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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Характерною особливістю роз�

витку лісового господарства України
є нерівномірність розміщення лісоси�
ровинної бази в межах її території, що
обумовлено природнокліматичними
факторами та закономірностями соц�
іально�економічного розвитку окре�
мих регіонів. В результаті наша краї�
на за рівнем забезпеченості лісовими
ресурсами поступається більшості
країнам Європи. З іншого боку, в пи�
танні пошуку перспективних напрямів
розвитку лісового господарства як га�
лузі, що відзначається значним часо�
вим лагом відновлення ресурсної бази,
не слід без грунтовного ретроспектив�
ного аналізу тенденцій розвитку га�
лузі робити кардинальних коректив на
перспективу. Зокрема, не вирішить
проблему повна або часткова відмова
від проведення суцільних рубок голов�
ного користування, як пропонують
окремі дилетанти, адже за рахунок
тимчасового самозаспокоєння госпо�
дарський комплекс може втратити
важливу сировинну базу у стратегічній
перспективі, а ліс у перестійному віці
швидше зашкодить навколишньому
середовищу, ніж сприятиме його збе�
реженню та охороні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

У наукових працях за останні роки
все більше уваги приділяється пошу�
ку перспективних напрямів розвитку
лісового господарства, аналізується
зарубіжний досвід, поширюється
співпраця з міжнародними інститута�
ми і, як наслідок, нерідко пропонують�
ся кардинально протилежні напрями
вирішення проблем. Це в значній мірі
відбувається у зв'язку з тим, що все
більше віддалених від даної галузі дос�
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Рис. 1. Лісовідновлення у Волинській області за 1990—2006 рр.
(за даними Головного управління статистики у Волинській області)
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лідників надто спрощено розглядають
її проблеми і перспективи. В той же час
ще за радянських часів в нашій країні
сформувалась потужна наукова шко�
ла спеціалістів у сфері лісового госпо�
дарства — А. Бобко, Я. Дяченко, М.
Козоріз, Я. Коваль, М. Колісниченко,
В. Мікловда, Є. Мішенін, Ю. Медведєв,
Ф. Морозов, О. Фурдичко, Р. Мацюк,
Т. Носовський, Р. Олійник, В. Пила, М.
Римар, І. Синякевич, В. Самоплавсь�
кий, А. Торосов, Ю.Туниця, О.
Шаблій, Г. Шевченко  та багато ін. [1,
4, 5, 6, 7, 8, 9].

НЕВИРІШЕНА РАНІШЕ
ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ
З огляду на викладене вище прин�

ципове значення має вироблення

спільної позиції усіх зацікавлених у
стабільному розвитку лісового госпо�
дарства сторін — інститутів держав�
ної влади та ринкових інститутів, нау�
ково�дослідних організацій, місцевих
громад щодо вибору стратегічних на�
прямків розвитку галузі. В той же час
обгрунтовані висновки та пропозиції
можна отримати лише після проведен�
ня детального аналізу та виявлення
тенденцій розвитку лісогосподарсько�
го комплексу та його окремих ланок.
Важливе значення також має враху�
вання регіональної специфіки розвит�
ку галузі, адже заходи, прийнятні для
одних регіонів, можуть бути неадек�
ватними для інших. Тому з метою ви�
явлення характерних для окремого ре�
гіону або їх сукупності причин виник�
нення проблемних моментів необхід�
но провести комплексний аналіз тен�
денцій та закономірностей розвитку
лісогосподарського комплексу.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основне завдання даного дослі�

