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АНОТАЦІЯ 

 

Черчик А. О. Управління еколого-економічною безпекою 

лісогосподарських підприємств. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Східноєвропейський національний університет імені 

Лесі Українки – Львівський національний аграрний університет, Львів, 2018. 

У дисертації розглянуто наукові підходи до визначення сутності безпеки 

загалом, економічної та екологічної безпеки. На основі узагальнення отриманих 

результатів визначено основні ознаки кожного з понять. Удосконалено 

визначення сутності еколого-економічної безпеки (ЕЕБ), обґрунтовано її 

специфічні ознаки. У результаті дослідження встановлено, що найчастіше 

безпека розглядається як стан захищеності підприємства, результат ефективної 

діяльності менеджменту підприємства, умова стабільного розвитку 

підприємства. Виявлено, що трактування економічної та екологічної безпеки 

неоднозначні, остання найчастіше розглядається як складова економічної. 

На основі виявлених ознак дано визначення еколого-економічної безпеки 

підприємства як стану його захищеності від негативних впливів, завдяки 

внутрішній стійкості, збереження самоідентичності та цілісності, гнучкості та 

адаптивності, що забезпечує здатність до стабільного розвитку, реалізації 

поставлених цілей, досягнення бажаних результатів без нанесення шкоди 

оточенню, збереження природно-ресурсного та асиміляційного потенціалу 

довкілля. 

Узагальнено наукові підходи до визначення та класифікації чинників 

економічної та екологічної безпеки. Запропоновано підхід групування чинників 

виходячи з авторського визначення сутності еколого-економічної безпеки, а 

саме: чинники, які забезпечують стан захищеності життєво важливих інтересів 

підприємства від можливих загроз; чинники забезпечення стійкості до 
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негативних впливів; чинники, які визначають здатність підприємства до 

стабільного розвитку, реалізації поставлених цілей, досягнення бажаних 

результатів без нанесення шкоди навколишньому природному середовищу.   

Визначено сутність управління еколого-економічною безпекою 

лісогосподарського підприємства як сукупності взаємопов’язаних та 

взаємозалежних елементів, взаємодія яких передбачає ціленаправлений вплив 

на забезпечення стійкості, цілісності, захищеності та реагування на зміну його 

внутрішнього середовища для захисту інтересів, стабільного екологічно 

безпечного та економічно ефективного розвитку з урахуванням зовнішніх умов 

(загроз та можливостей) та обмежень. Визначено об’єкт, суб’єкт, мету, цілі, 

завдання, функції, методи та інструменти управління еколого-економічною 

безпекою підприємства; підходи, принципи, ознаки, критерії ефективності його 

формування та функціонування.  

Обгрунтовно доцільність використання процесного підходу до 

управління еколого-економічною безпекою підприємства. Узагальнено існуючі 

підходи до визначення сутності та етапів процесу управління безпекою 

підприємства. Уточнено сутність процесу управління еколого-економічною 

безпекою підприємства як сукупності послідовних етапів управлінської 

діяльності щодо забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства, які 

дозволяють, по-перше, сформувати та підтримувати його стійкість як системи, 

а при необхідності – вносити корективи для виживання, а потім нарощення 

потенціалу стійкості підприємства в нових умовах.  Обґрунтовано його основні 

етапи з урахуванням специфіки діяльності лісових господарств (формування 

інституційного середовища забезпечення еколого-економічної безпеки 

підприємства; моніторинг внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства; аналіз показників стану внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємства; оцінка рівня ЕЕБ; прогнозування впливу чинників на 

рівень ЕЕБ; визначення можливостей і обмежень в діяльності підприємства 

щодо забезпечення ЕЕБ підприємства; розробка заходів щодо забезпечення 
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ЕЕБ; реалізація заходів щодо забезпечення ЕЕБ; контроль за реалізацією 

заходів; оцінка ефективності управлінських рішень). 

На основі існуючих напрацювань набули подальшого розвитку 

методологічні аспекти оцінки еколого-економічної безпеки підприємства, а 

саме, уточнено принципи (розвитку, цілеспрямованості, науковості, системності, 

несуперечності, стохастичності), критерії (окремо для оцінки у 

короткотерміновому та довготерміновому періоді) та підходи (ресурсний, 

індикаторний, результативний, системний), які, на відміну від існуючих, 

максимально враховують специфіку функціонування лісових господарств, 

необхідність оцінки в коротко- та довгостроковому періоді, визначальну роль 

екологічної та лісоресурсної компонент. Охарактеризовано  основні методи, які 

можуть бути використані для цієї оцінки. Визначено умови формування 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління еколого-економічною 

безпекою підприємства як основи її оцінки. 

Критичне осмислення та узагальнення існуючих напрацювань та власного 

підходу до визначення сутності еколого-економічної безпеки (ЕЕБ), 

методологічних позицій її дослідження, дозволило розробити методику оцінки 

ЕЕБ як послідовність етапів окремо для оцінювання на короткотермінову та 

довготермінову перспективу. Методика оцінки еколого-економічної безпеки на 

короткотермінову перспективу має бути простою, ґрунтуватись на нескладних 

методах обробки даних і використанні традиційних показників, які 

відображають економічну та екологічну складові ЕЕБ. У результаті потрібно 

отримати чітке уявлення про рівень ЕЕБ та чинники, які можуть призвести до 

проблем в поточному періоді, тобто виявити слабкі сторони підприємства. 

Оцінка потенціалу еколого-економічної безпеки лісогосподарського 

підприємства на стратегічну перспективу передбачає ідентифікацію його рівня 

та виявлення стратегічної прогалини в контексті функціонально-ресурсних 

складових – економічної та екологічної стійкості підприємства, управлінського 

потенціалу безпеки, що слугуватиме основою для  обґрунтування стратегії 

забезпечення еколого-економічної безпеки лісогосподарського підприємства.  



 

 

5 

Апробація розроблених методик здійснена на матеріалах діяльності 

лісових господарств зони Полісся. На основі проведених розрахунків 

інтегрального індексу еколого-економічної безпеки встановлено, що лісгоспи 

мали високий та достатній рівень ЕЕБ. У більшості підприємств найвищі 

показники були в 2015-2016 роках. Найбільшою мірою на це вплинули високі 

індекти техніко-технологічної та кадрової безпеки. Рівень екологічної безпеки 

лісових господарств теж був достатній та високий.  

Одним з завдань менеджменту лісогосподарських підприємств є 

забезпечення еколого-економічної безпеки завдяки впровадженню механізму, 

інструменти якого дозволять збалансувати часто антагоністичні економічні та 

екологічні інтереси у довго- та короткотерміновій перспективі. Обгрунтовано, 

що механізм забезпечення ЕЕБ лісогосподарських підприємств є сукупністю 

взаємопов’язаних норм, правил, методів  і прийомів впливу на різні сфери, 

процеси та ресурси підприємства для досягнення стійкості, захищеності, 

адаптивності, швидкого та гнучкого реагування на зміни у його внутрішньому 

та зовнішньому середовищі, спрямованих на виявлення, попередження загроз, 

усунення їх негативних наслідків, забезпечення стабільного розвитку, реалізації 

поставлених цілей, досягнення бажаних результатів без нанесення шкоди 

навколишньому середовищу.  

Структура механізму забезпечення еколого-економічної безпеки 

підприємств лісогосподарської сфери передбачає такі блоки:  формування 

інституційних умов управління ЕЕБ; оцінки ЕЕБ; забезпечення поточної 

стійкості підприємства до зовнішніх та внутрішніх загроз; формування 

потенціалу безпеки на довготермінову перспективу. Для кожного блоку 

запропоновано певні інструменти залежно від отриманих результатів. 

Розроблені підходи до оцінки потенціалу еколого-економічної безпеки 

підприємства дозволили оцінити його стан на перспективу, забезпечили 

визначення груп підприємств за рівнем потенціалу. За прогнозами на 2018-2020 

роки лісові господарства утримуватимуть високий та достатній рівень 

потенціалу еколого-економічної безпеки.  
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У дисертації обґрунтовано необхідність застосування, розкрито сутність 

та розроблено стратегічні набори забезпечення еколого-економічної безпеки 

лісових господарств. На основі викладених підходів та результатів оцінювання 

потенціалу еколого-економічної безпеки автором сформована матриця 

стратегічного позиціонування, у якій здійснено вибір стратегій для кожного 

лісового господарства.  

Визначено сутність стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки 

підприємств лісового господарства як моделі поведінки та способу діяльності, 

що дозволяє отримати бажані економічні результати, забезпечити достатній 

рівень стійкості підприємства до зовнішніх загроз, локалізувавши потенційні 

дестабілізуючі чинники та забезпечивши збалансованість між економічним 

розвитком, станом довкілля та якістю лісових екосистем.  

У результаті оцінки потенціалу ЕЕБ можуть бути виявлені такі стани, 

яким відповідають стратегії: 1) високий рівень стійкості, гарантія збереження 

цілісності та ідентичності підприємства, і якщо: цілі та стан середовища не 

змінюються, використовуються стратегії збереження та зміцнення отриманих 

позицій, екологічно невиснажливого лісокористування, нарощення  

лісоресурсного потенціалу; цілі та стан середовища змінюються – формування 

нових конкурентних переваг, нарощення  конкурентних переваг, комплексного  

використання потенціалу лісових екосистем; 2) ризик втрати поточних вигод, 

проте потенціал безпеки, рівень стійкості підприємства до загроз достатній і 

якщо рівень власних ресурсів достатній – стратегія стабілізації, недостатній – 

адаптації; 3) тенденція до зростання загроз, ризик втрати ідентичності та 

цілісності підприємства, стратегічних вигод: нижче критичного рівня – 

формування потенціалу безпеки, вище критичного рівня – антикризові  

стратегії. 

Для кожної ситуації запропоновано схему формування стратегічних 

альтернатив двох рівнів. Стратегії першого рівня визначають напрям розвитку 

підприємства на стратегічну перспективу для забезпечення бажаного рівня 

безпеки. Кожна з них має уточнення більш конкретними стратегіями другого 
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рівня, які мають бути застосовані у певному випадку і дозволять отримати 

бажані результати в довгостроковому періоді. Таким чином формується набір 

сценаріїв для даного періоду розвитку підприємства. На основі викладених 

підходів автором сформована матриця стратегічного позиціонування лісових 

господарств, у якій здійснено вибір стратегій для кожного з них.  

Реалізація запропонованих заходів дозволить забезпечити бажаний рівень 

еколого-економічної безпеки лісових господарств.   

Ключові слова: лісогосподарське підприємство, безпека підприємства, 

еколого-економічна безпека, фінансова безпека, техніко-технологічна безпека, 

кадрова безпека, управління безпекою, стратегія.  

 

SUMMARY 

 

Cherchyk A. O. Management of ecological and economic security of forest 

enterprises. – On the manuscript rights. 

Thesis for a Candidate Degree in Economics (PhD) in the speciality 08.00.04 – 

Economics and Management of Enterprises (According to the Types of Economic 

Activities). – Lesya Ukrainka Eastern European National University. – Lviv National 

Agrarian University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, 2018. 

The dissertation deals with scientific approaches to the definition of the 

essence of security in general, economic and environmental security. The main 

features of each of the concepts are determined on the basis of generalization of the 

obtained results. The definition of the essence of ecological and economic security 

(EES)  has been improved, its specific features have been substantiated. As a result of 

the study, it was found that security is often regarded as a state of enterprise security, 

the result of effective management of the enterprise, the condition for the stable 

development of the enterprise. It has been found that the interpretation of economic 

and environmental security is ambiguous; the latter is most often regarded as a 

component of the economic one. 
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On the basis of the above features, the definition of ecological and economic 

security of the enterprise as a condition of its protection from negative influences, 

due to internal stability, preservation of self-identity and integrity, flexibility and 

adaptability, which provides the ability for stable development, realization of the set 

goals, achievement of desirable results without harm to the environment is given, 

preservation of natural resource and assimilation potential of the environment. 

The scientific approaches to the definition and classification of factors of 

economic and ecological security are generalized. The approach of grouping factors 

based on the author's definition of the essence of ecological and economic security is 

proposed, namely: factors that ensure the state of protection of vital interests of the 

enterprise from possible threats; factors of ensuring resistance to negative influences; 

factors that determine the company's ability to stable development, the realization of 

the goals set, the achievement of the desired results without causing harm to the 

environment. 

The essence of the management of ecological and economic security of the 

forest enterprise is defined as a set of interconnected and interrelated elements, the 

interaction of which involves a targeted influence on ensuring stability, integrity, 

security and response to changes in its internal environment for the protection of 

interests, sustainable environmentally safe and cost-effective development, taking 

into account external conditions (threats and opportunities) and restrictions. There are 

determined the object, subject, purpose, goals, tasks, functions, methods and tools of 

management of ecological and economic security of the enterprise; approaches, 

principles, signs, criteria of effectiveness of its formation and functioning. 

The expediency of using the process approach to managing the ecological and 

economic security of the enterprise are substantiated. The existing approaches to the 

definition of the essence and stages of the enterprise security management process are 

generalized. There are clarified the essence of the process of ecological and economic 

security management of the enterprise as a set of successive stages of management 

activity in ensuring the ecological and economic security of the enterprise, which 

allows, firstly, to form and maintain its stability as a system, and, if necessary, to 
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make adjustments for survival, and then increase the potential of enterprise 

sustainability in the new environment. The substantiation of its main stages, taking 

into account the specifics of the activity of forest enterprises (formation of the 

institutional environment for the provision of ecological and economic security of the 

enterprise, monitoring of the internal and external environment of the enterprise, 

analysis of indicators of the state of the internal and external environment of the 

enterprise, assessment of the level of the EES, prediction of the influence of factors 

on the level of the EES, and restrictions on the activity of the enterprise in relation to 

the provision of the company's EES, the development of measures for the provision 

of the EES, the implementation of the steps to secure the EES, control over the 

implementation of measures, assessment of the effectiveness of management 

decisions). 

On the basis of existing developments, the methodological aspects of assessing 

the ecological and economic security of the enterprise have been further developed, 

namely, the principles (development, purposefulness, scientism, systemicity, 

consistency, stochasticity), criteria (separately for evaluation in the short-term and 

long-term period) and approaches (resource, indicative, effective, systemic), which, 

unlike existing ones, take into account as much as possible the specifics of 

functioning of forest enterprises, the need for assessment in the short and long term 

ode, the determining role of the ecological and forest resource component. The main 

methods that can be used for this assessment are described. The conditions of 

formation of informational and analytical support for the management of ecological 

and economic security of the enterprise as the basis of its evaluation are determined. 

The critical reflection and synthesis of existing developments and its own 

approach to the definition of the essence of ecological and economic security (EES), 

the methodological positions of its research, allowed us to develop a methodology for 

assessing the EES as a sequence of stages separately for evaluation in the short and 

long term. The methodology for assessing environmental and economic security in 

the short-term perspective should be simple, based on simple data processing 

methods and the use of traditional indicators that reflect the economic and 
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environmental components of the EES. As a result, you need to get a clear idea of the 

level of the EES and the factors that can lead to problems in the current period, that 

is, to identify the weaknesses of the enterprise. The assessment of the potential of the 

ecological and economic security of a forest enterprise in the strategic perspective 

involves identifying its level and identifying a strategic gap in the context of 

functional and resource components – economic and environmental sustainability of 

the enterprise, management potential of security, which will serve as the basis for 

substantiating the strategy of ensuring ecological and economic security of the forest 

enterprise. 

Approbation of the developed techniques is carried out on the forestry 

activities materials of the Polissya area. On the basis of the calculations of the 

integral index of ecological and economic security, it was established that the high 

and sufficient level of the EES. In most enterprises, the highest rates were in 2015-

2016. This was largely influenced by high indices of technical and technological 

security and personnel security. The level of ecological security of forests was also 

sufficient and high.  

One of the tasks of forest management is to ensure ecological and economic 

security through the introduction of a mechanism whose tools will allow the balance 

of often antagonistic economic and environmental interests in the long-term and 

short-term perspective. It is substantiated that the mechanism of maintenance of the 

EES of forest enterprises is a set of interrelated norms, rules, methods and techniques 

of influence on different areas, processes and resources of the enterprise for 

achievement of stability, security, adaptability, fast and flexible response to changes 

in its internal and external environment, aimed at detection, prevention of threats, 

elimination of their negative consequences, ensuring stable development, realization 

of the set goals, achievement of desirable results without harm to the environment the 

environment. 

The structure of the mechanism for ensuring ecological and economic security 

of forest enterprises includes the following blocks: the formation of institutional 

conditions for the management of the EES; EES estimates; ensuring the company's 
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current sustainability to external and internal threats; building a long-term security 

capability. For each block, certain tools are offered depending on the results obtained. 

The developed approaches to the estimation of the company's environmental 

and economic security potential allowed us to assess its state of the future, provided 

identification of the groups of enterprises by the level of potential. According to the 

forecasts for the years 2018-2020, forest holdings will maintain a sufficient and high 

level of potential for environmental and economic security. 

The thesis substantiates the necessity of application, discloses the essence and 

develops strategic sets of providing ecological and economic security of forest 

enterprises. On the basis of the described approaches and results of the assessment of 

the potential of ecological and economic security, the author has developed a matrix 

of strategic positioning, in which the choice of strategies for each forestry has been 

made. 

The essence of the strategy of providing ecological and economic security of 

forest enterprises as a model of behavior and way of activity, which allows to obtain 

the desired economic results, provides a sufficient level of enterprise sustainability to 

external threats, localizing potential destabilizing factors and ensuring the balance 

between economic development, the state of the environment and quality of forest 

ecosystems. 

As a result of the assessment of the EES potential, the following states, which 

are in line with the strategies: 1) a high level of stability, guarantee the integrity and 

identity of the enterprise, and if: the goals and conditions of the environment do not 

change, use strategies to preserve and strengthen the obtained positions, 

environmentally sustainable forest management, build up of forest resource potential; 

the goals and conditions of the environment are changing – the formation of new 

competitive advantages, increasing competitive advantages, integrated use of the 

potential of forest ecosystems; 2) the risk of loss of current benefits, but the potential 

for security, the level of stability of the enterprise to the threats is sufficient and if the 

level of own resources is sufficient – the strategy of stabilization, insufficient – 

adaptation; 3) the tendency to increase threats, the risk of loss of identity and integrity 
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of the enterprise, strategic benefits: below the critical level – the formation of security 

potential, above the critical level – anti-crisis strategies. 

For each situation, a scheme is proposed for the formation of strategic 

alternatives at two levels. Tier 1 strategies determine the direction of enterprise 

development in a strategic perspective to provide the desired level of security. Each 

of them is specified by more specific strategies of the second level, which should be 

applied in a certain case and will allow to obtain the desired results in the long run. 

Thus, a set of scenarios for a given period of enterprise development is formed. On 

the basis of the presented approaches, the author developed a matrix of strategic 

positioning of forests, in which the choice of strategies for each of them was made. 

The implementation of the proposed measures will ensure the desired level of 

ecological and economic security of forest holdings. 

Key words: forest enterprise, enterprise security, ecological and economic 

security, financial security, technical and technological security, personnel security, 

security management, strategy. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Українська економіка характеризується складністю 

умов господарювання, спричиненою багатьма чинниками. Серед останніх 

зростає роль екологічних, які набувають стратегічного значення практично в 

усіх сферах економічної діяльності, у тому числі в лісовому господарстві. 

Раціональна його організація передбачає зорієнтованість на мінімізацію 

екологічних ризиків і втрат та максимізацію суспільних вигод. Ефективне 

використання наявних лісових ресурсів на рівні окремих лісогосподарських 

підприємств можливе лише за умови дотримання ними еколого-економічної 

безпеки (ЕЕБ).  

Теоретико-методологічні аспекти управління екологічною та 

економічною безпекою підприємств відображені в працях Н. Андрєєвої,             

І. Баланюка, І. Бланка, В. Бойка, Б. Буркинського, О. Васильєва, Т. Васильціва, 

В. Геєця, Н. Гічової, О. Гнаткович, Б. Данилишина, С. Довбні, К. Дяченко,        

А. Єпіфанова, С. Ілляшенка, І. Ілляшенко, О. Ілляшенко, С. Каламбета,             

А. Козаченка, П. Кравчука, О. Ляшенко, Г. Мішеніної, В. Мунтіяна, І. Нагорної, 

О. Нусінової, В. Припотня, О. Прокопенко, Т. Радевич, Н. Реверчук, С. Смірної, 

В. Степанова, І. Хоми, Л. Хромушиної, С. Шкарлета, В. Шпильового,                

А. Штангрета, В. Ячменьова та інших авторів.  

Вклад у розробку теорії, методології та прикладних аспектів 

функціонування лісогосподарських підприємства зробили І. Антоненко,            

В. Артюшок, А. Бабич,  О. Врублевська, О. Дзюбенко, О. Дребот, А. Карпук,      

Я. Коваль, І. Лицур, Є. Мішенін, І. Синякевич, І. Соловій, М. Степаненко,         

А. Суска, О. Ульянченко, О. Фурдичко, М. Шершун, О. Шубалий, І. Ярова та 

інші дослідники.  

Попри вагомі напрацювання вчених, динамічність розвитку еколого-

економічних систем, якими є лісогосподарські підприємства, обумовлює 

необхідність узагальнення та поглиблення теоретико-методичних положень 
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управління їх еколого-економічною безпекою, що визначає актуальність теми, 

мету та завдання дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до тематики наукових досліджень 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

«Управління соціоекологоекономічною безпекою» (номер державної реєстрації 

0117U002302) та «Розвиток підприємства як соціо-еколого-економічної 

системи» (номер державної реєстрації 0115U002351). Внесок автора у 

виконання зазначених тем відображено в актах впровадження, інформація про 

які наведена далі.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

формування теоретико-методичних засад та розробка практичних рекомендацій 

щодо управління еколого-економічною безпекою лісогосподарських 

підприємств.  

Для досягнення цієї мети в дисертації поставлені такі завдання: 

- розглянути сутність еколого-економічної безпеки підприємства; 

- розкрити зміст управління еколого-економічною безпекою підприємства; 

- систематизувати й узагальнити методологічний інструментарій 

дослідження еколого-економічної безпеки підприємства;  

- розробити методичні підходи до оцінки еколого-економічної безпеки 

лісогосподарських підприємств, методику оцінки потенціалу цієї безпеки; 

- здійснити оцінку еколого-економічної безпеки лісогосподарських 

підприємств та визначити вплив основних чинників на формування її рівня; 

 - оцінити потенціал еколого-економічної безпеки лісогосподарських 

підприємств; 

- розкрити сутність та обґрунтувати складові механізму забезпечення 

еколого-економічної безпеки лісогосподарських підприємств; 

- обґрунтувати стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки 

лісогосподарських підприємств. 
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Об’єктом дослідження є процес управління еколого-економічною 

безпекою лісогосподарських підприємств.  

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні положення та 

прикладні аспекти управління еколого-економічною безпекою 

лісогосподарських підприємств.  

Методи дослідження. В роботі використано діалектичний метод 

пізнання, системний підхід до дослідження процесів управління еколого-

економічною безпекою лісогосподарських підприємств. Реалізацію цього 

підходу забезпечила  сукупність загальних і спеціальних методів, а саме: 

абстрактно-логічний і системного аналізу – для теоретичних узагальнень, 

систематизації підходів до визначення сутності еколого-економічної безпеки 

підприємства та управління нею (розділ 1); розрахунково-конструктивний, 

економіко-статистичний, індексний та порівняння – для аналізу стану, оцінки 

еколого-економічної безпеки лісогосподарських підприємств та її потенціалу  

(розділ 2, п. 2.3; розділ 3, п. 3.2); синтезу – при розробці концептуальних та 

організаційних засад формування механізму управління еколого-економічною 

безпекою підприємства (п. 3.1); прогнозування – для визначення потенціалу 

еколого-економічної безпеки лісогосподарських підприємств на стратегічну 

перспективу (п. 3.2); структурно-функціональний метод – при формуванні 

матриці вибору стратегій забезпечення еколого-економічної безпеки лісових 

господарств (п. 3.3). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці теоретико-

методологічних і науково-прикладних засад формування та розвитку 

управління еколого-економічною безпекою лісогосподарських підприємств. 

