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Лісогосподарське підприємництво екологічного спрямування як вид 

діяльності в лісоресурсній сфері щодо раціоналізації багатоцільового 

використання та відтворення лісових ресурсів також характеризується через 

одночасне розкриття галузевої та еколого-економічної специфіки прояву 

змісту традиційних функцій, які нами визначаються так: ініціативно-

інноваційна; організаційна; комбінування, мобілізації та консолідації; 

мотиваційно-стимулююча. 

Зміст функцій, які пов'язані із сутністю підприємницького 

лісогосподарювання та характеризують його як вид діяльності, нами 

розкривається наступним чином: 

1.Ініціативно-інноваційна функція. Лісогосподарська підприємницька 

ініціатива полягає у генеруванні та реалізації нових ринкових можливостей 

щодо інтегрованого багатоцільового використання та відтворення лісових 

ресурсів на еколого-економічних засадах як з боку держави, так і приватного 

сектору на міжгалузевій основі.  

І тут слід зазначити, що підприємницьке лісогосподарювання на 

еколого-економічних засадах, по суті, потребує застосування організаційних, 

технологічних, управлінських та ринкових інновацій. 

2.Організаційна функція підприємницького лісогосподарювання 

полягає у безпосередній організації лісогосподарювання на еколого-

економічних засадах, реалізації механізмів соціально відповідального 

лісокористування. Організація процесного підходу в лісоресурсній сфері 

щодо розвитку підприємницького лісогосподарювання на еколого-

економічних засадах нами розглядається як процес формування та реалізації 

системи ефективного управління бізнес-екодіяльністю щодо інтегрованого 

багатоцільового використання та відтворення лісових ресурсів на 

інноваційній основі. Стале, екосистемне управління лісами потребує певної 

організації, впровадження різних систем екоменеджменту, лісоекологічної 

інформації та прийняття управлінських рішень і т.п. 

 Організація підприємницького лісогосподарювання потребує 

формування системи поточної оцінки лісоеколого-економічних процесів та 

визначення відповідних коригувальних дій щодо усунення негативних змін 

(відхилень) на різних вікових етапах інтегрованого використання та 

відтворення лісових біогеоценозів.  



3. Функція комбінування, мобілізації та консолідації ресурсів 

Перш за все слід зазначити, що підприємницька організація 

виробництва передбачає певні форми, способи та методи комбінування, 

мобілізації та консолідації виробничих ресурсів (факторів) на інноваційній 

основі.  

Слід зазначити, що всі фактори взаємозалежні і взаємодоповнюють 

один одного, і підприємництво виступає (як свідчить теорія підприємництва) 

як специфічний господарський ресурс. Підприємець здійснює, організовує 

комбінування факторів лісогосподарського виробництва на еколого-

економічних засадах для досягнення інтегрованого, економічного та 

соціального результату від використання та відтворення лісових ресурсів. 

Комбінування факторів виробництва в лісоресурсній сфері також виступає 

визначальним моментом у розкритті особливостей підприємництва, і воно 

може здійснюватися в межах процесного підходу виробництва (процесу 

виробництва, складовими якого є введення факторів виробництва, технологія 

виробництва та вихід результатів лісогосподарювання) та продуктивного 

процесу (який охоплює підготовчий етап, етап безпосередньо виробництва та 

етап просування і реалізації лісових товарів та послуг), а також у межах 

реалізації бізнес-процесів. 

4.Мотиваційно-стимулююча функція. Зміст підприємницького 

господарювання (ознаки, ціле-функціональна спрямованість) у сфері 

використання та відтворення лісових ресурсів реалізується через мотивацію 

та стимулювання екологізації лісогосподарювання, які формуються 

методами, інструментами та засобами організаційно-економічного механізму 

екологічного регулювання. Мотивація є функцією управління 

підприємницьким лісогосподарюванням на еколого-економічних засадах, 

якщо вона виступає засобом реалізації та узгодження суспільних та 

підприємницьких інтересів у сфері екологізації використання та відтворення 

лісових ресурсів.  
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