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Актуальність теми дослідження 

 
Формування сучасної глобальної архітектоніки природоохоронної 

діяльності, базовою основою котрої виступає реалізація Цілей сталого 
розвитку, затверджених ООН, та пріоритетів Нової кліматичної угоди, 

укладеної у Глазго в листопаді 2021 року, поставило нові вимоги до 
розроблення сучасного регуляторного механізму лісогосподарювання, який 
сприятиме застосуванню сучасних методів та технологій розширеного 
відтворення лісоресурсного потенціалу і урізноманітненню форм та методів 
залучення лісосировини та несировинних корисностей лісу у господарський 
обіг. Водночас невиснажливе, безперервне та збалансоване ведення лісового 
господарства залежить від рівня конкурентоспроможності постійних 
лісокористувачів (державних та комунальних лісогосподарських 

підприємств), які забезпечують необхідні темпи і масштаби лісовідтворення 
та лісовідновлення, а також здійснюють заготівлю і транспортування 
деревини та утилізацію неліквідної деревини.  

За таких умов підвищення рівня конкурентоспроможності 
лісогосподарських підприємств тобто їх здатності максимально ефективно 
використовувати свої конкурентні переваги виступає важливою проблемою 
економіки та управління лісовим сектором національної економіки, що 
знайшло своє відображення у дисертаційній роботі Кватирка Олександра 

Михайловича, де здобувачем розкрито зміст, принципи та особливості 
забезпечення конкурентоспроможності лісового сектору на еколого-
економічних засадах, виявлено ключові чинники забезпечення 
конкурентоспроможності лісового сектору багатолісного регіону, розроблено 
методичні підходи до багатокритеріальної оцінки конкурентоспроможності 
лісового сектору регіонального рівня. Здобувач також сформував механізм 
підвищення конкурентоспроможності лісового сектору, який передбачає 
організаційно-економічне забезпечення використання конкурентних переваг 

лісового сектору та стратегічне цілепокладання конкурентного розвитку 
суб’єктів лісового сектору багатолісного регіону за результатами 
багатокритеріальної оцінки.  

Сформований Кватирком О.М. авторський інструментарій підвищення 
рівня конкурентоспроможності державних лісогосподарських підприємств 
враховує наслідки нещодавнього укрупнення постійних лісокористувачів та 
основні фази інституціональної трансформації системи управління лісовим 



господарством, що свідчить про взаємозв’язок наукового дослідження з 
вимогами та викликами, що стоять перед національним лісовим сектором в 
сучасних умовах господарювання. Це говорить про правильність вибору 
мети, об’єкту, предмету та завдань дисертаційної роботи, що водночас 
пов’язана з тематикою науково-дослідних робіт Національного університету 
біоресурсів і природокористування України.  

 
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації 
 

Ознайомлення зі змістом дисертаційної роботи дає підстави 
стверджувати, що мета роботи, яка полягає в розробленні еколого-
економічних засад підвищення конкурентоспроможності лісового сектору 
регіону, досягнута. Критичне осмислення вітчизняних та закордонних 

наукових напрацювань, які стосуються використання конкурентних переваг 
лісогосподарських підприємств, дало змогу Кватирку О.М. сформувати 
власний концепт визначення рівня конкурентоспроможності суб’єктів 
лісогосподарського підприємництва та обґрунтування механізмів її зростання 
в умовах масштабних інституціональних трансформацій, що відбуваються у 
лісовому секторі національної економіки. Результати дисертаційної роботи 
відзначається високим рівнем достовірності та обґрунтованості з огляду на 
те, що здобувач при опрацюванні значних статистичних та фактологічних 

даних використав широкий спектр методів наукового пізнання, зокрема 
аксіоматичний, абстрактно-логічний, статистичний та індексний методи, а 
також системний підхід та метод стратегічного аналізу. Це дало йому 
можливість виявити проблемні моменти у функціонуванні державних 
лісогосподарських підприємств Волинської області, а також резерви 
підвищення рівня їх конкурентоспроможності. Здобувач, використавши 
ґрунтовну теоретичну підготовку та значний практичний досвід, зумів 
комплексно підійти до побудови системи багатокритеріальної оцінки 

конкурентоспроможності лісового сектора регіону та обґрунтування 
практичних рекомендацій щодо підвищення рівня конкурентоспроможності 
державних лісогосподарських підприємств. 

