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1. Актуальність теми дисертації. Лісовий сектор України має значні конкурентні 

переваги, які визначаються великими запасами лісосировинних ресурсів та високим рівнем 

лісистості окремих регіонів, розвиненою лісогосподарською та лісоохоронною 

інфраструктурою, розгалуженою мережею об’єктів мисливського господарства  

та рекреаційного лісокористування. Водночас недосконалість регуляторного механізму 

лісогосподарювання не дає можливості повною мірою використати наявні конкурентні 

переваги та забезпечити високий рівень конкурентоспроможності лісового сектору 

національного господарства. Також не використовуються ті конкурентні переваги,  

які зумовлені процесами поглиблення децентралізації влади та інституціональної 

трансформації системи управління лісовим господарством. Зокрема процеси укрупнення 

державних лісогосподарських підприємств мають супроводжуватися комплексом фінансових 

преференцій зі сторони держави, щоб постійні лісокористувачі змогли забезпечити високий 

рівень ефективності господарського освоєння лісосировинного потенціалу та несировинних 

корисностей лісу і тим самим збільшити обсяги виробництва продукції з високою часткою 

доданої вартості. Враховуючи велику значимість ресурсів лісу для відтворення потенціалу 

навколишнього природного середовища та забезпечення сприятливих умов життєдіяльності 

місцевого населення, розроблення стратегічних напрямів підвищення конкуренто -

спроможності лісового сектору має базуватися на еколого-економічних засадах, щоб усунути 

прояви виснажливого та розбалансованого лісокористування.  

З огляду на сказане, формування еколого-економічних засад підвищення конкуренто -

спроможності лісового сектору регіону в умовах поглиблення децентралізації влади  

та трансформації інституціональної архітектоніки лісогосподарювання є актуальною 

проблемою забезпечення ефективнішого використання лісоресурсного потенціалу,  

що й зумовило вибір теми, мети та завдань дисертації. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами 

Університету та кафедри. Виконання дисертації було безпосередньо пов’язано з тематикою 

науково-дослідних робіт Національного університету біоресурсів і природокористування  

України, а саме темою: «Розробити методичні основи та інформаційне забезпечення 

оцінювання екосистемних функцій лісів природно-заповідного фонду Полісся України» 

(номер державної реєстрації 0119U100908), у межах якої автором розкрито природно -



ресурсні, екосистемні та виробничо-технічні складові конкурентоспроможного розвитку 

постійних лісокористувачів, розроблено еколого-економічні засади багатокритеріального 

оцінювання конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств багатолісного регіону 

та запропоновано набір стратегічних пріоритетів для суб’єктів лісогосподарського 

підприємництва. 

3. Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів та вирішенні 

конкретного наукового завдання. Дисертація є самостійно виконаною та логічно 

упорядкованою науковою працею, в якій здобувачем розроблено еколого-економічні засади ,  

методичні підходи та практичні рекомендації стосовно підвищення рівня конкуренто-

спроможності лісового сектору регіону в умовах децентралізації та євроінтеграції .  Це дало 

можливість розробити нові для теорії і методології економіки лісогосподарювання 

теоретичні та прикладні положення, що становлять наукову новизну дисертації. Із наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ідеї та положення,  

що є результатом власних досліджень здобувача. 

Здобувачем особисто сформовано регуляторний інструментарій розвитку лісового 

сектору національного господарства в умовах поглиблення інституціональних 

трансформацій, структуровано основні передумови функціонування лісового сектору  

в системі розширеного відтворення ресурсно-виробничого потенціалу господарського 

комплексу багатолісного району, запропоновано авторське трактування категорії 

«конкурентоспроможність лісового сектору», сформульовано комплекс принципів 

забезпечення конкурентоспроможності лісового сектору, розроблено методичні підходи  

до формування системи показників багатокритеріальної оцінки конкурентоспроможності 

державних лісогосподарських підприємств, розроблено інструментарій позиціонування 

лісогосподарських підприємств, підпорядкованих Волинському обласному управлінню 

лісового та мисливського господарства, у матриці «лісозабезпеченість – конкуренто-

спроможність» сформовано специфікацію внутрішніх і зовнішніх інструментів підвищення 

конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств лісового сектору регіону. 