Найвагомішими науковими результатами, які виносяться на захист, є такі: 

удосконалено: 

- концептуальні основи управління еколого-економічною безпекою 

лісогосподарського підприємства, що розглядається як інтегрована система, яка 

забезпечує стійкість, цілісність, захищеність та своєчасне реагування на зміну 

середовища підприємства для захисту його інтересів, стабільного екологічно 
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безпечного та економічно ефективного розвитку з урахуванням загроз, 

можливостей та обмежень. Уточнено підходи, принципи, ознаки, критерії 

ефективності, об’єкт, суб’єкт, мету, цілі, завдання, функції, методи та 

інструменти управління еколого-економічною безпекою лісогосподарського 

підприємства;  

- процесний підхід до обґрунтування сутності управління еколого-еконо-

мічною безпекою підприємства як сукупності послідовних етапів управлінської 

діяльності щодо забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства, які 

дають змогу сформувати та підтримувати його стійкість як системи, а при 

необхідності – вносити корективи для виживання, а потім – нарощення 

потенціалу стійкості підприємства в нових умовах; обґрунтовано етапи процесу 

управління еколого-економічною безпекою підприємства (формування 

інституційного середовища забезпечення еколого-економічної безпеки 

підприємства, моніторинг внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства, аналіз показників стану цього середовища, оцінка рівня ЕЕБ, 

прогнозування впливу чинників на рівень ЕЕБ, визначення можливостей і 

обмежень у діяльності підприємства щодо забезпечення ЕЕБ, розробка та 

реалізація заходів щодо забезпечення ЕЕБ, контроль за реалізацією заходів, 

оцінка ефективності управлінських рішень); 

- методологічні аспекти дослідження еколого-економічної безпеки 

підприємства, а саме, уточнено принципи, критерії та підходи, які, на відміну 

від існуючих, передбачають максимальне врахування специфіки 

функціонування лісових господарств, визначальної ролі екологічної та 

лісоресурсної компонент, необхідність оцінки еколого-економічної безпеки в 

коротко- та довгостроковому періоді; 

- змістовне наповнення потенціалу еколого-економічної безпеки 

лісогосподарського підприємства як сукупності усіх його можливостей 

(ресурсів, компетенцій, прав) забезпечити захист власних інтересів, стійкість до 

загроз, стабільність розвитку, досягнення поточних та стратегічних цілей без 
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нанесення шкоди оточуючому середовищу, збереження природно-ресурсного 

потенціалу в тих економічних, політичних, соціальних умовах, які склались; 

набули подальшого розвитку: 

- понятійний апарат дослідження, зокрема розкрито сутність еколого-

економічної безпеки підприємства як стану його захищеності від негативних 

впливів завдяки внутрішній стійкості, самоідентичності, цілісності, гнучкості та 

адаптивності, що забезпечує здатність до стабільного розвитку, реалізації 

поставлених цілей, досягнення бажаних результатів без нанесення шкоди 

оточенню, збереження природно-ресурсного та асиміляційного потенціалу 

довкілля. Обґрунтовано основні ознаки еколого-економічної безпеки 

підприємств лісогосподарської сфери; 

- методичні підходи до оцінки еколого-економічної безпеки 

лісогосподарського підприємства, що, на відміну від існуючих, передбачають 

визначення її рівня в поточному періоді з урахуванням економічної та 

екологічної складових та прогнозування на стратегічний період потенціалу 

еколого-економічної безпеки підприємства за параметрами економічної й 

екологічної стійкості, управлінського потенціалу безпеки суб’єкта 

господарювання, що слугуватиме основою для обґрунтування стратегії 

забезпечення ЕЕБ лісогосподарського підприємства;  

- визначення сутності механізму забезпечення ЕЕБ лісогосподарських 

підприємств як сукупності взаємопов’язаних норм, правил, методів і прийомів 

управлінського впливу на різні сфери, процеси та ресурси підприємства для 

досягнення стійкості, захищеності, адаптивності, швидкого та гнучкого 

реагування на зміни у його внутрішньому та зовнішньому середовищі, 

спрямованих на виявлення, попередження загроз, усунення їх негативних 

наслідків, забезпечення стабільного розвитку, реалізації поставлених цілей без 

нанесення шкоди навколишньому середовищу;  

- стратегічні набори забезпечення еколого-економічної безпеки 

лісогосподарських підприємств, які, на відміну від існуючих, базуються на 

результатах оцінки потенціалу ЕЕБ і передбачають використання стратегічних 
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альтернатив 2-х рівнів (стратегії 1-го рівня визначають напрям руху 

підприємства на стратегічну перспективу для забезпечення бажаного рівня 

ЕЕБ, кожна з них має уточнення стратегіями 2-го рівня, які мають бути 

застосовані у певному випадку і дають змогу отримати бажані результати в 

довгостроковому періоді).  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені науково-прикладні положення управління еколого-економічною 

безпекою лісогосподарських підприємств, які стосуються методик оцінки ЕЕБ 

та потенціалу ЕЕБ, механізму та стратегічних наборів забезпечення ЕЕБ цих 

підприємств, можуть бути використані в діяльності відповідних суб’єктів 

господарювання. 

Одержані результати знайшли відображення у фундаментальних науково-

дослідних темах: «Управління соціоекологоекономічною безпекою», внесок 

автора в її виконання полягає в розвитку теоретико-методологічних положень 

управління еколого-економічною безпекою лісогосподарських підприємств, 

розробці механізму та стратегії забезпечення їхньої еколого-економічної 

безпеки (акт впровадження     № 03-28/01/1293 від 10.05.2018 р.); «Розвиток під-

приємства як соціо-еколого-економічної системи», де автором розроблено 

наукові підходи до визначення сутності безпеки загалом, економічної та 

екологічної безпеки підприємства; концептуальні основи управління еколого-

економічною безпекою підприємства (акт впровадження № 03-28/02/853 від 

16.03.2017 р.). Напрацювання автора використані при розробці науково-

дослідної теми «Загрози та ризики екологобезпечному розвитку секторів 

економіки Українського Причорномор’я» Інституту проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України (акт впровадження № 15/І-10 

від 18.04.2017 р.). 

В роботі ДП «Любомльське лісове господарство» використано 

напрацювання автора, які стосуються методики та результатів оцінки еколого-

економічної безпеки підприємства, обґрунтування стратегії його розвитку, 

результатів оцінки фінансового стану та прогнозування ймовірності 
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банкрутства (довідка про впровадження № 15л від 19.09.2017 р.).                      

ДП «Клесівське лісове господарство» використало результати оцінки еколого-

економічної безпеки підприємства, пропозиції щодо обґрунтування стратегії 

забезпечення його еколого-економічної безпеки (довідка про впровадження      

№ 24 від 10.04.2018 р.). ДП «Соснівське лісове господарство» використано: 

результати аналізу чинників забезпечення еколого-економічної безпеки; 

систему показників для моніторингу еколого-економічної стійкості; набір 

стратегій забезпечення еколого-економічної безпеки (акт впровадження № 454 

від 11.10.2018 р.). 

Теоретичні та методичні розробки дисертанта використовуються при 

викладанні дисциплін «Комплексне забезпечення фінансово-економічної 

безпеки» та «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки» на 

кафедрі економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки            

(акт впровадження № 03-28/03/148а від 21.05.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, які виносяться на 

захист, одержано дисертантом особисто. Вони відображають авторський підхід 

до визначення сутності еколого-економічної безпеки та управління нею, 

полягають в узагальненні та розвитку методологічного інструментарію 

дослідження еколого-економічної безпеки підприємства, обґрунтуванні 

механізму забезпечення еколого-економічної безпеки лісогосподарських 

підприємств. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертації доповідались та отримали позитивну оцінку на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Теорія та практика 

менеджменту безпеки» (м. Луцьк, 2016-2018 рр.); «Актуальні проблеми і 

перспективи розвитку економіки України» (м. Луцьк, 2013-2014 рр.); «Зелена 

економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм» (м. Одеса, 2014 р.); «Актуальні 

проблеми управління соціально-економічними системами» (м. Луцьк, 2015 р.); 

«Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами»           
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(м. Київ, 2016 р.); «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, 

здоров’я (MicroCAD-2015, 2016, 2018)» (м. Харків, 2015, 2016, 2018 рр.); 

«Проблеми та шляхи досягнення соціо-еколого-економічної безпеки на мікро-, 

мезо- та макрорівні» (м. Луцьк, 2016 р.);  «Регіональна, галузева та суб’єктна 

економіка України на шляху до євроінтеграції» (м. Харків, 2017 р.); 

«Менеджмент розвитку соціально-економічних систем в новій економіці»       

(м. Полтава, 2017 р.); «Європейський вектор модернізації економіки: 

креативність, прозорість та сталий розвиток» (м. Харків, 2018 р.). 

Публікації. Результати дослідження опубліковано в 9 статтях у наукових 

фахових виданнях України, з яких 6 статей у виданнях, зареєстрованих у 

міжнародних наукометричних базах, у т.ч. одна – у базі Web of Science, а також 

у 12 публікаціях у матеріалах і тезах конференцій. Загальний обсяг наукових 

публікацій складає  8,24 д.а., усі публікації одноосібні.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 310 сторінок, з яких основного тексту – 187 сторінок. Робота 

містить 39 таблиць, 9 рисунків, 6 додатків на 85 сторінках, список 

використаних джерел з 192 найменувань, викладених на 21 сторінці.  
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ  

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

 

 

1.1. Сутність та чинники забезпечення еколого-економічної безпеки 

лісогосподарських підприємств 

 

Через глобальні трансформації та нестабільність українського 

суспільства, активізацію загроз життю, здоров’ю, матеріальному та 

соціальному благополуччю безпека посіла особливе місце у структурі 

суспільних цінностей. Наявність цих загроз призводить до витрат ресурсів, що 

негативно впливає на показники економічної безпеки країни, її громадян, 

формує нові виклики, які пов’язані з необхідністю змін як в життєдіяльності 

громадян, так і життєздатності національної економіки [60].  

Ситуація ускладнюється кризовими явищами екологічного характеру 

через значне фізичне та моральне зношення основних засобів підприємств, 

застарілість технологій, високий рівень матеріало-, ресурсо-, енерго-, 

відходомісткості виробництва. Пресинг економічної діяльності на навколишнє 

природне середовище призводить до вичерпання ресурсів, зниження 

асиміляційного потенціалу, незворотних змін у ньому. Тому існує проблема 

формування такої системи управління підприємствами, яка враховувала б 

екологічну складову. Практичні кроки щодо цього потребують переосмислення 

та використання відповідних базових категорій, зокрема еколого-економічної 

безпеки. 

Проблемам безпеки присвячено багато наукових праць. Більшість з них 

стосується визначення сутності та механізмів забезпечення національної 

безпеки, економічної та фінансової безпеки підприємств, соціальної та 

особистісної безпеки, екологічної безпеки країни, регіону. Вчені пропонують 
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різні трактування цих понять, а залежно від цього – різні механізми 

забезпечення безпеки. 

Вивченням економічної безпеки підприємства займалися такі вчені як     

Г. Андрощук,  Т. Васильців, О. Власюк, О. Барановський,  В. Геєць, Л. Донець, 

В. Іванов, Я. Жаліло, М. Камлик, А. Козаченко, Г. Козаченко, О. Кизим,          

Ю. Лисенко, О. Ляшенко, А. Мокій, В.  Мунтіян, О. Прокопенко, М. Петру-

шенко, Н. Реверчук, І. Хома, С. Шкарлет та інші. Ними розроблено теоретико-

методологічні засади оцінки економічної безпеки підприємства, обґрунтовано 

механізми та окремі інструменти управління економічною безпекою, виділені 

певні акценти та пріоритетні напрями забезпечення економічної безпеки 

підприємства. 

Питанням екологічної безпеки присвятили дослідження Т. Акімова,         

Н. Андреєва, С. Байдаков, С. Дорогунцов, В. Ковтун, В. Луцько, С. Лісовський, 

В. Степанов, С. Харічков, В. Хаскін, М. Хвесик та інші. Екологічна безпека  

загалом розглядається як складова національної, а екологічна безпека 

підприємства – як складова економічної. Акцент на цій складовій робиться з 

позиції усунення екодеструктивного впливу підприємства на навколишнє 

природне середовище (НПС), середовище людської життєдіяльності. Зокрема, 

це відображено в працях Б. Данилишина (природно-техногенні катастрофи: 

проблеми економічного аналізу та управління), М. Хвесика (екологічна і 

природно-техногенна безпека України), Н. Андрєєвої (екологоорієнтовані 

інвестиції). 

Безпосередньо проблеми забезпечення еколого-економічної безпеки 

підприємства вивчали І. Антоненко, В. Артюшок, С. Бабошко, Л. Добрянська, 

М. Домашенко, О. Дребот, О. Ілляшенко, А. Карпук, М. Костецький,                  

Л. Мельник, Г. Мішеніна, Є. Мішенін, О. Прокопенко, М. Петрушенко,             

В. Припотень, А. Суска, О. Фещенко, Л. Хромушина, Л. Хенс, В. Ячменьова та 

інші.  

Попри вагомі напрацювання вчених, динамічність розвитку економічних 

систем, їх оточення, технологій, сфери діяльності обумовлюють доцільність 
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подальших наукових пошуків, що визначає актуальність теми, мету та завдання 

дослідження.  

Обгрунтування авторського визначення сутності еколого-економічної 

безпеки підприємства передбачає вивчення та узагальнення існуючих наукових 

підходів до трактування понять безпека, екологічна та економічна безпека 

підприємства.  

У монографіях (60, с. 6-27; 42, с. 11-12) наведено результати досліджень, 

узагальнення яких дозволяє визначити такі ключові підходи у трактуванні 

сутності безпеки як: 

- однієї з найважливіших потреб; 

- своєрідної характеристики та необхідної передумови функціонування та 

прогресивного розвитку будь-якого об’єкта; 

- специфічної властивості динамічних систем; 

- комплексного критерію для визначення якості будь-якої системи; 

- результату специфічної діяльності; 

- стану, коли відсутня небезпека; 

- своєрідної функції системи, що характеризує певний ступінь її 

захищеності; 

- особливої форми буття (функціонування); 

- відсутності загроз набутим цінностям (цілям розвитку); 

- стану захищеності та спроможності протистояти змінам умов 

функціонування; 

- захищеність життєво важливих інтересів об’єкта від зовнішніх та 

внутрішніх загроз. 

Б. Данилишин, Л. Шостак [19, с. 64; 20, с. 113] безпекою називають такий 

стан об’єкта, який означає, що ймовірність небажаної зміни будь-яких його 

якостей, параметрів і зовнішнього середовища невелика (менше певної межі).  

В. Ліпкан зазначає, що безпека є результатом управлінського впливу [75, 

с. 66]. 

Отже, безпека найчастіше розглядається як:  
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1) стан захищеності підприємства;  

2) результат ефективної діяльності менеджменту підприємства;  

3) умова стабільного розвитку підприємства. 

Конкретизація цих позицій відображається у підходах до визначення 

сутності економічної безпеки підприємства. 

І. Хома визначає сутність економічної безпеки підприємства як певного 

економічного явища або властивості, в основу якого покладено ступінь 

відсутності наслідків загроз впливу дестабілізуючих чинників внутрішнього та 

зовнішнього середовища на економічний потенціал і загальну виробничо-

господарську діяльність підприємства [134, с. 21]. І. Хома доводить, що система 

економічної безпеки підприємства є надійною, якщо всі виробничі, комерційні 

та інвестиційні процеси забезпечуються  достатніми обсягами фінансових 

ресурсів, а їх надходження є своєчасним [132, с. 15]. 

Г. Козаченко та В. Пономарьов визначають економічну безпеку 

підприємства «як гармонізацію в часі та просторі економічних інтересів 

підприємства з інтересами пов’язаних з ним суб’єктів зовнішнього 

середовища» [59, с. 4].  

Т. Васильців під економічною безпекою підприємства розглядає такий  

стан, при якому «підприємство та його продукція є конкурентоспроможними … 

гарантується найбільш ефективне використання ресурсів, інтелектуального та 

кадрового потенціалу; стабільність функціонування та прогресивність 

розвитку; можливість протистояти негативним впливам зовнішнього та 

внутрішнього середовища» [9, с. 18]. 

Немає єдиної думки стосовно складових економічної безпеки, найчастіше 

виділяють такі: безпека капіталу, безпека персоналу, техніко-технологічна, 

інформаційна, інтелектуальна, правова, ресурсна, фінансова, соціальна, 

екологічна, силова. 

Таким чином, основними ознаками економічної безпеки підприємства є:  

- захищеність економічних інтересів від можливих загроз;  
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- стійкість та стабільність, яка реалізується у формуванні конкурентного 

потенціалу підприємства, а на його основі – конкурентних переваг і 

конкурентоспроможності, можливість розвитку;  

- гнучкість елементів внутрішнього середовища, що дозволяє 

адаптуватись до зовнішніх змін, швидко усунути різноманітні загрози без 

негативних наслідків;  

- рівноважність, надійність, емержентність, що забезпечує стійкість 

підприємства як системи перед реальними та потенційними негативними 

впливами;  

- доступ до ресурсів і ринків, стан захищеності від зовнішніх і 

внутрішніх ризиків, рівень економічної ефективності функціонування, 

здатність підприємства до розвитку. 

Проте слід підкреслити, що сучасний стан природних ресурсів і 

навколишнього середовища змушує змінювати точку зору щодо економічного 

розвитку і технічного прогресу й оцінювати їх з урахуванням екологічних 

пріоритетів, наявності екологічних ризиків та стану екологічної безпеки.  

Складається ситуація, при якій зростають матеріальні та духовні потреби 

суспільства, які воно не може задовольнити без збільшення масштабів 

виробництва. А це супроводжується зростанням техногенного пресингу на 

довкілля, його незворотні зміни. Водночас, суспільство вимушене оберігати 

довкілля, оскільки від його стану залежить ефективність виробництва, 

комфортність умов життя людей, їх здоров’я, працездатність.  

Визначення сутності екологічної безпеки теж неоднозначне. Більшість 

вчених трактують екологічну безпеку як: «стан захищеності економічних 

інтересів підприємства від реальних і потенційних екологічних загроз, що 

створюються в результаті виробничої діяльності» (О. Судакова, Д. Судакова) 

[119]; мінімізацію негативного впливу підприємства на навколишнє природне 

середовище; не нанесення прямих або опосередкованих збитків державі, 

споживачам, населенню та персоналу. 
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Деякі дослідники розглядають екологічну безпеку в контексті 

забезпечення життєво важливих інтересів держави, людини, суспільства          

(Н. Андреєва, С. Дорогунцов, В. Ковтун, С. Харічков), або «прийнятний 

соціально-економічний рівень захищеності життєво важливих інтересів 

особистості, суспільства, держави, світової спільноти від загроз і негативних 

змін (деградації) навколишнього середовища антропогенного і стихійного 

характеру» (А. Степаненко) [116]. 

Таким чином, основними ознаками екологічної безпеки є:  

- надійність;  

- захищеність інтересів від загроз, що викликані природними та 

антропогенними чинниками;  

- забезпечення відтворення природного ресурсного потенціалу;  

- гарантія мінімального антропогенного впливу;  

- збереження здоров’я та забезпечення безпечної життєдіяльності; 

- розумне задоволення екологічних потреб підприємства; 

- гарантія екологічно чистого виробництва; 

- недопущення деградації  природних ландшафтів і ресурсів.  

Проте поняття еколого-економічної безпеки дещо по-іншому розставляє 

акценти. Необхідність вивчення еколого-економічної безпеки підприємств 

обумовлено: зростанням еколого-економічних суперечностей їх розвитку; 

погіршенням еколого-економічної ситуації через недосконале екологічне 

законодавство, недієвий екологічний контроль діяльності підприємств та 

недотримання екологічних вимог при проектуванні підприємств, технологій, 

технічного устаткування; необхідністю дотримання міжнародних вимог у сфері 

екологічної безпеки, екологізації діяльності як умови євроінтеграції.  

Як зазначає В. Припотень, «взаємозв’язок економічної та екологічної 

безпеки  промислового  підприємства  доцільно  характеризувати  як  еколого-

економічну безпеку, під якою слід розуміти такий стан, коли ресурси 

використовуються найефективніше для забезпечення збалансованого 
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природокористування, а також запобігання різним загрозам діяльності 

підприємства» [104].  

О. Дребот еколого-економічну безпеку розуміє як «стан показників СЕЕС 

при якому забезпечується надійне існування, відтворення та розвиток СЕЕС. 

Еколого-економічна безпека передбачає досягнення максимальної 

продуктивності системи, мінімального порушення її рівноваги … при 

різноманітних зовнішніх впливах, підвищення стійкості до цих впливів та 

збереження здатності до само регенерації [26].  

М. Костецький, О. Ілляшенко, О. Будрик розглядають еколого-

економічну безпеку підприємства як стабільний збалансований розвиток 

підприємства в умовах ефективного та результативного управління, 

спрямований на мінімізацію негативних економічних, екологічних та 

соціальних наслідків його функціонування як елемента еколого-економічної 

системи, що характеризується стійким зниженням збитку довкіллю [40, 64].  

За визначенням Л. Мельника та Л. Хенса, «еколого-економічна безпека – 

це такий стан економіки та її базового природно-ресурсного потенціалу, при  

якому є сумісними характеристики економічної та екологічної безпек»           

[114, с. 505]. 

О. Прокопенко та В. Школа розглядають еколого-економічну безпеку 

підприємства як: такий «стан глобальної стійкості та динамічної рівноваги, за 

якого забезпечується надійне існування, відтворення та розвиток …; функцію,  

спрямовану на досягнення максимальної ефективності, мінімальне порушення 

її рівноваги внаслідок зовнішніх впливів, підвищення стійкості до них, 

збереження здатності до саморегенерації та самоорганізації; внутрішню 

взаємодію елементів, за якої високі темпи розширеного відтворення 

виробництва, економічного зростання і підвищення добробуту 

супроводжуються збереженням та покращанням НПС» [108, с. 338]. 

Л. Черчик розглядає три дефініції поняття соціоекологоекономічної 

безпеки: як внутрішньої здатності об’єкта протистояти загрозам, забезпечуючи 

реалізацію власних інтересів і цілей при збереженні існуючих або досягненні 
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бажаних параметрів, без нанесення шкоди іншим об’єктам у коротко- та 

довгостроковій перспективі; як результат цілеспрямованої діяльності щодо 

збереження своєї ідентичності, цілісності, якісних параметрів та здатності до 

цілеспрямованого розвитку; як стан захищеності від несприятливого впливу 

прогнозованих чинників зовнішнього оточення, що визначає її внутрішні 

можливості та здатність протидіяти деструктивним впливам, з одного боку, та 

унеможливлює його негативну дію на це оточення, з другого [164]. 

Таким чином, еколого-економічна безпека підприємства повинна 

характеризуватися такими ознаками:  

- захищеність життєво важливих інтересів підприємства від можливих 

загроз;  

- надійністю;  

- забезпеченням матеріальними ресурсами, збереженням та розвитком 

як економічного потенціалу підприємства, так і природного потенціалу 

екосистеми підприємства;  

- забезпеченням такого стану, при якому ймовірність небажаних змін 

менша критичної межі;  

- здатністю економічної системи до стійкого збереження основних 

показників і параметрів  функціонування без негативного впливу на НПС;  

- здатністю забезпечувати розвиток, досягати поставлених цілей з 

урахуванням природоресурсних обмежень;  

- здатністю адекватно реагувати та стійкість до деструктивних змін 

зовнішнього, в тому числі природного середовища;  

- здатністю зберігати внутрішню структурну цілісність;  

- стійкістю у досягненні, реалізації стратегічних цілей розвитку;  

- ефективного використання усіх видів ресурсів, переходу на 

безвідходні технології та екологічно-чисте виробництво;  

- відсутністю значимих загроз для НПС, життєдіяльності людей, інших 

суб’єктів господарювання;  
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- здатністю швидко усунути загрози або пристосуватися до умов, які 

можуть негативно позначитися на показниках діяльності;  

- здатністю запобігати забрудненню НПС завдяки екологічним 

пріоритетам економічної діяльності підприємств; 

- збереження обсягів виробництва та прибутковості при дотриманні 

екологічних параметрів та норм на всіх етапах виробничого процесу.  

Таким чином, виявлено, що щодо суб’єктів господарювання безпека 

найчастіше розглядається як стан захищеності підприємства, результат 

ефективної діяльності менеджменту підприємства, умова його стабільного 

розвитку. 

На основі наведених вище ознак можемо дати власне визначення еколого-

економічної безпеки підприємства як стану його захищеності від негативних 

впливів, завдяки внутрішній стійкості, збереження самоідентичності та 

цілісності, гнучкості та адаптивності, що забезпечує здатність до стабільного 

розвитку, реалізації поставлених цілей, досягнення бажаних результатів без 

нанесення шкоди оточенню, збереження природно-ресурсного та 

асиміляційного потенціалу довкілля. 

Схематично зміст цього визначення відображено на рис. 1.1, де 

відображені причинно-наслідкові зв’язки змістовного наповнення еколого-

економічної безпеки.  

Принциповим є бачення автора, що стійкість та захищеність підприємства 

– це результат управлінської діяльності та ефективності системи управління 

еколого-економічною безпекою. 

Отримані результати дослідження дозволять здійснити класифікацію 

чинників, які впливають на еколого-економічну безпеку. 

Будь-яке підприємство є відкритою системою, що функціонує в 

динамічному, часто агресивному зовнішньому середовищі, в якому 

формуються як можливості, так і загрози, на які потрібно реагувати. 
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Рис. 1.1. Структурна схема змістовного наповнення еколого-економічної 

безпеки підприємства 

Примітка. Розроблено автором. 

