
Інвестиції: практика та досвід № 24/201692

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Вагомим резервом підвищення рівня капіталізації

використання лісоресурсного потенціалу державних

УДК 330.322: 630*839

М. Л. Шестак,
здобувач кафедри лісового менеджменту,
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНО�ІНВЕСТИЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕРОБКИ ДЕРЕВНИХ
ВІДХОДІВ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

M. Shestak,
PhD student of the Forest Management Department,
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INNOVATIVE�INVESTMENT SUPPORT FOR WASTE WOOD PROCESSING BASED
ON CLUSTERING OF FORESTRY ACTIVITY

У статті обгрунтовано необхідність розробки сучасного інноваційно�інвестиційного забезпе�

чення переробки деревних відходів як важливої складової комплексного використання лісоре�

сурсного потенціалу та як вагомого чинника нарощення ресурсної бази виробництва паливних

енергетичних ресурсів. Проаналізовано основні тенденції утворення та використання лісосіч�

них відходів та відходів деревообробки на державних лісогосподарських підприємствах Во�

линської області. Магістральним напрямом інноваційно�інвестиційного забезпечення перероб�

ки деревних відходів визначено кластеризацію лісогосподарської діяльності. Сформовано ав�

торський підхід до формування кластерного утворення на базі державних лісогосподарських

підприємств, суб'єктів малого лісогосподарського підприємництва та деревообробних

підприємств, яке дозволить забезпечити використання лісосічних відходів та відходів дерево�

обробки для виробництва паливних деревних ресурсів.

In the article the necessity to elaborate modern innovative�investment support for waste wood

processing as an important component of complex usage of forest�resource potential and as an

considerable factor of increasing resource potential of fuel power resources production has been

substantiated. The main trends of production of wood raw materials and wood waste at state forestry

enterprises of Volyn' region have been analysed. Clustering of forestry activity has been defined as

a main direction of innovative�investment support for waste wood processing. The author's approach

to the establishment of cluster entity based on state forestry enterprises, small forestry businesses

and wood processing enterprises has been formed, which will allow to ensure usage of wood raw

materials and wood waste to produce wood fuel.
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лісогосподарських підприємств та суб'єктів приватно+

го лісогосподарського підприємництва є організація

переробки деревних відходів на новій технологічній

основі, що вимагає розробки сучасного інструмента+

рію інноваційно+інвестиційного забезпечення утилі+

зації вторинної сировини та диверсифікації номенкла+
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тури продукції за рахунок використання лісосічних

відходів та відходів деревообробки. За нинішнього

рівня бюджетного фінансування постійних лісокорис+

тувачів інноваційно+інвестиційне оновлення виробни+

чо+технічної бази переробки деревних відходів є про+

блематичним, що вимагає залучення інвестицій вітчиз+

няних приватних підприємницьких структур та нерези+

дентів.

У цьому плані обмежуючим чинником щодо дивер+

сифікації джерел інвестування проектів модернізації

та реконструкції основних засобів по переробці дерев+

них відходів і виготовлення з них готової продукції (па+

ливні гранули, паливні брикети, дерев'яні будівельні

матеріали, сувенірні вироби) є державна форма влас+

ності на лісові та лісогосподарські активи, що не доз+

воляє повною мірою використати механізм іпотечно+

заставних операцій, щоб отримувати на прийнятних

умовах кредитні ресурси. За такої ситуації перспектив+

ною формою інноваційно+інвестиційного забезпечен+

ня переробки деревних відходів є кластеризація лісо+

господарської діяльності, яка дасть можливість залу+

чити фінансові ресурси приватного бізнесу та органі+

заційний потенціал місцевих органів влади для того,

щоб неліквідна деревина не спалювалася, а викорис+

товувалася для виробництва продукції з високою до+

даною вартістю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Необхідність перегляду пріоритетів поводження з

деревними відходами обгрунтовується у ряді праць

вітчизняних вчених, де наголос робиться на більш ре+

зультативному їх залученні у відтворювальний процес.