Представлені теоретичні та прикладні положення наукової новизни є ґрунтовними  

i не викликають сумнівів і заперечень. Усі положення наукової новизни максимальною 

мірою корелюють із поставленими завданнями дослідження. 

4. Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих 

автором рішень, висновків, рекомендацій. Фундаментальні та прикладні положення 

дисертації обґрунтовано на основі критичного переосмислення наукових праць українських 

та закордонних вчених, на основі чого було запропоновано власні теоретичні  

та практичні рішення щодо підвищення рівня конкурентоспроможності лісового сектору 

регіону. 



Обґрунтованість та достовірність базових положень, результатів розрахунків, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, базується на фундаментальних 

засадах економіки природокористування, теоретичних основах екологічного менеджменту  

та методичних засадах управління конкурентоспроможністю лісогосподарських підприємств. 

Наукову новизну отриманих теоретичних та прикладних результатів дослідження 

підтверджено відповідною апробацією на міжнародних та всеукраїнських наукових  

і науково-практичних конференціях. 

Логічне узгодження об’єкту і предмету проведеного дослідження, мети і поставлених 

завдань, коректне застосування та поєднання здобувачем методів економічних досліджень 

дало можливість отримати достовірні та обґрунтовані результати для теорії та практики 

управління конкурентоспроможністю лісогосподарських підприємств, що виносяться  

на захист та містять наукову новизну і відзначаються прикладною спрямованістю. Змістовне 

наповнення дисертації відображає її основні положення та структурну побудову викладеного 

теоретичного, аналітичного та рекомендаційного матеріалу . 

5. Наукова новизна основних результатів дослідження.  Вперше: сформовано 

авторський концепт стратегічного цілепокладання підвищення конкурентоспроможності 

лісового сектору регіону на основі інтегральної оцінки використання конкурентних  

переваг державних лісогосподарських підприємств, що дасть можливість ув’язати  цілі 

ефективнішого використання лісоресурсного потенціалу та поглиблення переробки деревини 

з пріоритетами соціально-економічного розвитку регіону та об’єднаних територіальних 

громад. 

Удосконалено: комплекс принципів забезпечення конкурентоспроможності лісового 

сектору (невиснажливості, розширеного відтворення лісоресурсного потенціалу, еколого -

економічної рівноваги, комплексності, інноваційної спрямованості, галузевої 

еквівалентності, пріоритетності ресурсозбереження, енергетичної доцільності, прискореної  

імплементації кращих практик лісового менеджменту країн ЄС у практику вітчизняного 

лісогосподарювання, дотримання вимог цифрової трансформації, компліментарності),  

які, на відміну від існуючих, дають змогу врахувати переваги та вигоди інтеграції 

національного лісового сектору у глобальний лісівничий простір, децентралізації влади  

та реформи місцевого самоврядування, інституціоналізації сучасних форм державно -

приватного партнерства; методичні підходи до формування системи показників 

багатокритеріальної оцінки конкурентоспроможності державних лісогосподарських 

підприємств, які, на відміну від існуючих, дають можливість розрахувати показники 

конкурентоспроможності в розрізі критеріїв, що забезпечують урахування комплексу 

природно-ресурсних, виробничо-технічних та кадрових чинників розширеного відтворення 

лісоресурсного потенціалу та виробництва продукції лісового господарства і переробних 



підрозділів; набір ключових напрямів підвищення конкурентоспроможності лісо-

господарських підприємств, який, на відміну від існуючих, охоплює сфери лісогосподарської 

та деревообробної діяльності, виходячи з критеріїв оцінювання конкурентоспроможності 

лісогосподарських підприємств: лісогосподарська діяльність, лісопереробна діяльність, 

технічний розвиток, збут продукції, прибутковість та фінансовий стан, використання 

персоналу, сплата податків, охорона і захист лісу. 

