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шкарлет С. М., пиріг К. М. підвищення ефективності виробництва на лісогосподарських підприємствах  
в умовах сталого розвитку

Мета статті полягає в дослідженні сутності та особливостей виробництва на лісогосподарських підприємствах з урахуванням сучасних тен-
денцій розвитку лісового господарства та підвищенні його ефективності. У статті проаналізовано стан лісового господарства України за 
2003 – 2012 рр. У результаті дослідження було визначено специфічні риси лісогосподарського виробництва, виділено нові напрями підвищення 
ефективності виробництва в лісогосподарських підприємствах, обґрунтовано актуальність проведення аналізу стану виробничих процесів у лі-
совому господарстві. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є побудова моделі інтенсифікації виробництва в лісогосподарських 
підприємствах за умов сталого розвитку, а на законодавчому рівні існує потреба чіткого визначення таких категорій, як лісове господарство 
та лісогосподарське виробництво.
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устойчивого развития

Цель статьи заключается в исследовании сущности и особенностей 
производства на лесохозяйственных предприятиях с учетом современ-
ных тенденций развития лесного хозяйства и повышении его эффек-
тивности. В статье проанализировано состояние лесного хозяйства 
Украины за 2003 – 2012 гг. В результате исследования были определены 
специфические черты лесохозяйственного производства, выделены 
новые направления повышения эффективности производства в лесохо-
зяйственных предприятиях, обоснована актуальность проведения ана-
лиза состояния производственных процессов в лесном хозяйстве. Пер-
спективой дальнейших исследований в данном направлении является 
построение модели интенсификации производства в лесохозяйствен-
ных предприятиях в условиях устойчивого развития, а на законода-
тельном уровне существует потребность четкого определения таких 
категорий, как лесное хозяйство и лесохозяйственное производство.
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in Ukraine in 2003 – 2012 years. As a result of research the specific features 
of forestry production, new directions to improve production efficiency in 
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Проблема раціонального використання лісів в Украї-
ні є однією з найважливіших як у економічному, так 
і в екологічному аспектах. Однак це є проблемою 

не лише на національному, а і на міжнародному рівнях. Так, 
на Міжнародній конференції ООН у Ріо-де-Жанейро, яка 
відбулась 3 – 4 червня 1992 р/, було проголошено концеп-
цію сталого розвитку господарства. Основні положення 
стосовно лісового господарства відображені в документах 
«Порядок денний на XXI століття» [1] і «Принципи лісівни-
цтва» [2]. У цих документах висвітлені проблеми лісового 
господарства, які пов'язані з раціональним використанням 
і відновленням всіх видів лісів, збереженням біорізнома-
ніття, а також зазначені головні принципи лісового госпо-
дарства. На жаль, Україна не відповідає критеріям сталого 
розвитку лісового господарства [3]. 

Проблемам лісогосподарського виробництва присвя-
чені роботи таких авторів: Андрушко Л. В., Дейнека А. М., 
Дячишин О. В., Мельник С. О., Мішеніна Є. В., Олійни- 
чук О. І., Павліщук О. П., Сабадош В. І., Синякевич І. М. та 
інші. Проте проблема підвищення ефективності лісогос-
подарського виробництва на сьогодні залишається акту-
альною. Складна та мінлива економічна ситуація в Україні 
вимагає об’єктивної оцінки останніх подій у лісовій галузі, 
у результаті чого виникає потреба в проведенні поглибле-
ного дослідження питань щодо її подальшого розвитку,  
і зокрема – стану та перспективи виробничих процесів у 
лісовому господарстві.

Головною метою роботи є визначення сутності та 
особливостей виробництва в лісогосподарських підприєм-
ствах з урахуванням сучасних тенденцій розвитку лісового 
господарства України та підвищення його ефективності.

Головною метою виробництва в лісовому господар-
стві є задоволення необмежених потреб у лісових ресур-

сах, забезпечуючи безперервність виконання лісами своїх 
функцій (захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, ре-
сурсних). Організація лісогосподарського виробничого 
про цесу ґрунтується на таких принципах: безперервність, 
невиснажливість, раціональність, комплексність, адаптив-
ність та екологічність. 

