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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ЛІСОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ 
 

В статті розглянуто доцільність стимулювання інноваційної діяльності в 

лісогосподарській галузі, обґрунтовано необхідність сертифікації лісого-

сподарської продукції як важливого напряму підвищення її конкуренто-

спроможності на міжнародному ринку. 
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В статье рассмотрено целесообразность стимулирования инновационной 

деятельности в лесохозяйственной отрасли, обоснованно необходимость 

сертификации лесохозяйственной продукции как важного направления 

повышения ее конкурентоспособности на международном рынке. 
Ключевые слова: инновации, лесное хозяйство, сертификация. 

 

In the article the expedience of stimulating of innovative activity in the  

forestry sector is investigated, the necessity of certification of forest products 

as an important direction to increase its competitiveness in the international 

market is grounded.  

Keywords: innovations, forestry, certification. 

 

В сучасних умовах ринкового господарювання усім галузям національ-

ного господарства необхідний креативний підхід до підвищення ефективнос-

ті їх діяльності в умовах економічної кризи. Проте є галузі, яким і в кризових 

ситуаціях вдається підвищити ефективність своєї діяльності, за рахунок 

впровадження інновацій та правильного вибору стратегії свого розвитку. Бі-

льшість галузей використовують комбіновані стратегії, оскільки використан-

ня однієї стратегії може призвести до економічних збитків при зміні зовніш-

нього середовища та попиту на їхню продукцію. Для того, щоб будь-яка га-

лузь була конкурентоспроможною, їй необхідно постійно розробляти й 

освоювати нові продукцію та технології, тобто впроваджувати інновації. У 

сучасних умовах використання нововведень є досить актуальним питанням, 

оскільки застарілі технології можуть призвести підприємство до банкрутства. 

Однак, при впровадженні інновацій потрібно пам’ятати і про екологічну кри-

зу, яка була викликана нераціональним використанням природних ресурсів. 

На сучасному етапі розвитку людства спостерігається порушення балансу 

взаємодії суспільства та природи, що призводить до деградації екологічних 
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систем планети, а це, в кінцевому результаті, відображається на економіках 

держав.  

Аналіз останніх досліджень свідчить, що інноваційна діяльність, є клю-

човим елементом стратегії розвитку будь-якого підприємства, яке намагаєть-

ся забезпечити свою конкурентоздатність на ринку [1].  

Тому, проблеми впровадження інновацій досліджували багато вітчизня-

них та закордонних вчених, серед яких: С.Ф. Покропивний, А.П. Градов,        

М. Мескон, М. Портер, В. Мельник, А. Чандлер, І. Ансофф, Г.І. Кіндрацька, 

Б. Карлоф, А. Томпсон та інші. Однак, ці питання сьогодні набувають ще бі-

льшої актуальності і потребують глибшого дослідження з урахуванням особ-

ливостей розвитку кожної галузі. 

Метою статті є удосконалення стратегічних засад інноваційної діяльнос-

ті, як необхідного елементу розвитку лісогосподарської галузі, з врахуванням 

економічних та екологічних чинників. 

Відповідно до мети у статті вирішуються такі завдання: 

- дослідити фактори, які впливають на інноваційну діяльність лісогоспо-

дарських підприємств; 

- розкрити необхідність впровадження інновацій у лісогосподарському 

комплексі Рівненської області; 

- проаналізувати ефективність діяльності ДКП «Дубенське лісове госпо-

дарство»; 

- визначити можливі напрями диверсифікації виробництва продукції дос-

ліджуваним підприємством; 

- обґрунтувати необхідність сертифікації лісогосподарської продукції. 

Результати проведених дослідження свідчать, що для розробки страте-

гії кожне підприємство має усвідомити такі важливі елементи своєї діяльнос-

ті, як: місію, конкурентні переваги, особливості організації бізнесу та ринки 

збуту, де діє підприємство, ресурси, структуру, виробничу програму та орга-

нізаційну культуру [2, С. 9-10]. 