 

Зміни у зовнішньому середовищі призводять до змін внутрішнього 

середовища підприємства, надаючи додаткові можливості для реалізації цілей 

розвитку, або обмежуючи ці можливості, призводячи до втрати бажаних 

результатів, недосягнення поставлених цілей. Під впливом зовнішнього 

середовища змінюються ринкові позиції підприємства, а отже – цілі розвитку 

підприємства, його техніко-технологічна та виробнича база, система 

менеджменту, вимоги до персоналу, інноваційна та інвестиційна активність, 

відбуваються організаційні зміни. Тому проблема забезпечення безпеки 

підприємств часто розглядається як вивчення та врахування чинників, які її 

зумовлюють.  

Цей аспект має як наукову, так і практичну значущість, оскільки 

урахування загроз і можливостей забезпечує стабільність розвитку 

підприємства, реалізацію стратегічних цілей в умовах швидкого реагування на 

негативні зміни як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства. 

 

Чинники впливу зовнішнього та внутрішнього 

середовища підприємства 

Ефективна СМП 

Стійкість 

Система менеджменту підприємства (СМП) 

Захищеність ЕЕБП 

Здатність до розвитку 

 



 

 

36 

Проте чинники еколого-економічної безпеки підприємства розглядались в 

контексті певних сфер діяльності, а детально опрацьовані стосовно 

національної, економічної, фінансової, меншою мірою – екологічної безпеки. 

Зокрема, Н. Метеленко досліджено та систематизовано фактори впливу 

зовнішнього середовища на економічну безпеку та встановлено взаємозв’язок 

внутрішніх організаційно-економічних факторів залежно від стадії життєвого 

циклу промислового підприємства [79]. 

Дестабілізуючі чинники діяльності підприємств детально досліджені в 

працях М. Копитко, де обґрунтовано класифікацію загроз, небезпек та ризиків. 

Водночас розглянуто підхід щодо визначення чинників економічної безпеки 

підприємства  [62, с. 19-43]. 

І. Мойсеєнко та О. Марченко, досліджуючи сферу фінансово-економічної 

безпеки підприємств, використовують поняття чинник безпеки «як умови, що є 

необхідними та визначальними для певного процесу, а також причини, що 

безпосередньо обумовлюють його виникнення або отриманий результат». 

Водночас під чинниками безпеки ці науковці пропонують розуміти будь-який 

елемент (сукупність елементів) внутрішнього або зовнішнього середовища 

підприємства, який обумовлює її рівень, виокремлюючи фактори 

макросередовища (зовнішні, які опосередковано діють на підприємство, 

формуючи загальні перспективи та тенденції розвитку,  на які воно не може 

впливати взагалі або має незначний вплив) та мікросередовища (чинники, що 

безпосередньо діють на підприємство, і які піддаються його впливу) [87, с. 36]. 

В. Ортинський, І. Керницький, З. Живко детально розглянули та 

обґрунтували роль зовнішніх та внутрішніх чинників економічної безпеки 

підприємства [29]. 

З. Якубович розглядають загрози економічній безпеці як сукупність 

факторів і умов, що створюють небезпеку для функціонування підприємства, 

потенційно можливі або реальні дії зловмисників чи конкурентів, які здатні 

завдати шкоду. До загроз зовнішнього середовища відносять економічні, 

правові, ринкові, технологічні, технічні, географічні, соціально-культурні, 
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міжнародні; внутрішнього – професійні, культурні, організаційні, соціально-

психологічні, інформаційні, загрози користування [184]. 

Широку класифікацію загроз економічній безпеці подає О. Орлик, а саме, 

за: «сферою виникнення (правові; економічні; політичні; екологічні; соціальні; 

науково-технічні; технологічні; демографічні); вірогідністю реалізації (реальні, 

потенційні); основними ознаками (зовнішні, внутрішні); відношенням до 

людської діяльності (об’єктивні, суб’єктивні); систематичністю прояву 

(систематичні, несистематичні); ступенем керованості (керовані, некеровані); 

можливістю нейтралізації (ті, що піддаються нейтралізації, ті, що не піддаються 

нейтралізації); впливом на складові економічної безпеки підприємства (ті, що 

впливають на усі складові, на кілька складових, на одну складову); моментом 

виникнення (актуальні, потенційні); об’єктивністю існування (реальні, мнимі); 

частотою виникнення (постійні, випадкові); ступенем очевидності (явні, 

приховані); впливом на об’єкт (активні, пасивні); тривалістю впливу на 

функціонування і розвиток підприємства (довготермінові, середньотермінові, 

короткотермінові); характером прояву (закономірні, випадкові)» [96, с. 254-

255].  

Розглядаючи чинники екологічної безпеки як складової економічної 

(національної), виходять з того, що екологічна безпека – це відсутність 

значимих загроз для існування навколишнього природного середовища і, 

водночас, відсутність екологічних загроз життєдіяльності індивідів, їх 

спільностей, організацій, країни. Для економіки – це наявність, обсяги запасів і 

доступність до різних видів ресурсів; рівень їх якості; асиміляційний потенціал 

НПС, рівень скидів, викидів, забруднень, які впливають на результати 

підприємницької діяльності тощо. 

О. Жавнерчик поділяє фактори впливу на стан екологічної безпеки на 

конструктивні – стимулятори (наявність значних площ земель; різноманіття 

характеристик ґрунтового покриву і кліматичних умов; висока забезпеченість 

земельними ресурсами, яка надає можливість варіювати заходи щодо 

відновлення земель і їх самоочищення; високий біокліматичний потенціал; 
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розширення заповідних територій, лісистості; високий рівень екологічної 

свідомості, освіти, культури; скорочення кількості потенційно небезпечних 

об’єктів) та деструктивні – дестимулятори (висока господарська освоєність 

територій; відсутність резерву земель; низька ефективність використання 

потенціалу земель; стала тенденція до погіршення якості ґрунтів, високий 

рівень їх забруднення, зниження асиміляційних можливостей; несформованість 

екологічної інфраструктури; недостатній рівень впровадження досягнень НТП 

у природоохоронну сферу; повільний розвиток екологічної свідомості 

населення; низький рівень екологізації податкової системи) [31]. 

Проте, забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства 

передбачає поєднання цих, часто антагоністичних складових, а отже 

групування чинників має здійснюватись за іншими принципами та підходами. 

Вивчення чинників еколого-економічної безпеки підприємства  дозволяє 

розібратися у причинах змін та можливості впливу на результати діяльності 

підприємства. Це має практичне значення для оцінки еколого-економічної 

безпеки та розробки системи управління нею.   

Чинники, що формують відповідний рівень еколого-економічної безпеки 

підприємства у кожній сфері діяльності мають свою специфіку. Ми 

розглядаємо лісові господарства як складні еколого-економічні системи, яким 

притаманна територіальна локалізація, що значною мірою визначає особливості 

та результативність їх діяльності. 

Як зазначає Н. Хумарова, більшість визначень поняття «підприємство» 

відображає його економічну сутність, проте природокористування є його 

невід’ємною специфічною функцією, оскільки «навколишнє природне 

середовище виступає не тільки джерелом природних ресурсів, але й забезпечує 

саму можливість виробничої діяльності підприємства, реалізацію його цілей. … 

підприємство  впливає на навколишнє природне середовище, а останнє впливає 

на нього». Тому актуальним є принцип гармонізації функціонування 

«внутрішніх (штучних)» і «зовнішніх (природних)» підсистем підприємства, що 

полягає в забезпеченні балансу між рівнем негативного впливу підприємства на 
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навколишнє середовище і «пропускної здатності» екосистем, що знаходяться в 

зоні екологічної відповідальності [137, с. 64-65].  

Узагальнивши існуючі напрацювання, вважаємо, що в контексті 

управління еколого-економічною безпекою важливою ознакою є поділ на 

зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні чинники, які не залежать від діяльності підприємства, а на нього 

здійснюють вплив опосередковано,  можна поділити на такі групи:  

- макроекономічні (економічна ситуація в країні, рівень конкуренції, 

частка ринку, доступність ресурсів (фінансових, інформаційних, трудових, 

природних, енергетичних, техніко-технологічних тощо); податкова політика; 

інфляційні процеси; галузева структура економіки; зміна валютного курсу; 

інвестиційна, інноваційна, монетарна, фіскальна, валютна, експортно-імпортна, 

митна політики держави, сприянні виробництву); 

- природно-географічні (кліматичні умови та наявність природних 

ресурсів; розміщення підприємства; доступність транспорту та зв’язку; стан 

екосистем; екологічна місткість навколишнього природного середовища, рівень 

ресурсоспоживання економіки, забруднення довкілля, природні катаклізми та 

техногенні аварії); 

- соціальні (структура витрат і споживання, специфіка попиту, 

споживацьких уподобань, купівельна спроможність споживачів, культурні 

цінності споживання; національна свідомість);  

- техніко-технологічні (рівень розвитку НТП у сфері діяльності 

підприємства; можливості появи нових технологій, техніки, сировини або 

замінника); 

- політичні (стан політичної системи, лобістська активність, залежність 

сфери діяльності від політичних інтересів);  

- правові (стан  чинного  законодавства; наявність або відсутність 

правових бар’єрів входу/виходу у сферу діяльності, антикорупційного, 

антимонопольного законодавства; правові основи підприємництва; рівень 

несприйняття недобросовісної конкуренції, протиправної діяльності 
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конкурентів, кримінальних структур, корупції контролюючих і правоохоронних 

органів); 

- міжнародні (міжнародні угоди, стандарти, інвестиції; зацікавленість в 

українському ринку; міжнародне екологічне, торговельне право) [29, 31, 32, 62, 

79, 86, 96, 184]. 

Для групування внутрішніх чинників еколого-економічної безпеки 

підприємства найчастіше використовується функціональний підхід, згідно 

якого виділяють види безпеки (безпека капіталу, безпека персоналу, техніко-

технологічна, інформаційна, інтелектуальна, правова, ресурсна, фінансова, 

соціальна, екологічна, силова) і відповідні групи внутрішніх чинників:  

- фінансові (співвідношення власного та залученого капіталу, показники 

фінансового стану, характер фінансових потоків тощо); 

- соціальні (персонал; освітньо-кваліфікаційний рівень, досвід, відповідна 

кваліфікація керівництва і персоналу, їх бажання підвищувати кваліфікацію, 

навчатись; вміння співпрацювати; лідерські якості); 

- виробничі (розміщення підприємства (територія); наявна виробнича 

інфраструктура, можливий обсяг її використання; основні та оборотні засоби; 

організація виробничих процесів, застосовувані технології, рівень оновлення 

техніко-технологічної бази виробництва, інноваційна діяльність, відповідність 

продукції міжнародним стандартам); 

- екологічні (природні умови та ресурси, їх розміщення, доступність, 

якісні показники; наявність новітніх ресурсозберігаючих та екологічно чистих 

технологій, сучасного виробничого обладнання та установок, досконалих 

очисних споруд);  

- маркетингові (організація маркетингових досліджень, стратегічного і 

тактичного маркетингу, збуту продукції підприємства); 

- менеджменту (наявність менеджменту якості, антикризового 

менеджменту, екологічного менеджменту, які забезпечують здатність своєчасно 

виявити та ідентифікувати зовнішні та внутрішні загрози, прийняти відповідні 

управлінські рішення; комунікації, які зумовлені організаційною структурою та 
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інформаційними технологіями; норми та цінності, покладені в основу 

організаційної культури, тип організаційної структури; тип стратегії; політика 

взаємодії та якість комунікацій з партнерами (довготермінові контракти на 

реалізацію продукції, надійність постачальників) організація праці; мотивація 

персоналу) [29, 31, 32, 62, 79, 86, 96, 184]. 

Не заперечуючи важливості функціонального підходу, вважаємо за 

доцільне запропонувати групування чинників, що випливає з авторського 

визначення еколого-економічної безпеки лісогосподарського підприємства.  

На нашу думку, стійкість, захищеність, можливість реалізовувати 

поставлені цілі, закладені у визначенні еколого-економічної безпеки 

підприємства – це характеристики підприємства, які, значною мірою, залежать 

від дієвості його системи менеджменту, це результат ефективності 

управлінської діяльності в комплексі. 

1. Якщо еколого-економічна безпека підприємства розглядається як стан 

захищеності життєво важливих інтересів підприємства від можливих загроз, то 

основними будуть ті, які формують здатність підприємства швидко усунути 

різноманітні загрози або пристосовуватись до існуючих умов, що можуть 

негативно позначитися на показниках діяльності.  

2. Якщо еколого-економічна безпека підприємства розглядається як 

стійкість до негативних впливів, то основними будуть чинники, які визначають 

здатність підприємства реалізувати цілі, зберігаючи внутрішню структурну 

цілісність і самоідентичність.  

Розглянемо одиничні чинники еколого-економічної безпеки за основними 

видами стійкості: 

1) екологічна стійкість підприємства: невиснажливість лісокористування, 

темпи природного та штучного лісовідновлення, обсяги (темпи) ведення 

лісозаготівель, структура лісів за породним складом та стиглістю, 

раціональність використання лісових ресурсів, лісоохоронної діяльності 

(застосування на лісосічних роботах технологічних процесів і технічних 

засобів, що виключають пошкодження ґрунту, які можуть привести до розвитку 
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ерозійних та інших негативних процесів; збереження ділянок лісу, що мають 

особливе природоохоронне і культурно-історичне значення та статус особливих 

територій; санітарних заходів у процесі заготівлі лісу і лісовідновленні, 

попередження лісових пожеж); 

2) економічна стійкість підприємства: 

- фінансова стійкість (поточна, абсолютна ліквідність, автономія 

(концентрація власного капіталу), фінансової стабільність, забезпеченість 

власними коштами, їх маневреність);  

- прибутковість (загального капіталу, власного капіталу, активів, 

реалізованої продукції); 

- ефективність виробництва, рівень використання виробничого 

потенціалу (продуктивність праці, фондоозброєність, фондовіддача, рівень 

фізичного та морального старіння основних засобів, матеріало- та 

енергомісткість виробництва, матеріаловіддача). 

Дві останні позиції формують потенціал еколого-економічної безпеки 

лісогосподарських підприємств. 

3. Якщо еколого-економічна безпека підприємства розглядається як 

здатність до стабільного розвитку, реалізації поставлених цілей, досягнення 

бажаних результатів без нанесення шкоди навколишньому природному 

середовищу, то актуалізуються вище вказані чинники ефективності системи 

менеджменту підприємства. Проте варто наголосити на таких: 

- компетентність керівництва підприємства, його здатність до 

стратегічного мислення, професіоналізм персоналу при прийнятті 

управлінських рішень, володіння сучасними технологіями управління; 

- ефективність організаційної структури; 

- наявність сучасної екологорієнтованої корпоративної культури. 

Запропонований підхід групування чинників, виходячи з  авторського 

визначення сутності еколого-економічної безпеки, має практичне значення, 

оскільки в подальших дослідженнях буде використано для розробки показників 
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оцінки еколого-економічної безпеки підприємства та потенціалу еколого-

економічної безпеки лісогосподарського підприємства.   

 

 

1.2. Управління еколого-економічною безпекою лісогосподарських 

підприємств: сутність і складові 

 

Реалізація принципів сталого розвитку вимагає реформування діючих 

систем менеджменту підприємств шляхом імплементації в їх структуру 

еколого-орієнтованих інструментів. Починають активно використовуватись 

екологічний аудит і моніторинг, екологічне планування як окремі елементи і як 

складові екологічного менеджменту, що розглядається як інструмент 

збалансування інтересів в системі «природа – підприємство», забезпечення 

раціонального використання ресурсів та умов навколишнього природного 

середовища, планування та реалізації заходів, спрямованих на зниження 

негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище, збереження, 

відтворення та раціональне використання природно-ресурсного потенціалу 

[137, с. 151-152]. Значною мірою ці інструменти використовуються з метою 

виявлення, прогнозування екологічних ризиків та загроз у процесі 

функціонування підприємства, обґрунтування заходів для недопущення або 

зниження негативного впливу результатів діяльності підприємства на довкілля. 

Тому еколого-економічна безпека стає одним з базових критеріїв оцінки 

ефективності менеджменту підприємства.  

Особливої актуальності такий підхід набуває для підприємств-

природокористувачів, зокрема, лісових господарств, які, як зазначалось, ватро 

розглядати як складні динамічні екосистеми, економічна ефективність яких у 

довгостроковій перспективі значною мірою визначається екологічною 

політикою підприємства, реалізацією принципів невиснажливого та 

відтворюваного лісокористування.  
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Розробка теоретико-методологічних положень управління еколого-

економічною безпекою підприємства передбачає визначення його сутності та 

складових.  

Використання системного підходу дозволяє розглядати управління 

еколого-економічною безпекою лісогосподарського підприємства як сукупність 

взаємопов’язаних та взаємозалежних елементів, взаємодія яких передбачає 

цілеспрямований вплив на забезпечення стійкості, цілісності, захищеності та 

реагування на зміну його внутрішнього середовища для захисту інтересів, 

стабільного екологобезпечного та економічно ефективного розвитку з 

урахуванням зовнішніх умов (загроз та можливостей) та обмежень.  

Для забезпечення ефективності управління еколого-економічною 

безпекою підприємства необхідно визначити підходи, які доцільно 

використовувати, принципи формування та функціонування, встановити 

ознаки, критерії ефективності, потім чітко визначити об’єкт, суб’єкт, мету, цілі, 

завдання, функції, методи та інструменти управління. 

З огляду на це, підходи, які доцільно використовувати в управлінні 

еколого-економічною безпекою підприємства: біотичний, який базується на 

біотичному механізмі регулювання процесів та природній домінанті 

життєдіяльності суспільства; інтеграційний, що передбачає імплементацію 

екологічних вимог в діяльність підприємства; системний, що забезпечує 

взаємну зумовленість екологічних проблем, стратегічних завдань та еколого-

економічних механізмів їх досягнення; цільовий; ієрархічний; функціональний 

[137, с. 156-157]. 

Управління еколого-економічною безпекою повинне здійснюватися на 

основі таких принципів: системності, збалансованості, узгодженості, єдності та 

оптимального співвідношення в системі «суспільство – природа»; екологічної 

орієнтованості діяльності; комплексності використання природно-ресурсного 

потенціалу лісових екосистем у межах їх стійкості, непорушення та 

самовідновлення; пріоритету екологічних і суспільних інтересів над 
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приватними; превентивності як запобігання, недопущення деградації лісових 

екосистем і ландшафтів [174, с. 20]. 

Критерій ефективності управління еколого-економічною безпекою 

підприємства є вихідною ознакою, за якою можна визначити його надійність, 

оцінити якісні та кількісні параметри, порівняти альтернативні рішення 

розвитку [174, с. 22]. На нашу думку, його можна сформулювати як такий стан 

розвитку підприємства, який дозволяє досягти заданого рівня економічної 

ефективності за умов раціонального використання природних ресурсів, 

збереження якості екосистеми, в якій функціонує підприємство. Проте, залежно 

від встановлених пріоритетів, критерієм ефективності управління еколого-

економічною безпекою підприємства може бути: стан здоров’я населення і 

персоналу підприємства; екологічна чистота, культура виробництва та 

господарювання; економія ресурсів, збереження самовідновлюваних 

властивостей і місткості екосистеми лісу.  

В. Ліпкан, визначаючи змістове наповнення системи управління 

національною безпекою, обґрунтував її характеристики, ознаки та вимоги [76].  

Переосмислення цього матеріалу в контексті нашого дослідження дало 

можливість уточнити основні ознаки управління еколого-економічною 

безпекою підприємства:  

- наявність певної сукупності взаємопов’язаних, взаємозалежних 

елементів (суб’єкта, методів та засобів управління), каналів прямого і 

зворотного зв’язку; 

- динамічність; 

- наявність елемента, що фіксує факт появи негативних змін чинників 

внутрішнього та зовнішнього оточення (ризик, загроза, небезпека) та елемента 

для своєчасного прийняття управлінських рішень щодо реакції на ці зміни; 

- функціонування в умовах просторових, ресурсних, часових обмежень; 

- орієнтація на вирішення проблем в екологічних системах, де функціонує 

підприємство;  

- гнучкість і адаптивність до змін зовнішнього середовища. 
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Системний підхід дозволяє виявити цілісну множину елементів (базових 

складових), визначити зв’язки та залежності між ними а також із зовнішнім 

середовищем (рис. 1.2).  

Об’єкт управління еколого-економічною безпекою підприємства має 

складний та специфічний характер, що зумовлено умовами середовища 

функціонування підприємства, оскільки на еколого-економічну безпеку 

підприємства впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники. Тому його варто 

визначити як сукупність внутрішніх чинників (умови, ресурси, елементи 

системи менеджменту), які формують стійкість підприємства щодо негативних 

впливів зовнішнього та внутрішнього середовищ.  

 

 

 

 

 

Внутрішнє середовище підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Базові складові системи управління еколого-економічною 

безпекою лісогосподарського підприємства (системний підхід)  

Примітка. Розроблено автором. 

 

Принципи управління ЕЕБ підприємства,  

критерії ефективності  

 

Управління еколого-економічною безпекою підприємства 

Об’єкт  Суб’єкт  Предмет  

Цілі розвитку  Завдання   

Механізм  забезпечення еколого-економічної безпеки 

лісогосподарського підприємства 

 

Мета  
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Суб’єктами є окремі особи, підрозділи, служби підприємства, що мають 

забезпечити його захищеність від внутрішніх та зовнішніх загроз, досягнення 

еколого-економічної безпеки. У ряді праць є поділ суб’єктів на дві групи: 

внутрішні та зовнішні. До першої групи відносять осіб та підрозділи, які 

здійснюють функції гарантування еколого-економічної безпеки безпосередньо 

на підприємстві, до зовнішніх суб’єктів відносять інституції, які знаходяться в 

зовнішньому середовищі та створюють умови для забезпечення його безпеки 

[10, с. 42].  

Предметом у системі управління еколого-економічною безпекою є 

еколого-економічна безпека загалом, її складові та чинники, які на неї 

впливають.  

Мета управління еколого-економічною безпекою – забезпечення еколого-

економічної безпеки підприємства шляхом імплементації в систему його 

менеджменту екологічних пріоритетів, принципів сталого розвитку, 

переорієнтації на довгострокові економічні, соціальні та екологічні ефекти, 

реалізація не лише економічних, а й природозберігаючих, 

ландшафтоформуючих, кліматорегулюючих, рекреаційних, естетичних, 

соціально-культурних функцій лісу.  

Цілями управління еколого-економічною безпекою підприємства є:  

- забезпечення еколого-економічної безпеки усіх сфер життєдіяльності 

підприємства;  

- відтворення порушених лісових екосистем;  

- збереження біологічного та ландшафтного різноманіття лісу;  

- забезпечення функціонування підприємства згідно міжнародних 

стандартів, регламентів екологічного управління і аудиту; 

- прийняття управлінських рішень з урахування екологічних пріоритетів 

розвитку підприємства для мінімізації негативного впливу результатів 

діяльності на стан НПС; 

- освоєння і ефективне використання місцевих природних багатств лісу;  

- раціональна територіальна організація виробництва;  



 

 

48 

- формування високого рівня кваліфікації персоналу, професійних 

компетенцій у сфері лісового екологічного менеджменту; 

- забезпечення бажаного рівня фінансової ефективності та фінансової 

стійкості підприємства; 

- впровадження новітніх екологобезпечних та економічно доцільних  

техніки та технологій; 

- формування конкурентних переваг та високої конкурентоспроможності 

підприємства; 

- забезпечення високої якості та екологічності продукції підприємства; 

- правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства; 

упорядкування відносин між підприємством, його працівниками та  

партнерами; 

- якісне інформаційне забезпечення усіх рівнів менеджменту та 

підрозділів підприємства; 

- виконання (поліпшення) показників ефективності діяльності 

підприємства (прибутковості, продуктивності); 

- формування позитивного іміджу підприємства;  

- розвиток корпоративної культури [10, 58]. 

Основні завдання управління еколого-економічною безпекою 

підприємства доцільно визначати за такими ознаками: 

- інституційного характеру (створення сприятливих правових та 

організаційних умов для розвитку підприємства, формування 

екологоорієнтованої місії, стратегії, корпоративної культури, організаційна 

реорганізація з урахуванням елементів управління еколого-економічною 

безпекою, розподіл функцій, обов’язків та повноважень тощо); 

- формування стратегічного потенціалу ЕЕБ підприємства (забезпечення 

природного та штучного лісовідновлення з урахуванням довготермінових 

перспектив комплексного лісокористування, оновлення техніко-технологічної 

бази, впровадження ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій, 

розвиток персоналу з урахуванням нових компетенцій, створення сприятливих 
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умов для  активізації інвестиційної діяльності та залучення  інвестицій, 

формування інформаційно-аналітичної бази даних про чинники ЕЕБ); 

- удосконалення системи менеджменту підприємства (імплементація 

системи управління еколого-економічною безпекою в загальну систему 

менеджменту); 

- функціональною направленістю системи управління ЕЕБ (захист прав 

та інтересів підприємства; моніторинг зовнішнього середовища; визначення 

ризиків та ідентифікація можливих загроз; розробка  заходів (превентивних дій) 

для попередження або зниження ризиків; профілактика (припинення) 

протиправної діяльності персоналу, захист конфіденційної інформації; 

аналітичне дослідження, оцінка, прогнозування рівня безпеки підприємства) 

[10, 58].  

