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Дослідження тенденцій, проблем та перспектив лісової галузі є досить актуальним питанням сього-
дення. У Сумській області за останні десять років збільшується заготівля ліквідної деревини, зростають 
обсяги робіт лісового господарства і, як наслідок, спостерігається зростаюча тенденція обсягу реалізо-
ваної деревини. Проведений аналіз сильних та слабких сторін діяльності лісової галузі показав, що галузь 
має як внутрішні проблеми, так і зовнішні. У зв'язку з введенням в Україні мораторію на експорт круглого 
лісу збільшуються обсяги переробки деревини для споживачів внутрішнього ринку. Запропоновано впрова-
джувати передові управлінські заходи для покращення ситуації в галузі.

Ключові слова: виробництво, деревина, лісова галузь, збут, конкурентоспроможність.

Исследование тенденций, проблем и перспектив лесной отрасли является весьма актуальным вопро-
сом современности. В Сумской области за последние десять лет увеличивается заготовка ликвидной 
древесины, растут объемы работ лесного хозяйства и, как следствие, наблюдается растущая тенден-
ция объема реализованной древесины. Проведенный анализ сильных и слабых сторон деятельности лес-
ной отрасли показал, что отрасль имеет как внутренние проблемы, так и внешние. В связи с введением 
в Украине моратория на экспорт круглого леса увеличиваются объемы переработки древесины для по-
требителей внутреннего рынка. Предложено внедрять передовые управленческие меры для улучшения 
ситуации в отрасли.

Ключевые слова: производство, древесина, лесная отрасль, сбыт, конкурентоспособность.

Research of trends, problems and perspectives of the forest industry is a very topical issue of the present.  
In the Sumy region over the last ten years the harvesting of liquid wood has increased, the volumes of forestry work 
are increasing and, as a result, there is an increasing trend in the volume of timber sold. The analysis of the strengths 
and weaknesses of the forestry industry showed that the industry has both internal and external problems. In con-
nection with the introduction of a moratorium on the export of round timber in Ukraine, the volume of wood process-
ing, for domestic market consumers, is increasing. It is proposed to introduce advanced management measures to 
improve the situation in the industry.
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Постановка проблеми та її зв'язок із важ-
ливими завданнями. Лісова промисловість 
України пройшла глибоку кризу середини 90-х, 
приватизацію та банкрутство більшості під-
приємств. Її подальший розвиток характеризу-
ється появою значної кількості приватних під-
приємств, які спеціалізуються на лісопилянні 
та глибокій переробці деревини. Пріоритетний 
розвиток деревообробна і меблева промис-
ловість отримала на півночі і заході країни, де 
зосереджені значні лісосировинні ресурси.

Стабільному розвитку галузі сприяли такі 
фактори, як реконструкція та технічне пере-
оснащення діючих меблевих і деревообробних 
підприємств, впровадження новітніх технологій; 

структурні зміни на вітчизняному ринку меблів 
і виробів з деревини, створення підприємств 
малого і середнього бізнесу; активізація нау-
ково-технічної та інноваційної діяльності.

Проте спостерігається низка стримуючих факто-
рів для галузі, а саме: недобросовісна конкуренція 
з боку іноземних експортерів, які завозять в Україну 
товари за демпінговими цінами, підвищення тари-
фів на залізничні перевезення, особливо тарифів 
на перевезення низькоякісної сировини для плит-
ної промисловості, яка спричиняє подорожчання 
як ДСП, так і кінцевого продукту – меблів.

Досвід реалізації деревини на аукціонах дає 
змогу визначити реальну потребу в деревині і 
сформувати її ринкову вартість. Натепер забез-
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печена відносна прозорість продажу і доступ-
ність деревного ресурсу для всіх суб'єктів гос-
подарювання.

Аналіз підсумків проведених аукціонів пока-
зує зростання потреб на внутрішньому ринку за 
рахунок поліпшення економічної ситуації і від-
новлення виробництва продукції з деревини в 
малому і середньому бізнесі [1; 6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню розвитку лісової галузі України та 
проблемам її ефективного функціонування при-
свячена велика кількість робіт вітчизняних уче-
них, таких як Ю.М. Барський [1], О.О. Кахович, 
І.І. Кичко [3], О.Р. Мазуренок [4] та інші.