Недолуга державна політика в частині стимулювання

виробництва продукції лісового господарства та про+

дукції деревообробки з високою доданою вартістю на+

лаштовували постійних лісокористувачів та деревооб+

робників на максимально можливе використання

ліквідної деревини, зокрема її продажу у необробле+

ному вигляді на експорт, а не на всебічне ресурсозбе+

реження, що призвело до сировинного перегину у струк+

турі всього лісопродуктового ланцюга та запрограму+

вало екстенсивний тип господарського освоєння лісо+

ресурсного потенціалу.

Напрями удосконалення ринкового механізму уп+

равління відходами у сфері функціонування лісового

сектора економіки України, на думку О. Голуба, є не+

від'ємною частиною економічного реформування га+

лузей та виробництв, які його складають. Тому про+

блеми управління відходами тісно пов'язані із загаль+

ними проблемами управління підприємствами лісово+

го сектора. В цілому вони потребують: реформуван+

ня цінової політики з метою ширшого залучення

відходів до сфери функціонування ринку лісових ре+

сурсів; удосконалення нормативно+правової бази рег+

ламентування порядку використання відходів як до+

даткової ресурсної бази; кардинального покращен+

ня стану основних фондів лісогосподарських, дере+

вообробних, целюлозно+паперових підприємств;

інших організаційно+правових дій, спрямованих на

підвищення технологічності підприємств лісового сек+

тора економіки України [1].

У ряді праць пропонуються пріоритети ефектив+

нішого використання деревних відходів шляхом

встановлення партнерських відносин між постійни+

ми лісокористувачами, які водночас здійснюють і

переробку деревини, та підприємницькими структу+

рами (суб'єкти виробничого та фінансового під+

приємництва) і органами місцевої влади [3—5]. Ма+

гістральним напрямом таких підходів є обгрунту+

вання доцільності створення кластерних структур

у сфері поводження з деревними відходами, які да+

ють можливість поєднати зусилля та ресурси всіх

зацікавлених сторін у максимально ефективному

використанні даної складової лісоресурсного по+

тенціалу [2; 6].

Залишаються недостатньо відпрацьованими за+

ходи та механізми, які даватимуть можливість пе+
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Рис. 1. Структура утворення деревних відходів

Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства.
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реважну більшість лісосічних відходів та відходів

деревообробки залучати у виробництво продукції,

яка необхідна як постійним лісокористувачам, так

і іншим учасникам кластерного утворення, в першу

чергу органам місцевого самоврядування (мова йде

про виробництво паливних деревних ресурсів, не+

обхідних для заміни газових котлів на твердопа+

ливні).

ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування заходів щодо інно+

ваційно+інвестиційного забезпечення переробки де+

ревних відходів шляхом формування кластерного ут+

ворення на базі державних лісогосподарських

підприємств, суб'єктів малого лісогосподарського

підприємництва та деревообробних підприємств, що

дозволить підвищити рівень капіталізації лісогоспо+

дарського виробництва та наростити обсяги палив+

них деревних ресурсів для задоволення потреб

місцевого самоврядування та сільських домогоспо+

дарств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У багатолісних регіонах лісове господарство є

базовою ланкою господарського комплексу та важ+
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Рис. 2. Обсяг та відсоток використання утворених відходів деревообробки

Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства.
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Рис. 3. Обсяг та відсоток продажів (поставок) утворених відходів деревообробки

Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства.
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ливим чинником підвищення рівня зайнятості місце+

вого населення. Волинська область в цьому плані є

показовою. У підпорядкуванні Волинського облас+

ного управління лісового і мисливського господар+

ства (ВОУЛМГ) перебуває 22 лісогосподарських

підприємства, які різняться за запасами лісосирови+

ни та техніко+технологічним рівнем лісозаготівель+

ного та деревообробного виробництва. Здійснення

різного роду рубок супроводжується утворенням

значних обсягів лісосічних відходів, а оброблення

деревини природно призводить  до утворення

відходів деревообробки. Лісосічні відходи та відхо+

ди деревообробки в сумі являють собою деревні

відходи.

У структурі деревних відходів, які утворюються

в процесі господарської діяльності державних лісо+

господарських підприємств ВОУЛМГ, спостерігаєть+

ся наступна закономірність: за період з 2011 по 2015
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Рис. 4. Структура використання відходів деревообробки

Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства.
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Рис. 5. Обсяг знищених або відведених на звалище лісосічних відходів
та відходів деревообробки

Джерело: розраховано за даними Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства.
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роки питома вага відходів деревообробки колива+

лася в межах 84—93,5%, лісосічні відходи станови+

ли відповідно 6,5—16% (рис. 1). Тобто, в структурі

деревних відходів чітко простежується значне пере+

важання відходів деревообробки над лісосічними

відходами.

