запилювачів й природніх ворогів сільсько#
господарських шкідників. Гармонійно вписані
в сільськогосподарські ландшафти, ліси та де#
рева можуть слугувати підвищенню продуктив#
ності сільського господарства. Ліси та дерева
також можуть слугувати забезпеченню продо#
вольчої безпеки мільйонів людей, для яких вони
слугують важливим джерелом харчування,
енергії та доходу в тому числі в важкі часи. Та#
кож лісовому та сільському господарству
відведена важлива роль у вирішення історич#
ної задачі, яка була внесена до Порядку ден#
ного на період до 2030 року, що полягає у поз#
бавленні світу від двох бід — злиднів та голоду
[17].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Поняття суспільного інтересу є настільки
багатогранним та всеохоплюючим, що уне#
можливлює його визначення в межах однієї
дефініції. Із сутності поняття лісогоспо#
дарського підприємства як суб'єкта економ#
іко#суспільного інтересу витікає наступне,
що категорія "лісове господарство" може ви#
користовуватися в таких варіантах: як галузь
— лісове господарство; як окреме підприєм#
ство; як ознака виробничого процесу, втіле#

ного в людській праці для цілей ведення лісо#
вого господарства; як окрема наукова галузь
знань.

Слід відмітити, що економічні інтереси
суб'єктів господарювання формують систему
цілей розвитку всієї лісової галузі взагалі, і
вже на їх основі визначаються першочергові
цілі та інтереси. Державні інтереси полягають
у досягненні високого рівня соціально#еко#
номічного розвитку, також держава виступає
інвестором соціального сектору, вкладаючи
кошти у розвиток інтелектуального потенці#
алу країні. Приватні інтереси мають на меті
отримання максимальних доходів. А пріори#
тетний напрямок громадських інтересів —
стале та раціональне ведення лісового госпо#
дарства.

Наступне дослідження слід зосередити на
подальшому вивченні економіко#суспільних
інтересів, як суспільних благ, для ефективного
ведення лісового господарства.
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