Виробництво в лісовому господарстві має свою спе-
цифіку, що відрізняє його від інших галузей економіки. 
Специфічні риси лісогосподарського виробництва:

1. Ліс є предметом і засобом праці. За допомогою лі-
сових насаджень ми отримуємо деревину та інші продукти 
лісу, тобто в даній ситуації ліс виступає як засіб праці. Той 
самий ліс піддається догляду, захисту, рубкам та іншим за-
ходам впливу, тобто є предметом праці.

2. Тривалий виробничий цикл. Тривалість виробни-
чого циклу в лісовому господарстві визначається об'єктив-
ними законами природи – періодом росту лісу, а це не мен-
ше 50 років (вік стиглості насаджень залежить від породи), 
а також включає період підготовки землі для посадки та 
період заготівлі деревини (рис. 1). Для лісогосподарських 
підприємств виробничий цикл – це «вузьке місце» у ви-
робництві, яке не можна усунути.

3. Потреба у великих площах землі. Загальна площа 
земель лісового фонду складає 10,8 млн гектарів, що стано-
вить 17,9 % території України. Оптимальна лісистість краї-
ни – 20 % [4], тобто для лісогосподарського виробництва 
потрібно 12071 тис. гектарів землі.

4. Короткий робочий період. Частка робочого періо-
ду у виробничому циклі складає приблизно 1 %, решта часу 
припадає на природні процеси – 99 %.

5. Різноманітність продукції. Ліс багатий на флору і 
фауну. Ліс – це джерело деревини, ягід, горіхів, грибів, плодів 
дикорослих рослин, лікарських рослин та інших лісових про-
дуктів, а також це домівка для багатьох видів тварин і комах. 

 

Виробничий цикл лісогосподарських підприємств  

Період підготовки
землі для посадки

та висадка
саджанців  

Період росту лісу  

Період заготівлі
стиглої деревини 

Операції:  
 – будівництво та утримання лісовозних доріг;

– валка дерев, обрізка сучків, розкряжування
   деревних стовбурів (хлистів) на колоди
   (сортименти), трелювання дерев (хлистів,
   колод) по волоках (по лісосіці) до дороги,
   лісовоза;
– вивезення хлистів (колод) до транзитних
   транспортних шляхів (залізниці широкої колії,
   автомагістралі, річці);
– сортування, штабелювання та відвантаження
   сортиментів споживачам

 

 
  

 
 

Операції:  
 – пониження пнів;

– прокладання борізд плугом з одночасним
   перевертанням родючого шару ґрунту;
– висадка саджанців   

 

 
  

 

  

Операції:  
 – природний ріст лісу;

– догляд за лісом;
– захист від пожеж і шкідників

 
 

 

Рис. 1. Виробничий цикл лісогосподарських підприємств
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Лісогосподарські підприємства згідно зі ст. 67 Лісо-
вого кодексу України можуть здійснюватися такі види ви-
користання лісових ресурсів:

1) заготівля деревини; 
2) заготівля другорядних лісових матеріалів (пнів, ко-

ренів, бересту, новорічних ялинок, ялинової сірки та інших);
3) побічні лісові користування (заготівля деревних 

соків, дикорослих плодів, ягід, горіхів, грибів, інших хар-
чових лісових ресурсів, лікарської рослинної та технічної 
сировини, збір моху, лісової підстилки та опалого листя, 
розміщення вуликів і пасік, сінокосіння, пасіння худоби); 

4) використання корисних властивостей лісів для 
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, турис-
тичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського 
господарства, проведення науково-дослідних робіт [5].

Обсяг продукції (робіт, послуг) лісового господарства 
має тенденцію до зростання (рис. 2) [6]. Протягом 2003 – 
2012 рр. обсяг продукції зріс з 1108,9 млн грн до 5911,6 
млн грн (збільшився в 5 разів). Таке зростання пов’язане 
зі збільшенням обсягу заготівель деревини, другорядних 
лісових матеріалів та продукції побічного лісового корис-
тування, а також із зростанням цін на продукцію. 

Однак у структурі економіки України внесок лісового 
господарства дуже незначний, оскільки частка її становить 
лише 0,4 % від сумарного внутрішнього валового продукту 
і цей показник не змінюється (окрім 2009 р., коли даний по-
казник складав 0,3 %).

Слід зазначити, що основним видом використання 
лісових ресурсів залишається заготівля деревини. Частка 
лісозаготівель у обсязі продукції лісового господарства ко-
ливається від 84,6% до 88,7% (рис. 3) [6]. 