Незважаючи на те, що за період з 2011 по 2015

рік спостерігалось майже невпинне збільшення об+

сягів утворення відходів деревообробки, в ди+

наміці обсягу використаних відходів деревооброб+

ки навпаки спостерігається низхідна тенденція

(рис. 2).

Якщо у 2011 році обсяг використаних відходів

деревообробки складав 13736 м3, у 2014 — 11307

м3, то у 2015 — 9748 м3. Така динаміка фізичного

обсягу використаних відходів деревообробки відоб+

разилась і на відсотку їх використання по відношен+

ню до обсягу утворених відходів.

Якщо у 2011 році відсоток використання утворе+

них відходів деревообробки складав 23%, у 2014

році — 11,2%, то у 2015 році він знизився до рівня

8%. Тобто спостерігається факт значного зниження

відсотку використання утворених відходів дерево+

обробки, що свідчить про нераціональне викорис+

тання наявного лісоресурсного потенціалу. У зв'яз+

ку із зниженням обсягу використання відходів дере+

вообробки збільшився обсяг їх продажу (рис. 3).

Так, у 2011 році підприємства ВОУЛМГ продавали

44669 м3 відходів деревообробки, у 2014 — 89935

м3, а у 2015 — 109316 м3.

Отже, обсяг продажу відходів деревообробки у

2015 році порівняно з 2011 роком збільшився більш,

ніж у 2 рази у зв'язку з подальшою розбудовою де+

ревообробної індустрії приватного лісогосподарсь+

кого підприємництва. Збільшення фізичного обсягу

продажу утворених відходів деревообробки призве+

ло до зростання його питомої ваги в структурі по+

водження з відходами. Так, питома вага продажів,

поставок утворених відходів деревообробки за пе+

ріод з 2011 по 2015 рік коливалася в інтервалі 74,7—

89,3%. В структурі використання відходів дерево+

обробки за період з 2011 по 2015 рік спостерігаєть+

ся наступна закономірність: поступове зростання з

року в рік питомої ваги відходів деревообробки, які

спрямовуються на виробництво продукції, а не йдуть

на паливо (рис. 4).

Якщо у 2013 році всі 100% відходів деревооб+

робки спрямовувалися на паливо, то в 2013 —

86,1%, а у 2015 — 78,9%. Натомість питома вага ви+

користаних відходів деревообробки на виробницт+

во продукції з 10% у 2012 році збільшилася до

21,1% у 2015 році. Це є позитивним явищем і

свідченням підвищення рівня комплексності викори+

стання деревних відходів і результативнішого вико+

ристання наявних резервів підвищення ефективності

виробничо+господарської діяльності лісогоспо+

дарських підприємств в цілому.

У структурі продажів (поставок) відходів дере+

вообробки за період з 2011 по 2015 рік спостері+

гається збільшення питомої ваги відходів, які спря+

мовуються підприємствам на подальшу переробку, і

відповідне зменшення частки відходів, які направля+

ються для потреб населення. Якщо у 2011 році пи+

тома вага продажів (поставок) відходів деревооб+

робки підприємствам складала 52%, у 2012 —

66,4%, то у 2015 році вона становила 72,9%. Відпо+

відно, питома вага поставок відходів деревооброб+

ки населенню зменшилася від 48% в 2011 році до

27,1% у 2015 році. Тобто відбувається процес

збільшення частки використання відходів деревооб+

робки підприємницькими структурами з метою підви+

щення рівня капіталізації їх бізнесу.

Негативним моментом поводження з деревними

відходами, в першу чергу, з лісосічними є те, що за

період з 2011 по 2015 рік значно збільшився обсяг

знищених або відведених на звалище лісосічних

відходів (рис. 5). Якщо у 2011 році знищувалося або

відв оди ло ся  на  з вал ище 414 3 м 3 л іс ос іч ни х

відходів, у 2012 — 6500 м3, у 2014 — 17028 м3, то у

2015 — 23345 м3. Також в цілому за період з 2011

по 2015 рік відбулося збільшення обсягів знище+

них або відведених на звалище відходів деревооб+

робки. Так, у 2015 році обсяг знищених або відве+

дених на звалище відходів деревообробки складав

2661 м3, що у 5 разів перевищує відповідний показ+

ник 2011 року.

