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JUSTIFICATION OF DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF ECONOMIC
ACTIVITY OF FORESTRY
Важливим стратегічним завданням на етапі розвитку підприємства будьBякої галузі є досягнення належного рівня
його господарської ефективності як основи конкурентоспроможності на сучасному ринку. Основне місце у реаліB
зації цього завдання займає оцінка ефективності господарської діяльності підприємств. Рівень ефективності функB
ціонування лісових господарств безпосередньо впливає на розвиток економіки регіону і держави в цілому, стан сусB
пільного здоров'я населення, а також формування рекреаційної індустрії. Оскільки лісова галузь України розвиB
вається нестабільно, проблема ефективності лісогосподарської діяльності поступово набула актуального значення.
Проблеми охорони навколишнього середовища та погіршення екологічного стану територій зумовлює створенB
ня ефективного механізму ведення лісогосподарської діяльності. Таким чином, у статті окреслено оцінку ефективB
ності діяльності лісового господарства, а також обгрунтування шляхів її підвищення з врахуванням цільової
необхідності використання лісів, посилення їх екологічноBекономічних функцій та дотриманням концепцій сталого
розвитку.
Тому в статті досліджено сучасний стан розвитку та основні засади ефективності діяльності лісогосподарських
підприємств. Виділено основні проблеми та запропоновано напрями підвищення ефективності економічної діяльB
ності лісогосподарського сектору з їх обгрунтуванням.
An important strategic goal at the stage of enterprise development of any industry is to achieve the proper level of its
economic efficiency as a basis for competitiveness in the modern market. One of the main places in the implementation
of this task is the evaluation of the efficiency of economic activity of enterprises.
The level of forestry efficiency directly influences the development of the economy of the region and the state as a
whole, the state of public health of the population, as well as the formation of the recreational industry. As Ukraine's
forest industry is developing unstable, the problem of forestry efficiency is urgent.
Adaptation to market conditions is accompanied by aggravation of environmental problems and deterioration of
the ecological status of territories. This leads to the creation of an effective mechanism for forest activity. Therefore,
assessing the effectiveness of forestry operations, as well as justifying ways to increase them, taking into account the
targeted need to use forests, enhance their environmental and economic functions, and adhere to sustainable development
concepts is important.
The issues of finding and justifying directions for improving the efficiency of forestry business with the determinants
of external and internal environmental factors, as well as ensuring their sustainable development with the use of new
approaches to the activities need further study.
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The use of innovative methods of forestry is an urgent task of enterprises, the efficiency of which depends on the
economic efficiency of their activity and development of the country. The main results of our research are: identified the
main problems that hinder the development of national forestry enterprises; the factors influencing their sustainable
development are identified and analyzed; the strategy of actions which basis for increase of efficiency of activity of
forestry is grounded.
Therefore, the current state of development and the basic principles of the effectiveness of forestry enterprises was
investigated. The main problems are outlined and directions for increasing the efficiency of economic activity of the
forestry sector with their justification are proposed.

Ключові слова: ефективність лісового господарства, стратегічний потенціал, комплекс6
на стратегія розвитку, стратегічний аналіз, збалансована система показників, економічна
ефективність.
Keywords: forestry efficiency, strategic potential, integrated development strategy, strategic
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Перманентна детермінованість ринкового
середовища, в якому відбуваються економічні
процеси зумовлюють необхідність створення
якісно нових поглядів на постановку цільових
орієнтирів, економічну поведінку та підходи до
оцінювання господарської діяльності під,
приємств, зокрема лісової галузі. У зв'язку з
цим актуалізується вибір адекватних цілей,
принципів, методів, критеріїв та показників
достовірної оцінки ефективності фінансово,
господарської діяльності лісогосподарських
підприємств, які б у комплексі відповідали су,
часним вимогам розвитку ринкової економіки
та враховували специфіку галузі.
У стратегічному розвитку України ліси
відіграють важливу роль і займають важливе
значення. Вони є ресурсною базою діяльності
багатьох галузей економіки, створюють спри,
ятливі умови для життя людей. Попри широкі
можливості та значущість в економіці, ліси пе,
ребувають у незадовільному стані, оскільки
існує чимало чинників, які перешкоджають
його розвитку. Таким чином, дослідження
новітніх напрямів розвитку та чинників, що
впливають на ефективність діяльності лісових
господарств потребують поглибленого вивчення.