Виділення раніше не вирішених проблем. 
Однак окремі важливі питання, на нашу думку, 
потребують подальшого вивчення, а саме уза-
гальнення тенденцій розвитку лісової галузі в 
окремих регіонах, зокрема в Сумській області, 
виявлення наявних проблем для формування 
прогнозів на майбутнє.

Формування цілей статті. Метою статті є 
теоретичне і практичне дослідження тенденцій 
розвитку лісової галузі в Сумській області та 
визначення перспектив покращення функціону-
вання галузі.

Виклад основного матеріалу. Лісистість 
території Сумської області становить 17,8%, що 
на 1,9% більше, ніж середня лісистість Укра-
їни загалом, проте до рівня оптимальної лісис-
тості 20–22% не вистачає 2,2–4,2%. Загальна 
площа лісових ділянок Сумської області стано-
вить 452,1 тис га. Запас деревини в Сумській 
області становить 109,2 млн м³, середній вік 
насаджень – 58 років; 88% насаджень – це ліси 
першого і другого класів бонітету. Склад дерев-
них порід у лісах області дуже різноманітний. 
Особливістю лісів області є їх висока продук-
тивність і високобонітетність. 

Ліси Сумщини займають особливе місце на 
лісовій карті України. Значна частина лісового 
фонду області розташована в зоні Північного 
Українського Полісся, куди відносяться Серед-
ино-Будський, Шосткинський, Ямпільський та 
Глухівський райони, менше – в зоні Лівобе-
режного лісостепу: Охтирський, Лебединський, 
Тростянецький, Роменський, Краснопільський 
та інші райони.

Обсяги робіт та послуг лісового господарства 
Сумської області у звітному році зросли на 13% 
порівняно з 2015 роком і у 7,2 раза порівняно з 
2005 роком, тобто спостерігається чітка тенден-
ція до зростання, в середньому на 15,9 млн. грн. 
щорічно (рис. 1) [6].

Деревина є основним видом лісових ресур-
сів. У лісах області деревина заготовлюється 
в порядку рубок головного користування, здій-
снення заходів з формування й оздоровлення 
лісів та інших рубок. Щорічний обсяг заготівлі лік-
відної деревини від усіх видів рубок в Сумській 
області становить близько 1,0 млн. м3, зокрема 
від рубок головного користування – 0,6 млн. м3. 

Щорічно в лісах області приростає 1 млн. 
830 тис м3, вирубається – 1 млн. м3. Тобто річ-
ний приріст використовується на 55%. У Європі 
цей показник становить 60–80 %. 

Лісозаготівлі є базисом формування власних 
коштів підприємств для розширеного відтво-
рення лісів та сталого розвитку лісового госпо-
дарства. Понад 70% основних засобів виробни-
цтва задіяні у цьому технологічному процесі. 

Заготівля ліквідної деревини в Сумській 
області у 2016 році зменшилася на 0,2% порів-
няно з 2015 роком, але порівняно з 2005 роком 
збільшилася на 63%, натомість площа рубок 
незначно зросла на 0,1% у звітному році порів-
няно з попереднім, а порівняно з 2005 роком 
зменшилася на 5% (рис. 2) [6].

Рис. 1. Динаміка обсягів робіт лісового господарства в Сумській області, млн. грн.
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Головним напрямом використання деревини є 
поставка її на внутрішній ринок для задоволення 
потреб вітчизняної деревообробної промисло-
вості, підприємств будівельного, агропромисло-
вого та вугледобувного комплексу. Виручені від 
реалізації кошти спрямовуються на фінансування 
лісогосподарського виробництва, розвиток мате-
ріальної бази, виконання соціальних програм. 

Від продажу деревини і виробів з неї на 
рахунки підприємств лісової галузі Сумщини 
поступає щорічно в середньому 500,0 млн. грн. 

Паралельно зі збільшенням обсягів робіт та 
послуг лісового господарства також спостеріга-
ється тенденція збільшення обсягу реалізова-
ної деревини в Сумській області майже в 5 разів 
(рис. 3) [6].

