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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ                
ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВИМ                             

ВИРОБНИЦТВОМ  

  

Запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності вико-

ристання лісових ресурсів видами економічної діяльності на регіона-

льному рівні. Представлено послідовність проведення розрахунків. 

Обґрунтовано необхідність впровадження розробленої методики у 

практичну діяльність.  

 
Предложен методический подход к оценке эффективности использова-

ния лесных ресурсов в соответствии с видами экономической деятельно-

сти на региональном уровне. Представлена последовательность прове-
дения расчетов. Обоснована необходимость внедрения разработанной 

методики в практическую деятельность. 

 

The methodical approach is offered to the evaluation of efficiency of the 

use of forest resources by the types of economic activity at regional level. 

The sequence of lead through of calculations is presented. The necessity of 

implementation of the developed method in practice is grounded. 

 

Ефективність використання лісових ресурсів в умовах тотального їх 

дефіциту, превалювання екологічних функцій лісів над економічними на-

буває дедалі більшого значення як для національної, так і світової еконо-

міки. На сучасному етапі розвитку економіки України в умовах низької 
лісистості її території та зростаючого попиту на лісові ресурси як на вну-

трішньому, так і на зовнішньому ринку постає питання про вирішення 

проблем, важливими серед яких є оцінювання ефективності використання 

лісових ресурсів різними видами економічної діяльності.  
З метою підвищення ефективності використання лісових ресурсів та, 

відповідно, забезпечення сталого розвитку суспільства потрібно віднайти 

такий підхід, який дозволить врахувати економічний ефект від розподілу 

лісових ресурсів для усіх зацікавлених у цьому сторін – підприємств різ-

них форм власності, органів влади, населення та держави в цілому. 

Проблеми оцінювання ефективності використання лісових ресурсів 

досліджувалися в працях Антоненко І.Я., Врублевської О.В., Дейне-                 

ки А.М., Зіня Е.А., Павлова В.І., Синякевича І.М., Соловія І.П., Холяв-               

ки В.З. [1-4] та інших науковців. Однак, незважаючи на значні напрацю-
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вання науковців, малодослідженими залишаються питання визначення 

ефективності використання лісових ресурсів саме промисловим виробни-

цтвом.  

Зважаючи на зазначене вище, метою статті є розроблення теоретич-

ного та практичного підґрунтя для оцінювання ефективності використан-

ня лісових ресурсів промисловим виробництвом за видами економічної 
діяльності. Адже для України, в якій усе гостріше постають проблеми 

пов’язані з дефіцитом лісових ресурсів, розроблення такого підходу до-

зволить оптимізувати використання лісових ресурсів та вжити заходи, 

спрямовані на сталий розвиток та раціональне використання природних 

ресурсів. 

Визначення ефективності використання лісових ресурсів на регіо-

нальному рівні передбачає виявлення галузей промислового виробництва, 

які забезпечують найбільш повне задоволення найрізноманітніших потреб 

суспільства при одночасному забезпеченні високої ефективності націона-

льної економіки. Адже, саме з отриманням максимальної вигоди для сус-

пільства досягається максимальна ефективність економічної системи, що 

знайшло відображення в дослідженнях А. Сміта та його послідовників. 

Вони розвивали положення, яке базувалося на теорії добробуту, а саме: 

скеровуючи економічну діяльність окремих індивідів до досягнення сус-

пільних цілей і реалізації інтересів усіх учасників обміну, ринок вільної 
конкуренції зумовлює виникнення вигоди для всього суспільства. Виграш 

усіх учасників ринку полягає у тому, що через добровільний обмін ринок 

досконалої конкуренції ефективно розподіляє ресурси [5]. 

Використання лісових ресурсів передбачає споживання їх підприємст-

вами, які відносяться до різних видів економічної діяльності, наприклад, 

оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, меблевим та це-

люлозно-паперовим виробництвом, будівництвом тощо. При цьому ефек-

тивність використання лісових ресурсів залежить від того, якими госпо-

дарськими показниками характеризується діяльність цих видів промисло-

вого виробництва. Відповідно, лісові ресурси, в першу чергу, мають 

спрямовуватись у ті галузі, продукція яких користується попитом, тому 

що має високі якісні показники. Адже конкуренція дозволяє здійснити 

ефективний розподіл ресурсів, зумовлюючи розширення виробництва та 

зменшення цін на продукцію до рівня витрат на виробництво. 