Використання інноваційних методів веден,
ня лісового господарства залишається актуаль,
ним завданням підприємств, від виконання яко,
го залежить економічна ефективність їх діяль,
ності та розвиток країни. З урахуванням вище,
викладеного, основною метою нашого дослід,
ження є: окреслити основні проблеми, які пе,
решкоджають розвитку підприємств націо,
нального лісового господарства; виявити та
проаналізувати чинники, які впливають на їхній
сталий розвиток; обгрунтувати стратегію дій,
основи якої забезпечать підвищення ефектив,
ності діяльності лісових господарств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Лісове господарство займає вагому частку
у соціально,економічному та екологічному се,
редовищі країни. Особливості та перспективи
розвитку лісогосподарських підприємств є об,
'єктом дослідження в численних публікаціях.
Основні аспекти забезпечення безперервного
розвитку сфери національного лісового госпо,
дарства та опис шляхів підвищення ефектив,
ності його ведення досліджували такі економісти:
Антоненко І.Я., Горбик В.М., Дяченко Я.Я., Ко,
валь Я.В., Медведєв Ю. В., Мельник С.О., Мі,
шенін Є.В., Шубалий О.М. та інші.
Передплатний індекс 21847

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Лісове господарство України займає 1/6 ча,
стину її території (загальна площа лісових діля,
нок станом на 2018 р. становить майже 10,4 млн
га), проте останнім часом проблеми лісовиро,
щування, ефективної лісозаготівлі та дерево,
обробки відходять на другий план, а отриман,
ня швидкого фінансового результату стає зви,
чайною практикою суб'єктів господарювання.
В структурі ВВП України лісове господарство
займає незначну частку (0,5—0,6%), але дина,
міка обсягів продукції (робіт, послуг) лісового
господарства та продукції лісозаготівель про,
тягом 2000—2018 рр. залишається позитивною
[7].
Проблема розвитку лісового господарства
поступово набуває пріоритетного значення в
Україні. Воно належить до господарських ком,
плексів, що мають стратегічне значення для на,
ціональної економіки, через охоплення всіх
процесів, пов'язаних з відтворенням та викори,
станням стратегічного ресурсу — лісу. Але вод,
ночас він займає порівняно незначне місце у
промисловому виробництві України. Підприє,
мства лісового господарства виробляють
близько 2,4% загального обсягу промислової
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Таблиця 1. SWOTKаналіз підприємств лісового господарства України

Внутрішні
чинники

Зовнішні
чинники

СИЛЬНІ СТОРОНИ
S
1. Досвід роботи на ринку.
2. Широкий асортимент.
3. Державна форма власності.
4. Якість надання та наявність
додаткових послуг.
5. Швидка доставка продукції.
6. Незалежність від постачальників
сировини.
7. Забезпеченість висококваліфікованим
та стабільним персоналом.
8. Великі площі лісів.
9. Наявність ресурсів
МОЖЛИВОСТІ
O
1. Збільшення кількості споживачів.
2. Диверсифікація діяльності
підприємств.
3. Наявність дешевого якісного ресурсу.
4. Впровадження високих технологій.
5. Вихід на внутрішній та зовнішній
ринок з високотехнологічною продукцією.
6. Залучення фінансових ресурсів.
7. Злагоджена система соціальної
підтримки працівників

СЛАБКІ СТОРОНИ
W
1. Високий ступінь централізації системи
управління.
2. Висока перевантаженість штатних одиниць.
3. Великі ресурсо- та енерговитрати.
4. Застаріле обладнення.
5. Відсутність високотехнологічної продукції.
6. Незначна фінансова підтримка держави.
7. Неналежний стан лісовозних доріг.
8. Недостатня забезпеченість транспортними
засобами.
9. Відсутність служби маркетингу на
підприємстві
ЗАГРОЗИ
T
1. Політична та економічна нестабільність.
2. Мінливість законодавства.
3. Надмірний вплив держави.
4. Можлива заборона експорту сировини
закордон.
5. Виснаження зрілої деревини, що є найбільш
цінною і може використовуватись у будівельній і
деревообробній галузях.
6. Виснаження земель.
7. Природні катаклізми та непередбачувані
стихійні лиха

Джерело: досліджено авторами на основі джерела [7].