При цьому розроблюванні стратегії повинні мати інноваційну спрямова-

ність. Проте, потрібно пам’ятати, що при впровадженні інновацій, крім економіч-

ного, необхідно забезпечити і екологічний ефект. Підприємства не повинні спри-

чиняти понадлімітні забруднення ґрунтів і водойм шкідливими стоками, атмосфе-

ри – викидами та винищення рослинного і тваринного біофонду.  

 На характер інноваційної спрямованості розвитку лісогосподарських пі-

дприємств впливають такі фактори: 

1. Частота й ефективність впровадження на підприємстві інновацій, які 

відображають фактичний досвід його роботи з новими технологіями. Однак, 

факт реалізації підприємством інновацій у минулому засвідчує наявність у 

нього певного інноваційного потенціалу і готовність персоналу до майбутніх 

змін, але не відображає величину інноваційного потенціалу підприємства і 

рівень готовності його працівників до цих змін. Щодо інформації про ефек-

тивність реалізації інновацій, то вона також не вказує на величину іннова-
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ційного потенціалу і рівень готовності працівників до змін, а лише до-

зволяє зробити висновки про те, які результати реалізації інновацій 

отримані за наявного інноваційного потенціалу підприємств та фактич-

ної готовності працівників до змін. Отже, наявність інформації про часто-

ту та ефективність реалізації інновацій підприємством є необхідною, але не 

достатньою умовою для формування висновку про інноваційну спрямованість 

його розвитку [3].  

2. Інноваційна спрямованість конкурентної стратегії підприємства, осно-

вною метою якої повинно бути створення та розвиток його інноваційного 

потенціалу, реалізація якого забезпечуватиме стійкі конкурентні переваги 

суб’єкта господарювання, що ґрунтуються на впровадженні інновацій. 

Обов’язковими умовами при обґрунтуванні стратегічних заходів у 

сфері інноваційної діяльності та розвитку інноваційного потенціалу є їх 

відповідність обраній підприємством конкурентній стратегії.  

3. Потенціал підприємства щодо розробки і впровадження інновацій 

оцінюється за фактом наявності у нього інноваційних ресурсів. Під іннова-

ційними ресурсами в цьому випадку розуміються можливості підприємс-

тва пов’язані з впровадженням інновацій [4]. 

Наведені вище фактори необхідно враховувати лісогосподарським підп-

риємствам при реалізації стратегій свого інноваційного розвитку. Зазначене 

питання особливо актуальне для лісогосподарського комплексу Рівненської 

області, яка не багата на запаси мінеральних копалин та не має на своїй тери-

торії потужних промислових підприємств, а тому лісові ресурси та продукція 

їх переробки можуть відіграти важливу роль в економічному розвитку регіо-

ну та створенні нових робочих місць. 

Лісовий фонд області складає 853 тис. га при цьому лісами вкрито 40% 

Рівненщини, що у 2,6 рази більше середнього показника по Україні. Однак 

хижацьке використання лісових ресурсів у попередні десятиліття та експорт 

лісової продукції з низьким ступенем переробки призвів до зменшення кіль-

кості стиглих лісів та не сприяв впровадженню інновацій в лісогосподарське 

виробництва. Тому для того, щоб лісове господарство вносило вагомий вклад 

в економіку області йому необхідно впроваджувати інновації, серед яких мо-

жна виділити: 

- використання для заготівлі та транспортування лісу машин-

маніпуляторів, самозавантажувальної техніки та підвісних транспортерів; 

- використання новітніх пестицидів та агрохімікатів для боротьби із шкід-

никами лісу; 

- залучення для спостереження за лісами космічної техніки, приладів дис-

танційного спостереження та електронного обліку лісових ресурсів; 

- закупівлю новітніх сушильних камер, спеціальних верстатів для різьбяр-

ства на деревині, розрізування пиломатеріалів і виготовлення пелетів; 
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- освоєння новітніх технологій спилювання деревини, що дозволяє збері-

гати природну натуральну текстуру деревної поверхні і використовувати 

склеєну продукцію для виготовлення меблів; 

- впровадження технологій крапельного зрошування для вирощування са-

джанців рідкісних та декоративних порід, які можуть бути реалізовані як на 

внутрішньому, так і на міжнародному ринках. 