Виходячи з цього, актуальним і необхідним є розроблення процедури 

оцінювання ефективності використання лісових ресурсів на регіонально-

му рівні. Для цього, на нашу думку, доцільно серед галузей промислового 

виробництва визначити ті, які, за сукупними факторами, здійснюють най-

більш повне задоволення потреб суспільства при одночасному забезпе-

ченні високої ефективності національної економіки. Здійснити це можна 

шляхом проведення їх рейтингового оцінювання. Таким чином, будуть 
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визначені види економічної діяльності, використання ресурсів якими є 

найбільш ефективним.   

Аналіз літературних джерел [6-8] показав, що оцінювання ефективнос-

ті функціонування промислового виробництва методологічно пов’язане з 
визначенням критерію і формуванням відповідної йому адекватної систе-

ми статистично доступних показників. Ці показники повинні відображати 

результативність діяльності видів економічної діяльності, характеризува-

ти їх виробничий потенціал і використання ресурсів способом ефективні-
шим, ніж інші.  

Для оцінювання ефективності функціонування промислового виробни-

цтва, з урахуванням зазначених вище принципів, доцільно використати 

показники, запропоновані Р.К. Гаджиалієвим щодо моніторингу функціо-

нування промислового виробництва регіону [6]. Вибір та обґрунтування 

показників проводилося з урахуванням ряду вимог, що пред’являються до 

них: показники повинні мати здатність укрупнюватися і розукрупнювати-

ся; система показників повинна забезпечувати комплексну характеристи-

ку процесів управління і функціонування його різних об’єктів; система 

показників повинна бути гнучкою, тобто відображати усі зміни, що відбу-

ваються в об’єкті; показники повинні мати чітку міру; кількість показни-

ків повинна бути обмеженою [6]. 

В основі запропонованого підходу лежить оцінювання п’яти підсис-

тем, які характеризують ефективність функціонування промислового ви-

робництва: реалізаційна, ресурсно-технологічна, кадрова, інноваційно-

інвестиційна та фінансова підсистема.  

До складу реалізаційної підсистеми входять показники, які відобража-

ють ефективність управління збутом продукції, а також просування това-

ру на ринку. Основними одиничними показниками даної підсистеми є об-

сяги промислового виробництва, темпи росту продукції до базового та 

попереднього року.  

Ресурсно-технологічна підсистема включає систему одиничних показ-

ників, які вказують на ефективність управління виробництвом, раціональ-

не використання ресурсів та експлуатацію виробничого обладнання, ефек-

тивність використання основних виробничих фондів. До показників, за 

якими проводиться оцінювання, включено середньорічну вартість основ-

них виробничих фондів, коефіцієнт оновлення основних виробничих фон-

дів, коефіцієнт зносу основних виробничих фондів та фондовіддачу.  

Кадрова підсистема дозволяє врахувати при оцінюванні показники, які 
характеризують рівень організації виробництва та використання робочої 
сили, а саме: чисельність промислово-виробничого потенціалу, темпи 

зміни чисельності промислово-виробничого потенціалу до базового та по-

переднього року, продуктивність праці, рівень номінальної заробітної 
плати.  

Показники, які відображають рівень інвестиційно-інноваційної актив-
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ності видів економічної діяльності включені до четвертої підсистеми: об-

сяг інвестиційних вкладень в основний капітал, темпи зміни обсягів інве-

стиційних вкладень до базового та попереднього року, рівень інновацій-

ної активності.  
П’ята підсистема відображає рівень фінансового стану промислового 

виробництва за видами економічної діяльності і характеризується такими 

показниками: рентабельність виробництва, затрати на 1 грн. товарної 
продукції, податкові надходження до бюджету та позабюджетних фондів, 

частка простроченої кредиторської заборгованості у загальному обсязі 
кредиторської заборгованості, частка простроченої дебіторської заборго-

ваності у загальному обсязі дебіторської заборгованості.  
Проте, на нашу думку, запропонована система критеріїв не в повній 

мірі відображає ефективність функціонування промислового виробництва. 

Тому доцільно поглибити існуючу систему критеріїв шляхом виділення 

додаткових підсистем та одиничних показників, які б враховували не ли-

ше економічну ефективність видів економічної діяльності, а й екологічну, 

що відповідає принципам сталого розвитку.  

