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на даний час у сфері лісового господарства у багатьох областях 
україни функціонують державні лісогосподарські підприємства, які 
є комплексними, оскільки займаються лісогосподарською діяльністю, 
а також здійснюють первинну переробку деревини та інших ресурсів 
лісу. вони перебувають у сфері управління Державного агентства 
лісових ресурсів україни (яке підпорядковане міністерству аграрної 
політики і продовольства україни), а на обласному рівні підпорядко-
вані обласним управлінням лісового і мисливського господарства.

у цій галузі також функціонують лісогосподарські підприємства, 
створені на базі колишніх міжгосподарських лісгоспів (яким були 
передані землі лісового фонду колгоспів). вони прямо підпорядко-
вуються міністерству аграрної політики україни, але перебувають 
у стадії реорганізації шляхом передачі цілісних майнових комплексів 
та земель лісового фонду до безпосереднього підпорядкування 
Держлісагентству україни.

всупереч державних інтересів у ряді регіонів, зокрема у во-
линській області, на базі окремих комплексних лісогосподарських 
підприємств (колишніх міжгосподарських лісгоспів) у процесі 
реорганізації створено державні лісогосподарські підприємства, 
які займаються суто лісогосподарською діяльністю, і господарські 
товариства (переважно товариства з обмеженою відповідальністю), 
яким передано переробні підрозділи та основні об’єкти інфра-
структури колишніх міжгосподарських лісгоспів (контори, котельні, 
гаражі, мехмайстерні, побутові та інші приміщення). при цьому без 
проведення широкого обговорення трудового колективу підпри-

ємств у статуті цих товариств закладено наперед невигідні умови 
виходу та продажу власної частки (як правило, за значно нижчою 
ціною та лише іншим членам товариства). це призвело до того, 
що керівники цих товариств шляхом маніпулювання громадською 
думкою, лобіювання власних інтересів в органах державної вла-
ди, проведення непрозорих та сумнівних з юридичної точки зору 
процедур реорганізації фактично стали власниками колишнього 
державного майна.

поширення такої практики на інші державні комплексні лі-
согосподарські підприємства є неприпустимим, оскільки може 
призвести до неефективного використання та розбазарювання 
державного майна, створеного багатолітньою працею попередніх 
поколінь лісівників.

вивченням проблем трансформації системи управління лісо-
вим комплексом в україні займалося багато вчених: І. антоненко, 
а. бобко, н. василик, в. голян, о. голуб, в. Дудюк, я. Дяченко, 
я. коваль, п. лакида, І. лицур, л. мельник, Є. мішенін, в. пила, 
м. попков, м. римар, І. синякевич, І. соловій, в. сторожук, 
а. торосов, Ю. туниця, м. хвесик, о. Фурдичко, І. ярова та ін.

До того ж в україні напрацьована достатня нормативно-правова 
база [1-14] для створення державних корпоративних структур 
у сфері лісового господарства та лісопереробки.

Метою даного дослідження є створення організаційно-
економічного підґрунтя для логічного завершення процесу транс-
формації системи управління лісовим комплексом на регіональному 

Мета дослідження полягає у створенні організаційно-економічного підґрунтя для логічного завершення процесу трансформації 
системи управління лісовим комплексом на регіональному рівні з дотриманням насамперед інтересів держави та трудових колек-
тивів державних лісогосподарських підприємств, а також створення конкурентного ринку продукції поглибленої лісопереробки.

У процесі дослідження отримано ряд нових результатів: визначено ключові завдання національної лісової політики; обґрунто-
вано необхідність трансформації системи управління лісовим комплексом у регіонах, забезпечених лісовими ресурсами; визначено 
основні організаційно-економічні переваги створення галузевої регіональної державної холдингової компанії для держави, регіону 
та місцевих громад, лісового комплексу регіону, працівників переробних підрозділів державних лісогосподарських підприємств. 
Запропоновано реалізувати пілотний проект щодо створення державної акціонерної холдингової компанії «Волиньлісхолдинг», 
у разі успішності якого поширити позитивний досвід на лісові комплекси інших забезпечених лісовими ресурсами регіонів. Визначено 
структуру, підпорядкування, мету й основні напрями діяльності та механізм створення державної акціонерної холдингової компанії 
«Волиньлісхолдинг». Процес реорганізації діючих державних лісогосподарських підприємств пропонується провести шляхом виді-
лення в окремі структури деревообробних, консервних та інших переробних підрозділів комплексних державних лісогосподарських 
підприємств та здійснення їх акціонування й перетворення на державні акціонерні товариства, тобто шляхом проведення корпо-
ратизації. Обґрунтовано, що реалізація комплексу запропонованих у статті заходів дозволить отримати значний економічний 
ефект та повністю модернізувати систему управління лісовим комплексом у регіоні.