Типовим для України лісогосподарським підприємством є ДП «Дубенське 

лісове господарство», засноване на державній власності і створене з метою: 

ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального використан-

ня та відтворення лісів, державного мисливського фонду на території мис-

ливських угідь, наданих у користування підприємству [5].   

Результативність діяльності господарств лісогосподарської галузі залежить 

від забезпеченості підприємств основними фондами та ефективності їх вико-

ристання (таблиця). 

Таблиця  

Основні показники діяльності ДП «Дубенське лісове господарство» 

№ 

з/п 
Показники 

Одиниці 

виміру 

Роки Приріст, % 

2008 2009 2010 
2009 р. до 

2008 р. 

2010 р. 

до 

2009 р. 

1 

 Вартість  

 виготовленої   

 продукції 

млн.грн. 

19,927 22,593 26,676 13,4 18,1 

2 

 Собівартість  

 виготовленої  

 продукції 

10,7 12,272 14,806 14,7 20,6 

3  Чистий прибуток 0,205 0,004 0,016 -98,0 300,0 

4 
 Залишкова вартість  

 ОВФ 
5,194 5,551 5,893 6,9 6,2 

5 

 Коефіцієнт  

 оновлення   

 ОВФ - 

0,177 0,082 0,084 -53,7 2,4 

6 
 Коефіцієнт зносу  

 ОВФ 
0,494 0,575 0,598 16,4 4,0 

7  Фондовіддача грн./грн. 3,837 4,07 4,527 6,1 11,2 

8 

 Рентабельність  

 виробництва  

 продукції 

% 1,916 0,033 0,108 -98,3 227,3 

Наведені в таблиці дані свідчать, що собівартість виготовленої підприємс-

твом лісогосподарської продукції впродовж досліджуваного періоду зростає, 

причинами чого є збільшення витрат на паливо та енергію, цехових витрат, 

витрат на утримання і експлуатацію обладнання та витрат на заготівлю напів-
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фабрикатів і послуг виробничого характеру від сторонніх підприємств та ор-

ганізацій.  Зростання цих витрат пов’язане із низьким рівнем оновлення осно-

вних виробничих фондів (ОВФ), підтвердженням чого є дані коефіцієнта їх 

оновлення, який у 2009 році порівняно з 2008 роком знизився в 2 рази, а у 

2010 році порівняно з 2009 роком збільшився лише на 2,4%. Водночас коефі-

цієнт зносу ОВФ підприємства стабільно зростає, а це, в свою чергу, негатив-

но відображається на діяльності підприємства в цілому, тому що для забезпе-

чення успішної діяльності йому потрібна не наявність в сукупності основних 

засобів, а така їх кількість і в такому стані, як цього вимагає організація про-

цесу виробництва.  
Незважаючи на знос основних виробничих фондів, фондовіддача, яка ха-

рактеризує ефективність їх використання на підприємстві, постійно зростає. 

Наприклад, у 2010 році показник фондовіддачі – 4,527 грн./грн. був на 

17,98% більшим ніж у 2008 та на 11,2% більшим ніж у 2009 році. Проте, ос-

новний показник діяльності підприємства – рентабельність виробництва, сві-

дчить, що у 2008 році підприємство працювало найефективніше (1,916%), у 

2009 році цей показник знизився до 0,033%, а в 2010 році знову зріс до 

0,108%. Отже, в умовах економічної кризи підприємство не працює з макси-

мально можливим рівнем ефективності, а тому потребує певних змін. 

