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Постановка проблеми. Деформація потреб 
людини щодо корисностей лісу в бік нематеріаль-
ного складника, соціально-екологічних, ініціює фор-
мування такої економічної системи, яка дасть змогу 
задовольнити ці потреби на рівні вимог концепції 
сталого розвитку природних систем і комфортних 
умов життя та діяльності людини. Економічною сис-
темою, що дасть змогу упорядкувати становлення 
і розвиток соціально-економічних відносин у сфері 
надання і споживання соціально-екологічних послуг 
лісу та лісових територій за наявних умов лісогоспо-
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дарювання, може бути ринок соціально-екологічних 
послуг. Становлення й ефективне функціонування 
ринку соціально-екологічних послуг лісу та лісо-
вих територій значною мірою залежить від системи 
інституціонального забезпечення, яка дасть змогу 
узгоджувати інтереси бізнесу, суспільства і природи 
та еволюціонувати відповідно до умов, які склалися 
і прогнозуються.

Тобто проблема проектування системи інсти-
туціонального забезпечення ринку соціально-еко-
логічних послуг лісу і лісових територій полягає 

У статті наводяться й обґрунтовуються 
пропозиції щодо проектування системи 
інституціонального забезпечення ринку 
соціально-екологічних послуг лісу. Визнача-
ється, що інститути нової для лісового сек-
тора економіки України еколого-економічної 
системи повинні формуватися як ринково-
екологічний розвиток наявних інститутів 
лісового господарства й охоплювати про-
блематику екологічного аудиту і серти-
фікації соціально-екологічного ресурсу лісу, 
формування сприятливого інвестиційного 
клімату, регулювати відносини суб’єктів 
ринку різних форм власності, формувати 
активне конкурентне середовище.
Ключові слова: ринок соціально-екологіч-
них послуг, еколого-економічна система, 
інститут, система інституціонального 
забезпечення, екологічний аудит і серти-
фікація, екологічне інвестування, еколо-
гічне співробітництво, еколого-технічна 
конкуренція.

В статье приводятся и обосновываются 
предложения по проектированию системы 
институционального обеспечения рынка 
социально-экологических услуг леса. Опре-
деляется, что институты новой для 
лесного сектора экономики Украины эко-
лого-экономической системы должны фор-
мироваться как рыночно-экологическое раз-
витие существующих институтов лесного 
хозяйства и охватывать проблематику 

экологического аудита и сертификации 
социально-экологического ресурса леса, 
формирование благоприятного инвести-
ционного климата, регулировать отно-
шения субъектов рынка различных форм 
собственности, формировать активную 
конкурентную среду.
Ключевые слова: рынок социально-эко-
логических услуг, эколого-экономическая 
система, институт, система институцио-
нального обеспечения, экологический аудит 
и сертификация, экологическое инвестиро-
вание, экологическое сотрудничество, эко-
лого-техническая конкуренция.

The paper presents and substantiates the pro-
posal of the institutional framework project for 
the forest socio-ecological services market. It is 
determined, that the institutes of the new eco-
economic system to the forest sector of Ukraine’s 
economy should be created on the basis of exist-
ing forestry institutional market-ecological devel-
opment, covering issues of the ecological audit 
and the certification of the forest socio-ecological 
resource, along with forming the favorable invest-
ment climate, regulating relations of market enti-
ties of different ownership forms, and forming an 
active competitive environment.
Key words: socio-ecological services market, 
eco-economic system, institute, institutional sup-
port system, ecological audit and certification, 
ecological investment, ecological cooperation, 
eco-technical competition.
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у формуванні таких інститутів, які дадуть змогу 
активізувати процеси надання і споживання соці-
ально-екологічних корисностей лісу як специ-
фічного товару шляхом інтеграції соціальних 
і екологічних чинників в організацію виробництва 
та споживання цього товару. Проектування сис-
теми інституційного забезпечення ринку соці-
ально-екологічних послуг лісу являє собою про-
цес формування сукупності інститутів, які тісно 
взаємодіють між собою та охоплюють регулюючим 
і контролюючим впливом усі аспекти функціону-
вання такої економічної системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Представники теорії інституціоналізму визнача-
ють інститути як рушійну силу розвитку економіч-
них систем і як рушійну силу розвитку всього люд-
ського суспільства.