Функціями управління еколого-економічною безпекою підприємства є: 

- визначення місії, образ і кредо якої позиціонують підприємство як 

екологобезпечного та екологовідповідального суб’єкта господарювання; 

- екологічне цілепокладання; 

- обґрунтування функціональної стратегії розвитку забезпечення еколого-

економічної безпеки; 

- планування заходів щодо реалізації обраної стратегії;  

- організація діяльності відповідно до основних положень політики 

забезпечення еколого-економічної безпеки (структурування робіт (бізнес-

процесів), їх вертикальний і горизонтальний розподіл);  

- контроль за дотриманням вимог еколого-економічної безпеки 

(встановлення базових бажаних показників, порівняння з досягнутими; 

прийняття коригуючих заходів при виявленні відхилень від бажаного рівня);  

- мотивація персоналу до впровадження та проведення заходів щодо 

забезпечення еколого-економічної безпеки відповідно до розподілених 

функцій, планів і вимог. 

Методи і засоби управління еколого-економічною безпекою підприємства 

характеризуються сукупністю способів і прийомів здійснення управлінської 
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діяльності та впливом на керовані об’єкти для досягнення поставлених цілей. Їх 

вибір залежить від поточної ситуації, яка склалась, і визначається типом 

організаційно-економічного механізму забезпечення еколого-економічної 

безпеки підприємства. Загалом ці методи можна згрупувати за класичною 

схемою, а саме: 

- адміністративні (директивно-розпорядчі, що спрямовані на підвищення 

й забезпечення ЕЕБ) – політика підприємства у сфері ЕЕБ, затверджена 

керівниками; правила і процедури; положення про підрозділи, посадові 

інструкції тощо; 

- соціально-психологічні (сукупність засобів впливу на працівників, їх 

мотивацію щодо забезпечення ЕЕБ) – засоби підвищення дисципліни, 

відповідальності, ініціативи, креативності працівників, підрозділів щодо 

забезпечення ЕЕБ; формування сприятливого морального-психологічного 

клімату, управління конфліктами, раціонального стилю управління та 

лідерства; 

- економічні (створення економічних умов, що стимулюють працівників 

забезпечувати ЕЕБ) – фінансування діяльності у сфері управління ЕЕБ; 

економічне стимулювання екологічно чистого, безвідходного, екологічно 

безпечного виробництва;  

- технологічні методи – застосування сучасних інформаційних та 

комунікаційних систем і методів управління ЕЕБ. 

Отримані результати дослідження є основою для розвитку процесного 

підходу до визначення сутності управління еколого-економічною безпекою  

підприємства та обґрунтування механізму забезпечення еколого-економічної 

безпеки лісогосподарського підприємства. 

Практичну направленість у визначенні змістовного наповнення  

управління еколого-економічною безпекою підприємства забезпечує процесний 

підхід, згідно якого управління еколого-економічною безпекою підприємства – 

це сукупність взаємодіючих процесів, які відбуваються у внутрішньому 
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середовищі підприємства і забезпечують реалізацію поставлених цілей з 

урахуванням чинників зовнішнього середовища.  

Цей підхід використовували багато вчених. Зокрема, О. Чубукова,          

О. Ольшанська розглядають процес управління економічною безпекою 

підприємства як «комплекс взаємопов’язаних операцій, спрямованих на 

досягнення підприємством стану економічної безпеки, тобто такого стану, в 

якому ймовірність негативних змін під впливом середовища є прийнятною». 

Акцент робиться на таких елементах управлінського процесу як проблема 

(невідповідність між бажаним та фактичним станом об’єкта управління), 

рішення (виявлення та вибір засобу для отримання бажаного рівня економічної 

безпеки) та особа, яка приймає рішення (власник, керівник, структурний 

підрозділ, до компетенції якого віднесено функції управління економічною 

безпекою). Вчені називають такі етапи цього процесу: поточний моніторинг 

зовнішнього середовища; моніторинг внутрішнього середовища; діагностика 

показників діяльності суб’єкта господарювання та аналіз їх динаміки; 

виявлення передумов адаптації суб’єкта господарювання; формулювання цілей 

адаптації; вибір форми адаптаційної реакції та визначення її змісту; планування 

процесу адаптації; формування організаційної структури управління процесом 

адаптації з розподілом повноважень та відповідальності; доведення інформації 

щодо адаптаційних змін до персоналу, його мотивація; контроль та аналіз рівня 

виконання заходів адаптації; розробка та впровадження заходів щодо усунення 

виявлених недоліків, корегування адаптаційних заходів; оцінка ефективності 

застосування механізму адаптації. Проте в цьому підході акцент ставиться на 

адаптації підприємства до змін в оточенні, що вже відбулись [175].  

На нашу думку, найважливішим завданням управління еколого-

економічною безпекою підприємства є забезпечення його внутрішньої стійкості 

та запобігання деструктивним впливам середовища підприємства, особливо 

природного, оскільки ефективність функціонування лісових господарств у 

довготерміновій перспективі визначається політикою лісорозведення, 

лісовідновлення та охорони лісових ресурсів. 
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О. Васильєв і В. Мейта обґрунтовують такі етапи формування системи 

економічної безпеки: моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища; 

оцінка рівня економічної безпеки підприємства за кожною складовою; 

моделювання нової системи економічної безпеки підприємства; вибір 

інструментів і засобів захисту від виявлених загроз; визначення центрів 

відповідальності та повноважень керуючих осіб; підготовка пропозицій щодо 

удосконалення системи економічної безпеки; розрахунок необхідних ресурсів; 

планування бюджету; упровадження сформованої системи на підприємстві та 

оцінка її ефективності [8].  

А. Вергун, Т. Нефедова, І. Тарасенко виділяють такі етапи процесу 

управління фінансово-економічною безпекою підприємства: проведення 

постійного моніторингу фінансового стану підприємства з метою раннього 

діагностування фінансової кризи (вибір індикаторів кризового розвитку, 

визначення відхилень фактичних значень показників від нормативних, аналіз 

виявлених відхилень, причин їх виникнення); визначення заходів щодо 

запобігання загрозам фінансово-економічній безпеці підприємства (оцінка 

потенційних можливостей підприємства щодо подолання загрози, розробка 

заходів, спрямованих на нейтралізацію загрози, оцінка ефективності 

планованих заходів з точки зору нейтралізації негативних впливів [12].  

Зазначений підхід, на нашу думку, відображає сутність тактичного 

управління, що, безумовно, важливе в контексті забезпечення швидкого 

реагування на негативні зміни. 

Використання процесного підходу дозволяє чітко встановити зміст, 

послідовність, функціональну направленість, адресність виконання дій. Це, в 

подальшому, при розробці механізму управління еколого-економічною 

безпекою підприємства, забезпечує формування процедур, правил, 

функціоналів щодо визначених бізнес-процесів.  

Такий підхід має й інші важливі переваги, зокрема:  

- кожен процес націлений на кінцевий результат, а отже виконавець 

відповідає за його якість;  
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- обмін інформацією здійснюється усередині робочої групи бізнес-

процесів, що виключає її спотворення, значно скорочує терміни передачі від 

одного суб’єкта бізнес-процесів до іншого;  

- підвищується оперативність і адаптивність діяльності;  

- розуміння процесу управління еколого-економічною безпекою 

підприємства загалом, від початку до кінця, дозволяє оптимально планувати 

ресурси, що забезпечить скорочення витрат, дозволить розподілити інвестиції у 

пріоритетні з позиції забезпечення безпеки сфери діяльності;  

- знаючи всю послідовність етапів, можна так спланувати дії, щоб 

забезпечити ітераційність та перманентність управління еколого-економічною 

безпекою підприємства загалом, що дозволить запобігти багатьом проблемам у 

майбутньому і бути готовим до активних дій у разі виникнення негативних 

ситуацій. 

З урахуванням зазначеного та специфіки функціонування лісових 

господарств пропонуємо такі етапи процесу управління еколого-економічною 

безпекою підприємства:  

1) формування інституційного середовища забезпечення еколого-

економічної безпеки підприємства (норми, процедури, правила, система 

організаційного забезпечення, формування еколого-економічної політики);  

2) моніторинг внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства;  

3) аналіз показників стану внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства;  

4) оцінка ЕЕБ (в поточному управлінні ЕЕБ), оцінка потенціалу ЕЕБ (в 

стратегічному управлінні ЕЕБ);  

5) прогнозування впливу чинників на рівень ЕЕБ;  

6) визначення можливостей і обмежень в діяльності підприємства щодо 

забезпечення ЕЕБ підприємства; 

7) розробка заходів щодо забезпечення ЕЕБ; 

8) реалізація заходів щодо забезпечення ЕЕБ; 

9) контроль за реалізацією заходів; 
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10) оцінка ефективності управлінських рішень (рис. 1.4). 

Формування інституційного середовища забезпечення еколого-

економічної безпеки підприємства передбачає об’єднання різних інструментів, 

різнопланових і різнорідних функцій у цілісний механізм, орієнтований на цілі 

забезпечення ЕЕБ. Ці інструменти мають бути «вмонтованими» в систему 

управління підприємством, незалежно від ситуації, в якій воно знаходиться. 

Тим самим досягається комплексність, всеосяжність завдань управління ЕЕБ на 

всіх рівнях менеджменту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Процес управління еколого-економічною безпекою підприємства 

Примітка. Розроблено автором. 
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враховують існуючу нормативну базу, забезпечують захищеність, керованість, 

адаптивність, швидкість реагування. 

Цей етап передбачає розробку методичних рекомендацій щодо реалізації 

усіх наступних етапів процесу управління еколого-економічною безпекою 

підприємства, а саме:  

- політики забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства; 

- методики моніторингу та аналізу внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємства, оцінки ЕЕБ, оцінки потенціалу ЕЕБ, прогнозування; 

- механізму забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства; 

- формування (удосконалення) організаційного забезпечення. 

В сучасний умовах посилення інтеграційних процесів, бажання лісових 

господарств реалізувати свій експортний потенціал, важливо, щоб інституційне 

середовище формувалось з урахуванням міжнародного досвіду, законодавства, 

норм та стандартів. Зокрема, екологічне законодавство Європейського Союзу 

включає понад триста правових актів (конвенції, директиви, постанови, правила 

та рекомендації), які передбачають: суворий контроль за викидами, 

небезпечними речовинами в товарах, рухом відходів; контроль за  виробничими 

процесами. Реалізується стратегія «Integrated Product Policy» (Комплексна 

політика продукту), метою якої є сприяння розвитку ринку екологічно чистих 

продуктів. Тому в практику господарювання необхідно впроваджувати 

інтегровані системи управління якістю (ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14000, 

OHSAS 18000), сертифікацію систем управління якістю, системи екологічного 

менеджменту [171, с. 377-383].  

Політика забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства є 

складовою загальної політики розвитку підприємства і визначається  

прийнятою на даний період стратегією (стратегічним набором). Формуючи 

політику, необхідно акцентувати увагу на екологічній складовій діяльності 

лісових господарств – впровадженні безвідходних технологій, екологічно 

чистого виробництва, екологічного маркетингу та менеджменту.   
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Для оперативного реагування на зміни середовища функціонування 

підприємства необхідно мати напрацьований методичний інструментарій, яким 

досконало володіють фахівці підприємства – методики, де відображено 

процедуру проведення моніторингу, аналізу середовища підприємства, оцінки 

ЕЕБ, прогнозування на основі систем показників, їх нормативних значень, 

розмірів відхилень, що визначатимуть стан еколого-економічної безпеки 

підприємства. Доцільно мати два набори таких методик – для проведення  

поточної оцінки ЕЕБ для визначення корегуючи дій, адаптації підприємства до 

змін середовища в короткотерміновій перспективі, оцінка потенціалу еколого-

економічної безпеки лісогосподарських підприємства при обґрунтуванні 

стратегії на довготермінову перспективу, націленої на забезпечення його 

стійкості. 

Механізм забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства 

передбачає виділення бізнес-процесів з чітким розподілом і регламентацією 

обов’язків і повноважень конкретних виконавців кожного етапу, закріплених в 

організаційній структурі, системі комунікацій, норм, процедур і правил. 

Формування (удосконалення) організаційного забезпечення передбачає  

структурування робіт організаційного характеру, їх вертикальний і 

горизонтальний розподіл в межах організаційної структури підприємства; 

організаційні зміни на основі процесного підходу; створення системи 

документообігу та інформаційно-аналітичного забезпечення процесу 

управління еколого-економічною безпекою підприємства; проведення робіт з 

реінжинірингу бізнес-процесів для підвищення ефективності діяльності 

підприємства загалом; постійний розвиток персоналу для формування команди 

фахівців, які здатні вирішувати проблеми забезпечення ЕЕБ. 

Результати аналізу показників внутрішнього та зовнішнього середовища 

та діагностики стану підприємства дозволяють визначити можливості та 

загрози, їх рівень, сильні та слабкі сторони підприємства, щоб ідентифікувати  

можливості підприємства щодо забезпечення еколого-економічної безпеки.  
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Прогнозування дозволяє отримати науково обґрунтовані варіанти 

тенденцій розвитку підприємства за умови зміни зовнішнього середовища, 

включаючи показники якості навколишнього природного середовища, 

природно-ресурсного потенціалу лісової екосистеми. 

Процес ідентифікації передбачає визначення рівня ЕЕБ та оцінку 

здатності підприємства подолати існуючі загрози (небезпеку), реалізувавши 

свій потенціал стійкості, адаптивності, ресурсного забезпечення. Вважаємо цей 

етап важливим і обов’язковим, оскільки розробка заходів (проекту, програми) 

без чіткого розуміння можливостей може призвести до втрати часу, ресурсів, а 

отже – погіршення ситуації. 

Розробка заходів щодо забезпечення ЕЕБ передбачає прийняття 

управлінських рішень, націлених на вирішення проблем, залежно від їх 

походження та рівня впливу. Це можуть бути заходи щодо усунення джерел 

загроз, адаптації до змін, реагування на ризики, мобілізація потенціалу 

підприємства при реальній небезпеці.  

Реалізація заходів щодо забезпечення ЕЕБ починається з планування, яке, 

залежно від ситуації, може бути стратегічним, тактичним, оперативним і 

відображатись у відповідних планах, проектах, програмах, залежно від 

масштабу проблеми та заходів щодо її вирішення. 

Діюча система контролю за реалізацією заходів покликана відстежувати 

відповідність практичних дій та їх результатів плановим показникам (нормам),  

гарантувати попередження виникнення невідповідностей, своєчасне виявлення 

відхилень для забезпечення швидкого реагування, корегування, якщо ці 

відхилення істотно відрізняються від норм.   

Оцінка ефективності управлінських рішень щодо забезпечення ЕЕБ 

передбачає визначення рівня досягнення встановлених норм або бажаного 

стану ЕЕБ. 

Таким чином, використання суб’єкт-об’єктного підходу дозволило 

визначити сутність управління еколого-економічною безпекою 

лісогосподарського підприємства як сукупності взаємопов’язаних та 
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взаємозалежних елементів, взаємодія яких передбачає цілеспрямований вплив 

щодо забезпечення стійкості, цілісності, захищеності та своєчасного реагування 

на зміну його внутрішнього середовища. Акцентовано увагу на використанні 

екологоорієнтованих методів впливу на чинники та ресурси внутрішнього 

середовища з урахуванням зовнішніх умов та обмежень щодо забезпечення 

екологобезпечного та економічно ефективного розвитку. Визначено підходи, 

принципи, ознаки, критерії ефективності, об’єкт, суб’єкт, мету, цілі, завдання, 

функції, методи та інструменти управління еколого-економічною безпекою 

підприємства. 

Процесний підхід дозволяє визначити послідовні етапи управлінської 

діяльності щодо забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства, які 

покликані сформувати та підтримувати його стійкість як системи, а при 

необхідності – вносити корективи для виживання, а потім нарощення 

потенціалу еколого-економічної безпеки лісогосподарських підприємств в 

нових умовах.   

 

 

1.3. Методологічні аспекти дослідження еколого-економічної безпеки 

лісогосподарських підприємств  

 

На сучасному етапі розвитку суспільства екологічні кризові явища 

набули глобального характеру. Це негативно впливає на якість життя людей, 

стан економіки, структуру ринків, умови функціонування підприємств, 

призводить до деградації екосистем. Така ситуація вимагає перегляду сучасних 

принципів господарювання, переходу на екологобезпечні засади розвитку. 

Особливо це актуально для лісових господарств, які ватро розглядати як 

складні динамічні екосистеми, економічна ефективність яких в довгостроковій 

перспективі значною мірою визначається екологічною політикою підприємства, 

реалізацією принципів невиснажливого та відтворюваного лісокористування. 

Тому важливого значення набуває оцінка еколого-економічної безпеки, яка має 
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враховувати, з одного боку, інтереси розвитку підприємства щодо забезпечення 

власної безпеки, так і безпечності результатів його діяльності для 

навколишнього середовища. Саме результати оцінки еколого-економічної 

безпеки дозволяють приймати обґрунтовані управлінські рішення стратегічного 

рівня, запобігати негативним ситуаціям на стратегічному та оперативному 

рівнях менеджменту підприємства. 

Розробка методологічних аспектів дослідження еколого-економічної 

безпеки лісогосподарських підприємств передбачає визначення принципів, 

критеріїв, підходів та методів, які формують каркас та забезпечать 

комплексність дослідження безпеки підприємства. 

Суттєвий внесок у розробку методичних підходів до оцінки еколого-

економічної безпеки зробили Б. Буркинський, Н. Ващенко, А. Веретьохін,        

М. Домашенко, Л. Донець, І. Доценко, О. Ілляшенко, С. Іляяшенко,                   

Р. Квасницька, О. Кліменко, Б.  Мариняк, Л. Мельник, В. Припотень,                 

О. Прокопенко, Л. Хромушина, В. Школа, В. Ячменьова та та інші.  

Аналіз праць показав, що у кожній з них враховується вплив чинників, 

характерних для певної сфери, напряму діяльності, певного аспекту безпеки, 

рівня об’єкта дослідження. Тому існує потреба у розвитку існуючих 

напрацювань з урахуванням специфіки функціонування лісових господарств. 

Метою дослідження є обґрунтування методологічних аспектів оцінки 

еколого-економічної безпеки лісогосподарського підприємства. Для досягнення 

поставленої мети поставлено такі завдання: узагальнити існуючі напрацювання 

щодо оцінки еколого-економічної безпеки підприємства; визначити принципи, 

критерії, підходи та охарактеризувати основні методи оцінки еколого-

економічної безпеки підприємства. 

Оскільки еколого-економічна безпека підприємства – поняття складне, 

включає екологічну та економічну складову, остання включає фінансову, 

інформаційну, техніко-технологічну та соціальну, доцільно розглянути 

результати напрацювань по кожній з них. 



 

 

60 

Зокрема, М. Домашенко, В. Школа, О. Кліменко розробили підхід до 

оцінки рівня еколого-економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства на основі комплексного показника, який враховує потенціал 

підприємства для ведення зовнішньоекономічної діяльності, рівень країнового 

ризику при виході на зовнішні рини, рівень ринкових можливостей 

підприємства, рівень екологічності зовнішньоекономічної діяльності [24, с. 40].  

І. Хома обґрунтувала теоретико-методологічні основи структурно-

функціональної діагностики рівня економічної безпеки підприємства на основі 

системно-комплексного підходу з позиції різних сфер діяльності 

машинобудівного підприємства: фінансово-кредитної, інвестиційної, 

інноваційної [132, с. 152-156]. 

В. Припотень запропонував підхід до формування інформаційної бази за 

результатами оцінювання еколого-економічної безпеки промислового 

підприємства [105, с. 152-156].  

В. Ячменьова та А. Веретьохін здійснили аналіз існуючих методів 

оцінювання еколого-економічної безпеки підприємства, визначили основні 

проблеми в цій сфері [188, с. 96-100]. 

На нашу думку, оцінка еколого-економічної безпеки повинна 

продемонструвати, з одного боку, рівень екологічності господарської 

діяльності, з другого, рівень ефективності використання виробничих та 

природних ресурсів, прибутковості підприємства.  

Таким чином, оцінка еколого-економічної безпеки має виражати: 

особливості виробничих та еколого-економічних відносин у сфері лісового 

господарства, охоплювати усі сторони виробничо-господарської та екологічної 

діяльності підприємств цієї сфери; використовувати узагальнені еколого-

економічні показники, забезпечувати їх порівнянність у просторі та часі; вибір 

показників має визначатися метою регулювання природокористування. 

Будь-яке дослідження повинно здійснюватись на основі принципів, які є 

керівними положеннями, що визначають вимоги до його здійснення.  

Оцінка еколого-економічної безпеки повинна спиратись на такі основні 
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принципи: розвитку, цілеспрямованості, науковості, системності, 

несуперечності та стохастичності.  

Принцип розвитку вимагає, щоб дослідження охоплювало ретроспективу, 

сучасний стан, перспективу. Принцип цілеспрямованості передбачає 

урахування цілей розвитку підприємства. Принцип науковості передбачає 

використання наукових методів дослідження. Принцип системності забезпечує 

вивчення сукупності усіх чинників, з урахуванням наявних зв’язків, 

залежностей між економічною та екологічною складовою безпеки. Принцип 

несуперечності передбачає поєднання тих підходів, які доповнюють один 

одного, що дозволить отримати комплексне уявлення про стан підприємства. 

Застосування принципу стохастичності дозволяє врахувати динамічність як 

зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства, схильність до зміни 

стану останнього під впливом чинників оточення [7].  

Основними підходами, які можуть бути використані є: 

- індикаторний, що базується на системі індикаторів, які описують стан 

різних складових та рівнів еколого-економічної безпеки; 

- ресурсний, коли основним критерієм оцінки ЕЕБ лісогосподарського 

підприємства є ефективність використання ресурсів підприємства. Цей підхід 

дозволяє виявити рівень ЕЕБ за рахунок визначення найбільш ефективного 

використання ресурсів, що дозволяє досягнути поставлених цілей, не веде до 

втрати економічної стабільності підприємства та не призводить до порушення 

навколишнього природного середовища чи мінімізує екологічні ризики;  

- результативний, при якому критеріями є бажаний рівень 

конкурентоспроможності, прибутковості, фінансової та екологічної стійкості 

підприємства. Результатативність діяльності щодо забезпечення ЕЕБ може 

відображати такі рівні безпеки: критичний, низький, задовільний, прийнятний. 

- системний, що дозволяє поєднати всі вище названі, але має суттєву 

перевагу як інструмент дослідження, оскільки дозволяє розглядати еколого-

економічну безпеку як складну цілісну систему, виявляти внутрішні та зовнішні 

зв’язки, проблеми розвитку. 
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Критерій є вихідною ознакою, за якою можна визначити надійність 

вибраних підходів, оцінити якісні та кількісні параметри, порівняти 

альтернативні рішення. Для оцінки складних процесів чи явищ доречно 

визначати пріоритетні інтереси, в першу чергу, поточні (у короткотерміновому 

періоді) та перспективні (у довготерміновому періоді). Поточні інтереси 

зазвичай пов’язують із забезпеченням прибутковості, фінансової безпеки. 

Перспективні інтереси пов’язують з відновленням лісових ресурсів, 

впровадженням новітніх технологій у лісорозведенні та лісопереробці, 

забезпечення екологічної та економічної безпеки. 

У джерелі [28] визначено складові загальноекономічного ефекту від 

комплексу природоохоронних заходів як економічний, екологічний і соціально-

економічний результати. Зокрема, економічний результат включає: відвернені 

економічні збитки від забруднення навколишнього середовища; приріст 

економічної (грошової) оцінки природних ресурсів у результаті їх збереження 

чи поліпшення; приріст доходу від реалізації продукції, отриманої завдяки 

повній утилізації сировинних. Екологічний результат пов’язується зі 

зменшенням негативного впливу на НПС, збільшенням кількості та 

поліпшенням якості природних ресурсів. Соціально-економічні результати – 

економія та запобігання втрат природних ресурсів, живої та уречевленої праці, 

що забезпечує підвищення екологічного комфорту проживання, умов 

життєдіяльності, добробут людей, їх здоров’я, задоволення нематеріальних  

потреб людини; підтримання екологічної рівноваги [28]. 

За напрямами управління ЕЕБ критерієм для її оцінки у 

короткотерміновому періоді можуть бути: 

- екологічний – відсутність втрат лісових ресурсів через пожежі, 

хвороби лісу, неефективне лісокористування; 

- соціальний – задоволення матеріальних потреб персоналу, безпечні 

умови праці; 

- фінансовий – фінансова незалежність та платоспроможність 

підприємства; 
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- інформаційний – захищеність, керованість і доступність документів; 

- техніко-технологічний – підвищення показників фондовіддачі, 

фондооснащеності, продуктивності праці за рахунок модернізації, капітального 

ремонту, удосконалення технологій, які вже використовуються;  

- економічний – прийнятний рівень дохідності за рахунок комплексного 

та невиснажливого використання ресурсів лісу. 