Урахування при оцінюванні екологічних показників є очевидним, адже 

у світі спостерігається активізація суспільних процесів, спрямованих на 

оздоровлення довкілля через зростання екологічної напруги. Заяви членів 

Римського клубу щодо небезпеки настання екологічної катастрофи у світі, 
складна екологічна ситуація в Україні, спричинена зростанням забруд-

нення атмосферного повітря та водних об’єктів, внаслідок господарської 
діяльності підприємств та аварії на Чорнобильській АЕС, дослідження на-

уковців [1-4, 9] підтверджують необхідність врахування рівня впливу 

промислового виробництва на стан навколишнього природного середо-

вища і забезпечення ним безпеки соціально-економічного розвитку. Тому, 

перелік існуючих підсистем пропонується доповнити екологічною підсис-

темою. Її характеризують такі одиничні показники, як обсяг викидів шкі-
дливих речовин в атмосферне повітря та коефіцієнт екологічної надійнос-

ті видів економічної діяльності, який визначається відношенням кількості 
підприємств, що мають викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря 

до загальної кількості підприємств кожного виду економічної діяльності. 
З метою проведення процедури рейтингового оцінювання ефективнос-

ті функціонування промислового виробництва, на нашу думку, доцільно 

здійснити доповнення ресурсно-технологічної, кадрової та фінансової пі-
дсистеми такими одиничними показниками:  

- ресурсно-технологічну підсистему рекомендується доповнити показ-

никами, які характеризують рівень використання основних виробничих 

фондів, а саме: фондомісткість та фондоозброєність; 

- кадрову підсистему – показником, який характеризує продуктивність 

праці – працемісткістю; 
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- фінансову підсистему – показником частки збиткових підприємств, 

який вказує на ефективність діяльності підприємств кожного виду проми-

слового виробництва. 

Запропоновані доповнення до основних підсистеми та одиничних по-

казників оцінювання ефективності функціонування промислового вироб-

ництва дозволять більш повно оцінити ефективність використання ресур-

сів. Крім того, введення екологічної підсистеми підсилить дану методику, 

адже запропонована підсистема визначає рівень антропогенного впливу 

промислового виробництва на стан навколишнього природного середо-

вища, що є актуальним для побудови національної економіки на засадах 

сталого розвитку. 

Рейтингове оцінювання ефективності функціонування промислового 

виробництва необхідно здійснювати послідовно. Для цього представимо 

порядок проведення подальших розрахунків. 

Перший етап рейтингового оцінювання ефективності функціонування 

промислового виробництва передбачає збір та здійснення аналітичного 

опрацювання первинної інформації. Вихідні дані для розрахунків форму-

ються на основі статистичної інформації за визначений період часу. Дру-

гим етапом є визначення критерію та формування відповідної йому сис-

теми одиничних показників. Для цього виділено шість підсистем, які ха-

рактеризують ефективність функціонування промислового виробництва: 

реалізаційна, ресурсно-технологічна, кадрова, інноваційно-інвестиційна, 

фінансова та екологічна. На третьому етапі дослідження проводиться кла-

сифікація системи одиничних показників, яка лежить в основі рейтинго-

вого оцінювання ефективності функціонування промислового виробницт-

ва за видами економічної діяльності. Четвертий етап передбачає розраху-

нок критеріїв оцінювання ефективності функціонування промислового 

виробництва за видами економічної діяльності.  
На основі опрацювання наукової літератури [6-8, 10], визначення оди-

ничних показників та критеріїв рейтингового оцінювання ефективності 
функціонування промислового виробництва за видами економічної діяль-

ності рекомендується проводити у такій послідовності: 
1. Вихідні дані для розрахунків подаються у вигляді матриці (Хij), де у 

рядках записані одиничні показники і = 1,2,3, …, n, а у стовпцях – види 

економічної діяльності  –  j = 1,2,3, …, m.  

2. Визначення одиничних показників, які входять до складу критеріїв 

оцінювання, відбувається на основі підрахунку відносних відхилень пока-

зників кожного виду економічної діяльності від найкращих та найгірших 

значень таких показників іншого виду економічної діяльності. Для цього 

серед одиничних показників знаходять показник з максимальним значен-

ням і вважають його за “еталон”. Перевагою такого підходу є те, що він 

дає змогу зіставляти різні показники, які між собою важко порівнюються.  