На думку Т. Веблена, інститути – це звичаї, 
традиції і способи мислення, які стали навичками 
окремої групи людей, більшості населення і навіть 
усього народу. Вони мають здебільшого психо-
логічний характер і організовують та регулюють 
поведінку людей, формують їх духовний світ. Такі 
економічні категорії, як товар, гроші, кредит, відсо-
ток, прибуток та інші, є простими формами вияву 
психології суспільства [1].

Разом з іншими засновниками інституціона-
лізму XIX ст., такими як американський вчений 
В.-В.-К. Мітчелл та англійський економіст Дж. Гоб-
сон, Т. Веблен доводив неспроможність ринкової 
економіки за панування монополії, визначав необ-
хідність державного втручання в господарську 
діяльність та соціального контролю над нею. Ево-
люція економічних інститутів визначалася як посту-
пові еволюційні зміни звичаїв, моралі, суспільної 
психології. Класики теорії інституціоналізму відсто-
ювали природний відбір інститутів у сфері психоло-
гії, морально-етичних норм тощо [2].

На відміну від Т. Веблена, Дж. Коммонс, засно-
вник іншої течії в теорії інституціоналізму, основою 
економічного розвитку вважав юридичні відносини, 
норми права, а економічні інститути – категоріями 
юридичного порядку, зводив сутність економіч-
них відносин до угод із титулами власності. Кон-
кретними формами таких інститутів Дж. Коммонс 
називав сім’ю, акціонерні компанії, тред-юніони, 
союзи підприємців, державу. Основними складни-
ками інституціонального механізму, які регулюють 
відносини між такими формальними інститутами, 
він вважав закони, угоди, контракти, основою яких 
є конфлікти, взаємодія і вирішення [3].

Основоположники сучасної теорії неоінституці-
оналізму переконані, що на сучасному етапі сві-
тового економічного розвитку ринок як регулятор 
соціально-економічних відносин шляхом ринко-
вого ціноутворення вже не діє.

Відомий представник цього напряму Дж. К. Гелб-
рейт показав, що механізм вільного ринкового 

ціноутворення в сучасних умовах вже не діє. Ціни 
зрівноважуються в результаті дії двох протилеж-
них тенденцій: монополії та олігополії, які доміну-
ють в економіці країни і намагаються завищувати 
ціни, з одного боку; антимонопольна політика дер-
жави спрямована на зменшення цін, з іншого боку. 
В цьому самому напрямі діють профспілки і союзи 
споживачів, які стежать за динамікою цін. Осо-
блива роль у сучасних умовах належить профспіл-
кам, які контролюють ринок праці і також мають 
монопольне положення на ринку праці [4].

Відомий американський економіст Д. Норт, 
поєднуючи здобутки теорій інституціоналізму 
і неоінституціоналізму, стверджує, що інституці-
оналізація економіки – це процес становлення 
формальних інститутів, що обмежують поведінку 
економічних суб’єктів, і комплементарних до них 
добровільних неформальних угод, «правил гри», 
стереотипів поведінки, традицій ведення ділової 
практики, контрактних відносин [5].

Заслуговують уваги дослідження німецького 
вченого К. Віттфогеля, який визначає, що країнам, 
які в минулому входили до складу Радянського 
Союзу, дісталася негативна спадщина – структу-
роутворюючим інститутом цих суспільств є деспо-
тизм, що характеризується провідною роллю дер-
жави. За східного деспотизму держава спирається 
на бюрократичний апарат і пригнічує розвиток при-
ватновласницьких тенденцій. Багатство панівного 
класу в цьому суспільстві зумовлено не власністю 
на засоби виробництва, а місцем в ієрархічній сис-
темі держави [6].

У дослідженнях О.І. Дребот визначається, 
що нині реформування лісового сектору України 
характеризується як період трансформації. Його 
також можливо визначити як період значних змін, 
що дотичні до всіх базових основ суспільства, 
в тому числі й до інституційних [7].

За дослідженнями британського економіста 
К. Кларка, в світовому економічному розвитку прі-
оритети буде мати «третій» сектор – сфера послуг. 
До «першого» сектору економіки К. Кларк відносив 
сільське господарство і видобувну промисловість, 
до «другого» сектору – переробну промисловість [8].