Набули подальшого розвитку: теоретико-методологічні підходи до визначення 

категорії «конкурентоспроможність лісового сектору», згідно яких вона являє здатність  

його складових (лісового господарства, деревообробного виробництва, лісохімічної  

та целюлозно-паперової промисловості) та відповідно суб’єктів лісогосподарської  

та деревообробної діяльності ефективно використовувати наявні конкурентні переваги,  

які виникають внаслідок об’єктивних природно-ресурсних чинників відновлення  

та відтворення лісоресурсного потенціалу, а також внаслідок побудови ефективних 

управлінських систем в сировинному та переробному сегментах, в межах котрих 

забезпечується найрезультативніше поєднання виробничих ресурсів – матеріальних, 

фінансових та людських; інструментарій позиціонування лісогосподарських підприємств, 

підпорядкованих Волинському обласному управлінню лісового та мисливського 

господарства, у матриці «лісозабезпеченість – конкурентоспроможність», яка ув’язує рівень 

конкурентоспроможності лісокористувачів з рівнем їх лісозабезпеченості, що дає можливість 

обґрунтувати конкурентні стратегічні пріоритети конкурентного розвитку окремо взятого 

суб’єкта лісогосподарського підприємництва; специфікація внутрішніх і зовнішніх 

інструментів підвищення конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств лісового 

сектору регіону, умонтованих у суб’єктно-об’єктну базу регуляторного впливу держави  

на діяльність суб’єктів лісогосподарського підприємництва та в систему лісового 

менеджменту на рівні суб’єкта господарської діяльності. 

6. Практична цінність результатів дослідження та їх впровадження.  Результати 

наукових досліджень О. М. Кватирка використано в навчальному процесі Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова , зокрема при викладанні 

дисципліни «Стратегічний менеджмент»; Підкомітетом з питань державної економічної 

політики Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку при підготовці 

нормативно-правових документів, пов’язаних з розробленням пріоритетних напрямів 

державної економічної політики щодо стимулювання процесів розширення площі земель 

лісогосподарського призначення, впровадження додаткових деревообробних потужностей  

та підвищення рівня ефективності утилізації лісосічних відходів та відходів лісопилення  

з метою виробництва деревних паливних продуктів; Житомирським управлінням лісового та 

мисливського господарства використовуються результати інтегральної багатокритеріальної 



оцінки державних лісогосподарських підприємств Волинської області за 2017–2019 рр.,  

що дає можливість згрупувати постійних лісокористувачів за порівняно низьким, середнім  

та порівняно високим рівнем конкурентоспроможності, а це дозволить забезпечити 

диференційований вибір стратегічних цілей та конкурентних стратегій для державних 

лісогосподарських підприємств Поліської зони; Волинською обласною державною 

адміністрацією при розробленні Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027  р .  

застосовуються результати досліджень, які стосуються багатокритеріальної оцінки 

конкурентоспроможності та використання конкурентних переваг державних 

лісогосподарських підприємств Волинського обласного управління лісового та мисливського 

господарства в контексті структурної перебудови регіонального господарського  

комплексу, стимулювання процесів розширення площі земель лісового фонду за рахунок 

малопродуктивних та самозаліснених сільськогосподарських угідь, обґрунтування 

конкурентних стратегій розвитку лісового сектору Волині за результатами багато-

критеріальної оцінки рівня конкурентоспроможності постійних лісокористувачів. 

7. Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації.  

Основні положення дисертаційного дослідження викладено у 15 наукових працях,  

з яких 6 статей у наукових фахових виданнях України, стаття у періодичному науковому 

виданні іншої держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку 

та/або Європейського Союзу, стаття в іншому виданні, 7 тез наукових доповідей. 