У довготерміновому періоді критеріями оцінки ЕЕБ можуть слугувати: 

- екологічний – самовідновлення потенціалу лісових екосистем та 

штучне лісорозведення для формування оптимальної вікової та породної 

структури лісонасаджень; 

- соціальний – задоволення потреб у безпеці та розвитку персоналу; 

- фінансовий – високий рівень стійкості підприємства, недопущення 

загрози банкрутства, достатній рівень забезпечення фінансовими ресурсами 

проектів та програм стратегічного розвитку; 

- інформаційний – ефективна система інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління ЕЕБ, відповідного документообігу; 

- техніко-технологічний – більша за середньогалузеву частка 

впровадження інноваційних та енергозберігаючих технологій, устаткування у 

сфері лісорозведення, лісозбереження та лісокористування; 

- економічний – формування стійких конкурентних переваг та 

забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 

При необхідності, метод наукового синтезу дозволить визначити 

комплексний критерій ЕЕБ, який поєднує вище вказані складові. Зокрема,          

І. Хома запропонувала інтегровану структуру критеріїв прийняття оптимальних 

економічних рішень, що впливає на загальну величину рівня економічної 

безпеки, а розроблений нею секторальний алгоритм побудови векторного 

критерію оптимальності дозволяє виявити узгодженість фінансового результату 

підприємства з цільовою виробничою функцією [132, с. 152-156].  

Методичні підходи до оцінки безпосередньо екологічної безпеки 

підприємств обґрунтовано:  
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- С. Смірною як комплексну оцінку рівня екологічної безпеки на основі 

інтегрального критерію відверненого економічного збитку і додаткового 

доходу від екологізації виробництва підприємства виробничої сфери [112]; 

-  В. Шпильовим як оцінку екологічної безпеки підприємств харчової 

промисловості на основі аналізу динаміки забруднення підприємствами 

навколишнього природного середовища [182]; 

- В. Потапенко розглядає екологічну безпеку як складову економічної 

безпеки, розрахунок показників якої полягає у використанні вагових 

коефіцієнтів для груп екологічних факторів [103];  

- Т. Радевич, Ю. Ночовна, Н. Самбурська обгрунтували інтегральний 

показник загального рівня екологічної безпеки підприємства, що вкоючає три 

часткові коефіцієнти: інтегральний коефіцієнт екологічної шкоди; інтегральний 

коефіцієнт впливу економічних факторів; інтегральний коефіцієнті впливу 

еколого-економічних факторів. Використання кореляційно-регресійного аналізу 

підтвердило адекватність розробленої ними економіко-математичної моделі, 

реальність взаємозв’язків і взаємозалежностей між зазначеними показниками 

[109,  с. 182-191]; 

- І. Федотовою – комплексну оцінку екологічної безпеки викидів, скидів 

та відходів в єдиній безрозмірній автотранспортних підприємств, що базуються 

на рівні безпеки базових бізнес-процесів АТП за чотирма складовими 

(інноваційній, техніко-технологічній, санітарно-гігієнічній і фінансово-

економічній) з використанням узагальненої функції бажаності [124, с. 30-40]; 

- О. Нусіновою – оцінювати рівень екологічної безпеки гірничо-

збагачувальних комбінатів запропоновано на підставі співвідношення 

фактичної та прогнозної вартості, що визначається шляхом коригування 

фактичної вартості на суму капіталізованих втрат, пов’язаних зі збільшенням 

викидів в навколишнє середовище  (підходи до оцінки рівня екологічної 

безпеки гірничо-збагачувальних комбінатів [94, с. 232-235]; 

- О. Фещенко, яка для кількісної оцінки рівня екологічної безпеки 

підприємства пропонує використовувати вартісні показники: «загальний 
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екологічний збиток від діяльності підприємства; втрати підприємства в 

результаті дії негативних процесів у зовнішньому середовищі; екологічні 

ризики, пов'язані з діяльністю підприємства ризики нанесення екологічних 

збитків, як самому підприємству, так і зовнішнім об'єктам» [125].  

Аналіз праць цих та інших вчених дозволи виявити три основні позиції 

авторів:  

1) увага приділяється питанням захисту навколишнього природного 

середовища від негативного впливу на нього від екодеструктивної діяльності 

підприємств (М. Лисенко, О.  Нусінова, О. Руднєва, Р. Заглада, Е. Чєчєнєва,        

І. Федотова, І. Третьякова, В. Ортинський, І. Керницький, З. Живко); 

2) основний акцент робиться на питаннях забезпеченості природними 

ресурсами та ефективності їх використання (В. Ксьонзенко, В. Степанов,         

Л. Круглякова); 

3) поєднання двох попередніх підходів (В. Мунтіян, С. Шкарлет).  

Узагальнююче дослідження  методичних підходів до оцінки економічної 

безпеки було проведено К. Дяченко [27, с. 31-36] та Г. Черняк [140]. Вони дали 

характеристику кожного з них, визначили переваги та недоліки. 

На основі індикативного підходу розробили методики оцінки економічної 

безпеки В. Шлемко [180], Г. Козаченко [59] та Н. Капустін [46]: ресурсно-

функціонального – С. Ілляшенко [41], Д. Ковальов, І. Плетнікова [56, 102]; 

програмно-цільового –  В. Забродський [34], О. Іванілов [37], А. Ткаченко,       

О. Резніков [121];  ризикового – Е. Альтман,  У. Бівер, Р. Ліс, М. Спрінгейт,      

А. Терещенко; бухгалтерського –  І. Пірятінська [97], І. Жиглей [33], економіко-

математичного моделювання – В. Геєць, Т. Клебанова, О. Черняк [85],               

Л. Чаговець [138]. 

Їх можна доповнити інвестиційним (Г. Козаченко, В. Пономарьов [59,     

с. 3-7]. Часто в методиках оцінки економічної безпеки підприємства 

застосовується синтез ресурсно-функціонального та комплексного підходів     

(Д. Ковальов [56], С. Ілляшенко [41], В. Халіна [129], І. Нагорна [89],                

В. Шличков [181]).  
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Вчені виділили складові оцінки, підходи до визначення вагових 

коефіцієнтів, порогових значень або рівня безпеки, алгоритми обчислення 

інтегрального показника. Зокрема, С. Ілляшенко [41, с. 12-19] пропонує рівень 

економічної безпеки підприємства визначати за критерієм рівня фінансової 

стійкості, якому відповідають п'ять рівнів безпеки – абсолютний, нормальний, 

хиткий, критичний, кризовий. На основі аналізу підходів до формування 

системи індикаторів економічної безпеки підприємства зроблено висновок, що 

найчастіше в роботах дослідників використовується система фінансових 

показників та їх граничних значень. Зокрема, модель, що запропонували         

Ю. Кракос і Р. Разгон [67], передбачає визначення рівня економічної безпеки 

підприємства як комплексної величини, що характеризується системою 

індикаторів: ефективністю управління; платоспроможністю і фінансовою 

стійкістю; діловою активністю; ринковою стійкістю (ефективністю 

використання майна); інвестиційною привабливістю. 

Здійснимо короткий огляд методик оцінки еколого-економічної безпеки. 

В. Припотень запропонував підхід, що дозволяє оцінювати рівень загроз 

еколого-економічній безпеці промислового підприємства, зіставляти величину 

можливих втрат від еколого-економічного ризику з граничними рівнями зон 

ризику [105, с. 152-156].  

М. Домашенко, В. Школа, О. Кліменко розробили підхід до оцінки рівня 

еколого-економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства, 

що базується на визначенні комплексного показника, який враховує значення 

потенціалу підприємства для ведення зовнішньоекономічної діяльності, рівень 

країнового ризику при виході на зовнішній ринок, рівень ринкових 

можливостей підприємства, екологічності ЗЕД [24, с. 40]. 

Л. Хромушиною розроблено інтегрально-критеріальний показник 

еколого-економічної безпеки розвитку сільськогосподарських підприємств, 

який передбачає економічні, екологічні та соціальні критерії оцінки та дозволяє 

оцінити сільськогосподарське підприємство за рівнем безпеки у балах, 

встановити чинники, що зумовили результат [136]. 
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У працях Б.  Мариняк визначено основні підходи, послідовність, критерії 

та систему показників оцінки еколого-економічної безпеки системи 

життєзабезпечення населення, які базуються на функціональному підході [80].  

Для оцінки ЕЕБ часто використовуються такі методи як індикативний, 

експертних оцінок, методи багатокритеріальної оптимізації, системний, 

факторний та статистичний аналіз, еколого-економічне моделювання. 

Основними методами, які використовуються для оцінки еколого-

економічної безпеки, є компонентний, індексний, бальний, рейтинговий, 

нормативний. У дослідженні вони використовуватимуться послідовно, оскільки 

компонентна та інтегральна оцінка базується на врахуванні порогових значень 

(норм), які характеризують рівень (ранг) еколого-економічної безпеки. 

Компонентний аналіз передбачає виявлення чинників і відповідних показників, 

які визначають чи впливають на рівень еколого-економічної безпеки.  

Компонентна структура еколого-економічної безпеки може включати 

групи показників, представлених вище, проте можливі інші варіанти, зокрема,  

економічної та екологічної стійкості (потенціал безпеки). Ця система 

показників, в ідеалі, має характеризувати еколого-економічний рівень 

виробництва (кадровий, технічний, технологічний, організаційний аспекти); 

екологічну орієнтованість фінансового менеджменту (фінансова безпека, 

управління інвестиціями), стратегічного управління (екологічний менеджмент, 

управління якістю, відходами, проектами); враховувати основні аспекти 

природоохоронної діяльності підприємства, його вплив на навколишнє 

природне середовище. 

Інформаційна база оцінки ЕЕБ формується на основі звітної документації 

підприємства. Ці методи є найточнішими, проте  пов’язані з великим обсягом 

інформації та розрахунків. Необхідність використання різнорідних показників 

обумовлює потребу в їх стандартизації та використання індексного методу.  

Частина характеристик можуть мати якісний характер, а отже – використання 

методу якісної оцінки. Ці методи поетапно підводять до використання 

нормативного, оскільки оцінка ЕЕБ передбачає порівняння фактичних 
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показників з нормативними величинами, які характеризують певний рівень 

ЕЕБ. Високий рівень демонстративності (наглядності) має графоаналітичний 

метод, його доречно використати для відображення кінцевих результатів 

оцінки.  

Вибір методів та розробка методики оцінки ЕЕБ визначається вибраними 

критеріями. Вихідні дані, які використовуватимуться у процесі оцінки ЕЕБ, 

мають відповідати вимогам комплексності, релевантності, достатності, 

своєчасності, актуальності, точності та вірогідності. 

Забезпечення ефективності управління еколого-економічною безпекою 

підприємства безпосередньо залежить від інформованості учасників цього 

процесу, інформаційно-аналітичного інструментарію, який дозволяє 

здійснювати збір інформації, її аналіз і узагальнення, прогнозні, планові, 

оперативні розрахунки варіантів управлінських рішень і їх наслідків. 

Це можливе лише за умови формування інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління еколого-економічною безпекою підприємства, 

завданнями якого є: 

- створення єдиного інформаційного середовища та інформаційної 

інфраструктури на підприємстві; 

- упровадження нових методів управління ЕЕБ на основі сучасних 

інформаційних технологій; 

- скорочення часу на рух інформації, яка необхідна для прийняття рішень; 

 - впровадження єдиного стандарту роботи з документами, що враховує 

чинну нормативну базу і забезпечує захищеність, керованість і доступність 

документів; 

- автоматизацію та підвищення ефективності праці керівників, 

підрозділів, окремих працівників шляхом упровадження спеціалізованих 

програм і засобів підтримки групової роботи. 

Загалом інформаційне забезпечення управління ЕЕБ містить збирання, 

накопичення, зберігання, обробку інформації, аналітичну підтримку рішень з 

усіх питань розвитку підприємства. Оскільки ці процеси можуть 
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диференціюватись у просторі і часі, то доцільно виокремити дві підсистеми: 

підсистему інформаційного та підсистему аналітичного забезпечення.  

Інформаційна підсистема містить засоби пошуку даних, їх зберігання, 

передання, захисту; аналітична – методи обробки даних, учасники аналітичного 

процесу, засоби обробки даних. Основними джерелами інформаційного 

забезпечення системи управління ЕЕБ є документи та записи, результати 

моніторингу та вибіркового контролю, результати фінансового, екологічного 

аудиту. 

Результативність інформаційного забезпечення системи управління ЕЕБ 

значною мірою залежить від сукупності аналітичних методів, які 

застосовуються. Сучасні засоби обробки інформації дозволяють полегшити 

працю аналітика, збільшити точність отриманих результатів.   

Після аналітичної обробки формують вторинні інформаційні потоки для 

технічних служб; керівництва про результати аналізу невідповідностей і загроз. 

На основі цієї інформації формують первинні інформаційні потоки зворотного 

зв’язку: пропозиції з коригування дій, процедур, кадрового забезпечення, 

пропозиції щодо поліпшення якості продукції і технологічного процесу; заходи 

з попередження й усунення причин невідповідностей. Результатом цієї роботи є 

документи зворотного зв’язку (створення наказів і розпоряджень, корегування 

документів, стандартів, керівних матеріалів, посадових та робочих інструкцій). 

Таким чином, для прийняття ефективних управлінських рішень необхідно 

мати об’єктивну інформацію про стан підприємства, його можливості для 

найбільш ефективного використання наявних ресурсів та умов задля 

забезпечення стійкості до загроз. На основі існуючих напрацювань набули 

подальшого розвитку методологічні аспекти оцінки еколого-економічної 

безпеки підприємства, а саме, уточнено принципи, критерії та підходи, що, на 

відміну від існуючих, максимально враховують специфіку функціонування 

лісових господарств. Доведено необхідність оцінки еколого-економічної 

безпеки лісогосподарських підприємства в коротко- та довгостроковому 

періоді, визначальну роль екологічної та лісоресурсної компонент. 
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Охарактеризовано основні методи, які будуть використані для розробки 

авторської методики оцінки еколого-економічної безпеки підприємства як 

основи для розробки заходів (корегувальних, антикризових, запобіжних) у 

поточному управлінні та методики діагностики потенціалу еколого-економічної 

безпеки лісогосподарських підприємства для обґрунтування стратегії у 

довгостроковому періоді. 

 

 

 

Висновки до розділу 1 

У першому розділі розкрито сутність та визначено чинники 

забезпечення еколого-економічної безпеки лісогосподарських підприємств,  

обґрунтовано сутність та складові управління еколого-економічною безпекою 

лісогосподарського підприємства, узагальнено наукові підходи та удосконалено 

методологічні аспекти дослідження еколого-економічної безпеки 

лісогосподарських підприємств, що відображено у публікаціях автора [144, 145, 

146, 147, 148, 153, 157, 159, 161, 163, 164, 165]. Виходячи з тексту 

представлених напрацювань та публікацій, можна зробити такі висновки. 

1. Необхідність вивчення еколого-економічної безпеки підприємств 

обумовлено: зростанням еколого-економічних суперечностей їх розвитку; 

погіршенням еколого-економічної ситуації через недосконале екологічне 

законодавство, недієвий екологічний контроль діяльності підприємств та 

недотримання екологічних вимог при проектуванні підприємств, технологій, 

технічного устаткування; необхідністю дотримання міжнародних вимог у сфері 

екологічної безпеки, екологізації діяльності як умови євроінтеграції.  

2. Розглянуто наукові підходи до визначення сутності безпеки загалом, 

економічної та екологічної безпеки. На основі узагальнення отриманих 

результатів визначено основні ознаки кожного з понять. Удосконалено 

визначення сутності еколого-економічної безпеки, обґрунтовано її специфічні 

ознаки. У результаті дослідження встановлено, що найчастіше безпека 

розглядається як стан захищеності підприємства, результат ефективної 



 

 

71 

діяльності менеджменту підприємства, умова стабільного розвитку 

підприємства. Виявлено, що трактування економічної та екологічної безпеки 

неоднозначні, остання найчастіше розглядається як складова економічної. 

3. Доведено, що поняття еколого-економічної безпеки по-іншому 

розставляє акценти. Еколого-економічна безпека підприємства повинна 

характеризуватися такими ознаками: захищеність життєво важливих інтересів 

підприємства від можливих загроз; надійністю; забезпеченням матеріальними 

ресурсами, збереженням та розвитком як економічного потенціалу 

підприємства, так і природного потенціалу екосистеми підприємства; 

забезпеченням такого стану, при якому ймовірність небажаних змін менша 

критичної межі; здатністю підприємства до стійкого збереження основних 

показників і параметрів  функціонування без негативного впливу на НПС; 

здатністю забезпечувати розвиток, досягати поставлених цілей з урахуванням 

природоресурсних обмежень; здатністю адекватно реагувати та стійкість до 

деструктивних змін зовнішнього, в тому числі природного середовища; 

здатністю зберігати внутрішню структурну цілісність; стійкістю у досягненні, 

реалізації стратегічних цілей розвитку; ефективного використання усіх видів 

ресурсів, переходу на безвідходні технології та екологічно-чисте виробництво; 

відсутністю значимих загроз для НПС, життєдіяльності людей, інших суб’єктів 

господарювання; здатністю усунути загрози, що можуть негативно позначитися 

на показниках діяльності; здатністю запобігати забрудненню довкілля завдяки 

імплементації екологічних пріоритетів до цілей економічної діяльності; 

мінімізацією негативного впливу діяльності підприємства на НПС без 

зменшення обсягів виробництва, забезпеченні достатнього рівня прибутковості.  

На основі наведених ознак дано визначення еколого-економічної безпеки 

підприємства як стану його захищеності від негативних впливів, завдяки 

внутрішній стійкості, збереження самоідентичності та цілісності, гнучкості та 

адаптивності, що забезпечує здатність до стабільного розвитку, реалізації 

поставлених цілей, досягнення бажаних результатів без нанесення шкоди 
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оточенню, збереження природно-ресурсного та асиміляційного потенціалу 

довкілля. 

4. Узагальнено наукові підходи до визначення та класифікації чинників 

економічної та екологічної безпеки, розглянуто та узагальнено їх поділ на 

внутрішні та зовнішні. Деталізовано перелік внутрішніх чинників ЕЕБ 

підприємства за функціональним підходом. Запропоновано підхід групування 

чинників виходячи з авторського визначення сутності еколого-економічної 

безпеки, а саме: чинники, які забезпечують стан захищеності життєво важливих 

інтересів підприємства від можливих загроз; чинники забезпечення стійкості до 

негативних впливів; чинники, які визначають здатність підприємства до 

стабільного розвитку, реалізації поставлених цілей, досягнення бажаних 

результатів без нанесення шкоди навколишньому природному середовищу. 

Такий підхід має практичне значення, оскільки в подальших дослідженнях буде 

використаний для розробки показників оцінки еколого-економічної безпеки 

підприємства.   

5. Обґрунтовано концептуальні основи управління еколого-економічною 

безпекою підприємства. Визначено сутність управління еколого-економічною 

безпекою лісогосподарського підприємства як сукупності взаємопов’язаних та 

взаємозалежних елементів, взаємодія яких передбачає ціленаправлений вплив 

на забезпечення стійкості, цілісності, захищеності та реагування на зміну його 

внутрішнього середовища для захисту інтересів, стабільного екологічно 

безпечного та економічно ефективного розвитку з урахуванням зовнішніх умов 

(загроз та можливостей) та обмежень. Акцентовано увагу на використанні 

екологоорієнтованих методів впливу на чинники та ресурси внутрішнього 

середовища з урахуванням зовнішніх умов та обмежень щодо забезпечення 

екологобезпечного та економічно ефективного розвитку. Визначено об’єкт, 

суб’єкт, мету, цілі, завдання, функції, методи та інструменти управління 

еколого-економічною безпекою підприємства; підходи, принципи, ознаки, 

критерії ефективності його формування та функціонування.  
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6. Обгрунтовно доцільність використання процесного підходу до 

управління еколого-економічною безпекою підприємства. Узагальнено існуючі 

підходи до визначення сутності та етапів процесу управління безпекою 

підприємства. Уточнено сутність процесу управління еколого-економічною 

безпекою підприємства як сукупності послідовних етапів управлінської 

діяльності щодо забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства, які 

дозволяють, по-перше, сформувати та підтримувати його стійкість як системи, 

а при необхідності – вносити корективи для виживання, а потім нарощення 

потенціалу стійкості підприємства в нових умовах.  Обґрунтовано його основні 

етапи з урахуванням специфіки діяльності лісових господарств (формування 

інституційного середовища забезпечення еколого-економічної безпеки 

підприємства; моніторинг внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства; аналіз показників стану внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємства; оцінка рівня ЕЕБ; прогнозування впливу чинників на 

рівень ЕЕБ; визначення можливостей і обмежень в діяльності підприємства 

щодо забезпечення ЕЕБ підприємства; розробка заходів щодо забезпечення 

ЕЕБ; реалізація заходів щодо забезпечення ЕЕБ; контроль за реалізацією 

заходів; оцінка ефективності управлінських рішень). 

7. На основі існуючих напрацювань набули подальшого розвитку 

методологічні аспекти оцінки еколого-економічної безпеки підприємства, а 

саме, уточнено принципи (розвитку, цілеспрямованості, науковості, системності, 

несуперечності, стохастичності), критерії (окремо для оцінки у 

короткотерміновому та довготерміновому періоді) та підходи (ресурсний, 

індикаторний, результативний, системний), які, на відміну від існуючих, 

максимально враховують специфіку функціонування лісових господарств, 

необхідність оцінки в коротко- та довгостроковому періоді, визначальну роль 

екологічної та лісоресурсної компонент. Охарактеризовано  основні методи, які 

можуть бути використані для цієї оцінки. Визначено умови формування 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління еколого-економічною 

безпекою підприємства як основи її оцінки. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ТА ОЦІНКА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

2.1. Методика оцінки рівня та потенціалу еколого-економічної 

безпеки лісогосподарських підприємств 

 

Як зазначалось у п. 1.2, важливо забезпечити ітераційність і 

перманентність управління еколого-економічною безпекою підприємства для 

запобігання проблемам у майбутньому та готовності до дій у разі виникнення 

негативних ситуацій в поточному періоді. Першочергова роль у цьому 

належить інформаційно-аналітичним та оціночним етапам процесу управління 

еколого-економічною безпекою підприємства. 

Інструментом, що дозволить вчасно виявляти деструктивні тенденції та 

закласти в основу діяльності найбільш раціональні методи збалансування 

економічних та екологічних інтересів має стати система моніторингу чинників 

еколого-економічної безпеки лісогосподарських підприємств. Це постійне 

спостереження та контроль за ходом технологічних, організаційно-економічних 

та інституціонально-регулюючих процесів з метою досягнення балансу 

екологічних та економічних інтересів розвитку підприємства.  

Результати моніторингу слугують для формування першого блоку 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління ЕЕБ підприємства – 

інформаційного. На цьому етапі відбувається визначення об’єкту моніторингу, 

систематизація показників, які надають найбільш повну інформацію про 

досліджувані явища; планування та збір даних визначеними виконавцями, 

формування баз даних. При цьому доцільно виокремити дві позиції:  

1) поточна інформації про результати діяльності для вирішення окремої 

поточної проблеми;  
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2) формування рядів даних за декілька років для подальшого 

опрацювання з метою виявлення тенденцій змін у динаміці. 

Другим блоком є набір підходів і методів для аналізування показників 

стану підприємства. Найбільшою проблемою є саме вибір підходів та методик, 

оскільки вони значною мірою забезпечують результативність дослідження та 

достовірність інтерпретації результатів, завдяки їх відповідності поставленим 

завданням, що визначатимуть напрями досліджень за складовими або групами 

показників. По суті – це компонентний аналіз чинників, які впливають на 

еколого-економічну безпеку підприємства.  

Третім – методика та оцінка еколого-економічної безпеки 

лісогосподарського підприємства. Саме ці позиції ми маємо розробити та 

апробувати в цьому розділі.  

Четвертим блоком, при застосуванні стратегічного підходу, є оцінка 

потенціалу безпеки та прогнозування тенденцій зміни основних показників та 

чинників, які мають найбільший вплив на рівень ЕЕБ. Саме вони стануть 

вихідною інформацією для обґрунтування стратегій подальшого розвитку 

підприємства, підбору управлінських інструментів і розробки заходів щодо 

забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства. 

Значущість проблеми обґрунтування методики оцінки екологічної, 

економічної безпеки, адекватної сфері діяльності підприємства, поставленим 

цілям розвитку підтверджується великою кількістю наукових праць 

вітчизняних та іноземних учених [2-4, 9-11, 14, 16, 21-24, 34, 36, 41, 52, 56, 66, 

89, 94, 101, 104], які запропонували різні підходи, системи показників, порогові 

значення індикаторів. Зазначимо, що більшість методик оцінки економічної 

безпеки включає екологічну як складову. 