The purpose of the study is setting up organizational and economic basis for the logical conclusion of the process of management system 
transformation of forest complex on a regional level with respect, above all, the interests of the state and the labour collectives of state forestry 
enterprises and creating a competitive market for products of deep wood processing.

In the course of the study, we obtained a number of new results: it is defined the key objectives of national forest policy; it is grounded  the 
necessity of management system transformation of forest complex in the regions with forest resources; it is identified the key organizational 
and economic advantages of creation the regional branch of the governmental holding company for the state, region and local communities, 
the regional forest sector, members of the processing units of state forestry enterprises. It is offered to execute a pilot project on establish-
ment of a state joint-stock holding company «Volynforestholding», and, in case of its being successful, to extend the positive experience on 
the forest complexes of other forested regions. The structure, subordination, purpose and key objectives and the mechanism of creation of the 
state joint-stock holding company «Volynforestholding» are determined. The process of reorganization of existing state forestry enterprises 
is offered to be carried out by the allocation to separate structures of woodworking, and other processing units of integrated state forestry 
enterprises and by means of corporatisation. It is proved that the implementation of a number of suggested measures will allow to get signifi-
cant economic benefits and fully upgrade the system of forest complex in the region.
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рівні з дотриманням, перш за все, інтересів держави та трудових 
колективів державних лісогосподарських підприємств, а також ство-
рення конкурентного ринку продукції поглибленої лісопереробки.

наявність власної переробної бази у постійних лісокористувачів 
у перехідний період мотивувалося необхідністю перерозподілу до-
ходів із сфери лісопереробки у сферу лісового господарства в умовах 
обмеженості бюджетного фінансування останньої. в умовах слабкої 
організації та непрозорості ринку деревини це дозволило забез-
печити виживання та стабілізацію становища лісогосподарських 
підприємств в період становлення ринкових відносин.

запровадження Держлісагентством практики проведення аук-
ціонів з продажу деревини дозволило легалізувати ринок лісоси-
ровини, підвищити ціни продажу та суттєво покращити фінансове 
становище постійних лісокористувачів, що дозволяє говорити про 
самоокупність лісового господарства. в таких умовах комплексні 
державні лісогосподарські підприємства, які отримують деревину 
без проведення аукціонів за порівняно нижчими цінами, мають значну 
конкурентну перевагу поряд з іншими суб’єктами господарювання, 
які функціонують у цій сфері діяльності, що може розглядатися 
з позицій прояву монопольного становища.

все це свідчить про необхідність прийняття якнайшвидшого 
та виваженого з позицій дотримання державних інтересів у сфері 
лісового господарства та лісопереробної промисловості рішення 
про реорганізацію комплексних державних лісогосподарських під-
приємств шляхом виділення переробних підрозділів у самостійні 
суб’єкти господарювання державної власності.

сучасна державна економічна політика у сфері лісового госпо-
дарства спрямована на вирішення таких найважливіших завдань:

 � забезпечення самоокупності лісового господарства у лісо-
забезпечених регіонах країни;

 � створення прозорого і конкурентного ринку деревини та 
інших видів лісопродукції;

 � підпорядкування усіх земель лісового фонду єдиному органу 
державного управління у сфері лісового господарства – Державному 
агентству лісових ресурсів україни;

 � розділення господарських та контрольних функцій державних 
лісогосподарських підприємств;

 � стимулювання розвитку власної поглибленої лісопереробки 
та імпортозаміщення;

 � стимулювання виробництва альтернативних видів палива, 
у тому числі з відходів лісового господарства і деревообробки;

 � боротьба з нелегальними заготівлею, переробкою, обігом 
деревини та інших видів лісопродукції.

До основних стримуючих факторів реалізації вказаних положень 
більшість експертів відносять неефективність існуючої системи 
управління лісовим господарством на регіональному рівні, адже 
у положенні про Державне агентство лісових ресурсів україни [8] 
та положенні про обласні управління лісового та мисливського гос-
подарства [11] жодним чином не зазначається про їх повноваження 
щодо управління господарською діяльністю переробних підрозділів 
підзвітних комплексних державних лісогосподарських підприємств, 
натомість уся увага зосереджена на визначення повноважень лише 
у сфері лісового і мисливського господарства.