дження полягає в тому, щоб на при�
кладі окремого лісозабезпеченого
регіону і, зокрема, Волинської об�
ласті, з використанням широкої
інформаційної бази провести аналіз
поточної ситуації та виявити основні
тенденції та закономірності розвит�
ку лісогосподарського комплексу,
що забезпечить проведення адекват�
ної оцінки змін, що відбулися, і ви�
значити ті сфери діяльності, де необ�
хідно внести відповідні корективи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Для регіонів зони Полісся, які
відзначаються аграрною спеціаліза�
цією, лісові ресурси є важливим чинни�
ком їх соціально�економічного підне�
сення та виступають основою самодо�
статності місцевих громад. В той же час
лісистість їх території залишається да�
лекою від оптимального рівня, що ви�
магає не лише вдосконалення системи
управління лісовим господарством, але
й проведення цілісної оцінки сучасно�
го стану галузі та перспектив її розвит�
ку в контексті основних положень на�
ціональної лісової політики.
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Волинська область відноситься до
групи найбільш заліснених регіонів
України. Загальна площа земель лісо�
вого фонду області складає 691,8 тис.
га, рівень лісистості — 34,3%. Це ста�
новить третину території області і 6%
площі лісів України. 62,8% лісів пере�
буває в підпорядкуванні держлісгоспів
обласного Управління лісового госпо�
дарства, 27,3% лісів перебувають у ко�
ристуванні міжгосподарських лісгос�
пів, підпорядкованих обласному Уп�
равлінню агропромислового розвитку,
а решта 9,9 % лісів — у користуванні
інших відомств.

Площа природно�заповідного фон�
ду Волинської області дорівнює 166,5
тис. га, в тому числі Шацького націо�
нального природного парку — близько
49 тис. га, Черемського природного за�
повідника — майже 3 тис. га.

Аналіз основних показників ве�
дення лісового господарства у Во�
линській області за період 1990—
2006 рр. (табл. 1) свідчить про щорі�
чне зростання вартісних показників
виробництва продукції, особливо у
2001 році (у 1,7 рази).

А загалом за період 2000—2006
рр. обсяги виробництва продукції

лісового господарства зросли більше
ніж у 4 рази. Водночас спостері�

гається тенденція до зростання
площ та обсягів заготівлі
ліквідної деревини від рубок го�
ловного користування, тоді як
щодо ведення рубок догляду та
інших видів рубок певної тен�
денції не спостерігається. Як по�
зитив слід відмітити стрімке зро�
стання починаючи з 2002 року,
площ створення захисних насад�
жень [2].

Поряд з цим як позитивний
момент слід виділити зростання
площ лісовідновлення за роки
незалежності. Так, якщо у 1990
році було проведено лісовіднов�
лення на площі 1715 га, то у 1995
році його обсяг збільшився до
2733 га (або у 1,6 раза), а після
щорічного зростання у 2006 році
досягнув найвищого рівня —
5543 га. В той же час, грунтовні�
ше дослідження свідчить, що
лісовідновлення в області до
2000 року проходило переважно
за рахунок посадки та посіву
лісу (рис. 1).

За рахунок проведення
спеціальних заходів щодо спри�
яння природному поновленню,
вже починаючи з 2000 року його
обсяги значно збільшилися, а у
2001 році навіть перевищили об�
сяги посадки лісу.

В той же час, щоб робити грун�
товні висновки про те, в якому на�
прямі рухається лісове господар�
ство регіону, важливо прослідку�
вати зміну показника лісовіднов�
лення за більш тривалий період [3].
На основі даних про зміну цього
показника починаючи за період з
1985 року по 2006 рік (рис. 2), мож�
на відмітити певне погіршення си�
туації у 1990 році, коли показник
лісовідновлення опустився по�
рівняно з 1985 роком (2536 га) мен�
ше рівня 2 тис. га (1715 га). Але вже
до 1995 року ситуація значно по�
кращилася — лісовідновлення до�
сягло рівня 2733 га.   В наступні
роки спостерігається прискорення
темпів лісовідновлення, яке за пе�

Рис. 2. Тенденція лісовідновлення у Волинській області
за період 1985—2006рр. та прогноз до 2010 року

(за даними Головного управління статистики у Волинській області)

Таблиця 1. Основні показники ведення лісового господарства у Волинській
області за 1990—2006 рр.*

* За даними Волинського обласного управління статистики
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ріод 2000�2006рр. зросло з 3177 га до
5543 га (тобто порівняно з 1985 роком
— цей показник збільшився у 2,2 рази).

 До того ж є всі підстави для по�
дальшого збереження зазначеної
тенденції, оскільки кожне лісогоспо�
дарське підприємство вирощує дос�
татню кількість лісового насіння та
саджанців основних лісоутворюю�
чих порід, суттєво покращились їх
генетичні властивості, удосконалено
систему вирощування посакового
матеріалу в коробах.