продукції і товарів народного споживання, на
них зайнято близько 4,5% чисельності промис,
лово,виробничого персоналу [10].
Впродовж 2010—2018 рр. спостерігається
підвищення податкового навантаження на
лісові підприємства Держлісагентства. Той
факт, що лісові господарства успішно витриму,
ють такі зміни податкового законодавства, вка,
зує на те, що протягом досліджуваного періо,
ду Держлісагентству вдається мобілізовувати
певні резерви та збільшувати економічну ефек,
тивність своєї діяльності [1]. У подальшому пе,
редбачено дослідження резервів зростання
ефективності діяльності, що пов'язано із
сприйняттям резервів як невикористаних мож,
ливостей (потенціалу).
З метою ефективного функціонування
підприємств і забезпечення їх конкурентоспро,
можності необхідно якісно розвивати ресурс,
ний потенціал (матеріальні та нематеріальні
ресурси) як основу для розвитку. Максиміза,
цію нематеріальних ресурсів можна вважати
умовою сталого розвитку підприємств за сучас,
них умов, що вимагає від них великої уваги в
управлінні власним ресурсним потенціалом [3].
Становлення нових економічних відносин у
державі, потреба подолання суперечностей
між екологічними, економічними і соціальни,
ми цілями, забезпечення розвитку шляхом
підвищення ефективності управління, багато,
цільового використання лісових земель, лісо,
вих ресурсів та корисних властивостей лісу, а
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також необхідність збільшення площі лісів до
оптимального значення зумовлюють не,
обхідність формування конкретної стратегії
розвитку підприємств лісового господарства.
Для цього потрібна інформація щодо величи,
ни ресурсного потенціалу. Моніторинг та оцін,
ка його рівня є актуальним завданням, оскіль,
ки його розв'язання дає змогу приймати стра,
тегічні й тактичні рішення щодо підвищення
ефективності функціонування підприємств в
різних напрямах розвитку їх стійких конкурен,
тних переваг [4]. Відтак основою є визначення
на підприємствах зовнішних та внутрішних чин,
ників, що детермінують результати господарсь,
кої діяльності, а також визначення умов досяг,
нення бажаних результатів. Доцільним є вико,
ристання SWOT,аналізу щодо врахування ос,
новних тенденцій розвитку підприємств.
Першим етапом розкриття ресурсного по,
тенціалу лісогосподарських підприємств є по,
долання зовнішніх бар'єрів. Вагому роль
відіграє збалансована державна політика на
макро, і мікрорівнях, яка б стимулювала ефек,
тивніше використання сировинних ресурсів,
знижувала тиск на природний капітал і розши,
рювала простір для впровадження новітніх
підприємницьких ідей у досліджуваній сфері.
Саме стратегічні рішення держави і менедж,
менту у сфері розвитку деревообробної про,
мисловості покращили б умови для їх життєд,
іяльності, іміджу та її конкурентних позицій на
зовнішніх і внутрішніх ринках, адже фінансо,
Передплатний індекс 21847
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во,економічні та соціальні на, Таблиця 2. Основні проблеми лісогосподарської діяльності
та шляхи їх вирішення
слідки подібних рішень мо,
жуть мати довготривалий ха,
Основні проблеми
Шляхи вирішення
1. Проведення обліку лісів з метою
1. - недосконалість системи управління
рактер позитивного чи нега,
отримання достовірної та актуальної
лісовим господарством;
тивного змісту [5].
інформації про кожну лісову ділянку за
дисбаланс організаційно-правової
Узагальнивши результати
площею, кількісними та якісними
структури управління лісовими ресурсами;
показниками окремо по усім власникам
значний обсяг незаконних рубок
проведеного SWOT,аналізу
лісів та постійним лісокористувачам
(табл. 1), виділимо основні
2. - корупційна складова в лісовому
2. Затвердження відповідних
причини виникнення проблем
господарстві на всіх рівнях;
регуляторних актів з метою
запровадження електронної системи
багатовідомча система управління
лісогосподарської діяльності
обліку деревини, яка є дієвим
лісами;
та можливі шляхи їх вирішен,
інструментом, що дозволить державі та
складність отримання
ня (табл. 2).
бізнесу відстежувати походження
правовстановлюючих документів щодо