Щоб відпрацювати механізм таких перетворень і в подальшому 
поширити в загальнонаціональному масштабі, варто його апробу-
вати на прикладі лісового комплексу окремого лісозабезпеченого 
регіону (наприклад, волинської області), що дозволить на практиці 
перевірити дієвість запропонованих організаційних інновацій.

побудова дієвої системи управління лісовим комплексом регіону 
вимагає проведення ряду організаційно-економічних перетворень, 
що передбачають реорганізацію існуючих господарських структур 
і створення нових інтегрованих суб’єктів господарювання, які функ-
ціонуватимуть на ринкових засадах.

Для збереження інтересів держави у сфері лісового господарства 
та первинної деревообробки доцільно створити статутне об’єднання 
новостворених державних лісопереробних підприємств з виді-

ленням центрального рівня управління у вигляді окремого суб’єкта 
господарювання (головного підприємства), який координуватиме 
їх господарську діяльність. 

серед можливих варіантів організаційно-правових форм підпри-
ємницьких структур найбільш прийнятним є створення регіональної 
державної акціонерної холдингової компанії (орієнтовна назва – 
«волиньлісхолдинг») на базі самостійних державних акціонерних 
товариств та передача усіх пакетів акцій у поточне управління 
головній компанії.

До того ж в україні існує позитивна практика створення дер-
жавних акціонерних холдингових компаній у вугільній та харчовій 
промисловості, електроенергетиці, використанні надр.

До основних організаційно-економічних переваг створення 
галузевої регіональної державної холдингової компанії слід віднести:

 �можливість чіткої структуризації та окреслення державних 
інтересів у переробній ланці лісового комплексу на регіональному 
рівні;

 � забезпечення тотального контролю за поточною господар-
ською діяльністю окремих підприємств, що входять у холдинг;

 �можливість розробки та реалізації спільної стратегії виробничо-
господарської діяльності на довгострокову перспективу, що відпо-
відає державній політиці розвитку лісоресурсної сфери;

 �можливість перерозподілу ресурсів для вирівнювання та за-
безпечення поступального розвитку усіх підприємств-членів 
холдингу;

 � сприятливі умови для залучення приватних інвестицій у роз-
виток галузі та стимулювання продуктивності праці персоналу через 
можливість відчуження у перспективі частини акцій, що належать 
державі.

крім того, створення регіональної холдингової компанії до-
зволить отримати ряд вигод для різних зацікавлених у стабільній 
роботі лісового комплексу регіону сторін.

Вигоди для держави:
 � збереження державних інтересів у сфері первинної дерево-

обробки та переробки ресурсів лісу недеревинного походження;
 � виключення можливості тіньової приватизації переробної бази 

державних комплексних лісогосподарських підприємств;
 � забезпечення легальної деревообробки та використання 

ресурсів лісу;
 � збільшення сум сплати податків і зборів до державного бю-

джету;
 � придбання деревини суб’єктами холдингу за ринковими цінами 

на основі аукціонів, що сприятиме забезпеченню самоокупності 
державних лісогосподарських підприємств.

Вигоди для регіону та місцевих громад:
 � недопущення тінізації регіонального ринку деревини;
 � підвищення рівня соціально-економічного розвитку відповід-

них адміністративних районів та області в цілому;
 � посилення конкурентної боротьби на регіональному ринку 

лісопродукції, що сприятиме зниженню цін та підвищенню якості 
продукції;

 � збереження стабільних надходжень місцевих податків 
і зборів;

 � перспективи створення нових робочих місць та залучення 
громадян до сезонних робіт на підприємствах холдингу;

 �можливість реалізації важливих соціальних проектів місце-
вого значення.

Вигоди для лісового комплексу регіону:
 �можливість проведення єдиної технічної, інноваційної, мар-

кетингової та збутової політики;
 � уникнення розбазарювання потужної виробничо-технічної 

бази державних комплексних лісогосподарських підприємств;
 � створення прозорого та конкурентного ринку деревини;
 � стимулювання розвитку поглибленої лісопереробки у регіоні;
 � збереження кваліфікованого персоналу переробних підроз-

ділів держлісгоспів.
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Вигоди для працівників переробних підрозділів державних 

лісогосподарських підприємств:
 � гарантування збереження існуючих робочих місць та пер-

спективи додаткового залучення робочої сили;
 � легальне працевлаштування та оплата праці;
 � гарантування дотримання державних соціальних стандартів;
 � збільшення заробітної плати у відповідності із покращенням 

результатів роботи підприємств;
 �можливість участі у прибутках підприємств за підсумками 

їх роботи;
 � безумовне дотримання правил охорони праці та техніки без-

пеки на державних підприємствах;
 �можливість викупу акцій трудовим колективом у разі при-

ватизації підприємств.