Опрацювання та критичне осмислення теоретичних підходів 
вітчизняних вчених щодо визначення сутності конкурентоспроможності 
лісового сектора в цілому та державних лісогосподарських підприємств 
зокрема дали можливість здобувачу сформулювати власну дефініцію даної 
категорії (с. 43), яка базується на приматі ефективнішого використання 

конкурентних переваг постійних лісокористувачів та суб’єктів 
деревообробного підприємництва, що виникають у зв’язку з наявністю 
прогнозованої лісоресурсної та техніко-технологічної бази спеціалізованих 
підрозділів, які здійснюють процеси лісорозведення, лісовирощування, 
лісозаготівель, транспортування деревини та утилізації деревних відходів. 

Незважаючи на те, що у працях вітчизняних вчених пропонуються 
численні підходи стосовно формування комплексу принципів забезпечення 



конкурентоспроможності державних лісогосподарських підприємств, певним 
рівнем наукової новизни відзначається авторське бачення Кватирка О.М. 
щодо формування набору принципів використання конкурентних переваг 
лісового сектора (с. 44-52), оскільки вони крім традиційних цілей 
комплексного, безперервного та збалансованого ведення лісового 
господарства, розширеного відтворення лісоресурсного потенціалу 

передбачають забезпечення міжгалузевої еквівалентності (відсутність 
перегинів між сировинним та переробним сегментами лісового сектора), 
прискореної імплементації кращих практик лісового менеджменту країн ЄС у 
практику вітчизняного лісогосподарювання та дотримання вимог цифрової 
трансформації системи управління лісогосподарським виробництвом та 
переробними ланками лісового сектора. 

Прикметною рисою дисертаційної роботи Кватирка О.М. є поглиблене 
вивчення існуючих методичних підходів до багатокритеріального 

оцінювання рівня конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств , 
що дало можливість сформувати власний авторський підхід в розрізі 
комплексу критеріїв та часткових показників, що відображають різноманітні 
сторони діяльності постійних лісокористувачів, зокрема лісогосподарську та 
лісопереробну діяльність, фінансовий стан, збут продукції, технічний 
розвиток та охорону та захист лісу (с. 80-92). Позитивною стороною 
запропонованої системи багатокритеріальної оцінки 
конкурентоспроможності державних лісогосподарських підприємств є те, що 

вона відображає не лише лісогосподарську, лісопереробну, інвестиційно-
інноваційну та збутову діяльність, але і діяльність, спрямовану на охорону і 
захист лісу, зокрема в частині здійснення лісопатологічних обстежень, 
винищувальних робіт в осередках шкідників і хвороб, догляду за 
мінералізованими смугами та протипожежними розривами. Тобто в даному 
випадку здобувач дотримується вимоги щодо розгляду рівнів 
конкурентоспроможності державних лісогосподарських підприємств через 
призму як економічної, так і екологічної ефективності розвитку сировинної 

та переробної ланок лісопродуктового ланцюга з огляду на те, що ліси 
відіграють вагоме значення в забезпеченні прийнятного рівня екологічної 
стабільності територій.  

Високий рівень прикладної спрямованості дисертаційної роботи 
Кватирка О.М. пояснюється також тим, що теоретичні та методичні 
напрацювання щодо підвищення рівня конкурентоспроможності апробовано 
та адаптовано до специфіки багатолісного регіону, яким виступає Волинська 
область. На основі використання системи показників багатокритеріальної 

оцінки конкурентоспроможності лісогосподарських підприємств та 
застосування індексного методу було розраховано індивідуальні, групові та 
інтегральні індекси показників конкурентоспроможності державних 
лісогосподарських підприємств Волинської області в розрізі запропонованих 
критеріїв (с. 134-158), що дало можливість виявити суб’єкти господарської 
діяльності з порівняно низьким, середнім та порівняно високим рівнем 
використання конкурентних переваг, а це виступає передумовою для 



диференціації набору стратегічних ініціатив розвитку суб’єктів 
лісогосподарського підприємництва названого регіону, а також ключових 
напрямів підвищення конкурентоспроможності державних 
лісогосподарських підприємств (с. 163-182).  