деревини від моменту заготівлі до
Наступним кроком до ви,
користування землями лісогосподарського
реалізації за межі України і тим самим
призначення;
явлення невикористаних мож,
унеможливить обіг деревини
недосконалий механізм продажу
ливостей підприємств, що мо,
невідомого (сумнівного) походження
необробленої деревини
жуть стати основними рушій,
3. Удосконалення законодавства про
3. - нереалізовані законодавчі вимоги
посилення відповідальності за
щодо охорони і захисту лісів;
ними силами підвищення
незаконні рубки, тіньовий обіг
складна процедура притягнення до
ефективності діяльності лісо,
деревини та незаконну господарську
адміністративної та кримінальної
вих господарств є оцінка їх
діяльність
відповідальності за незаконні рубки
4. Розроблення та впровадження
4. - відсутність економічних стимулів для
внутрішніх сил. Для цього ви,
ефективних механізмів реалізації
поглибленої переробки деревини в середині
користаємо Збалансовану си,
деревини, з прозорими та
країни;
стему показників (Balanced
конкурентоспроможними правилами
погіршення санітарного стану лісів
поведінки для бізнесу
Scorecard, BSC), розроблену
5. - відсутність правових та економічних
5. Вирішення проблем з державним
професорами Гарвардського
механізмів стимулювання запровадження
фінансуванням галузі з метою
університету Д. Нортоном і Р.
природозберігаючих технологій
раціонального та ефективного
використання лісових ресурсів
Капланом (США) [9]. Вона є
6. Розроблення стратегії розвитку
6. - низький рівень інформування
однією з найуспішніших сис,
лісової галузі, яка визначить
громадськості про лісове господарство;
тем управління ефективністю
збалансовані пріоритетні напрями, для
недостатня наукова підтримка
держави і для бізнесу
підприємства, оскільки інтег,
розвитку лісового господарства
- недосконалість фінансово-економічного
рує оцінку діяльності з точки
механізму розвитку лісового господарства
зору фінансових та не фінан,
та податкової бази
сових показників, дає мож,
Джерело: розроблено авторами на основі джерела [3].
ливість оцінити ефективність
вибраної стратегії та відстежити її реалізацію істотні труднощі, пов'язані з відсутністю нау,
у вигляді взаємозв'язаних індикаторів діяль, ково обгрунтованої і загально визнаної мето,
ності в рамках чотирьох основних перспектив: дики визначення її рівня і надзвичайною склад,
1) фінансовий аспект (The Financial Pers, ністю самих соціальних процесів. Застосувую,
чи ЗСП, створюються умови і для обгрунтуван,
pective);
2) орієнтація на споживача, споживчий ас, ня значення інтелектуального капіталу на
підприємстві. Тому для визначення основних
пект (The Customer Perspective);
3) внутрішньо,фірмові процеси, внутрішні резервів підвищення ефективності діяльності
бізнеспроцеси (The Business Process Perspec, підприємств та формування загальної стратегії
їх розвитку побудуємо систему показників,
tive);
4) навчання працівників та перспективи зро, сформулізуючи цілі за відповідними напряма,
ми (табл. 3).
стання (The Learning and Growth Perspective).
Як видно у таблиці 3, всі стратегічні напря,
За допомогою Збалансованої системи по,
казників уможливлються оцінка всіх напрямів ми розвитку лісових господарств є взаємопо,
діяльності підприємств з метою не тільки до, в'язаними і доповнюючими. І однією із цент,
слідити досягнутий рівень його розвитку, а й ральних перспектив розвитку, яка об'єднює
проаналізувати подальший його розвиток та більшість сформованих стратегічних цілей усіх
визначити шляхи покращення ефективності чотирьох аспектів Збалансованої системи по,
казників є впровадження інновацій [6].
господарської діяльності [8].
Застосування інноваційних підходів лісоко,
Окрім цього, ми можемо оцінити та поси,
лити орієнтацію підприємств на вирішення ристування повинні базуватися на цільовому
соціальних питань, адже об'єктивна оцінка со, прозорому використанні лісів, підвищення їх
ціальної ефективності зараз наражується на стійкості та ефективності, а також посилення
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Таблиця 3. Збалансована система показників для підприємств лісового господарства України