Це пов’язано як зі збільшенням обсягів заго-
тівлі деревини, так і з введенням в дію морато-
рію на вивіз лісу-кругляка. Тому вітчизняні пере-
робні підприємства почали більше виготовляти 
продукції із деревини, що є позитивним для 
української економіки.

 
Рис. 2. Динаміка заготівлі ліквідної деревини в Сумській області

Рис. 3. Динаміка обсягу реалізованої деревини, в т.ч. виробів і з дерева, тис. грн.
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Проведений аналіз сильних та слабких сто-
рін діяльності лісової галузі показав, що галузь 
має як внутрішні проблеми, так і зовнішні. 
Для забезпечення конкурентоспроможності 
галузі необхідно підтримувати певний баланс 
між дослідженнями та пріоритетами внутріш-
ніх і зовнішніх факторів. Якщо пріоритетними 
будуть внутрішні фактори, то це може при-
вести до недоврахування ринкових тенденцій 
і, як результат, зниження рівня його конкуренто-
спроможності. Якщо ж зовнішні – то недостатня 
увага до внутрішніх ресурсів і компетенції може 
привести до відриву сформульованої страте-
гії розвитку галузі. Дослідження порівняльних 
переваг, викликів та ризиків розвитку лісового 
господарства Сумської області показало, що 
галузь має низку сильних сторін і можливостей 
для уникнення загроз та подолання слабких 
сторін (рис. 4, 5).

Таким чином, дослідження показало, що 
основними причинами виникнення проблем у 
лісовій галузі є: 

– значний обсяг незаконних рубок, як наслі-
док – великі масштаби функціонування тіньо-
вого обігу деревини;

– недосконалість системи управління лісо-
вим господарством, зокрема поєднання функ-
цій регулювання, нагляду і контролю за обігом 
деревини з функціями зі здійснення господар-
ської діяльності в межах одного центрального 
органу виконавчої влади;

– дисбаланс організаційно-правової струк-
тури управління лісовими ресурсами, що приво-
дить до перекосів у фінансовому забезпеченні 
окремих лісокористувачів;

– багатовідомча система управління лісами 
та складність отримання правовстановлюючих 
документів щодо користування землями лісо-

 

1. Удосконалення системи 
управління

2. Удосконалення законодавчої 
системи

3. Підвищення ефективності 
відтворення лісів

4. Залучення іноземних інвестицій 
в галузь

5. Зростання обсягів заготівлі
 
6. Розширення асортименту 
пропозицій 

7. Проведення модернізації 
технологічних процесів
 

8. Підвищення рентабельності 
виробництва

9. Удосконалення переробки 
сировини

2. Розширене відтворення 

1. Збільшення обсягів заготівлі 

3. Висока якість продукції 

4. Цінові переваги на ринку 

5. Лідируючі позиції 
в заготівельній діяльності 

10. Удосконалення стимулювання 
працівників

6. Задоволення попиту за рахунок 
власного виробництва 

7. Можливість розширення 
потужностей

Сильні сторони Можливості

8. Розширення ринків збуту

Рис. 4. Порівняльні переваги лісової галузі
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1. Нереалізовані законодавчі вимоги 
щодо охорони і захисту лісів 

2. Погіршення санітарного стану 
лісів 

3. Недосконала законодавча 
система країни 

4. Низька купівельна спроможність 
населення

5. Недосконалість системи 
управління ЛГ

6. Нереалізовані законодавчі вимоги 
щодо охорони і захисту лісів 

7. Високий рівень конкуренції 

2. Не досить стабільний попит  

1. Застаріла матеріально-технічна 
база

3. Недостатньо розвинена 
інфраструктура 

4. Відсутність умов для переробки 
сировини

5.  Недостатньо розвинені 
зовнішньоекономічні зв’язки
 

6. Недостатність фахівців 
та професіоналів

7. Низький рівень маркетингових 
досліджень 

Слабкі сторони Загрози

8. Несприятливий інвестиційний 
клімат у державі

8. Низький рівень рентабельності
підприємницької діяльності

господарського призначення і, як наслідок, від-
сутність їх у більшості лісокористувачів;

– недосконалий механізм продажу необро-
бленої деревини та відсутність економічних 
стимулів для поглибленої переробки деревини 
всередині країни;