Проте, функціонування підприємств-природокористувачів має суттєві 

особливості, що вимагає перегляду підходів до аналізу складових та оцінки 

еколого-економічної безпеки підприємства. 

Оцінка еколого-економічної безпеки, на нашу думку, повинна 

продемонструвати, по-перше, відповідність поточного стану підприємства 
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цілям розвитку, які були визначені при обґрунтуванні стратегії забезпечення 

ЕЕБ, по-друге, поєднувати екологічну та економічну складові. При цьому, 

показники мають відповідати основним напрямам діяльності лісових 

господарств (лісорозведення, лісозбереження, лісозаготівля, переробка 

деревини та інших ресурсів лісу, якщо це актуально) і демонструвати 

ефективність використання усіх ресурсів. 

Вона повинна відповідати таким вимогам: 

- відображати мету і завдання оцінювання в короткотерміновому та 

довготерміновому періоді; 

- виражати сутність виробничих та еколого-економічних відносин в 

статиці та динаміці;  

- охоплювати усі сторони виробничо-господарської та екологічної 

діяльності підприємства;  

- використовувати достовірні та репрезентативні еколого-економічні 

показники; забезпечувати порівнянність показників у часі та просторі для 

виконання контролю за діяльністю підприємства;  

- вибір показників має визначатися метою оцінювання та 

інформаційною доступністю та містити мотиваційну складову для забезпечення 

екологоорієнтованого та економічно ефективного розвитку. 

У процесі дослідження було доведено, що для функціонування 

підприємств лісогосподарської сфери притаманний конфлікт інтересів довго- та 

короткотермінового, екологічного та економічного характеру, що необхідно 

відобразити в методиці оцінки еколого-економічної безпеки підприємства. 

Перша позиція знайшла відображення у працях С. Довбні, Н. Гічової,  які 

запропонували «тримірну діагностику рівня економічної безпеки 

підприємства», що полягає у визначенні його економічної стійкості за 

параметрами поточної, тактичної та стратегічної економічної безпеки. Поточна 

економічна безпека – це відсутність загроз, здатних призвести до припинення 

життєдіяльності підприємства в поточному періоді; тактична – відображає 

здатність підприємства до відтворювання, що досягається за певного рівня 
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ефективності використання його ресурсів; стратегічна – характеризує такий 

рівень економічного потенціалу підприємства, який забезпечує здатність 

підприємства успішно функціонувати в подальшій довготерміновій 

перспективі. Методика передбачає визначення інтегрального показника 

економічної безпеки підприємства як суми всіх трьох складових та оціночну 

шкалу його значень на основі критерію платоспроможності [22, с. 36-42].  

У власній методиці ми використаємо елементи цього підходу, проте в 

іншій інтерпретації, згідно визначеним у п. 1.3 позиціям оцінки у довго- та 

короткотерміновому періоді. Мета, завдання, критерії та показники оцінки у 

кожному періоді різні, тому в нашому дослідженні – це дві різні процедури: для 

оцінки ЕЕБ у короткотерміновому періоді передбачається методика визначення 

її рівня в поточному періоді (раз в квартал, півріччя, поточний рік даного 

стратегічного періоду), в довготерміновому періоді – оцінка рівня потенціалу 

ЕЕБ (періодичність пов’язана з термінами перегляду загальної та 

функціональних стратегій). 

У кожному випадку необхідно уточнити мету, завдання, об’єкти, 

суб’єктів, критерії оцінювання, відповідно до яких розробляється система 

індикаторів і показників оцінювання. Зауважимо, що виходячи з авторського 

визначення еколого-економічної безпеки, остання розглядається як стан його 

захищеності від негативних впливів, який визначається його внутрішньою 

стійкістю і здатністю до збереження самоідентичності та цілісності, стабільного 

розвитку. Тобто поточний стан захищеності – це результат реалізації 

стратегічних позицій розвитку підприємства, що формує його стійкість. 

Критичне осмислення та узагальнення існуючих напрацювань та 

власного підходу до визначення сутності еколого-економічної безпеки, 

методологічних позицій її дослідження, дозволило розробити методику оцінки 

ЕЕБ як послідовність етапів окремо для оцінювання на короткотермінову та 

довготермінову перспективу. 

На нашу думку, методика оцінки еколого-економічної безпеки на 

короткотермінову перспективу має бути простою, ґрунтуватись на нескладних 
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методах обробки даних і використанні традиційних показників. Як зазначалось, 

у результаті потрібно отримати чітке уявлення про рівень ЕЕБ та чинники, які 

можуть призвести до проблем в поточному періоді, тобто виявити слабкі 

сторони підприємства.  

Метою оцінки еколого-економічної безпеки лісогосподарського 

підприємства на короткотермінову перспективу є ідентифікація її рівня. 

Завдання – визначення її рівня, виявлення чинників в контексті 

функціонально-ресурсних складових, що слугуватиме основою для прийняття 

управлінських рішень у процесі регулювання та обґрунтування корегуючи 

заходів. 

Об’єктом оцінювання еколого-економічної безпеки лісогосподарського 

підприємства на короткотермінову перспективу є поточний стан  підприємства 

та чинники, які на це вливають. Суб’єктами процесів оцінювання в поточному 

періоді є менеджери нижчого та середнього рівнів.  

Особливого значення набуває визначення критеріїв оцінювання ЕЕБ 

підприємства, які обґрунтовані в п. 1.3. Зокрема, для її оцінки у 

короткотерміновому періоді можуть бути: відсутність втрат лісових ресурсів, 

рівень матеріального забезпечення персоналу, безпечні умови праці; рівень 

фінансової незалежності та платоспроможності підприємства; рівень 

фондовіддачі, фондооснащеності, продуктивності праці; рівень доходності. 

Оскільки ЕЕБ є складним як поняттям, як стан і об’єкт управління, що 

включає багатоаспектні складові, то для її оцінки неможливо використати 

якийсь один підхід. Як економічна, так і екологічна складові залежать від 

наявних ресурсів, тому актуальним є ресурсний підхід. Теж саме ресурсне 

забезпечення характеризується різнорозмірними показниками, тому необхідно 

використати індексний, індикаторний і системний підходи, щоб оперувати 

ними для визначення рівні безпеки.  

Відповідно до цього, як зазначалось у п. 1.3, використовуються 

компонентний, індексний, бальний, рейтинговий, нормативний методи оцінки. 
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Отже, етапами оцінювання еколого-економічної безпеки на 

короткотермінову перспективу є: 

1) уточнення мети та завдань оцінки (на основі сформульованих вище); 

2) уточнення груп та підгруп показників, які будуть включені в аналіз та 

оцінку, відповідно до визначених завдань; 

3) виявлення внутрішніх чинників ЕЕБ лісогосподарських підприємств 

(по кожній з підгруп);  

4) аналіз основних чинників, які впливають на рівень ЕЕБ 

лісогосподарських підприємств; 

5) оцінка еколого-економічної безпеки підприємства за її основними 

складовими (групами показників);  

6) стандартизація показників; 

7) визначення групових індексів; 

8) визначення інтегрального індексу ЕЕБ лісогосподарських підприємств; 

9) визначення рівня ЕЕБ лісогосподарських підприємств за встановленою 

шкалою або прийнятими критеріями (інтерпретація результатів оцінювання, 

перевірка їх достовірності та формулювання висновків). 

Необхідність уточнення мети та завдань оцінки обумовлюється станом 

підприємства, змінами, які відбуваються в поточному періоді, що впливатиме 

на періодичність, визначення груп показників та їх наповнення, а отже точність 

оцінки. Оцінювання еколого-економічної безпеки у короткотерміновій 

перспективі має превентивний характер, тобто покликане забезпечувати 

недопущення переходу підприємства у загрозливий стан. Тому система 

показників повинна сприяти своєчасному виявленню ознак відхилень від 

бажаного (нормативного, планового) стану ЕЕБ.  

В методиці С. Довбні, Н. Гічової діагностика рівня поточної безпеки 

полягає в ідентифікації симптомів банкрутства на основі оцінки фінансово-

економічного стану підприємства за показниками фінансової незалежності, 

ліквідності активів, грошових потоків, ділової активності та рентабельності 

підприємства [22, с. 36-42].  



 

 

80 

Погоджуючись, що ці показники дозволяють виявити фінансово-

економічні негаразди, вважаємо, що для виявлення симптомів банкрутства 

доцільніше було б використати відомі моделі (Е. Альтмана,  У. Бівера, Р. Ліса, 

М. Спрінгейта, А. Терещенка, Ю. Кракоса і Р. Разгона). Крім цього, не 

відображено екологічної складової безпеки.  

На основі вивчення наукових джерел та запропонованих у них методик 

зроблено узагальнення груп показників та їх наповнення, які детально 

характеризують стан підприємства і дають змогу оцінити рівень еколого-

економічної безпеки. Первинно у методику було включено 88 показників. 

Проте вважаємо таку кількість надто великою, що робить розрахунки 

громіздкими. Виключення мультиколінеарних (взаємозалежних) показників 

дозволило зменшити їх кількість. 

Для оцінки ЕЕБ пропонуємо використати інтегральний індекс рівня  ЕЕБ, 

який визначається на основі двох групових індексів – економічної та 

екологічної безпеки. Кожна група має підгрупи з розширеною системою 

локальних показників для детального компонентного аналізу і виявлення 

проблемних зон, що потребують регулювання.  

Інтегральний, групові та підгрупові показники можуть бути розраховані 

як адитивні та мультиплікативні. Оскільки певні локальні показники можуть 

мати значення 0, вибираємо адитивний підхід до розрахунку, до того ж 

визначаємо їх як адитивні нормовані тому, що вони підібрані так, щоб мати 

рівнозначну вагу для уникнення суб’єктивного впливу при визначенні вагових 

коефіцієнтів як при використанні адитивних зважених індексів і забезпечити 

співставність, оскільки показники різнорозмірні.  

Отже, оцінювання ЕЕБ підприємства в короткотерміновій перспективі 

передбачає використання багаторівневої системи показників: локальні 

(одиничні), підгрупові, групові, інтегральний, наповнення яких представлене в 

таблиці 2.1.  
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Таблиця 2.1 

Показники поточного оцінювання еколого-економічної безпеки  

лісогосподарських підприємств 
Підгрупа Одиничні показники  Формула розрахунку 

Група показників економічної безпеки 

Фінансова 

безпека 
Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності  
Грошові кошти / поточні зобов’язання 

Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів 

Відношення чистого доходу від реалізації 

продукції до вартості оборотних активів 

Коефіцієнт фінансової 

стабільності  

Відношення вартості власних коштів до 

позикових 

Техніко-

технологічна 

безпека 

Коефіцієнт придатності 

основних засобів  (ОЗ) 

1 - (сума зносу ОЗ / первісна вартість ОЗ на 

кінець року) 

Матеріаловіддача, грн. Відношення чистого доходу від реалізації 

продукції до суми матеріальних витрат 

Фондовіддача, грн  
Відношення вартості випущеної продукції до 

середньорічної вартості ОЗ 

Кадрова 

безпека 

 

 

Коефіцієнт задоволення мате-

ріальних потреб персоналу 

Відношення середньомісячної заробітної плати 

працівника до мінімального її рівня в країні 

Коефіцієнт стабільності 

персоналу 

1 – коефіцієнт плинності (відношення 

чисельності вибулих працівників через 

неповажні причини до середньооблікової 

чисельності штатних працівників 

Коефіцієнт безпечності від 

травматизму та професійних 

захворювань 

1 – Відношення чисельності працівників, які 

отримали травми та діагноз професійного 

захворювання через шкідливі умови праці до 

середньооблікової чисельності працівників 

Група показників екологічної безпеки 

Показники 

відновлення 

лісових 

ресурсів 

Показник штучного 

лісовідновлення 

Частка штучного відтворення лісових площ у 

загальній площі рубок 

Показник природного 

лісовідновлення  

Частка природного поновлення лісу в загальній 

площі рубок 

Показник догляду лісів Частка рубок догляду в загальній площі рубок 

Показники 

вико-

ристання 

лісових 

ресурсів 

Коефіцієнт  фактичного 

використання розрахункової 

лісосіки   

Відношення фактичного обсягу заготовленої 

деревини до обсягів встановленої лісосіки  

Показник виходу заготовле-

ної ліквідної деревини в 

межах рубок головного 

користування, куб. м/га   

Відношення обсягів заготівель ліквідної 

деревини до площі рубок головного 

користування 

Коефіцієнт  рубок головного 

користування 

Відношення площі рубок головного 

користування до загальної площі рубок 

Показники 

лісо-

охоронної 

діяльності 

Показник втрати деревини 

внаслідок незаконних рубок 

Відношення обсягів незаконної рубки              

(в  куб. м) до розрахункової лісосіки 

Показник втрати деревини 

внаслідок пожеж 

Відношення обсягів згорілого і пошкодженого 

лісу (в  куб. м) до розрахункової лісосіки 

Показник оздоровлення лісів  Частка санітарних рубок у загальній площі 

рубок 

Примітка. Розроблено автором. 
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Стандартизацію одиничних показників пропонуємо здійснювати як 

визначення порівняльних індексів в межах кожної з підгруп. Для показників-

стимуляторів індекс розраховується за формулою:  

 

Іпс=Хі / Хмах,                                                    (2.1) 

де Хі  і-те значення показника у вибірковій сукупності (підгрупі); 

     Хmax   максимальне значення показника у вибірковій сукупності. 

 

Для показників-дестимуляторів, а саме показника втрати деревини 

внаслідок незаконних рубок та показник втрати деревини внаслідок пожеж 

індекс розраховується за формулою: 

 

       Іпд=1 - Хі,                                                 (2.2) 

де Хі  і-те значення показника у вибірковій сукупності. 

 

Такий підхід забезпечує трансформацію даних показників в позитивний 

статус, що дозволяє обчислити сумарний індекс безпеки лісоохоронної 

діяльності. Логічно, якщо Хі  = 0, індекс приймається рівним 1, оскільки 

негативної події або стану не було. 

Модель визначення інтегрального показника ЕЕБ матиме вигляд: 

- підгрупові індекси визначаються як сума одиничних, поділена на їх 

кількість; 

- групові індекси визначаються як сума підгрупових, поділена на їх 

кількість, а саме:  

- груповий індекс економічної безпеки: 

 

Іекон = (Іф + Ітт + Ік )  / 3                                                    (2.3) 

де Іф  – підгруповий індекс фінансової безпеки; 

     Ітт  – підгруповий індекс техніко-технологічної безпеки; 

     Ік  – підгруповий індекс кадрової безпеки. 

 



 

 

83 

- груповий індекс екологічної безпеки: 

 

Іекол = (Івідн + Івикор + Ілод )  / 3                                                    (2.4) 

де Івідн  – підгруповий індекс відновлення лісових ресурсів; 

     Івикор  – підгруповий індекс використання лісових ресурсів; 

     Ілод  – підгруповий індекс лісоохоронної діяльності. 

 

Інтегральний показник ЕЕБ підприємства визначається як сума групових: 

 

ІЕЕБ = Іекон + Іекол                                                         (2.5) 

де Іекон  – груповий індекс економічної безпеки; 

    Іекол  – груповий індекс екологічної безпеки. 

 

Інтерпретація результатів оцінювання передбачає переведення кількісних 

показників у якісні характеристики рівня безпеки (висока, достатня, низька, 

критична). Чим вище значення інтегрального індексу, тим вищий рівень ЕЕБ 

підприємства. На основі методів математичної статистики (функції бажаності 

Харрінгтона2) встановлено порогові значення рівнів ЕЕБ, що наведені в табл. 

2.2.  

Таблиця 2.2 

Шкала інтервалів індексів рівня  

еколого-економічної безпеки підприємства1 

Рівень еколого-економічної 

безпеки підприємства 

Значення для групових 

показників  

Значення для інтегрального 

показника 

Високий 1-0,75 2-1,5 

Достатній менше 0,75 до 0,5 менше 1,5 до 1,0 

Низький менше 0,5 до 0,25 менше 1,0 до 0,5 

Критичний менше 0,25 менше 0,5 

Примітка. 1Розроблено автором на основі функції бажаності Харрінгтона 

               2Класична шкала Харрінгтона передбачає виділення 5 рівнів якості ознаки: 

дуже добре 1,00-0,81; добре 0,80-0,64; задовільно 0,63-0,38; погано 0,37-0,21; дуже погано 

0,20-0,00 [184]. 
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Мінімальне значення ознаки = 0, максимальне = 1, тобто обраний 

інтервал (діапазон ознаки) [1; 0]. Лінгвістична інтерпретація передбачає 

виділення чотирьох рівнів ЕЕБ підприємства: високий, достатній, низький, 

критичний. 

Отже, розроблена методика дозволяє визначити рівень еколого-

економічної безпеки підприємства загалом і в розрізі її складових, що дасть 

змогу виявити слабкі місця та визначити дієві інструменти управління ЕЕБ. 

Метою оцінки потенціалу еколого-економічної безпеки лісогоспо-

дарського підприємства на стратегічну перспективу є ідентифікація його рівня. 

Основними завданнями є визначення потенціалу безпеки (рівня стійкості 

підприємства), виявлення сильних та слабких сторін в контексті 

функціонально-ресурсних складових. 

Об’єктом оцінювання еколого-економічної безпеки на довготермінову 

перспективу є показники, що відображають потенціал еколого-економічної  

безпеки підприємства. Суб’єктами процесів оцінювання – керівники вищого 

підприємства (топ-менеджери функціональних підрозділів).  

У довготерміновому періоді критеріями оцінки ЕЕБ можуть слугувати: 

рівень самовідновлення потенціалу лісових екосистем; задоволення потреб у 

безпеці та розвитку персоналу; рівень фінансової стійкості; ефективна система 

інформаційно-аналітичного забезпечення управління ЕЕБ, відповідного 

документообігу; рівень впровадження інноваційних та енергозберігаючих 

технологій; рівень конкурентоспроможності підприємства. 

Основними етапами оцінювання потенціалу еколого-економічної 

безпеки: 

1) уточнення мети та завдань оцінки (на основі сформульованих вище); 

2) уточнення груп показників, які будуть включені в  оцінку потенціалу 

еколого-економічної  безпеки підприємства; 

3) оцінка потенціалу економічної безпеки (економічної стійкості); 

4) оцінка потенціалу екологічної безпеки (екологічної стійкості); 

5) оцінка управлінського потенціалу безпеки;  
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6) стандартизація показників; 

7) визначення групових індексів; 

8) визначення інтегрального індексу потенціалу еколого-економічної 

безпеки; 

9) прогнозування зміни рівня потенціалу еколого-економічної безпеки на 

необхідну перспективу; 

10) визначення рівня потенціалу еколого-економічної безпеки за 

встановленою шкалою або прийнятими критеріями; 

11) інтерпретація результатів оцінювання, перевірка їх достовірності та 

формулювання пропозицій щодо вибору стратегії забезпечення еколого-

економічної безпеки підприємства. 

У методиці С. Довбні, Н. Гічової для оцінки стратегічної безпеки 

застосовано показник конкурентної переваги підприємства, темп зміни частки 

ринку підприємства, показник досвіду праці, частка працівників з вищою 

освітою, плинність персоналу, ступінь зносу основних виробничих фондів, 

частка науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в загальному 

обсязі виконаних робіт на підприємстві, рівень технологічного розвитку 

підприємства, забезпеченість підприємства власними ресурсами, коефіцієнт 

енергетичної безпеки, коефіцієнт сировинної безпеки, ступінь забруднення 

довкілля, показник природоохоронної діяльності [23]. На нашу думку, певні 

показники суперечать стратегічному підходу, оскільки їх значення може 

суттєво коливатись у різних періодах і не відображати системних змін, зокрема 

– плинність персоналу, ступінь зносу основних виробничих фондів. 

В. Артюшок розробила критерії відповідності діяльності лісо-

господарського підприємства стратегічній місії та цілям, що передбачають 

визначення екологічної, економічної, соціальної стійкості [3, с. 95-98].  

Ми адаптуємо цей підхід для визначення еколого-економічної безпеки 

підприємства, який буде оцінено на підставі інтегрального показника ЕЕБЛГП 

як сума групових показників, а саме: 
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1)  економічної стійкості підприємства, яка характеризує його здатність 

протистояти негативним зовнішнім впливам на результати господарської 

діяльності і забезпечувати реалізацію цілей розвитку; 

2)  екологічної стійкості підприємства як його здатності розвиватись в 

наявному середовищі на засадах невиснажливого лісокористування, 

раціонального використання лісових ресурсів, забезпечення лісоохоронної 

діяльності та відтворення лісових ресурсів. 

Тобто логіка побудови системи показників у нашому дослідженні інша, 

тому набір показників буде суттєво відрізнятись. Крім того, структурна модель 

потенціалу ЕЕБ підприємства (розділ 3, п. 3.1) передбачає таку складову як 

управлінський потенціал, тому для оцінки потенціалу ЕЕБ передбачено три групи 

показників. Зауважимо, дослідження показало, що певні характеристики, які 

формують управлінський потенціал, дублюються. Зокрема, на нашу думку, 

реалізація рівня освіти, компетенцій, досвіду працівників, відображається 

показниками результативності їх діяльності, а отже, ефективності діяльності 

підприємства (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3 

Показники оцінювання потенціалу еколого-економічної безпеки  

лісогосподарських підприємств 

Підгрупа Показники  Формула розрахунку 

1 2 3 

Група показників потенціалу економічної безпеки 

Фінансовий 

потенціал безпеки 

Коефіцієнт ліквідності 

загальний 

Відношення вартості оборотних активів 

до  поточних  зобов’язань 

Коефіцієнт незалежності 

(автономії) 

Відношення вартості 

власного капіталу до валюти балансу 

Коефіцієнт фінансової 

стійкості 

Відношення вартості стабільних джерел 

фінансування (Власний капітал +   

Забезпечення наступних виплат та 

платежів + Довгострокові зобов’язання + 

Доходи майбутніх періодів)                        

до валюти балансу  

 
 
 
 
 



 

 

87 

 

Продовження табл. 2.3 

1 2 3 

Ресурсний 

потенціал безпеки 

Продуктивність праці, тис. 

грн. / особу 

Відношення чистого доходу від реалізації 

продукції до середньооблікової 

чисельності штатних працівників 

Показник віддачі лісо-

заготівель, тис. грн./куб. м 

Відношення обсягів (вартості) продукції 

лісозаготівель до обсягів заготовленої 

деревини 

Затратовіддача, грн. Відношення чистого доходу від реалізації 

продукції до суми операційних витрат 

Техніко-

технологічний  

потенціал безпеки 

 

Коефіцієнт сукупного 

відтворення ОЗ 

Відношення вартості основних засобів, 

що надійшли протягом року, до первісної 

вартості всіх основних засобів на початок 

року 

Капіталовіддча, тис. грн. Відношення чистого доходу від реалізації 

продукції до суми вартостей основного та 

оборотного капіталу 

Фондоозброєність, грн 

Відношення середньорічної вартості ОЗ 

до середньооблікової чисельності 

штатних працівників 

Інвестиційно-

інноваційний 

потенціал безпеки 

Коефіцієнт винахідництва  Частка науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт в загальному 

обсязі виконаних робіт 

Коефіцієнт нематеріальних 

активів  

Частка нематеріальних активів у 

необоротних активах підприємства 

Коефіцієнт інвестування Частка інвестицій у необоротних активах 

підприємства 

Кадровий 

потенціал безпеки 

Показник матеріальної 

мотивації  

Співвідношення темпів зростання 

заробітної плати та продуктивності праці 

Коефіцієнт умов праці Відношення чисельності працівників, 

зайнятих  в умовах, які не відповідають 

санітарно-гігієнічним нормам до 

середньоспискової чисельності персоналу 

Коефіцієнт лояльності 

персоналу   

Різниця між 1 та коефіцієнтом плинності 

штатних працівників, стаж яких становить 

більше 5 років 

Група показників  потенціалу екологічної безпеки 

Потенціал 

відновлення 

лісових ресурсів 

 

Показник формування лісів Частка площі рубок формування у 

загальній площі рубок 

Показник лісорозведення Частка площ лісорозведення в загальній 

площі вкритих лісовою рослинністю 

земель 

Показник переведення лісо-

вих культур і природного 

поновлення у вкриті 

лісовою рослинністю землі 

Частка переведення лісових культур і 

природного поновлення у вкриті лісовою 

рослинністю землі в загальній площі 

рубок 
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Продовження табл. 2.3 
1 2 3 

Потенціал 

використання 

лісових ресурсів 

 

 

Показник виходу заготов-

леної деревини, куб. м/га   

Відношення обсягів заготівель деревини 

до площі рубок 

Показник заготівель 

ліквідної деревини  

Частка заготівлі ліквідної деревини в 

загальних обсягах заготівлі деревини 

Показник переробки 

заготовленої деревини 

Частка переробленої деревини від обсягу 

заготовленої  

Потенціал 

лісоохоронної 

діяльності 

Показник захисту лісів від 

шкідників і звороб 

Частка проведених робіт по захисту від 

шкідників і хвороб в загальному обсязі 

пошкоджених і уражених площ 

Показник формування та 

оздоровлення лісів 

Частка санітарних і рубок догляду у 

загальній площі рубок 

Показник загибелі лісових 

деревостанів 

Частка втрачених площ у загальній  

площі рубок 

Група показників  управлінського потенціалу безпеки 

Результативність 

діяльності 

Прибутковість продукції, % Відношення прибутку від реалізації 

продукції до її собівартості × 100% 

Прибутковість виробництва 

(загальна), % 

Відношення прибутку від реалізації 

продукції до суми вартостей основного та 

оборотного капіталу × 100% 

Чиста прибутковість 

активів, % 

Відношення чистого прибутку до валюти 

балансу × 100% 

Чиста прибутковість 

капітальних вкладень, % 

Відношення чистого прибутку до вартості 

власного капіталу × 100% 

Організаційний 

потенціал безпеки 

Рівень регламентації 

соціально-трудових 

відносин  

Відношення кількості виробничих та 

управлінських процесів, на які розроблені 

норми, процедури та правила до їх 

загальної кількості 

Інформаційний потенціал 

безпеки 

1 – Відношення понесених витрат через  

недосконалість інформаційного 

забезпечення до загальних вигод  

Показник реалізації прав і 

свобод 

Співвідношення втрат, понесений 

підприємством внаслідок порушення 

правових норм і загального розміру 

відвернених юридичною службою втрат 

Примітка. Розроблено автором. 