структура, підпорядкування, мЕта та основні 
напрями діялЬності дЕрЖавноЇ акЦіонЕрноЇ 

холдинГовоЇ компаніЇ
структура державної акціонерної холдингової компанії перед-

бачає створення головної компанії, яка координуватиме діяльність 
окремих акціонерних товариств, створених на базі переробних 
підрозділів у сфері деревообробки, у сфері переробки побічних 
продуктів лісу, у сфері рекреаційної індустрії та інших сферах ді-
яльності лісового комплексу.

До складу холдингової компанії як асоційовані члени можуть 
входити також недержавні структури: господарські товариства 
у сфері лісопереробки, комунальні лісогосподарські підприємства, 
приватні деревообробні підприємства сфери малого і середнього 
бізнесу. важлива роль в умовах ринкових відносин відводиться групі 
обслуговуючих підприємств, які виконуватимуть відповідні функції: 
компанія з розробки та обслуговування інформаційних технологій, 
лізингова компанія, рекламно-інформаційна та маркетингова ком-
панія, транспортно-логістична компанія.

Державна акціонерна холдингова компанія створюється на за-
садах самоокупності з метою захисту державних інтересів у сфері 
переробки деревини та використання інших ресурсів лісу, забез-
печення ефективного управління державним майном, а також за-
доволення потреб споживачів у різноманітних видах лісопродукції, 
залучення інвестицій та отримання прибутку.

Державна акціонерна холдингова компанія перебуватиме у сфері 
підпорядкування Державного агентства україни з управління дер-
жавними корпоративними правами та майном [12], яке входить 
до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію дер-
жавної політики у сфері управління об’єктами державної власності, 
в тому числі корпоративними правами держави.

основними напрямами діяльності державної акціонерної хол-
дингової компанії «волиньлісхолдинг» стануть:

 � забезпечення первинної та поглибленої переробки деревини;
 � забезпечення переробки та використання інших продуктів 

лісу деревинного і недеревинного походження;
 � використання корисних властивостей лісів у цілях оздоров-

лення і рекреації;
 � забезпечення переробки відходів лісового господарства 

і деревообробки;
 � координація діяльності господарських товариств, акції яких 

передано до статутного фонду компанії, та її дочірніх підприємств;
 � участь у реалізації масштабних проектів у сфері ресурсо- 

та енергозбереження, а також забезпечення енергетичної та еко-
логічної безпеки регіону і країни в цілому;

 � проведення єдиної маркетингової, цінової, фінансової, збутової, 
технічної, інвестиційної та інноваційної політики усіх членів холдингу;

 � визначення єдиних засад матеріально-технічного забезпе-
чення господарських товариств, акції яких передано до статутного 
фонду компанії, та її дочірніх підприємств;

 � проведення техніко-економічного аналізу та оцінки діяльності 
господарських товариств, акції яких передано до статутного фонду 

компанії, та її дочірніх підприємств, здійснення заходів для підви-
щення ефективності їх діяльності;

 � концентрація та розпорядження фінансовими ресурсами 
для реалізації інвестиційних проектів, налагодження ефективного 
співробітництва між господарськими товариствами, акції яких пе-
редано до статутного фонду компанії, її дочірніми підприємствами 
та іншими суб’єктами підприємницької діяльності;

 � забезпечення безперебійного фінансування пріоритетних 
напрямів діяльності холдингу;

 � поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків з іноземними 
постачальниками і покупцями;

 � надання господарських та фінансових послуг державним лі-
согосподарським підприємствам у сфері лісового та мисливського 
господарства;

 � надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів авто-
мобільним транспортом загального користування та залізничним 
транспортом, а також транспортно-експедиційних послуг;

 � провадження торговельної діяльності, у тому числі комісійної, 
торговельно-посередницької і торговельно-закупівельної;

 � проектування, монтаж і технічне обслуговування засобів 
протипожежного захисту;

 � надання інформаційних, консультаційних і маркетингових 
послуг, виробництво товарів широкого вжитку;

 � провадження науково-технічної діяльності, проведення до-
сліджень у сфері технічних та природничих наук;

 � надання послуг і забезпечення засобами радіо- і телефон-
ного зв’язку, їх монтаж і налагодження, експлуатація пересувних 
засобів радіозв’язку;

 � забезпечення медичного обслуговування та оздоровлення 
працівників господарських товариств, акції яких передано до ста-
тутного фонду компанії, та її дочірніх підприємств і членів їх сімей;

 � провадження видавничої діяльності, надання поліграфічних 
послуг.