Статті у наукових фахових виданнях України 

1. Карпук А. І., Дзюбенко О. М., Кватирко О. М. Інвестиційно-інноваційне 

забезпечення виробництва паливних деревних продуктів як фактор зміцнення 

конкурентоспроможності лісового сектору: еколого-економічні пріоритети та державна 

підтримка. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 17–24. (Здобувачем розкрито  

вплив виробництва паливних деревних продуктів на рівень конкурентоспроможності 

лісового сектору). 

2. Карпук А. І., Дзюбенко О. М., Кватирко О. М. Формування інституціонального 

середовища інвестиційно-інноваційного розвитку лісового сектору в контексті підвищення 

його конкурентоспроможності: природно-ресурсні та еколого-економічні передумови. 

Агросвіт. 2019. № 24. С. 9–22. (Здобувачем обґрунтовано доцільність удосконалення 

інституціонального середовища інвестиційно-інноваційного розвитку лісового сектору  

в контексті підвищення рівня його конкурентоспроможності). 

3. Карпук А. І., Дзюбенко О. М., Марчук Ю. М., Кватирко О. М. Бюджетно-

інвестиційна спрямованість податкового регулювання діяльності постійних лісокористувачів 

як фактор конкурентоспроможності лісового сектора. Економіка та держава. 2020. № 5. 



С. 47–57. (Здобувачем теоретично розкрито вплив рівня податкового навантаження  

на рівень конкурентоспроможності лісового сектору). 

4. Кватирко О. М. Багатокритеріальна оцінка конкурентоспроможності лісового 

сектору регіону: теоретичні та методичні підходи. Агросвіт. 2021. № 17. С. 47–56. 

5. Кватирко О. М. Еколого-економічні засади формування механізмів використання 

конкурентних переваг лісового сектору регіону. Агросвіт. 2021. № 18. С. 62–72. 

6. Кватирко О. М. Забезпечення конкурентоспроможності лісового сектору  

на еколого-економічних засадах: принципи та особливості. Агросвіт. 2021. № 19. С. 60–68. 

Стаття у періодичному науковому виданні іншої держави,  

яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку  

та/або Європейського Союзу 

7. Заставний Ю. Б., Кватирко О. М., Олексієвець О. М. Органічне сільсько-

господарське виробництво як передумова диверсифікації і конкурентоспроможності 

сільської економіки. Evropský Časopis Ekonomiky a Managementu. 2021. Вип. 7. Ч. 1. С. 81–89. 

(Здобувачем розкрито значення агролісомеліорації в системі органічного сільсько-

господарського виробництва). 

Стаття в іншому виданні 

8. Кватирко О. М. 43 % надходжень природно-ресурсної ренти до місцевих бюджетів 

Волині дають лісівники. Економіст. 2019. № 6. С. 8–12. 

Тези наукових доповідей 

9. Кватирко О. М. Механізми забезпечення конкурентоспроможності лісового сектору 

в умовах децентралізації. Економіка, облік, фінанси та право: теоретичні підходи  

та практичні аспекти розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Полтава,  

28 жовтня 2020 року: тези доповіді. Полтава, 2020. С. 25–26. 

10. Кватирко О. М. Конкурентоспроможність лісового сектору: інституціональні 

передумови та пріоритети забезпечення. Теоретичні та практичні аспекти соціально-

економічних наукових досліджень: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ,  

30 жовтня 2020 року: тези доповіді. Київ, 2020. С. 30–32. 

11. Кватирко О. М. Інституціональні засади підвищення конкурентоспроможності 

лісового сектору регіону в умовах децентралізаційних процесів. Сучасні кризові явища  

в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління 

підприємством: XІІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Луцьк, 25–26 червня 

2021 року: тези доповіді. Луцьк, 2021. С. 25–27. 