Оскільки ДП «Дубенське лісове господарство» спеціалізується на спеціалі-

зованих напрямах діяльності, а саме: відтворенні, охороні, захисті лісів та 

продажі лісового зрубу, то на сучасному етапі його діяльності доцільним було 

б забезпечити впровадження інноваційної технології з врахуванням еколого-

економічних нормативів, що дасть новий поштовх до розвитку підприємства у 

кризовий і післякризовий період та дозволить уникнути понаднормативного 

забруднення навколишнього природного середовища і сплати екологічних по-

датків. Інноваційну спрямованість діяльності підприємства можна забезпечи-

ти завдяки реалізації стратегії диверсифікації його продукції як розширення 

ринків її збуту. Для цього необхідно впровадити або урізноманітнити післяп-

родажні послуги та підвищити імідж підприємства. Окрім виробництва осно-

вної продукції, необхідно освоїти побічні вироби, наприклад виготовлення  рі-

зних конструкцій з дерев’яного брусу та тирсобрикетів, пелетів чи тріски. Та-

кож можливим чинником диверсифікації виробничої діяльності підприємства 

є підвищення надійності і екологічної безпечності продукції. Впровадження 

цих заходів дозволить підприємству перейти до реалізації стратегії зростання, 

тобто збільшення обсягів виробництва і продажу лісогосподарської продукції; 

прибутку і капіталу, зокрема через проникнення на нові ринки. 

Проте, збільшення збуту лісогосподарської продукції на вітчизняному ри-

нку не є складним завданням, оскільки український  споживач не вимагає сер-

тифікації продукції. Натомість міжнародний споживчий ринок несертифіко-

вану лісогосподарську продукцію не приймає. Тому актуальним завданням 

було б впровадження програми сертифікації лісопродукції, оскільки це дозво-
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лило б підвищити її конкурентоспроможність, збільшити прибуток від зовні-

шньоекономічної діяльності та впровадити нові технології лісоуправління, а 

також підвищити довіру до екологічної політики України в інших країнах.  

На сертифіковану продукцію на міжнародному є великий попит: за дани-

ми FАО не менше 7% круглого лісу, до 25% пиловника й продуктів із нього, 

а також 35% вторинної сировини каїн виробників йде на експорт. Вартість 

світового експорту лісопродуктів оцінюється в 115-120 мільярдів доларів 

США. П'ять розвинених країн світу імпортують 50% лісоматеріалів. Це свід-

чить про значимість експорту для лісогосподарських підприємств та України 

в цілому. З урахуванням того, що сертифікована продукція коштує на 12-15% 

дорожче несертифікованої і щорічно, починаючи з 1999 року, попит на неї 

зростає на 50-70%, найближчими роками її попит може перевищити пропо-

зицію. Тому зволікати із питанням її сертифікації не можна. Оскільки екс-

порт деревини й продукції її переробки забезпечує близько 40% коштів, які 

заробляють лісові господарства України, то за умови нинішнього неплато-

спроможного внутрішнього ринку лісоматеріалів експортні валютні надхо-

дження є майже єдиним стабільним джерелом фінансування лісогосподарсь-

ких підприємств [6].  

Таким чином, головним та першочерговим завданням ДП «Дубенське лі-

сове господарство» є розроблення стратегічної програми свого розвитку, яка 

повинна включати впровадження інновацій та сертифікацію лісогосподарсь-

кої продукції. При реалізації інноваційних програм потрібно дотримуватись 

екологічної рівноваги, тобто балансу природних або змінених людиною ком-

понентів і природних процесів, що створюють середовище та забезпечують 

тривале існування екологічної системи. Сертифікація лісу (за вище зазначе-

них умов) може сприяти вирішенню такої проблеми, як нераціональне вико-

ристання лісового ресурсу. Водночас за рахунок підвищення якості продук-

ції, довіри споживачів та конкурентоспроможності продукції сертифікація 

зробить лісогосподарське підприємство менш вразливими до спадів економі-

ки. 
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