Використання економіко�матема�
тичних методів і, зокрема, елементів
регресійного аналізу на основі широ�
кої інформаційної бази за період
1985—2006 рр. дозволило отримати
адекватну лінію регресії (R2=0,9439),
що описується квадратичною модел�
лю, і дає всі підстави прогнозувати
збільшення показника лісовідновлен�
ня у 2010 році до рівня 7000 га.

Важливо вивчити тенденції за�
гальних обсягів заготівлі ліквідної
деревини, яка є основним продуктом
лісового господарства (рис. 3).

Якщо у 1995 році загалом було за�
готовлено 331 тис. м3 ліквідної дере�
вини, в тому числі 205 тис. м3 від рубок
головного користування і 126 тис. м3

від рубок пов'язаних з веденням лісо�
вого господарства, то до 2000 року
обсяг заготівлі зріс на 94,5 % (за раху�
нок рубок головного користування —
на 60 % та рубок, пов'язаних з веден�
ням лісового господарства, — в 1,5
рази). Збільшення заготівлі у 2001 році
на 4 % порівняно з попереднім роком
відбулось у зв'язку із зменшенням за�
готівлі від інших рубок на 19,1 %. В
2002 році обсяг заготовленої дереви�
ни від рубок головного користування
становив 481 м3, від інших рубок — 250
м3. 2004 рік характеризувався зростан�
ням обсягу заготівлі на 10,8 % за ра�
хунок збільшення обсягу від рубок го�
ловного користування — на 8,5% та від
інших рубок — на 13,8 %.

У 2005 році відбулося подальше
збільшення обсягу заготівлі ліквідної

деревини від рубок головного користу�
вання до 514 тис. м3 (на 27 тис. м3 або
5,5%). Але, з іншого боку, обсяги за�
готівлі ліквідної деревини від інших ру�
бок зменшилися до 363 тис. м3 (або на
10 % до попереднього року). 2006 рік
характеризувався найбільшим рівнем
заготівлі за увесь період, що відбулося
за рахунок зростання обсягів заготівлі
від рубок, пов'язаних з веденням лісо�
вого господарства, які також досягну�
ли найвищого рівня (462 тис. м3).

Загалом за аналізований період
загальні обсяги заготівлі ліквідної
деревини збільшилися у 3 рази, в
тому числі від рубок, головного ко�
ристування — у 2,5 рази, а від інших
рубок — у 3,7 рази, що свідчить про
підвищення ефективності проведен�
ня рубок пов'язаних з веденням лісо�
вого господарства.

З метою виявлення закономірно�
стей заготівлі деревини від рубок го�

ловного користування за допомогою
регресійного аналізу було оброблено
інформаційну базу зміни цього показ�
ника, починаючи з 1995 року, та отри�
мано адекватну (R2=0,9389) квадра�
тичну модель зміни цього показника,
на основі якого отримано прогноз
його рівня до 2008 року. Як бачимо з
рис. 4, є  всі підстави говорити про те,
що показник заготівлі деревини від
рубок головного користування у 2008
році може перевищити 550 тис. щільн.
м3 та продовжувати збільшуватись у
наступних періодах. Тобто лісогоспо�
дарський комплекс області в змозі за�
безпечити зростаючий попит у якісній
деревині за рахунок використання
власних резервів та без підвищення
інтенсивності лісокористування.

Аналіз обсягів заготівлі ліквідної
деревини у Волинській області в розрізі
основних сортиментів протягом 2000—
2006 рр. (рис. 5) свідчить про те, що май�
же удвічі за цей період зріс обсяг за�
готівлі лісоматеріалів круглих (з 246,2
тис. м3 до 486,7 тис. м3). В той же час,
обсяги заготівлі деревини для техноло�
гічних потреб зростали меншими тем�
пами (з 164,4 тис. м3 до 240,0 тис. м3), а
обсяги заготівлі дров для опалення
практично не змінилися (201,1 тис. м3 у
2000 році та 214,8 тис. м3 у 2006 році).