12. Кватирко О. М., Карпук А. І. Конкурентоспроможність лісового сектору регіону: 

особливості багатолісних районів. Проблеми та перспективи реалізації та впровадження 

міждисциплінарних наукових досягнень: II Міжнародна наукова конференція, м. Київ,  



27 серпня 2021 року: тези доповіді. Вінниця, 2021. С. 17–18. (Здобувачем розкрито зміст 

забезпечення конкурентоспроможності лісового сектору багатолісних районів) . 

13. Кватирко О. М., Карпук А. І. Економічні та екологічні пріоритети підвищення 

конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств. Технології, інструменти  

та стратегії реалізації наукових досліджень: II Міжнародна наукова конференція, м. Львів,  

24 вересня 2021 року: тези доповіді. Вінниця, 2021. С. 27–29. (Здобувачем обґрунтовано 

екологічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності лісогосподарських 

підприємств). 

14. Кватирко О. М. Конкурентні переваги суб’єктів лісогосподарського 

підприємництва в умовах децентралізації: механізми використання. Сучасні проблеми  

і перспективи розвитку підприємництва та фінансово-економічного потенціалу регіону  

в умовах євроінтеграції: Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Одеса, 2  жовтня 

2021 року: тези доповіді. Одеса, 2021. С. 36–40. 

15. Кватирко О. М. Теоретико-методичне підґрунтя підвищення конкуренто-

спроможності лісового сектора: модернізацій ний вимір. Облік, аналіз і аудит: виклики 

інституціональної економіки: VІІІ Міжнародна науково-практична конференція, м. Луцьк,  

9 жовтня 2021 року: тези доповіді. Луцьк, 2021. С. 166–169. 

8. Апробація основних результатів дослідження. Основні результати дисертації 

апробовано на: Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, облік, фінанси  

та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (м.  Полтава, 2020 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні аспекти соціально -

економічних наукових досліджень» (м. Київ, 2020 р.); XІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного  

та аналітичного забезпечення управління підприємством» (м.  Луцьк, 2021 р.);  

II Міжнародній науковій конференції «Проблеми та перспективи реалізації та впровадження 

міждисциплінарних наукових досягнень» (м. Київ, 2021 р.); II Міжнародній науковій 

конференції «Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень» (м. Львів, 

2021 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми і перспективи 

розвитку підприємництва та фінансово-економічного потенціалу регіону в умовах 

євроінтеграції» (м. Одеса, 2021 р.); XІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» (м.  Луцьк, 2021 р.). 

Висновок. Дисертація здобувача ступеня доктора філософії Кватирка Олександра 

Михайловича на тему: «Еколого-економічні засади підвищення конкурентоспроможності 

лісового сектору регіону» є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій вирішено 

конкретне наукове завдання, а саме розроблено еколого-економічні засади використання 

конкурентних переваг лісового сектору регіону в умовах децентралізації влади  



та інституціональної трансформації системи управління лісовим господарством ,  

що має важливе значення для галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» . 

Дисертація відповідає вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 40  

від 12 січня 2017 року «Про затвердження вимог до оформлення дисертації», Тимчасовому 

порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України № 167 від 06 березня 2019 року. 

Рекомендувати Вченій раді Національного університету біоресурсів і природо-

користування України призначити опонентами дисертації О. М. Кватирка компетентних 

вчених з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача: 

– доктора економічних наук, старшого наукового співробітника Сакаль Оксану 

Володимирівну, старшого наукового співробітника відділу проблем економіки земельних  

і лісових ресурсів Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого 

розвитку Національної академії наук України»; 

– кандидата економічних наук Демидюка Сергія Максимовича, доцента кафедри 

менеджменту Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-

гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука». 

З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей здобувача Кватирка 

Олександра Михайловича, дисертація на тему: «Еколого-економічні засади підвищення 

конкурентоспроможності лісового сектору регіону» рекомендується для подання до розгляду 

та захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 

05 «Соціальні та поведінкові науки» та спеціальності 051 «Економіка».  
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