З 2004 р. по 2009 р. спостерігається зменшення част-
ки лісозаготівель з 88,3% до 84,6%, а з 2010 р. частка почи-
нає зростати і в 2012 р. вона склала 88,7%. Обсяг продукції 
(робіт, послуг) лісового господарства збільшується за раху-
нок заготівлі деревини, тобто спостерігається порушення 
принципу збалансованого використання лісових ресурсів.

Отже, частка лісозаготівель у обсязі продукції лісового 
господарства зростає, а відповідно зростає і обсяг заготівель 
ліквідної деревини (табл. 1) [6]. Протягом 2003 – 2007 рр. 
спостерігається зростання обсягу заготівель ліквідної дере-
вини з 14266 тис. м³ до 16844 тис. м³ (базисний темп зрос-
тання коливається від 108,2% у 2004 р. до 118,1% у 2008 р.), 
а з 2008 р. по 2009 р. спостерігається зменшення до 14221 
тис. м³ (менше, ніж значення даного показника в базисному 
році). Причиною зменшення заготовленої деревини про-

тягом 2008 – 2009 рр. стала економічна криза в країні. По-
чинаючи з 2010 р., обсяг заготівель ліквідної деревини має 
тенденцію до зростання, і в 2012 р. даний показник стано-
вить 17507 тис. м³, що на 22,7 % більше за базисний рік.

Площа рубок лісу та заходів демонструє тенденції і 
зростання, і зменшення (див. табл. 1). Протягом аналізова-
ного періоду базисний темп зростання площі рубок лісу та 
заходів не перевищує 102,4 %, ланцюговий темп зростан-
ня – 112,4%. Темп зростання площі рубок лісу не переви-
щує темп зростання площі посадкових насаджень.

Зі збільшенням площі рубок збільшується обсяг за-
готівель ліквідної деревини. Щоб виявити залежність обся-
гу заготівель ліквідної деревини (у) від площі рубок лісу (х) 
було проведено регресійний аналіз за допомогою Аналізу 
даних Microsoft Excel. Результати регресійного аналізу на-
ведені в табл. 2 і табл. 3.

Регресійний аналіз показав відсутність лінійного 
зв'язку між площею рубки та обсягом ліквідної деревини.  
А отже, статистичні дані є неточними. Однак важливо 
відмітити, що одним з принципів лісівництва, які були 
проголошені на Міжнародній конференції ООН у Ріо-де-
Жанейро, є забезпечення своєчасної, надійної та точної ін-
формації про ліси і лісових системах.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного аналізу підвищення ефектив-

ності виробництва на лісогосподарських підприємствах 
можливе за таких умов.

По-перше, диверсифікація виробництва, щоб уник-
нути залежності від одного виду лісової продукції. Запро-
поновано такі додаткові послуги:
 організовані походи за грибами. Працівники лі-

согосподарських підприємств за плату організо-
вують похід за грибами, який включає: ознайом-
лення з правилами поведінки в лісі; перевезення 
по лісних дорогах; відвідання «грибних місць» у 
супроводі працівників лісогосподарських підпри-
ємств з метою збору грибів; перевірка грибів пра-
цівниками, що убезпечить від отруєння грибами;

 організовані походи за ягодами, горіхами. Працівни-
ки лісогосподарських підприємств за плату органі-
зовують похід за ягодами, горіхами, який включає: 
ознайомлення з правилами поведінки в лісі, переве-
зення по лісних дорогах, збирання ягід, горіхів.

Плата за надання послуг буде залежати від ціни на 
пальне та від рівня заробітної плати. 

Рис. 2. Динаміка обсягу продукції (робіт, послуг) лісового господарства України

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Рік

Обсяг продукції (робіт, послуг) лісового господарства
у фактичних цінах (без ПДВ), млн грн

1108,9
1594,6

1991,1

2451,1

2956,3 3382,7

3138,1

4097,7

5674,8 5911,6
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Рис. 3. Динаміка частки лісозаготівель у обсязі продукції (робіт, послуг) лісового господарства України

таблиця 1

площа рубок лісу та обсяг заготівель ліквідної деревини за 2003 – 2012 рр.