Важливе значення має прове�
дення порівняльного аналізу ефек�
тивності лісозаготівель та лісовід�
новлення. Як бачимо з табл. 2, у 2003
році в середньому по області в роз�
рахунку на 1 га рубок заготовляло�
ся 15,3  м3 ліквідної деревини, а у
2004 році цей показник збільшився
удвічі — до 32,3 м3/га. Це відбулося
за рахунок суттєвого зростання
цього показника в більшості районів
і, зокрема, у Вол.�Волинському, К�
Каширському, Ківецівському, Ко�
вельському, Луцькому, Маневиць�
кому, Старовижівському, Турійсь�
кому та Шацькому. При цьому най�
більшим значенням цього показни�
ка відзначалися К�Каширський (62,9
м3/га), Луцький (49,5 м3/га) та Ста�
ровижівський (40,9 м3/га) райони.

Рис. 3. Заготівля ліквідної деревини у Волинській області
за період 1995—2006рр.

(за даними Головного управління статистики у Волинській області)

Рис. 4. Тенденція заготівлі ліквідної деревини від рубок головного користуванD
ня у Волинській області за період 1995—2006 рр. та прогноз на 2008 рік

(за даними Головного управління статистики у Волинській області)
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Але у 2005 році середній обсяг
заготівлі ліквідної деревини з 1 га
рубок знову зменшився — до 19,2  м3/
га, тобто дещо вищого від рівня 2003
року. При цьому, лише Луцький рай�
он із значенням показника на рівні
49,3 м3/га зберіг лідируючу позицію
порівняно з минулим роком. У 2006
році цей показник зріс до 25,0 м3/га
за рахунок покращення ситуації
практично по усіх районах.

Процес лісовідновлення відбував�
ся більш рівномірно, а ефективність
цього процесу постійно підвищувала�
ся, про що свідчить постійне зростан�
ня середнього обсягу лісовідновлення
з 1 тис. га наявного лісового фонду (з
5,8 га у 2003 році до 8,0 га у 2006 році).
Найбільшим значенням цього показ�
ника протягом усього періоду відзна�
чався Ковельський район.

Комбінований аналіз співвідно�
шення площі лісовідновлення та
площі рубок лісу свідчить про те, що
у 2004 році відбулося зростання се�
редньої величини цього показника
порівняно з попереднім роком май�
же у 2 рази. При цьому найбільші по�
зитивні зміни відбулися у К�Ка�
ширському районі, де цей показник
збільшився більше ніж у 3 рази. Але
у 2005 році ситуація знову погірши�
лася — середнє значення показника
знизилося з 0,15 га у 2004 році до 0,10
га, хоча у 2006 році цей показник був
на рівні 2004 року — 0,14 га.

Враховуючи той факт, що лісо�
користувачі повинні дотримуватися
чітко визначених за результатами
лісовпорядкувань обсягів заготівлі
деревини, важливо проаналізувати,
чи покращення показників розвитку
лісового господарства не відбувало�
ся шляхом залучення додаткової ре�
сурсної бази, ніж це передбачає ліміт
лісосічного фонду.

Результати проведеного аналізу
використання ліміту лісосічного фон�
ду держлісгоспами системи
Держкомлісгоспу України у
Волинській області (рис. 6)
свідчить про те, що загаль�
ний рівень цього показника
протягом аналізованого пе�
ріоду не перевищував 98,6 %,
тобто підприємства загалом
не використали повністю об�
грунтовані можливості про�
ведення лісозаготівель та
мають певний резерв їх
збільшення у наступних пе�
ріодах.

На наступному етапі
важливо проаналізувати,
як зміна кількісних показ�
ників розвитку лісового
господарства відобразила�
ся у зміні вартісних показ�
ників реалізації продукції в
розрізі основних сфер
діяльності лісогосподарсь�
ких підприємств. Як пока�
зує аналіз зміни обсягів ре�
алізації продукції держліс�
госпами Волинської об�
ласті в розрізі основних
сфер діяльності за період
2002—2006 рр. (рис. 7),
збільшення реалізації
відбулося за усіма сферами,

але найбільшим значенням даного
показника та його приростом харак�
теризувалися сфери лісового госпо�
дарства та виробництва деревини,
обсяг яких за аналізований період
збільшився, відповідно, у 3,7 рази та
1,9 рази.