Постановка завдання. Метою статті є розро-
блення пропозицій щодо проектування системи 
інституціонального забезпечення ринку соціально-
екологічних послуг лісу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Напрями проектування інститутів економічної сис-
теми визначаються за результатами дослідження 
та прогнозування проблематики, яка може спіткати 
становлення і функціонування такої системи. Інсти-
туціональні структури, механізм та інструменти, які 
в комплексі мають складати певні інститути, саме 
і повинні забезпечити рішення цих проблем.

Важливою проблемою інституціонального 
забезпечення становлення ринку соціально-еко-
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номічних послуг лісу є необґрунтований розподіл 
на підприємствах лісового господарства і зага-
лом у лісовій галузі матеріальних, фінансових 
ресурсів між промисловим зростанням і захистом 
та відновленням лісу і лісових територій з метою 
задоволення всебічних потреб суспільства в соці-
ально-екологічних корисностях лісу, що постійно 
зростають як за обсягом, так і за асортиментом. 
Менеджери лісового господарства не можуть опа-
нувати перспектив нового джерела доходів від 
використання соціально-екологічного ресурсу лісу 
і лісових територій та акцентують увагу на роз-
витку матеріального виробництва. Це може при-
вести до негативного явища – «дефіциту ринку». 
Не отримавши на необхідному рівні послуги щодо 
оздоровлення, відпочинку, естетичного задово-
лення в Україні, споживачі вимушені задовольняти 
свої потреби в інших країнах, поповнюючи бюджет 
лісового сектору іншої держави.

Інституційне забезпечення рішення цієї про-
блеми можливе через формування в інститу-
ціональній структурі лісової галузі спеціаль-
них екологічних інститутів, а саме інститутів 
екологічного аудиту й екологічної сертифікації 
соціально-екологічних властивостей лісу [9]. 
Практичними кроками щодо формування таких 
інститутів можуть бути:

– створення розгалуженої системи екологічних 
інституціональних структур у вигляді державного 
лісового екологічного бюро і регіональних лісо-
вих екологічних агенцій з визначеною процедурою 
їх акредитації та системою підготовки та атеста-
ції фахівців. Завданнями таких інституціональ-
них структур повинні бути: розроблення критеріїв 
оцінки соціально-екологічного потенціалу лісів; 
безпосередня оцінка соціально-екологічного 
потенціалу лісів природних зон України й окремих 
лісових ділянок, визначення можливого матері-
ального навантаження на лісові ресурси, яке дає 
змогу лісу і лісовим територіям зберігати свої соці-
ально-екологічні корисності на необхідному рівні;

– створення в структурі Державного агентства 
лісових ресурсів України спеціального центру 
стандартизації та сертифікації соціально-еколо-
гічних властивостей лісу та лісових територій. 
Завданнями такої інституціональної структури 
можуть бути розроблення підходів до оцінки якості 
соціально-екологічної послуги; розроблення про-
позицій щодо створення державних стандартів 
якості; тісне міжнародне співробітництво в питан-
нях стандартизації та сертифікації, контроль за 
якістю соціально-екологічних послуг. Інституцій-
ним механізмом можуть бути законодавчо і нор-
мативно упорядковані процеси сертифікації такої 
специфічної продукції. Інституційним інструмен-
том повинні бути сертифікати якості для кожної 
соціально екологічної послуги, яка надається кон-
кретним підприємством.

Серйозну проблему щодо ефективного функ-
ціонування ринку соціально-екологічних послуг 
лісу і лісових територій створюють протиріччя 
між закономірністю мінімізації часу знаходження 
капіталу сфері обігу й об’єктивно великими тер-
мінами реалізації проектів щодо відтворення лісу 
до стану, за якого він може набирати властивос-
тей щодо надання соціально-екологічних послуг. 
Значні терміни реалізації інвестиційних проектів 
у лісовій галузі та загальноекономічна і політична 
нестабільність в Україні є основними факторами 
низької інвестиційної привабливості лісового сек-
тору економіки. З огляду на скрутне фінансове 
становищ держави, недостатність ресурсів у під-
приємств лісового господарства, питання фор-
мування сприятливого клімату для зовнішніх, 
недержавних інвестицій у лісове виробництво, 
зокрема в його екологічний складник, є питанням, 
бути ринку екологічних послуг в України чи такий 
ринок залишиться як цікавий, але не реалізований 
проект. Проблеми реалізації норм і правил забез-
печення активізації зовнішнього інвестування 
в лісову галузь, зокрема в її еколого-ресурсний 
складник, можливо вирішити через формування 
в системі інституціонального забезпечення лісо-
вого сектору економіки України спеціальних інсти-
тутів екологічного інвестування.