– нереалізовані законодавчі вимоги щодо 
охорони і захисту лісів та складна процедура 
притягнення до адміністративної та криміналь-
ної відповідальності за незаконні рубки;

– погіршення санітарного стану лісів, недо-
сконала нормативно-правова база щодо можли-
востей попередження втрати лісових насаджень;

– відсутність правових і економічних меха-
нізмів стимулювання запровадження природо-
зберігаючих технологій та недосконалість фінан-
сово-економічного механізму розвитку лісового 
господарства та податкової бази, яка не врахо-
вує довгостроковості у вирощуванні лісу;

– низький рівень інформування громад-
ськості та інших зацікавлених сторін про ліси і 
лісове господарство та недостатня наукова під-
тримка розвитку лісового господарства, зокрема 
відсутність науково обґрунтованої стратегії 
адаптації лісів до змін клімату внаслідок браку 
коштів на відповідні дослідження.

Для покращення ситуації в лісовій галузі 
необхідно підвищити ефективність відтворення 
лісів, зокрема, захисних смуг уздовж транспорт-
них шляхів, не тільки для посилення їх захисних 

функцій, але й отримання повноцінної конди-
ційної деревини, забезпечити заліснення всіх 
малопридатних для сільськогосподарського 
виробництва земель. Підвищення лісистості 
території Сумської області до 20% дасть змогу 
в перспективі забезпечити лісопромисловий 
комплекс місцевими сировинними ресурсами, 
поліпшити кліматичні умови та їх позитивний 
вплив на продуктивність сільського господар-
ства, а також збільшити рекреаційний потен-
ціал лісів та його вплив на економіку регіону та 
здоров’я населення.

Основні пріоритети розвитку лісової галузі 
Сумської області на перспективу – це: підви-
щення рівня використання продуктивності лісо-
вих земель; досягнення оптимальної струк-
тури виробництва деревних ресурсів; розвиток 
вітчизняного машинобудування для лісових 
галузей; підвищення продуктивності функціо-
нуючих деревостанів; підвищення конкурен-
тоспроможності видів продукції лісової галузі 
Сумщини; посилення регулюючої ролі держави 
у реалізації структурних змін галузі.

Для економічної оцінки рівня та якості струк-
турних перетворень пропонується використати 
низку специфічних критеріїв, таких як оптималь-
ність забезпечення регенерації лісом компонен-
тів навколишнього середовища; рівень задо-
волення попиту на лісоматеріали за рахунок 
власного виробництва; частка обсягу деревини 

Рис. 5. Виклики та ризики розвитку лісової галузі
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(у готовій продукції) в загальному обсязі її пере-
робки; виробництво прогресивних видів продук-
ції із заготовленої деревини.

У зв'язку з введенням в Україні мораторію на 
експорт круглого лісу лісгоспи Сумщини збіль-
шують обсяги переробки деревини для спожи-
вачів внутрішнього ринку деревини.

Офіційні дані дії мораторію і проведені 
дослідження показують, що деревообробна і 
меблева промисловість зростають на 15–16%. 
Експорт лісоматеріалів зріс на 11%. Втричі 
зросло ввезення деревообробного обладнання. 
Це свідчить про індикатор створення робочих 
місць, про надходження податків, про розвиток 
промисловості [5; 7].

Висновки. Таким чином, стратегічні зав-
дання діяльності підприємств лісової галузі 

полягатимуть у подальшому нарощуванні площі 
лісів області, стійкості та продуктивності лісо-
вих насаджень; модернізації лісогосподарських 
процесів; розвитку рекреаційної та туристичної 
інфраструктури; нарощуванні обсягів переробки 
низькотоварної деревини.

Для підвищення ефективності лісової галузі 
необхідно технічно переозброїти наявні підпри-
ємства; стимулювати глибоку і комплексну пере-
робку деревної сировини; впровадити високое-
фективні ресурсозберігаючі технології і техніки; 
вдосконалити систему економічних лісових від-
носин та систему управління лісопромисловим 
комплексом на регіональному рівні; поліпшити 
податково-митний режим галузі і, як наслідок, 
збільшити в експорті частку продукції глибокої 
переробки деревини.
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