Найбільшим був приріст даного
показника у сфері лісового госпо�
дарства у 2006 році (з 52,3 млнгрн.
до 87,8 млнгрн. або у 1,7 рази). Об�
сяги реалізації продукції інших га�
лузей протягом усього періоду були
значно меншими, а у сфері харчової
промисловості відбулося навіть
зменшення даного показника прак�
тично у 2 рази. Аналіз зміни струк�

тури реалізації продукції в розрізі
основних видів економічної діяль�
ності свідчить про щорічне
збільшення частки лісового госпо�
дарства — з 40,1% у 2002 році до
63,7% у 2006 році. В той же час
відбулося суттєве зменшення част�
ки харчової промисловості (з 6,8%
до 1,5%), виробництва деревини та
виробів з деревини (з 40,0% до
31,8%), а також оптової торгівлі (з
12,1% до 1,6%). Тобто спостері�
гається тенденція до сировинної ор�
ієнтації діяльності державних лісо�
господарських підприємств регіону
за рахунок зменшення питомої ваги
обсягів реалізації продукції власних

Таблиця 2. Порівняльний аналіз ефективності лісозаготівлі та
лісовідновлення в розрізі районів Волинської області за 2003—2006 роки.*

* За даними Волинського обласного управління статистики

Рис. 5. Заготівля ліквідної деревини  в розрізі сортиментів за 2000—2006рр.
(за даними Головного управління статистики у Волинській області)
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переробних виробництв, оскільки
важливим завданням лісового гос�
подарства регіону є забезпечення
зростаючих потреб лісопереробних
підприємств якісною сировиною.

ВИСНОВКИ
Отже, при вирішенні проблем

розвитку лісового господарства без
детального та глибокого аналізу тен�
денцій розвитку галузі не можна
приймати кардинальних рішень,
адже спрощений та недалекоглядний
підхід без врахування думки компе�
тентних та досвідчених спеціалістів�
лісівників може в кращому випадку
лише частково покращити поточну
ситуацію, а в найгіршому — створи�

ти системні суперечності у структурі
управління галуззю та посилити дис�
пропорції у структурі лісоресурсно�
го потенціалу.

Щоб уникнути зазначених непо�
розумінь, потрібно використовувати
зважений, еволюційний підхід до ви�
рішення поточних проблем розвит�
ку галузі та не вимагати швидких ре�
зультатів, адже з огляду на тривалий
період лісовідновлення позитивні
зміни у короткостроковому періоді
практично неможливо явно від�
слідкувати.

Щодо лісогосподарського ком�
плексу Волинської області, то рет�
роспективний аналіз тенденцій його
розвитку, проведений із застосу�

ванням регресійних моделей,
дає можливість наочно пере�
конатись, що протягом остан�
нього десятиріччя підтри�
мується стабільна тенденція до
збільшення площ лісовіднов�
лення. До того ж лісовіднов�
лення забезпечується у значно
більших розмірах ніж у 1985
році, та є всі підстави говори�
ти про збільшення цього по�
казника до 2010 року не менш
як на 8% порівняно з 2006 ро�
ком (тобто до 7 тис. га на рік).
Також постійно покращується
сортиментна структура заго�
товленої деревини, спостері�
гається тенденція до зростан�
ня обсягів заготівлі ліквідної
деревини від рубок головного
користування при тому, що
лісокористувачі не в повній
мірі  освоюють визначений
ліміт лісосічного фонду. Все це
переконливо свідчить про те,
що у діяльність лісогоспо�
дарського комплексу регіону
не потрібно вносити карди�
нальних змін, а важливо лише
створити умови для подальшо�
го продовження обраного кур�
су та використання усіх наяв�

них резервів покращення роботи на
науково обгрунтованій основі.
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Рис. 6. Використання ліміту лісосічного фонду держлісгоспами
Волинської області за 2002—2006 роки

(за даними Управління лісового господарства Волинської області)

Рис. 7. Обсяги реалізації продукції за сферами діяльності
по держлісгоспах за 2002—2006 рр.

(за даними Управління лісового господарства Волинської області)