Відомі базові інститути підприємництва, засно-
вані на приватній власності, ринковій організа-
ції господарювання й обігу продукції, не можуть 
бути автоматично імпортовані в економіку Укра-
їни, зокрема в економіку лісового господарства, 
насамперед через домінуючу частку державної 
власності на лісові ресурси. Три форми власності 
на лісові ресурси, які визначені в Лісовому Кодексі 
України – державна, комунальна та приватна, 
породжують проблеми щодо упорядкування цих 
відносин на ринку соціально-екологічних послуг. 
Така ситуація може бути певним чином урегульо-
вана шляхом створення інституту екологічного 
співробітництва. Такий інститут повинен визначити 
порядок і правила взаємодії суб’єктів господарю-
вання, особливо суб’єктів різних форм власності 
в ситуаціях, коли соціально-екологічна послуга 
генерується сумісними ресурсами цих суб’єктів 
або коли послуга, яку надає окремий суб’єкт може 
вплинути на стан соціально-екологічного ресурсу 
другого суб’єкта господарювання.

Важливою проблемою становлення і функ-
ціонування ринку соціально-екологічних послуг 
в Україні є така, що несе загрозу успадкувати 
ситуацію «в’ялої конкуренції», яка сьогодні панує 
на ринку деревини. Багато виробників цієї продук-
ції навіть за умов конкурентоспроможної продукції 
з причин відсутності практики використання всього 
ресурсу інформаційного суспільства і комплексу 
маркетингу, а часто небажання, не можуть вигідно 
реалізувати таку продукцію. Враховуючи те, що 
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основною рушійною силою конкуренції є іннова-
ції, які включають у себе не тільки нові технології, 
нові методи і способи, а й нові товари і нові соці-
ально-економічні відносини, ринок соціально-еко-
логічних послуг повинен будуватися на підвалинах 
конкурентного ринку в найбільшому наближені до 
ринку чистої конкуренції. Таку проблему можливо 
вирішити в площині інституту еколого-технічної 
конкуренції. Об’єктом такої конкуренції можуть 
бути затрати на реалізацію екологічних чи тех-
нічних проектів для вирішення тих чи інших соці-
ально-екологічних проблем територій.

Наведені пропозиції дають змогу комплек-
сно охопити проблематику інституційного забез-
печення становлення і функціонування ринку 
соціально-екологічних послуг лісу і лісових тери-
торій у плані регулювання і мотивації таких осно-
вних ринкових процесів, як: обсяги й асортимент 
надання і споживання соціально-екологічних 
послуг – екологічний аудит і екологічна сертифіка-
ція; динамічний розвиток потенціалу ринку – еко-
логічне інвестування; взаємодія ринкових суб’єктів 
різних форм власності – екологічне співробітни-
цтво; формування конкурентного середовища 
ринку – еколого-технічна конкуренція.

Висновки з проведеного дослідження. Соці-
ально-економічні відносини у сфері надання і спо-
живання екологічних і соціальних послуг лісу пови-
нні базуватися на основних принципах ринку, таких 
як вільний вибір напряму бізнесу, ринкове ціноутво-
рення, справедлива конкуренція. Водночас є певна 
специфіка і проблематика становлення нової для 
лісового сектору економіки України еколого-еко-
номічної системи – ринку соціально-екологічних 
послуг, яка викликає необхідність ринково-еколо-
гічної трансформації наявних інститутів лісового 
господарства. Така трансформація повинна поля-
гати у формуванні таких інститутів, як: інститут еко-

логічного аудиту й екологічної сертифікації – дає 
змогу визначати обсяг і асортимент соціально-еко-
логічних послуг і контролювати процеси їх надання 
і споживання; інститут екологічного інвестування – 
проводить заходи щодо формування сприятливого 
інвестиційного клімату і забезпечує динамічний роз-
виток потенціалу ринку; інститут екологічного спів-
робітництва – регулює відносини суб’єктів ринку 
різних форм власності; інститут еколого-технічної 
конкуренції – формує і контролює конкурентне 
середовище ринку.
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