  

Показники підібрані таким чином, щоб відображали стратегічні позиції 

по кожній підгрупі. Виявлення рівня потенціалу ЕЕБ на стратегічну 

перспективу здійснюється на основі прогнозних значень усіх показників, на 

основі яких здійснюються подальші розрахунки. 

За нормативне значення, яке відображає можливості підприємства, 

використовуються найкращі показники: максимальні для позитивних 
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показників і найменші – для негативних. Стандартизація показника загибелі 

лісових деревостанів розраховується за формулою 2.2.  

Модель визначення інтегрального показника потенціалу ЕЕБ матиме 

вигляд: 

- підгрупові індекси визначаються як сума одиничних, поділена на їх 

кількість; 

- групові індекси визначаються як сума підгрупових, поділена на їх 

кількість, а саме:  

- груповий індекс потенціалу економічної безпеки: 

 

Пекон = (Пф + Пр + Птт + Піі + Пк )  / 5                                                    (2.6) 

де Пф  – підгруповий індекс фінансового потенціалу безпеки; 

     Пр  – підгруповий індекс ресурсного потенціалу безпеки; 

     Птт  – підгруповий індекс техніко-технологічного потенціалу безпеки; 

     Піі  – підгруповий індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу 

безпеки; 

     Пк  – підгруповий індекс кадрового та інтелектуального потенціалу 

безпеки; 

 

- груповий індекс потенціалу екологічної безпеки: 

 

Пекол = (Пвідн + Пвикор + Плод )  / 3                                                    (2.7) 

де Пвідн  – підгруповий індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів; 

     Пвикор  – підгруповий індекс потенціалу використання лісових ресурсів; 

     Плод  – підгруповий індекс потенціалу лісоохоронної діяльності; 

 

- груповий індекс управлінського потенціалу безпеки: 

 

Пупр = (Прд + Поп )  / 2                                                    (2.8) 

де Прд  – підгруповий індекс результативності діяльності; 

     Поп  – підгруповий індекс організаційного потенціалу безпеки. 
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Інтегральний індекс потенціалу еколого-економічної безпеки 

підприємства визначається як сума групових: 

 

ПЕЕБ = Пекон + Пекол  + Пупр                                                      (2.9) 

де Пекон  – груповий індекс потенціалу економічної безпеки; 

     Пекол  – груповий індекс потенціалу екологічної безпеки; 

      Пупр – груповий індекс управлінського потенціалу безпеки. 

 

На основі методів математичної статистики встановлено порогові 

значення прогнозних рівнів потенціалу ЕЕБ, що наведені в табл. 2. 4.  

Таблиця 2.4 

Шкала інтервалів індексів потенціалу  

еколого-економічної безпеки підприємства 

Рівень потенціалу еколого-

економічної безпеки 

підприємства 

Значення для групових 

показників  

Значення для інтегрального 

показника 

Високий 1-0,75 3-2,25 

Достатній менше 0,75 до 0,5 менше 2,25 до 1,5 

Низький менше 0,5 до 0,25 менше 1,5 до 0,75 

Критичний менше 0,25 менше 0,75 

Примітка. Розроблено автором на основі функції бажаності Харрінгтона 

 

Чим більше значення інтегрального індексу, тим вищий рівень 

потенціалу ЕЕБ підприємства.  

Отже, розроблена методика дозволяє виявити рівень потенціалу еколого-

економічної безпеки (стійкості підприємства) загалом і в розрізі її 

функціонально-ресурсних складових, ідентифікувати ситуацію, яка склалась та  

прогнозується на визначену стратегічну перспективу, вибрати відповідну 

стратегію забезпечення еколого-економічної безпеки лісогосподарського 

підприємства. 

Основні елементи розроблених методик відобразимо в таблиці 2.5.  
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Таблиця  2.5 

Основні елементи методик оцінки еколого-економічної  

безпеки та її потенціалу 

Складові 

методики 

оцінки еколого-економічної безпеки   оцінки потенціалу еколого-економічної 

безпеки    

Мета   ідентифікація рівня ЕЕБ в поточному 

періоді 

ідентифікація рівня потенціалу ЕЕБ в 

стратегічному періоді на основі прогнозів 

Завдання  визначення її рівня, виявлення 

чинників в контексті функціонально-

ресурсних складових, що 

слугуватиме основою для прийняття 

управлінських рішень у процесі 

регулювання та обґрунтування 

корегуючи заходів. 

визначення потенціалу безпеки на 

стратегічну перспективу, виявлення 

стратегічної прогалини в контексті 

функціонально-ресурсних складових, що 

слугуватиме основою для обґрунтування 

стратегії забезпечення ЕЕБ 

лісогосподарського підприємства. 

Об’єкт  поточний стан ЕЕБ підприємства та 

чинники, які на це вливають  

чинники, що виначають потенціал 

еколого-економічної  безпеки  

Суб’єкт  менеджери нижчого та середнього 

рівнів 

керівники вищого рівня (топ-менеджери, 

керівники функціональних підрозділів) 

Критерії  відсутність втрат лісових ресурсів, 

рівень матеріального забезпечення 

персоналу, безпечні умови праці; 

рівень фінансової незалежності та 

платоспроможності підприємства; 

рівень фондовіддачі, фондо-

оснащеності, продуктивності праці; 

рівень доходності діяльності 

рівень самовідновлення потенціалу 

лісових екосистем; задоволення потреб у 

безпеці та розвитку персоналу; рівень 

фінансової стійкості; ефективна система 

інформаційно-аналітичного забезпе-

чення, рівень конкурентоспроможності 

підприємства 

підходи ресурсно-функціональний, індексний, 

індикаторний,  системний  

ресурсно-функціональний, індексний, 

індикаторний,  системний, 

результативний  

методи  компонентний, індексний, бальний,  

нормативний  

компонентний, індексний, бальний,  

нормативний, прогнозування  

Етапи уточнення мети та завдань оцінки; 

уточнення груп та підгруп 

показників, які будуть включені в 

аналіз та оцінку; виявлення 

внутрішніх чинників ЕЕБ; аналіз 

основних чинників, які впливають на 

рівень ЕЕБ; оцінка еколого-

економічної безпеки підприємства за 

її основними складовими;  

стандартизація показників; 

визначення групових індексів; 

визначення інтегрального індексу 

ЕЕБ; інтерпретація результатів 

оцінювання, формулювання 

висновків 

уточнення мети та завдань оцінки; 

уточнення груп показників, які будуть 

включені в  оцінку; оцінка потенціалу 

економічної безпеки; оцінка потенціалу 

екологічної безпеки; оцінка 

управлінського потенціалу безпеки; 

прогнозування; стандартизація 

показників; визначення групових 

індексів; визначення інтегрального 

індексу потенціалу ЕЕБ; визначення 

рівня потенціалу ЕЕБ за встановленою 

шкалою або прийнятими критеріями; 

інтерпретація результатів оцінювання, 

формулювання пропозицій щодо вибору 

стратегії забезпечення ЕЕБ підприємства 

Групи 

показни-

ків 

економічної безпеки 

екологічної безпеки 

потенціалу екологічної безпеки 

потенціалу екологічної безпеки 

управлінського потенціалу безпеки 
Примітка. Розроблено автором. 



 

 

92 

Таким чином, методики оцінки ЕЕБ та потенціалу ЕЕБ побудовані так, 

щоб, застосовуючи одну інформаційну базу, за рахунок різних груп показників 

оцінити поточний та перспективний ЕЕБ лісогосподарських підприємства. 

 

 

2.2. Загальна характеристика лісового фонду та діяльності 

підприємств сфери лісового господарства  

 

Сфера лісового господарства та лісозаготівель є важливим напрямом 

економічної діяльності з високим рівнем зайнятості та експортним 

потенціалом, а й передбачає збереження та розведення лісів, формування 

життєвого простору багатьох представників тваринного світу, охорону цінних 

екосистем. Тому загалом має високу екологічну, соціальну та економічну 

значимість. За призначенням ліси виконують переважно екологічні функції та 

мають обмежене експлуатаційне значення. Зокрема, захисні ліси займають 

площу 3416 тис. га, рекреаційно-оздоровчі – 1586 тис. га, експлуатаційні – 3937 

тис. га, природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення – 

1440 тис. га. 

Тому загальну характеристику сфери доцільно дати за такими блоками: 

характеристика лісів, лісогосподарської діяльності, економічної діяльності 

підприємств даної сфери. 

Ліси є не лише стратегічним економічним ресурсом для багатьох регіонів 

України, а й виконують важливі екологічні функції і є суттєвим 

кліматоформуючим чинником. Загальна площа лісового фонду України 

становить – 10,4 млн. га, із яких вкритих лісовою рослинністю – 9,6 млн. га. 

Лісистість території України становить 16 %, проте ліси розташовані дуже 

нерівномірно і сконцентровані переважно в зоні Полісся та українських Карпат.  

За останні 50 років площа лісів зросла більш ніж на 20 %, а запас 

деревини – майже у три рази. Цей приріст обумовлений високими темпами 
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штучного лісорозведення. Загальна середня зміна запасу становить 35 млн. куб. м., 

середня щорічна на 1 га – 3,9 куб. м.  

Це відбулось завдяки активному відтворенню лісів (у 2016 році 

проведено на площі 52,6 тис. гектарів, що перевищує площу суцільних зрубів 

(50,1 тис. га) майже на 5%). Зокрема, штучне відтворення – садіння і висівання 

проведено на площі 34,4 тис. гектарів, з яких 2,6 тис. га – лісорозведення або 

нові ліси, природне поновлення – 18,2 тис. га, орієнтовний обсяг відтворення 

лісів у 2017 році – 50 тис. га, в тому числі 2 тис. га – нові ліси.  

Найбільші площі лісів та запаси деревостанів, майже на 3 млн. га  

зосереджені в лісах Державного агентства лісових ресурсів України (66 % 

лісів), в структуру якого входять обласні управління лісового та мисливського 

господарства. За останнє десятиліття загальна площа його лісового фонду 

збільшилась на 119 тис. га (2%), середній запас деревостанів на 1 га вкритих 

лісовою рослинністю земель зріс з 231 до 241 куб. м. Поліпшився породний 

склад лісів. Зокрема площі деревостанів сосни збільшились на 1,2% і складають 

35%, дуба високостовбурного – на 1,4% (22%), бука – на 4,9% (9%), ясена –      

на 29,8% (2,4%). 

Експлуатаційна цінність лісів визначається їх породним складом та віком.  

В більшості областей відбувається збільшення цінних і продуктивних 

порід дерев внаслідок скорочення площ похідних деревостанів і заміни 

малоцінних лісонасаджень. Зокрема, за останні десятиріччя зростає площа 

твердолистяних насаджень. Серед деревних порід є найбільшою є частка 

хвойних – 35 %, вони є лісоутворюючими породами.  

За віком лісові насадження поділяються на молодняки (до 40 років), 

середньовікові (до 60-70 років), пристигаючі (понад 60-70 років) та стиглі і 

перестійні (понад 80-100 років). Показник середнього віку деревостанів 

становить 60 років. У віковій структурі переважають насаджень середнього віку 

і молодняки, відносно невелика площа пристигаючих. У держлісфонді їх 

питома вага становить відповідно 49,9 %, 25,5 % та 18,7%. Особливо низький 

відсоток стиглих і перестійних насаджень – 5,9 %. За основними породами 
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відсоток стиглих і перестійних хвойних насаджень зріс з 8 до 11, 

твердолистяних з 20 до 23, м’яколистяних з 24 до 28. Найбільшу частку 

займають середньовікові деревостани – 47,5 %. Середній вік лісів становить 

понад 60 років. В структурах Держлісагентства забезпечується розширене 

відтворення лісів, обсяги якого значно перевищують їх вирубування.  

Аналіз зміни показників, що характеризують лісовий потенціал країни за 

період між найближчими кадастровими обліками лісів свідчить про збільшення 

як загальної площі земель лісового фонду (на 12179 га), так і площі вкритої 

лісовою рослинністю (на 13013 га). Запас деревини в лісах оцінюється в 2,1 

млрд. м3. У лісах Держлісагентства запас на 1 га складає близько 240 м3. 

Середньорічний приріст загалом складає 35 млн. м3, на 1 га у лісах 

Держлісагентства – 3,9 м3. Аналіз зміни запасу деревостанів в розрізі основних 

груп лісових порід свідчить про збільшення потенціалу, що відбулося за всіма 

групами, а найбільшим приростом запасу характеризуються м’яколистяні 

породи (на 16 %) та хвойні (на 13%).  

Розглянемо основні показники ведення лісового господарства України 

(табл. 2.6) . Як бачимо, відбувається щорічне зростання вартісних показників: 

динамічно збільшуються обсяги продукції, робіт та послуг лісового 

господарства (у фактичних цінах), у тому числі обсяги продукції лісозаготівель. 

Особливо збільшився обсяг продукції лісового господарства у 2015 році на 

39,3%. Найбільший темп приросту обсягів продукції лісозаготівель був у      

2014 році – 75,5%. Лише у 2013 році цей показник був від’ємним – 21,9 %.  

При цьому загальні площі рубок, крім 2015 року, зменшувались 

порівняно з попереднім роком. Позитивне значення мали темпи приросту площ 

рубок головного користування, вони змінювались від 5,8 до 0,3 %. За 

аналізований період найбільше було проведено рубок лісу у 2012 році –       

417,0 тис. га, (в 2005 році цей показник становив 464,7 тис. га). 
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Таблиця 2.6 

Основні показники ведення лісового господарства  

в Україні за 2012-2016 роки 

Показники 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Обсяги продукції, робіт та послуг лісового 

господарства (у фактичних  цінах),  

млн.грн. 

5911,6 6363,9 7739,9 10778,2 12838,8 

Темпи приросту, % 44,3 7,7 21,6 39,3 19,1 

У тому числі обсяги продукції 

лісозаготівель 
5244,1 4095,8 7181,9 10176,9 12274,3 

Темпи приросту, % 48,5 -21,9 75,3 41,7 20,6 

Площа рубок лісу та заходів, усього,  тис.га 417,0 415,4 382,6 399,3 386,4 

головного користування 30,8 31,8 33,6 34,6 34,7 

формування і оздоровлення лісів та  

інших заходів 
386,2 383,6 349,0 364,7 351,7 

Темпи приросту площ рубок лісу та 

заходів, усього, % 
3,7 -0,4 -7,9 4,4 -3,2 

Темпи приросту площ рубок головного 

користування, % 
5,8 3,2 5,7 3,0 0,3 

Темпи приросту площ рубок формування 

і оздоровлення лісів та  інших заходів, % 
3,5 -0,7 -9,0 4,5 -3,6 

Заготовлена деревина, усього, тис.м3 19763,6 20340,6 20672,4 21924,2 22612,8 

Темпи приросту, % 9,4 2,9 1,6 6,1 3,1 

Заготовлена ліквідна деревина, усього, 

тис.м3 
17506,7 18021,9 18333,2 19267,7 19605,7 

від рубок головного користування  7790,2 7839,9 8218,6 8391,8 8425,0 

від рубок формування і оздоровлення 

лісів та  інших заходів 
9716,5 10182,0 10114,6 10875,9 11180,7 

Темпи приросту заготовленої ліквідної 

деревини, всього, % 
8,4 2,9 1,7 5,1 1,8 

Примітка. Статистичний збірник «Довкілля України – 2016». С.  149-176 [110]. 

 

Проте площі рубок головного користування постійно зростали: від  29,1 

тис. га в 2010 році до 34,7 тис. га. в 2016 році. Тобто значну частку складають 

рубки формування і оздоровлення лісів та  інших заходів: від 373,1 тис. га в 

2012 році до 351,7 тис. га. в 2016 році. 

За системами рубок переважають рубки формування і оздоровлення лісів 

та інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства. В рубках головного 

користування переважають суцільні – близько 70 % (див. рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Динаміка площі рубок лісу та заходів за сиcтемами та видами 

рубок в Україні за 2012-2016 роки 

Примітка. Розроблено автором на основі статистичних даних. 

 

 

 

Протягом аналізованого періоду зберігається невисока, але стійка 

тенденція до збільшення обсягів заготівлі деревини загалом, але темпи 

приросту зменшуються – з 9,4 % у 2012 році, до 3,1 % у 2016 році. Така ж 

тенденція характерна і для ліквідної деревини зокрема (від 8,4 до 1,8 %). Така ж 

тенденція по заготівлі деревини від рубок головного користування та рубок 
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формування і оздоровлення лісів та  інших заходів. Динаміка цих показників 

відображена на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Динаміка обсягів заготівлі деревини в Україні за 2012-2016 роки 

Примітка. Розроблено автором на основі статистичних даних. 

 

В структурі заготівлі ліквідної деревини в аналізований період 

лісоматеріали круглі складали 42-45 %, паливна деревина (включаючи 

деревину для виробництва деревного вугілля) – 55-58 %. 

Обсяги заготівлі лісоматеріалів круглих за сортиментом продукції 

лісового господарства розподілились таким чином:  

- для виробництва пиломатеріалів і заготовок – 75-81 %  (переважали 

хвойні породи); для виробництва клеєної фанери і шпону – 5,3-5,6 % 

(переважали дубові породи);  для виробництва целюлози і деревної маси 

(баланси) – 55-57,6 %. 

Площі лісовідновлення протягом 2012-2016 років змінювалась,  

найбільшою була в 2012 році – 70,1 тис. га, найменшою – в 2014 році – 58 тис. 

га (табл. 2.7). Зокрема, загальні обсяги відтворення лісів у 2013 році становили 
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107 % до річного завдання і 96 % до обсягів попереднього року, а площа 

створених лісів в 1,4 рази перевищила площу суцільних зрубів. 

 Збільшення відбувалось за рахунок зростання площ садіння і висівання 

лісу, тобто штучного відтворення. З метою поліпшення якісного складу лісів та 

їх оздоровлення проводились рубки формування молодняків, що становить 

104% до планових показників.  

Цьому сприяли розвиток базових розсадників, заготівля лісового насіння 

власними силами, створення лісонасіннєвих плантацій, генетичних резерватів, 

постійних лісонасіннєвих ділянок для заготівлі лісового насіння із 

покращеними генетичними властивостями, що забезпечує потребу в 

посадковому матеріалі для власних потреб і потреб інших користувачів. Частка 

природного поновлення складала від 30 до 50 %.  

Таблиця 2.7  

Основні показники відтворення лісів в Україні за 2012-2016 роки 

Показники 
Роки  

2012 2013 2014 2015 2016 

Площа відтворення лісів, тис. га 70,1 67,7 58,0 60,4 63,2 

садіння і висівання лісу 53,5 48,9 38,0 40,4 42,3 

природне поновлення лісу 16,6 18,8 20,0 20,0 20,9 

Темпи приросту площ відтворення лісів, 

% 
0,0 -3,4 -14,3 4,1 4,6 

Із загальної площі відтворення лісів площа 

лісорозведення, тис. га 
19,0 15,0 5,0 2,5 2,9 

Площа переведення лісових культур та 

лісових ділянок природного поновлення у 

вкриті лісовою рослинністю землі, тис. га 

63,6 64,4 60,7 60,8 56,9 

у тому числі лісових культур 48,7 48,6 46,5 45,5 42,1 

Примітка. Статистичний збірник «Довкілля України – 2016». С.  149-176 [110]. 

 

 

Відбувалось зменшення площі переведення лісових культур та лісових 

ділянок природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі: з 2012 до 

2016 року – на 6,7 тис. га, у тому числі лісових культур – на 6,6 тис. га. 

Водночас, у сфері лісового господарства існують проблемні моменти, 

пов’язані з втратами лісових ресурсів через пожежі, незаконні рубки, 

пошкодження деревостанів шкідниками (табл. 2.8).   
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Таблиця 2.8 

Динаміка показників лісових пожеж та захисту лісів від шкідників і хвороб 

в Україні за 2012-2016 роки 

Показники 
Роки  

2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість лісових пожеж 2163 1113 2003 3813 1249 

Площа лісових земель, пройдена пожежами, 

тис. га 
3,5 0,4 13,8 14,7 1,2 

Згоріло і пошкоджено, тис. м³      

лісу на пні 289,3 2,5 144,7 170,7 32,6 

заготовленої лісової продукції 1,0 1,3 1,3 10,4 0,3 

Площа захисту лісів від шкідників і хвороб, тис. 

га 
89,7 99,6 31,8 46,0 37,2 

біологічним методом 60,4 61,7 20,8 31,6 29,0 

хімічним методом 29,3 37,9 11,0 14,4 8,2 

Примітка. Статистичний збірник «Довкілля України – 2016». С.  149-176 [110]. 

 

Найбільше пожеж зафіксовано в 2015 році (3813). Проте згоріло і 

пошкоджено лісу на пні найбільше в 2012 році (289,3 тис. м³), найменше – в 

2013 році – 2,5 тис. м³. У 2013 році виникло та ліквідовано 806 пожеж на площі 

220,5 га, що складає 46 % по кількості та 7 % по площі в порівнянні з 

аналогічним періодом 2012 року. Завдяки вжитим заходам у 2013 році вдалося 

досягти найменших наслідків лісових пожеж за останні десятиріччя. 

З метою попередження лісових пожеж підприємствами влаштовуються 

протипожежні розриви (за 2016 рік 51 км), мінералізовані смуги (57,3 тис. км), 

здійснюється постійний догляд за ними. У лісових масивах загального 

користування, у місцях відпочинку виставлено аншлаги, плакати на 

протипожежну тематику, перекрито понад 14 тис. доріг. Постійно проводяться 

рейди. У 2016 році за порушення вимог пожежної безпеки в лісі притягнуто до 

адміністративної відповідальності 2009 правопорушників, стягнуто штрафи на 

суму 54,2 тис. грн. 

Щорічно проводяться заходи боротьби з шк. Основними з яких є рудий 

сосновий пильщик, сосновий шовкопряд, соснова совка, непарний шовкопряд. 

З використанням біологічних препаратів оброблено 18,8 тис. га уражених 

шкідниками насаджень. Витрати на проведення винищувальних заходів 
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складали 2-8 млн. грн. Розширюється використання біологічних засобів захисту 

лісу, що дозволяє запобігати попаданню у навколишнє середовище близько 2 

тонн хімічних препаратів. Площа захисту лісів від шкідників і хвороб у 2012-

2013 роках складала 89-99 тис. га, з 2014 року суттєво зменшилась – до 37,2 

тис. га. Переважає хімічний метод захисту від шкідників і хвороб. 

Проведений аналіз дає змогу оцінити наявну природоресурсну базу та 

обсяги робіт щодо її формування та розвитку.  

Економічна діяльність лісогосподарських підприємств полягає, в 

основному, в заготівлі деревини, матеріалів з деревини та заготівлі побічних 

ресурсів лісу. Основні показники діяльності підприємств за видом економічної 

діяльності  «Лісове господарство та лісозаготівля» в Україні за 2012-2016 роки 

та темпи їх приросту відображені в таблицях 2.9 та 2.10. 

Таблиця 2.9  

Основні показники діяльності підприємств за видом економічної 

діяльності  «Лісове господарство та лісозаготівля»  

в Україні за 2012-2016 роки 

Показники 
Роки 

2012 2013 2014 2015 2016 

Кількість підприємств 902 993 966 966 859 

Чисельність працівників, тис. осіб 66,9 63,0 60,0 61,7 63,2 

Витрати на персонал, млн. грн. - 2956,0 3294,2 4586,4 5725,0 

Обсяги реалізованої продукції, млн. грн. 6147,0 6662,5 8255,5 11858,8 14036,0 

Витрати на виробництво продукції, млн. грн. 6103,3 6713,6 8045,5 11025,2 13346,5 

Фінансові результати до оподаткування, млн. 