Внутрішні бізнес-процеси

Споживча

Фінансова

Перспек.
1

Стратегічна ціль
2
Зменшення операційних
видатків

Показник
3
Коефіцієнт адміністративних
видатків

Прискорити оборотність
готової продукції

Період обороту готової
продукції на складі

Наростити обсяги випуску
продукції

Обсяг виготовленої продукції

Створення додаткової
економічної вартості

Економічна додана вартість

Надання різновидів оплати
за продукцію (безготівковий
розрахунок, кредит, купівля
через Інтернет)
Розширення набутої бази
клієнтів
Підвищення рівня
задоволеності потреб
клієнтів

Кількість купленої продукції в
межах кожного різновиду
оплати

Досягти здійснення
70% всіх оплат
безготівковим
способом
Кількість нових клієнтів
Збільшення кількості
клієнтів на 80%
Час доставки готової продукції Зменшити в
середньому на 30% у
порівнянні до
2023 року

Збільшити продуктивність
праці

Виробіток на одного робітника Збільшити на 25% у
порівнянні до
2023 року

Забезпечити якість продукції Зростання обсягу експорту
на відповідному рівні
готової продукції
Зменшити залишки
вторинної сировини
Забезпечити подальше
упровадження нових
продуктів
Впровадити нову
інноваційну технологію
контролю та моніторингу

Працівники

Підвищити мотивацію
персоналу

Залишок вторинної сировини
стосовно переробленої
сировини на кінець місяця
Прибуток від упровадження
нових продуктів
Скорочення витрат праці на
виробництво продукції;
відносне скорочення кількості
працівників у результаті
інновацій
Коефіцієнт трудової участі

Цільове значення
4
Зменшити на 12% у
порівнянні до
2023 року
Зменшити на 10% у
порівнянні до
2023 року
Збільшити на 25% у
порівнянні до
2023 року
Збільшити на 25% до
2023 року

Збільшити на 15% у
порівнянні до
2023 року
Зменшити на 20 %

Рекомендовані заходи
5
Зниження матеріальних
витрат шляхом скорочення
первинної розбивки дерева
Збільшити асортимент
продукції, залучити нових
клієнтів
Запуск нового обладнання,
нового оснащення (технологія
Sawmill)
Збільшити в експорті частку
готової продукції, а сировини
(круглого лісу) – знизити
Запровадити системи
SmartPay, «Bank24»
Запровадити систему реєстру
клієнтів
Придбання малотоннажного
вантажного автомобіля (у
випадках простою автомобіль
може надавати комерційні
послуги)
Прийняти на роботу двох
операторів, переглянути
норми виробітку, запустити
нові завантажувачі у
автоматичному режимі
Оптимальним може виявитися ринок Угорщини
Прискорити процес
установлення всіх дробарок

Збільшити на 30% у
порівнянні до
2020 року
Зменшити у два рази

Прискорити процес
замовлення нових матеріалів

Збільшити на 2%

Розробити і запровадити
систему мотивації персоналу
залежно від задоволення
потреб клієнта
Запросити провідних
спеціалістів галузі,
компетентних у відповідних
питаннях для проведення
теоретично-практичних
заходів
Запровадження нових
інформаційно-аналітичних
технологій управління на базі
сучасних комп’ютерних
технологій («Бітрікс24»)

Навчання працівників
передовим технологіям

Кількість сертифікатів участі в
навчальних семінарах,
програмах та курсів
підвищення кваліфікації

Збільшити кількість
запланованих
спеціальних програм,
курсів з урахуванням
сучасних тенденцій

Підвищити ефективність
діяльності шляхом
удосконалення системи
менеджменту підприємств

Якість та своєчасність
надходження внутрішньо
управлінської звітності

У повному обсязі
станом на 17 год.
щодня

Автоматизація трудових
функцій працівників за
допомогою використання
дрона

Джерело: розроблено авторами на основі джерел [9; 10].

екологозахисних функцій. Досягнути це мож,
на за допомогою: активного впровадження
ефективних новітніх технологій від посіву лісів
до проведення лісозаготівель та деревооброб,
ки; удосконалення та автоматизації систем уп,
равління лісовим господарством, лісовпоряд,
кування, інвентаризації та моніторингу стану
лісів; забезпечення безпечних умов праці робі,
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тників у галузі лісового господарства; ведення
лісового господарства на засадах сталого роз,
витку.
На нашу думку, поліфункціональним
інструментом досягнення вищевказаного, а
звідси підвищення ефективності господарської
діяльності підприємств в сфері лісового госпо,
дарства можна досягти саме за допомогою без,
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236 с.
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доступу: http://dklg.kmu.gov.ua.
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