Таким чином через всі розділи дисертаційної роботи прослідковується 
генеральна лінія дослідження «методичні засади багатокритеріальної оцінки 

рівня конкурентоспроможності – апробація багатокритеріальної оцінки при 
визначенні рівня конкурентоспроможності державних лісогосподарських 
підприємств Волинської області – обґрунтування ключових напрямів 
підвищення конкурентоспроможності державних лісогосподарських 
підприємств в розрізі обраної системи критеріїв на основі теоретичного 
підґрунтя та результатів багатокритеріального оцінювання 
конкурентоспроможності». 

Певним доробком, який відрізняється науковою новизною, можна 

вважати запропоновану Кватирком О.М. специфікацію 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 (с. 198-206). Лише за 
умови удосконалення регуляторного впливу держави на постійних 
лісокористувачів через зовнішні інструменти та результативнішого 

застосування внутрішніх інструментів підвищення конкурентоспроможності 
можна досягти необхідної синергії в частині ефективнішого використання 
конкурентних переваг. 

Заслуговує на увагу також сформований здобувачем інструментарій 
позиціонування лісогосподарських підприємств, підпорядкованих 
Волинському ОУЛМГ, 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 (с. 208-215). 
Такий підхід дає можливість показати наскільки конкурентоспроможність 
державного лісогосподарського підприємства залежить від рівня 
забезпеченості лісовими ресурсами і виявити резерви ефективнішого 
використання конкурентних переваг внаслідок вдалого використання і 
поєднання не лише лісових, але і фінансових та трудових ресурсів.  

В цілому здобувачу вдалося сформувати авторський концепт 

стратегічного цілепокладання підвищення конкурентоспроможності лісового 
сектора регіону з врахуванням вимог децентралізації та євроінтеграції на 
основі інтегральної оцінки використання конкурентних переваг державних 
лісогосподарських підприємств, що дасть можливість забезпечити необхідну 
кореляцію між економічними та екологічними пріоритетами діяльності 
постійних лісокористувачів багатолісного регіону, які виступають центрами 
ділової активності на територіях концентрації лісоресурсних благ.  



 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

 
Дисертація Кватирка О.М. безпосередньо пов’язана з науково-

дослідними роботами Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, зокрема темою: «Розробити методичні 

основи та інформаційне забезпечення оцінювання екосистемних функцій 
лісів природно-заповідного фонду Полісся України» (номер державної 
реєстрації 0119U100908), у межах якої здобувачем визначено передумови 
конкурентоспроможного розвитку державних лісогосподарських 
підприємств, сформовано методичні засади багатокритеріального 
оцінювання рівня конкурентоспроможності суб’єктів лісогосподарського 
підприємництва багатолісного регіону та запропоновано набір ключових 
напрямів підвищення рівня використання конкурентних переваг лісового 

сектору регіону в умовах поглиблення процесів децентралізації влади та 
реформи місцевого самоврядування. 

 
Практичне значення та впровадження результатів дослідження 

 
Серед наукових результатів, що отримані в процесі підготовки 

дисертаційної роботи, практичною спрямованістю відзначаються результати, 
які стосуються формування методичних засад багатокритеріального 

оцінювання рівня конкурентоспроможності державних лісогосподарських 
підприємств, реалізації ключових напрямів підвищення 
конкурентоспроможності постійних лісокористувачів Волинської області, 
застосування внутрішніх та зовнішніх інструментів стимулювання 
ефективнішого використання конкурентних переваг лісогосподарського 
виробництва, зумовлених природно-ресурсними та виробничо-технічними 
умовами лісогосподарювання. 