відповідно до мети, визначеної статутом, компанія може про-
вадити також інші види діяльності згідно із законодавством.

механізм створення державної акціонерної холдингової 
компанії «волиньлісхолдинг» передбачатиме поетапну реалізацію 
низки заходів.

Перший етап організаційно-економічних перетворень у лісо-
вому комплексі регіону передбачає розділення лісогосподарської 
та переробної сфер діяльності комплексних лісогосподарських 
підприємств.

принципове рішення про реорганізацію комплексних державних 
лісогосподарських підприємств повинне бути прийняте на рівні 
Державного агентства лісових ресурсів україни, адже згідно із 
затвердженим положенням [8] на нього покладено функції утво-
рення, ліквідації і реорганізації підприємств, установ та організацій, 
що належать до сфери його управління.

в той же час, у положенні про обласні управління лісового 
та мисливського господарства [11] їх повноваження обмежуються 
також лише здійсненням державного управління у сфері лісових 
відносин і ведення лісового і мисливського господарства та полю-
вання на території відповідної області. таким чином, реорганізуючи 
комплексні лісогосподарські підприємства, ні Держлісагентство, ні 
обласні управління лісового і мисливського господарства не звузять 
своїх повноважень. але для збереження інтересів держави у сфері 
лісопереробки та для запобігання неконтрольованому використанню 
потужної виробничо-технічної бази доцільно зберегти у державній 
власності майно переробних підрозділів лісогосподарських підпри-
ємств після реорганізації.

процес реорганізації цих підприємств пропонується провести 
шляхом виділення в окремі структури деревообробних, консервних 
та інших переробних підрозділів комплексних державних лісо-
господарських підприємств та здійснення їх акціонування і пере-
творення на державні акціонерні товариства, тобто шляхом про-
ведення корпоратизації. при цьому з метою уникнення надмірної 
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бюрократизації системи управління доцільно на базі окремого ве-
ликого комплексного лісогосподарського підприємства створювати 
не більше двох окремих різнопрофільних державних акціонерних 
товариств (наприклад, одне охоплюватиме усі деревообробні під-
розділи, а інше – консервний цех та його складські приміщення).

таким чином державні лісогосподарські підприємства втра-
тять статус комплексних, оскільки у їх структурі залишаться тільки 
лісогосподарські підрозділи, які займатимуться насіннєвим госпо-
дарством, садінням, доглядом, охороною і захистом лісу, частково 
заготівлею і зберіганням лісопродукції.

На другому етапі перетворень пропонується в порядку екс-
перименту у волинській області на базі новоутворених державних 
акціонерних товариств створити державну акціонерну холдингову лісо-
переробну компанію, якою управлятиме головна компанія холдингу. 

за законом україни «про холдингові компанії в україні» [3] ініціа-
торами їх створення у процесі корпоратизації можуть бути державне 
підприємство або орган, уповноважений управляти державним май-
ном. в даному випадку ініціатором утворення холдингу повинні стати 
державні лісогосподарські підприємства, які у процесі корпоратизації 
будуть реорганізовані у державні акціонерні товариства. вони пови-
нні подати органу, уповноваженому управляти державним майном: 

 � обґрунтування доцільності утворення державної холдингової 
компанії; 

 � перелік підприємств і їх структурних підрозділів, на базі яких 
пропонується утворити державну холдингову компанію та її корпо-
ративні підприємства;

 � проект статуту державної холдингової компанії.
рішення про утворення державної холдингової компанії в процесі 

корпоратизації та приватизації повинен приймати орган, уповно-
важений управляти державним майном (міністерство аграрної 
політики україни за поданням Державного агентства лісових ре-
сурсів україни) за погодженням з кабінетом міністрів україни. 
пакети акцій (часток, паїв) або інше майно, передані до статутного 
капіталу державної холдингової компанії, перебувають у державній 
власності і закріплюються за нею на праві господарського відання.