Виходячи з вищезазначеного, визначення одиничних показників, які 
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входять до складу критеріїв оцінювання, з ростом значення яких кінцевий 

результат покращується, розрахунок проводиться за формулою (1). Для 

показників, з ростом значення яких кінцевий результат погіршується – за 

формулою (2). Чим меншим буде значення Rij, тим ближчим буде вид еко-

номічної діяльності до еталона, а, отже, ефективність його роботи буде 

кращою. 
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де Rij – оцінка окремого одиничного показника, що входить до складу кри-

теріїв оцінювання ефективності функціонування промислового виробниц-

тва за видами економічної діяльності (Rij ≤ 1); і – номер одиничного пока-

зника  

(і = 1,2,3, …, n), n – кількість одиничних показників; j – вид економічної 
діяльності (j = 1,2,3, …, m), m – кількість видів економічної діяльності; Xij 

– значення і-го показника j-го виду економічної діяльності; 
imaxX – мак-

симальне значення і-го показника; 
iminX  – мінімальне значення і- го пока-

зника. 

3. Оцінювання використання основних підсистем (реалізаційна, ресур-

сно-технологічна, кадрова, інноваційно-інвестиційна, фінансова та еколо-

гічна), які характеризують ефективність функціонування промислового 

виробництва за видами економічної діяльності доцільно здійснювати 

шляхом визначення середньоарифметичного значення суми одиничних 

показників в межах кожного окремого критерію [10]: 
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де Rkj – ефективність використання k-ї підсистеми j–м видом економічної 
діяльності (Rkj ≤ 1); k – реалізаційна, ресурсно-технологічна, кадрова, ін-

новаційно-інвестиційна, фінансова та екологічна підсистеми; n – кількість 

одиничних показників, які входять до складу підсистеми. 

Чим меншим буде значення Rkj, тим ближчим буде вид економічної ді-
яльності до еталона, а, отже, ефективність його функціонування буде 
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кращою. Розрахувавши ефективність використання основних підсистем, 

за якими буде здійснюватись рейтингове оцінювання ефективності функ-

ціонування промислового виробництва за видами економічної діяльності 
можна перейти до наступного етапу оцінювання. 

На п’ятому етапі визначається середнє арифметичне значення суми 

рейтингових оцінок кожного виду економічної діяльності за усіма підсис-

темами, що дозволить визначити рейтинг промислового виробництва за 

видами економічної діяльності (4). Чим ближчим до нуля буде значення Іj, 

тим ближчим буде вид економічної діяльності до еталона, а, отже, ефек-

тивність його функціонування буде кращою.  

 

           
m
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+++++

= ,                           (4)  

 

де Ij – середнє арифметичне суми основних підсистем ефективності функ-

ціонування  промислового виробництва за видами економічної діяльності  
(Іj  ≤ 1); m – кількість підсистем ефективності функціонування промисло-

вого виробництва за видами економічної діяльності; RР – ефективність 

використання реалізаційної підсистеми; RРТ – ефективність використання 

ресурсно-технологічної підсистеми; RКАД – ефективність використання ка-

дрової підсистеми; RІН – ефективність використання інноваційно-

інвестиційної підсистеми; RФІН – ефективність використання фінансової 
підсистеми; RЕКОЛ – ефективність використання екологічної підсистеми. 

За результатами проведених розрахунків визначається місце кожного 

виду економічної діяльності у рейтингу за усіма критеріями ефективності. 
Найкращою вважається робота того виду економічної діяльності, рейтин-

гова оцінка якого має найнижче значення.  

Отже, на основі запропонованого методичного підходу до рейтинго-

вого оцінювання ефективності функціонування промислового виробницт-

ва за видами економічної діяльності, можна визначити види економічної 
діяльності, які працюють найефективніше. Виходячи з цього, щоб забез-

печити високу ефективність використання лісових ресурсів, їх, в першу 

чергу, необхідно спрямовувати на підприємства тих видів економічної ді-
яльності, які отримали найвищу рейтингову оцінку.  

Застосування запропонованого методичного підходу до рейтингового 

оцінювання ефективності функціонування промислового виробництва до-

зволить отримати економічно обґрунтовану інформацію про ефективність 

використання лісових ресурсів промисловим виробництвом та вжити від-

повідні заходи, спрямовані на їх раціональне використання.  
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