У діяльності Підкомітету з питань державної економічної політики 

Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку 
використовуються результати, які стосуються нарощення площі лісових 
земель, запровадження додаткових потужностей поглибленої деревообробки 
та підвищення рівня ефективності утилізації деревних відходів. Житомирське 
обласне управління лісового та мисливського господарства використовує 
напрацювання здобувача, які стосуються результатів інтегрального 
багатокритеріального оцінювання державних лісогосподарських підприємств 
Волинської області, що дало можливість згрупувати лісогосподарські 

підприємства за порівняно низьким, середнім та порівняно високим рівнем 
конкурентоспроможності та забезпечити можливості для диференціації 
стратегічних пріоритетів та конкурентних стратегій розвитку суб’єктів 
лісогосподарського виробництва.  

У роботі окремих департаментів та управлінь Волинської обласної 
державної адміністрації використовуються результати дисертації Кватирка 
Олександра Михайловича, які стосуються багатокритеріальної оцінки 



конкурентоспроможності та використання конкурентних переваг державних 
лісогосподарських підприємств Волинського ОУЛМГ в контексті 
структурної перебудови регіонального господарського комплексу, 
обґрунтування конкурентних стратегій розвитку лісового сектору Волині. 

Результати дисертації Кватирка О.М., які стосуються теоретичних 
основ забезпечення конкурентоспроможності державних лісогосподарських 

підприємств, методичного забезпечення проведення багатокритеріальної 
оцінки рівня використання конкурентних переваг постійних лісокористувачів 
багатолісного району, застосування зовнішніх та внутрішніх інструментів 
стимулювання використання конкурентних переваг державних 
лісогосподарських підприємств, формування пакету стратегічних ініціатив 
забезпечення конкурентоспроможності лісового сектору регіону в умовах 
поглиблення децентралізаційних процесів, використовуються у навчальному 
процесі національного університету кораблебудування імені адмірала 

Макарова при викладанні дисципліни «Стратегічний менеджмент». 
 

Повнота викладення основних наукових результатів в опублікованих 
працях 

 
Теоретичні, прикладні та методичні результати в цілому відображають 

зміст дисертаційної роботи, оскільки вони висвітлені у 15 наукових працях, з 
яких 6 статей у наукових фахових виданнях України, зокрема 6 статей у 

наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 
наукометричних баз, 1 стаття опублікована в іноземному виданні, зокрема 
країни, що є членом ОЕСР, 1 стаття – в інших виданнях, 7 тез доповідей  на 
наукових конференціях. Вимоги ДАК МОН України щодо необхідної 
кількості публікацій у наукових фахових виданнях витримано.  

 
Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності 

 

Підготовка дисертації базується на комплексі етичних принципів, що 
регламентуються нормативно-правовими та інструктивними актами, які 
регулюють освітню та науково-технічну діяльність. У дисертації повною 
мірою дотримуються вимоги щодо посилань на літературні джерела та 
джерела статистичної інформації. Наукова новизна дисертаційної роботи є 
результатом особистих досліджень здобувача. У дисертації Кватирка О.М. 
відсутні порушення вимог академічної доброчесності.  

 

Дискусійні питання та основні зауваження 
 

Незважаючи на вагомі для теорії і методики формування еколого-
економічних засад підвищення конкурентоспроможності лісогосподарських 
підприємств, у дисертації містяться окремі положення, що носять 
дискусійний характер. 



1. На с. 30 здобувач зазначає, що «лісовий сектор виступає вагомим 
платником податків, зборів та інших платежів до публічних бюджетних та 
позабюджетних фондів». Виходячи із вагомості лісів в забезпеченні еколого-
економічної стабільності, варто було б детальніше розписати прикметні риси 
та специфіку податкового регулювання постійних лісокористувачів, зокрема 
стосовно адміністрування рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів. Також доцільно було б зупинитися на характеристиці рівня 
податкового навантаження на лісогосподарські підприємства. 