Наявна ситуація з поводженням з деревними

відходами на державних лісогосподарських підприє+

мствах ВОУЛМГ є незадовільною, що призводить до

недоотримання цими суб'єктами господарювання до+

даткових надходжень і тим самим збільшення інвес+

тиційних можливостей у зв'язку з відсутністю сучас+

ної матеріально+технічної бази переробки лісосічних

відходів та відходів деревообробки.

З метою інноваційно+інвестиційного забезпечен+

ня розбудови індустрії переробки відходів пропо+

нується ідея створення кластерних утворень на базі

державних лісогосподарських підприємств, малих

форм лісогосподарського підприємництва (приват+

них пилорам), суб'єктів деревообробного підприє+

мництва, а також за участю органів місцевого само+

врядування, закладів комунальної та соціальної

інфраструктури (рис. 6).

Об'єднання організаційних можливостей та на+

явних ресурсів перерахованих учасників кластерно+

го утворення дасть можливість створити підприєм+

ства (пелетні заводи) по виробництву паливних де+

ревних ресурсів, які дадуть можливість на порядок

збільшити кількість замін газових котлів на твердо+

паливні (особливо це актуально для закладів соц+

іальної інфраструктури та сільських домогоспо+

дарств), а також підвищити питому вагу продукції з

високою доданою вартістю в структурі виробництва

лісогосподарської продукції в цілому.

Створення лісового кластеру сприятиме переор+

ієнтації потоків лісосировини, потоків лісосічних

відходів та відходів деревообробки з  сировинної

спрямованості лісогосподарського виробництва, яка

супроводжується спаленням левової частки лісосіч+

них відходів та частини відходів деревообробки, на

повторне використання вторинної деревної сирови+

ни для виробництва паливних деревних ресурсів, бу+

дівельних дерев'яних конструкцій, сувенірних ви+

робів тощо.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

За експертними оцінками, створення лісового

кластеру на базі державних лісогосподарських

підприємств ВОУЛМГ сприятиме зменшенню відсот+

ку знищених або відведених на звалище лісосічних

відходів до 30%, збільшенню питомої ваги викори+

станих відходів деревообробки на виробництво про+

дукції до 80%, збільшенню надходжень податку на

доходи фізичних осіб на 12%.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У процесі господарського освоєння лісоресур+

сного потенціалу та виробництва продукції, робіт

та послуг лісового господарства утворюються де+

ревні відходи: лісосічні відходи та відходи дерево+

обробки (кускові відходи, тирса, стружка). Вихо+

дячи з низького техніко+технологічного рівня ви+

робничого устаткування на більшості лісогоспо+

дарських підприємств Волинської області, переваж+

на більшість лісосічних відходів спалюється, відхо+

ди деревообробки спрямовуються на паливо, що

позбавляє постійних лісокористувачів додаткових

прибуткових надходжень. Додаткові прибуткові

надходження можна було б отримувати, якщо б

левова частка деревних відходів спрямовувалася на

виробництво продукції з високою доданою варті+

стю.

Інституціональною передумовою підвищення

ефективності використання деревних в ідходів

може стати кластерне утворення, яке дасть мож+

ливість об'єднати зусилля постійних лісокористу+

ва чів ,  п рива тни х п ідп риє мни цьк их с тру кту р,

органів місцевого самоврядування, домогоспо+

дарств та громадських організацій в напрямі інно+

ваційно+інвестиційного забезпечення переробки

деревних відходів шляхом придбання щепобійних

машин та будівництва пелетних заводів, що дасть

можливість суттєво збільшити обсяги виробницт+

ва паливних деревних ресурсів з деревних від+

ходів. У підсумку це сприятиме підвищенню рівня

капіталізації використання лісоресурсного потен+

ціалу та зміцненню енергетичної самодостатності

сільських територіальних громад у зв'язку з роз+

ширенням можливостей заміни значної кількості

газових котлів на твердопаливні.
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