Рік
Обсяг заготівель 
ліквідної дереви-

ни, тис. м³

темп зростання, % площа рубок лісу 
та заходів, тис. га

темп зростання, %

Базисний Ланцюговий Базисний Ланцюговий 

2003 14266 х х 465,2 х х

2004 15432 108,2 108,2 468,7 100,8 100,8

2005 15244 106,9 98,8 464,7 99,9 99,1

2006 15849 111,1 104,0 468,2 100,6 100,8

2007 16844 118,1 106,3 476,2 102,4 101,7

2008 15724 110,2 93,4 425,3 91,4 89,3

2009 14221 99,7 90,4 357,9 76,9 84,2

2010 16146 113,2 113,5 402,2 86,5 112,4

2011 17510 122,7 108,4 421,8 90,7 104,9

2012 17507 122,7 100,0 417,0 89,6 98,9

таблиця 2

Регресійна статистика

показник пояснення Значення

Множинний R
Вказує на наявність (або відсутність) 
лінійного зв'язку між залежними і неза-
лежною перемінними

0,0641544916363088 
Лінійний зв'язок відсутній

R-квадрат Показує, наскільки модель адекватна 0,00411579879711322 
Модель неадекватна

Нормований R-квадрат Представляє собою скоригований 
коефіцієнт детермінації –0,120369726353248

Стандартна помилка Характеризує розкид середніх значень 1236,97921542764

Спостереження Кількість років 10

таблиця 3

Дисперсійний аналіз

df SS MS F Значимість F

Регресія 1 50589,46480 50589,4648002609 0,0330624688 0,86023822733

Залишок 8 12240940,63520 1530117,57939997

Разом 9 12291530,1

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

87,6

88,3

87,8

87,7 87,1
85,8

84,6

86,1

88,5 88,7

Рік

Частка лісозаготівель у обсязі продукції (робіт, послуг)
лісового господарства, %
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По-друге, інтенсифікація виробництва. За Б. Рома-
нюковим, «інтенсивне лісове користування – це ринкова 
модель, необхідність переходу до якої обумовлює ринок, у 
першу чергу ринок переробки деревини» [7].

Інтенсифікація виробництва в лісогосподарських 
під приємствах – це процес збільшення обсягу виробни-
цтва, підвищення її якості й зниження собівартості шля-
хом використання вдосконалених факторів виробництва 
внаслідок науково-технічного прогресу. Інтенсифікація 
виробництва передбачає максимальний вихід ділових сор-
тиментів з 1 га лісової площі і 1 м куб. заготовленої дереви-
ни, що відповідає принципу раціонального використання 
лісових ресурсів. У лісовому господарстві треба врахову-
вати стиглість лісу, адже перестигла деревина втрачає свою 
якість, і ціна на неї нижча, ніж на стиглу деревину. З еко-
номічної точки зору перестигла деревина – причина зни-
ження ефективності виробництва, а з екологічної точки 
зору – це домівка для багатьох живих організмів, що спри-
яє збереженню біорізноманіття. Рентабельність лісогоспо-
дарського виробництва досягає максимуму, якщо вирубку 
здійснювати при досяганні лісу стиглості. 

Інтенсифікації лісогосподарського виробництва не 
обійтись без залучення додаткового фактора виробництва – 
землі, що є характерним для екстенсивного типу розвитку, 
адже, як вже зазначалось, лісистість України не досягає нор-
мативного значення.

По-третє, створення системи мотивації праці на 
лісогосподарських підприємствах. Прикладом є система 
стимулювання оплати праці Рівненського обласного управ-
ління лісового та мисливського господарства. 

Суть її полягає в такому: що менше відходів у проце-
сі розробки, то вища заробітна плата у працівників. Тобто 
працівники самі зацікавлені у збільшенні кількості ділової 
деревини. І сьогодні люди за вихід ділової деревини отри-
мують до 100 %, а то і більше матеріальної винагороди. Пра-
цівники зрозуміли, що, раціонально переробивши дереви-
ну, зробивши найбільший вихід високоцінних сортиментів, 
отримають більшу заробітну плату, а лісгосп, відповідно, 
отримає більші прибутки [8].

Таким чином, лісогосподарське виробництво – це 
тривалий процес створення лісів, як-то кажуть, «від на-
сінини до головного рубання». В умовах сталого розвитку 
необхідно поєднувати заходи державної підтримки та впро-
вадження ринкового механізму.

Перспективи подальших досліджень за даною про-
блемою полягають у побудові моделі інтенсифікації лісо-
господарського виробництва за умов сталого розвитку.   
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