заходи щодо утворення державної холдингової компанії по-
винні передбачати:

 � корпоратизацію державних підприємств, пакети акцій яких 
мають увійти до статутного фонду державної холдингової компанії;

 � унесення до планів розміщення акцій змін у зв’язку з пере-
дачею пакетів акцій до статутного фонду державної холдингової 
компанії;

 � розірвання договорів про передачу повноважень на здійснення 
функцій з управління корпоративними правами держави;

 � оцінку пакетів акцій;
 � передачу пакетів акцій до статутного фонду державної хол-

дингової компанії;
 � визначення переліку державного майна, яке забезпечуватиме 

діяльність компанії, і його оцінку;
 � визначення розміру статутного фонду державної холдингової 

компанії;
 � реєстрацію державної холдингової компанії в установленому 

порядку;
 � відкриття рахунків у банках;
 � вирішення кадрових та інших першочергових питань функ-

ціонування компанії;
 � реєстрацію випуску акцій державної холдингової компанії;
 � унесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів [15].

потрібно також забезпечити передачу у користування холдингу 
земельних ділянок, на яких розміщуються переробні підрозділи 
та забезпечуюча інфраструктура реформованих державних лісо-
господарських підприємств (контори, котельні, гаражі, мехмай-
стерні, побутові приміщення), які не використовуватимуться іншими 
державними структурами у цілях ведення лісового і мисливського 
господарства.

у результаті проведених перетворень отримаємо схему ор-
ганізації управління державної акціонерної холдингової компанії 
«волиньлісхолдинг», а також її спільної діяльності з іншими гос-
подарськими структурами у лісовому комплексі регіону, яку пред-
ставлено на рис. 1.

 
Рис. 1. Організаційна структура управління Державна акціонерна холдингова компанія «Волиньлісхолдинг» 

Державна акціонерна холдингова компанія «Волиньлісхолдинг» 

Державні акціонерні компанії у сфері 
деревообробки  

Державні акціонерні компанії у сфері 
переробки побічних продуктів лісу  

Господарські товариства у 
сфері лісового господарства та 
первинної деревообробки  

Приватні деревообробні 
підприємства сфери малого та 

середнього бізнесу 

Облдержадміністрація, обласна рада 
та їх виконавчі органи 
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підприємств
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Транспортно-логістична компанія 
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обслуговування інформаційних 
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Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном 

рис. 1. організаційна структура управління державна акціонерна холдингова компанія «волиньлісхолдинг»
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у разі необхідності вирішення потребує і питання про спільне 

користування разом з іншими державними структурами, які функ-
ціонують у сфері лісового і мисливського господарства, об’єктами 
забезпечуючої інфраструктури реформованих державних лісогос-
подарських підприємств (контори, котельні, гаражі, мехмайстерні, 
побутові приміщення) на правах оренди, шляхом надання послуг 
або іншим чином.

висновки
отже, створення лісового холдингу може стати дієвим засобом 

реалізації інноваційних проектів у лісовому комплексі та залучення 
необхідного обсягу інвестицій на ці цілі. у результаті позитивний 
ефект від їх створення отримають усі зацікавлені сторони: держа-
ва, підприємницькі структури, місцеве населення. але основний 
позитивний ефект, який на даний час не піддається комплексній 
та об’єктивній оцінці, полягатиме в забезпеченні сталого управ-
ління лісами. загалом реалізація вказаних заходів навіть з лише 
економічної точки зору дозволить отримати значний економічний 
ефект та повністю модернізувати систему управління лісовим 
комплексом в регіоні.

відповідно перспективи подальших досліджень у цьому напрямку 
пов’язуються з обґрунтуванням ефективного варіанту трансформації 
системи управління лісовим сектором країни загалом, який би забез-
печив стабільний розвиток не тільки сфери лісового господарства, 
а, перш за все, створив сприятливі умови для розвитку галузей 
поглибленої лісопереробки з метою імпортозаміщення та розвитку 
прозорого внутрішнього ринку лісопродукції.

CONCLUSIONS
Thus, the creation of the holding wood can be an effective 

means to implement innovative projects in the forestry sector and 
attract sufficient investment volume for this purpose. As a result, 
the positive effect of creating them get all stakeholders: 
government, business structures, the local population. 
But the main positive effect that currently is not subject to 
a comprehensive and objective assessment will be to ensure 
sustainable forest management. Overall, the implementation 
of these measures, even with just an economic perspective will 
provide significant economic benefits and fully upgrade the 
system of forest complex in the region.

Accordingly, the prospects for further research in this area 
associated with justification effective option transformation of 
forest management sector of the country as a whole, which would 
ensure stable development not only forestry, but, above all, 
created favorable conditions for the development of deep wood 
processing industries for the purpose of import substitution and 
development of the internal market transparent timber.
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