2. Говорячи про те, що «розвиток лісового господарства в Україні 
сьогодні відбувається хаотично, без здійснення ефективної державної 
політики в цій галузі» (с. 36) варто було б привести перелік законодавчих 
актів, які визначають пріоритети національної лісової політики, і акцентувати 
увагу на «вузьких місцях» системи інституціонального забезпечення 
регуляторного впливу держави на постійних лісокористувачів як в частині 

ведення лісового господарства, так і в частині збереження і примноження 
біорізноманіття лісів.  

3. На рис. 1.2, с. 45 серед набору принципів забезпечення 
конкурентоспроможності лісового сектору на еколого-економічних засадах  
виокремлюється принцип галузевої еквівалентності, який полягає в 
забезпеченні зростання конкурентоспроможності лісогосподарських 
підприємств з врахуванням потреб лісопереробки, меблевого виробництва, 
лісохімічної та целюлозно-паперової промисловості. У тексті дисертації 

варто було б конкретизувати зміст врахування потреб перерахованих 
сегментів національного лісового сектора. 

4. Акцентування уваги на тому, що «рівень зносу основних засобів 
– це той показник, котрий відображає рівень спрацьованості основного 
капіталу» (с. 85) здобувачу варто було б підкріпити приведенням даних про 
середньодержавний рівень зносу основних засобів державних 
лісогосподарських підприємств в останні роки, а також конкретизувати 
проблеми модернізації та реконструкції активної та пасивної частини 

основного капіталу лісогосподарських виробництв. 
5. Здобувач на с. 168 стверджує, що «з метою максимально 

можливої екологізації лісогосподарської діяльності та зниження часових і 
матеріальних витрат на доставку лісосировини доцільно впроваджувати 
еколого-безпечні технології заготівлі і транспортування деревини». Виходячи 
з даного твердження доцільно було б навести перелік сучасних технологій 
лісозаготівель та транспортування деревини, які використовуються у 
високорозвинених країнах, а також у країнах постсоціалістичного табору.  

6. На с. 184, рис. 3.2 здобувач приводить специфікацію 
конкурентних переваг галузі лісового господарства в умовах поглиблення 
децентралізації, де виокремлює конкурентну перевагу, пов’язану з наявністю 
розвиненої системи лісовпорядкування. Рівень розвитку техніко-
технологічної бази лісовпорядкування – це не конкурентна перевага, а 
необхідна умова забезпечення невиснажливого та збалансованого ведення 
лісового господарства.   



Загальний висновок 
 

Дисертація Кватирка Олександра Михайловича «Еколого-економічні 
засади підвищення конкурентоспроможності лісового сектору регіону», що 
подана на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 – 
економіка, є самостійно виконаним та завершеним науковим дослідженням,  

спрямованим на розроблення еколого-економічних засад підвищення 
конкурентоспроможності лісового сектору багатолісного регіону. Отримані у 
дисертаційній роботі результати у сукупності вирішують важливе наукове 
завдання – формування прикладного інструментарію багатокритеріального 
оцінювання рівня конкурентоспроможності державних лісогосподарських 
підприємств в умовах інституціональної трансформації системи управління 
лісовим господарством як на загальнонаціональному, так і на регіональному 
рівнях. За глибиною та обґрунтованістю теоретичних, методичних та 

прикладних результатів дисертація Кватирка О.М. відповідає вимогам, які 
пред’являються до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.  

В цілому дисертація «Еколого-економічні засади підвищення 
конкурентоспроможності лісового сектору регіону» за своїм змістовним 
наповненням відповідає вимогам до дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії, а саме вимогам Порядку проведення 
експерименту з присудження доктора філософії, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. №167, а її автор – Кватирко 

Олександр Михайлович – заслуговує на присудження ступеня доктора 
філософії в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за 
спеціальністю 051 «Економіка». 
 
Старший науковий співробітник  
відділу проблем економіки  
земельних і лісових ресурсів  
Державної установи  

«Інститут економіки природокористування  
та сталого розвитку Національної академії наук України», 
доктор економічних наук,  
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