грн. 
176,8 182,8 357,8 1091,4 907,8 

Частка підприємств, які отримали позитивний 

фінансовий результат, % 
83,4 84,0 84,9 88,8 85,7 

Чистий прибуток, млн. грн. 98,5 109,6 245,5 889,8 720,3 

Частка підприємств, які отримали чистий 

прибуток, % 
82,8 83,7 84,2 88,7 85,7 

Виробіток на одного працюючого річний,  грн. 91883,4 105754 137591,7 192201 222088 

Виробіток на одного працюючого за місяць, грн. 7657 8813 11466 16017 18507 

Рентабельність операційної діяльності, % 2,6 2,5 4,3 9,3 6,6 

Рентабельність усієї діяльності, % 1,4 1,5 2,8 7,5 5,1 

Примітка. Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання».  С. 29, 31, 

69, 169-190 [111]. 
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Таблиця 2.10 

Темпи приросту основних показників діяльності підприємств за видом 

економічної діяльності  «Лісове господарство та лісозаготівля»  

в Україні за 2012-2016 роки 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 

Кількість підприємств 10,09 -2,72 0,00 -11,08 

Чисельність працівників -5,83 -4,76 2,83 2,43 

Витрати на персонал - 11,44 39,23 24,83 

Обсяги реалізованої продукції 8,39 23,91 43,65 18,36 

Витрати на виробництво продукції, 10,00 19,84 37,04 21,05 

Фінансові результати до оподаткування 3,39 95,73 205,03 -16,82 

Частка підприємств, які отримали позитивний 

фінансовий результат 
0,72 1,07 4,59 -3,49 

Чистий прибуток 11,27 124,00 262,44 -19,05 

Частка підприємств, які отримали чистий прибуток 1,09 0,60 5,34 -3,38 

Виробіток на одного працюючого річний 15,10 30,11 39,69 15,55 

Виробіток на одного працюючого за місяць 15,10 30,11 39,69 15,55 

Рентабельність операційної діяльності -3,85 72,00 116,28 -29,03 

Рентабельність усієї діяльності 7,14 86,67 167,86 -32,00 

Примітка. Розрахунки автора. 

 

Дані таблиці свідчать про те, що кількість підприємств лісогосподарської 

сфери зросла на 91 одиницю (10,1 %) в 2012 році і зменшилась на 107 одиниць  

(11,1 %) у 2016 році.  

При цьому чисельність персоналу трималась постійно вище 60 тисяч осіб, 

у 2013 і 2014 році вона знижувалась на 5,8 та 4,76 %, у 2015 та 2016 роках 

зростала на 2,8 та 2,4 %. Витрати на персонал постійно зростали  (2014 р. на 

11,44 %, 2015 р. на 39,23 %, 2016 р. на  24,8 %) та оплату праці (2013 р. на       

6,8 %, 2014 р. на 11,1 %, 2015 р. на 45,8 %, 2016 р. на  37,5 %).  

За 2013 рік обсяг реалізованої продукції склав 5541,0 млн. грн. і зріс 

порівняно з 2012 роком  на 490,3 млн. грн. (10%). Лідерами за обсягом зростання 

реалізації продукції були Херсонське (42%), Львівське (17%), Закарпатське та 

Рівненське (15%), Житомирське (11%)  обласні господарства. За 2013 рік 

підприємствами галузі отримано 98,0 млн. грн. чистого прибутку. 

Обсяги реалізованої продукції суттєво зросли на 43,65 % у 2015 р. та на 

45,8 % зросли обсяги витрат на виробництво продукції. Загальний обсяг 



 

 

102 

реалізації деревини у круглому вигляді на внутрішній ринок у 2016 році 

становив 8,1 млрд. грн., на зовнішній ринок – на суму 2,7 млрд. грн. Випущено 

продукції переробки на суму 1,88 млрд. грн., що на 39 %, або 523 млн. грн., 

більше, ніж за 2015 рік. На 183 грн. зріс випуск продукції з 1 м3 переробленої 

деревини, який станом на 01.01.2017 складає 1158,2 грн. 

У 2016 р. порівняно з 2015 р. зросла ціна знеособленого 1 м3 заготовленої 

деревини  на  94,8 грн. (на 15,7 %),  реалізованої  деревини – на 96,4 грн. (на 

15,1 %). В середньому по Агентству рівень ціни знеособленого 1 м3 

реалізованої деревини становить 736,3 грн.  

Фінансові результати до оподаткування зростали дуже стрімко з 2013 р. 

на 3,39 %, 2014 р. на 95,7 %, до 2015 р. на 205 %, проте знизились у 2016 р. на  

16,8 %. Відповідна по роках динаміка темпів приросту чистого прибутку: 

зростання в 2013 – 2015 роках і зниження в 2016 році. 

Одним з показників, що характеризує ефективність діяльності, є 

виробіток на одного працюючого, який зростав і в 2016 році склав 22208 тис. 

грн. Продуктивність праці зростала. За 2013 рік 142 підприємства галузі 

досягли більшого за середньогалузевий рівня продуктивності праці. Серед них 

18 підприємств Житомирського ОУЛМГ, 17 – Волинського ОУЛМГ, 16 – 

Рівненського ОУЛМГ. 

Частка підприємств, які отримали позитивний фінансовий результат та 

чистий прибуток була досить високою – більше 82 %, рентабельність 

операційної діяльності найвищою була в 2015 році – 9,3 %, так як і 

рентабельність загальної діяльності – 7,5 %. 

Найвища рентабельність діяльності у підприємствах обласних управлінь: 

Київського (20,9%), Чернігівського (13,1%), Рівненського (10,0%), Закарпатського 

(9,6%), Черкаського (9,4%), Івано-Франківського (8,1%), Волинського  (6,7%), 

Житомирського  (5,7%). 

Таким чином, основні показники діяльності підприємств за видом 

економічної діяльності  «Лісове господарство та лісозаготівля» свідчать про 
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позитивну динаміку в період 2012-2015 років, та зменшення частини з них у 

2016 році.  

Аналізуючи показники балансу (табл. 2.11), загалом можна зауважити, 

що темпи приросту мають позитивне значення. 

Таблиця 2.11 

Показники балансу підприємств за видом економічної діяльності   

«Лісове господарство та лісозаготівля» в Україні за 2012-2016 роки 

Показники 
Роки1 Темпи приросту2 

2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Необоротні активи, млн. 

грн. 
1659,0 1817,2 1903,6 2417,6 2795,5 9,54 4,75 27,00 15,63 

Основні засоби та немате-

ріальні активи, млн. грн. 
112,7 122,1 136,3 151,1 200,3 8,34 11,63 10,86 32,56 

Інвестиційна неру-

хомість, млн. грн. 
33,1 36,1 39,6 38,3 39,3 9,06 9,70 -3,28 2,61 

Оборотні активи, млн.грн. 1053,3 1058,7 1262,0 2002,7 2279,9 0,51 19,20 58,69 13,84 

Дебіторська забо-

ргованість, млн. грн. 
396,6 411,7 421,9 604,5 632,8 3,81 2,48 43,28 4,68 

Поточні фінансові 

інвестиції, млн. грн. 
0,4 0,1 0,1 0,2 1,2 -75,00 0,00 100,0 500,0 

Грошові кошти, млн.грн. 67,6 81,4 233,4 596,3 669,6 20,41 186,73 155,48 12,29 

Власний капітал, млн. грн. 1456,0 1551,5 1506,5 2521,1 2799,1 6,56 -2,90 67,35 11,03 

Довгострокові зобов’язан-

ня та забезпечення, млн. 

грн. 

103,6 57,6 105,3 151,6 155,2 -44,40 82,81 43,97 2,37 

Поточні зобов’язання і 

забезпечення, млн. грн. 
1153,1 1267,0 1553,5 1747,4 2121,3 9,88 22,61 12,48 21,40 

Кредиторська заборго-

ваність, млн. грн. 
821,3 902,8 1223,9 1156,8 1476,1 9,92 35,57 -5,48 27,60 

Баланс, млн. грн. 2712,9 2876,1 3165,7 4420,5 5075,6 6,02 10,07 39,64 14,82 

Примітка. 1Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання – 2016».       

С. 169-190 [111]. 
                             2 Розрахунки автора. 

 

Стабільно зростали показники залишкової вартості основних засобів та 

нематеріальних активів, у 2016 році – на 32,56 %, валюти балансу – у 2015 році 

на 39,64 %, необоротні активи загалом, зокрема в 2025 році зросли на 27 %. 

Проте, більшість показників, в тому числі валюта балансу, мали темпи 

приросту менші, ніж у 2015 році. 
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В структурі дебіторської заборгованості більша половина – 

заборгованість комерційних структур; до 10 % – заборгованість підприємства 

лісового господарства.   

Кредиторська заборгованість зменшувалась. В структурі кредиторської 

заборгованості найбільша частка заборгованості за товари, роботи, послуги та 

заборгованість перед бюджетом. Коефіцієнт співвідношення кредиторської і 

дебіторської заборгованості становив 4-2,75. 

Не зважаючи на те, що методики оцінки еколого-економічної безпеки 

підприємства та її потенціалу є універсальними, необхідно забезпечити 

репрезентативну вибірку з урахуванням специфіки формування стратегій, умов 

і заходів щодо забезпечення еколого-економічної безпеки лісових господарств. 

Ця специфіка найбільшою мірою визначається природно-кліматичними 

умовами, рівнем лісистості територій, які знайшли відображення у 

статистичному групуванні лісових господарств за географічними зонами. 

Залежно від зони розташування суттєво відрізняються технології 

лісорозведення, функціональна структура посадок, їх породний склад, методи 

лісорозведення та охорони, а також – обсяги економічної діяльності, пов’язаної 

з заготівлею лісових ресурсів, у першу чергу – деревини.  

Тому апробацію розроблених методологічних положень дослідження 

еколого-економічної безпеки підприємства та методики оцінки її рівня і 

потенціалу здійснимо, використовуючи дані лісових господарств Поліської 

зони. Такий вибір здійснено на основі таких аргументів: 

1) в цій зоні в середньому найвищий рівень лісистості територій; 

2) для них характерні однакові об’єктивні (природоресурсні) чинники 

формування еколого-економічної безпеки; 

3) обсяги заготівлі деревини та темпи економічної діяльності стабільно 

високі і найвищі по Україні загалом; 

4) проблеми функціонування та забезпечення еколого-економічної 

безпеки в багато чому схожі. 
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 В зоні Полісся розташовані чотири обласні управління лісового та 

мисливського господарства – Волинське, Житомирське, Рівненське, 

Чернігівське. Тому дамо характеристику лісогосподарської сфери цих регіонів. 

Динаміка відтворення лісів за регіонами відображена на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Динаміка відтворення лісів за регіонами за період 2012-2016 

років, га 
Примітка. Розроблено автором на основі статистичних даних. 

 

Як бачимо, за абсолютними значеннями ці показники найбільші в 

Житомирській області. Сумарне значення площ відтворення лісів Поліської 

зони складало від 31,3 % у 2012 році до  44 % у 2016 році від обсягів по Україні 

загалом у відповідних роках. Темпи приросту площ відтворення у Волинській 

області були позитивні і змінювались від 1 % у 2013 році до 19,4 % у 2015 році. 

У Житомирській області показники були такі: в 2013 р. – 9,0 %, 2014 р. 

відбулось зменшення на 4 %, у 2015 та 2016 роках знову було зростання на 15,5 

і 11,7 % відповідно. У Рівненській області найвищі темпи приросту були в 2013 

році – 13,8 %, в 2014 р. відбулось зменшення до 0,8 %, у 2015 році темпи 

приросту були від’ємні – -0,7 %, у 2016 р. знову було зростання до 7,3 %. У 

Чернігівській області найвищі темпи приросту були в 2015 році – 28,7 %,           

в 2013 р. – 1,1 %, у 2014 та 2016 роках темпи приросту були від’ємні – -10,4 % 

та  -1,8 % відповідно. 
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Більша половина площ відтворення лісів відбувалась шляхом садіння і 

висівання лісу, збільшувались площі переведення лісових ділянок природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі. Суттєвими були площі 

переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі. За 

абсолютними показниками лідирує Житомирська область, показники областей 

зони Полісся складали приблизно третину від обсягів по Україні загалом. 

ОУЛГМ та їх структурні підрозділи проводять активну роботу по захисту 

лісів від шкідників і хвороб. Проте показники біологічного захисту суттєво 

знизились у 2014-2016 роках, відповідно, у Волинському ОУЛГМ на 21,6, 39,7, 

35,1 %,  Житомирському ОУЛГМ – 86,2, у 2015 – зросли на 6,6, 2,0%, 

Рівненському ОУЛГМ – 87,2, 89,7, 89,6 %, Чернігівському ОУЛГМ – 96,8, 61,2, 

87,7 % (додаток ). Динаміка площ загибелі лісових насаджень відображена в 

таблиці 2.12. Нажаль, вона була позитивною у всіх областях, проте найгірша 

ситуація у Рівненській області. 

Таблиця  2.12 

Динаміка площ загибелі лісових насаджень в зоні Полісся  

за 2012-2016 роки 

Площа загибелі лісових насаджень, га 

  2012 2013 2014 2015 2016 

 Україна 20187 16428 17642 27768 19405 

 Волинська 1304 1274 1494 1986 2348 

 Житомирська 1123 1047 1384 1839 2329 

 Рівненська 2703 3076 2721 3648 4756 

 Чернігівська 772 857 1024 881 1287 

Площа лісових земель, пройдена пожежами 

 Україна 3479 418 13778 14692 1249 

 Волинська 20 1 22 214 21 

 Житомирська 15 0 3 132 8 

 Рівненська 64 7 52 143 18 

 Чернігівська 16 34 185 410 90 

Обсяг згорілого та пошкодженого лісу на пні, м3 

 Україна 289291 2496 144694 170686 32559 

 Волинська 901 – – 2070 – 

 Житомирська 82 – 16 10 – 

 Рівненська 14 – 269 174 – 

 Чернігівська – 1489 1215 12086 – 

Примітка. Статистичний збірник «Довкілля України – 2016». С.  149-176 [110]. 
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Площі лісових земель, пройдені пожежами були найбільшими у 2015 році 

через посуху. Найбільше постраждали лісові масиви Чернігівської області – 410 

га. Відповідними були обсяги згорілого та пошкодженого лісу на пні, у 

Волинській області 2070 м3, у Чернігівській області – 12086 м3 . 

Позитивні тенденції відбулись в динаміці порушення лісового 

законодавства:  кількість незаконних вирубувань суттєво знизилась, обсяги 

заподіяної шкоди лісовим господарствам суттєво зросли лише в 2016 році 

(табл. 2.13).  

Таблиця 2.13 

Динаміка порушення лісового законодавства  за регіонами 

зони Полісся за 2012-2016 роки 

  

  

Кількість незаконних вирубувань,  од. Шкода, заподіяна ЛГ, млн. грн 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 11680 8264 7287 7955 7506 81,6 63,5 47,8 114,2 200,4 

Волинська 995 917 1059 926 970 1,1 0,7 1,4 1,6 3,3 

Житомирська 580 288 126 141 257 3,2 0,9 1,0 1,9 10,6 

Рівненська 1856 1206 993 1033 1257 3,7 1,9 2,1 2,0 9,2 

Чернігівська 293 137 231 132 139 1,8 2,0 2,2 3,0 5,5 

Примітка. Статистичний збірник «Довкілля України – 2016». С.  149-176 [110]. 

 

Проаналізуємо основні показники ведення лісового господарства 

обласних управлінь лісового та мисливського господарства зони Полісся за 

2016 рік (табл. 2.14).  

В площах  рубок лісу та заходів за породним складом деревостанів у 2016 

році переважає сосна (Волинське ОУЛГМ – 71,6 %, Житомирське ОУЛГМ – 

71,6%, Рівненське ОУЛГМ – 82,1 %, Чернігівське ОУЛГМ – 79,2 %) та дуб  

(Волинське ОУЛГМ – 4,4 %, Житомирське ОУЛГМ – 16,7 %, Рівненське 

ОУЛГМ – 6,5 %, Чернігівське ОУЛГМ – 7,2 %). Менші значення припадають 

на сосну, бук, інші хвойні та твердолистяні породи. 

Обсяги заготівлі ліквідної деревини за ОУЛГМ у 2016 році становили: 

Волинське ОУЛГМ – 1181,604 тис. м³, Житомирське ОУЛГМ – 3398,789 тис.м³, 

Рівненське ОУЛГМ – 1690,79 тис. м³, Чернігівське ОУЛГМ – 1726,605 тис.м³. 
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Таблиця 2.14  

Основні показники ведення лісового господарства обласних управлінь 

лісового та мисливського господарства зони Полісся за 2016 рік 

Показники Україна Волинське Житомирське Рівненське Чернігівське 

Обсяги продукції лісового 

господарства (у фактичних  

цінах),  млн. грн. 

12838,8 795,7 2075,0 1303,3 968,1 

у тому числі обсяги 

лісозаготівель 
12274,3 749,8 2068,9 1295,2 906,9 

Площа рубок лісу та 

заходів, усього,  тис. га 
386382 24478 53983 29087 25570 

головного користування 34694 3703 6073 3417 3409 

формування і оздоровлен-

ня лісів та  інших заходів 
350034 20706 47751 25642 22127 

Заготовлена деревина, 

усього, тис. м3 
22612,8 1320,5 3852,5 1902,6 1920,7 

Заготовлена ліквідна 

деревина, усього, тис. м3 
19605,7 1181,6 3402,9 1690,8 1727,7 

Примітка. Статистичний збірник «Довкілля України – 2016». С. 149-176 [110]. 

 

Частка заготівлі ліквідної деревини за породним складом деревостанів за 

ОУЛГМ у 2016 році становили: сосна (Волинське ОУЛГМ – 64,2 %,  

Житомирське ОУЛГМ – 77,8%, Рівненське ОУЛГМ – 81,6%, Чернігівське 

ОУЛГМ – 75,8%) та дуб  ( Волинське ОУЛГМ – 3,5 %,  Житомирське ОУЛГМ – 

7,9 %, Рівненське ОУЛГМ – 4,3 %, Чернігівське ОУЛГМ – 4,2 %).  

Обсяги заготівель ліквідної деревини за видами склали: 

- лісоматеріали круглі (ділова деревина), усього: Волинське ОУЛГМ – 

813,6 тис.м³,  Житомирське ОУЛГМ – 1412,9 тис.м³, Рівненське ОУЛГМ – 971,4 

тис.м³, Чернігівське ОУЛГМ – 989,1 тис.м³;  

- паливна деревина: Волинське ОУЛГМ – 368,0 тис.м³, Житомирське 

ОУЛГМ – 1990,0 тис.м³, Рівненське ОУЛГМ – 719,4 тис.м³, Чернігівське 

ОУЛГМ – 738,6 тис.м³;  

В структурі продукції з заготовлених лісоматеріалів круглих 

переважають такі види продукції: пиломатеріали і заготовки – більше 70%, 

клеєна фанера і шпон – більше 10 %, целюлоза і деревна маса – більше 10 % 

загалом, проте найбільша частка належить Рівненському ОУЛГМ (див. 

додаток).  
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Таким чином, сфера лісового господарства та лісозаготівель України є 

однією з найбільш перспективних, має позитивну динаміку розвитку. В її складі 

лісові господарства зони Полісся займають вагомі позиції як по лісоресурсному 

потенціалу, так і по показниках економічної діяльності. 

 

 

2.3. Аналіз чинників та оцінка еколого-економічної безпеки 

лісогосподарських підприємств зони Полісся 

 

Як зазначалось, в зоні Полісся розташовані чотири обласні управління 

лісового та мисливського господарства – Волинське, Житомирське, Рівненське, 

Чернігівське. Основними критеріями при виборі лісових господарств взято 

площу та лісистість їх території, оскільки, на нашу думку, це об’єктивні 

показники можливостей розвитку цих підприємств, що визначають стартові 

умови для економічної діяльності (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Критерії вибору лісових господарств 

ОУЛМГ 

Лісові 

господарства 

Площа земель 

постійного 

користування,  

тис. га 
Назва  

Площа,  тис. га 
Лісис-

тість,  

 % 
загальна 

вкрита 

лісовою 

рослинністю 

Волинське  

 
2014,4 624,6 31,1 % 

Камінь-Каширське 49,9  

Маневицьке 52,2  

Житомирське 

 
2982,7 1001,6 33,6 % 

Білокоровицьке 59,8  

Олевське 61,1  

Рівненське 
2005,1 729,3 36,4 % 

Клесівське 54,6  

Соснівське 49,8 

Чернігівське  
3190,3 665,7 20,9 % 

Добрянське 41,4  

Ніжинське 47,5  

Примітка. За даними ОУЛМГ. 

 

 

Ліси зазначених державних лісогосподарських підприємств розташовані  

в межах північно-поліської географічно-кліматичної зони та на межі переходу 

до лісостепової. Основними породами є сосна звичайна, дуб звичайний, дуб 
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черешчатий, береза. Крім того, створюються лісові культури ялини і вільхи 

чорної, берези і дуба північного. 

У держлісгоспах функціонує постійна насіннєва база, яка представлена 

постійними лісонасіннєвими ділянками, генетичними резерватами, плюсовими 

деревами та плюсовими насадженнями.  

Основні напрямки діяльності лісгоспів: лісовідновлення, лісівництво та 

лісозаготівля; надання послуг у лісовому господарстві; лісопильне та 

стругальне виробництво; оптова торгівля деревиною. 

Господарська діяльність лісгоспів спрямована на раціональне та 

ефективне використання лісових ресурсів, а також підтримання та підвищення 

ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих, естетичних, корисних 

функцій лісу. 

Основними цілями діяльності, за даними ОУЛМГ та офіційних сайтів 

лісових господарств, є: 

- ефективне використання лісових ресурсів; 

- нарощення ресурсного, асиміляційного, рекреаційного, екосистемного 

потенціалу лісу; 

- розширене відтворення лісостанів; 

- забезпечення багатоцільового використання лісів;  

- збільшення лісистості території до науково обґрунтованого 

оптимального рівня; 

- охорона та захист лісів;   

- розширення природно-заповідного фонду; 

- впровадження сучасних технологій ведення лісового господарства та 

нових організаційних форм господарювання; 

- зростання зайнятості, посилення соціальної захищеності працівників 

лісгоспів; 

- підвищення продуктивності лісів шляхом удосконалення породно-

вікової структури деревостанів із швидкоростучих і цінних порід;  
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- оптимізація породного складу лісів, заліснення малопродуктивних 

земель; 

- організація лісонасіннєвої справи і лісових розсадників; 

- охорона лісів від незаконних порубів, пожеж, захист від хвороб і 

шкідників; 

- проведення лісозаготівельних робіт;  

- виробництво продукції та товарів, проведення лісозаготівельних та 

лісопильно-деревообробних робіт; 

- ведення мисливського господарства, контроль за дотриманням норм 

полювання. 

Основні структурні характеристики лісових господарств відображені в 

табл. 2.16. 

Таблиця 2.16 

Основні структурні характеристики лісових господарств 

Лісові 

господарства 
Структурні елементи Основна продукція 

1 2 3 

Камінь-

Каширське  

8 лісництв, нижній склад, 

лісозавод, транспортний 

цех 

продукція  лісозаготівель, деревообробки: 

пиловник хвойних і листяних порід; тарний 

кряж; фанерний кряж; стовпи для ліній зв’язку 

та ліній електропередач; будівельний ліс; 

дрова паливні 

Маневицьке  10 лісництв, лісопункт, 

нижній склад, консервний 

цех, торговий комплекс, 

пасіки, зарибнені ставки 

понад 20 найменувань пиломатеріалів, 

європіддони 

Білоко-

ровицьке  

8 лісництв, проміжні склади, 

Білокоровицький 

лісопромисловий комплекс, 

автотранспортний цех 

лісоматеріали круглі для виробітку пило-

матеріалів, целюлози, деревної маси; дров’яна 

деревина для технологічних потреб; дрова 

паливні; пиломатеріали 

Олевське  8 лісництв, верхні склади, 

лісокомплекс 

пиломатеріали обрізні, необрізні, ліс круглий 

будівельний, заготовки пилені, шпали, стовпи, 

пиловник, баланси, підтоварник, технологічна 

сировина, дрова паливні 

Клесівське  8 лісництв, лісопункт, 

нижній склад, цех переробки 

тонкомірної деревини, 

Клесівський деревообробний 

цех, Томашгородський цех 

переробки деревини 

деревина в круглому виді, пиломатеріали 

обрізні, штахетник; кілки оциліндровані, 

посадковий матеріал для озеленення  та 

ландшафтного дизайну в асортименті, соки, 

ягоди протерті з цукром 
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Продовження табл. 2.16 
1 2 3 

Соснівське  8 лісництв, нижній склад, 

цех переробки деревини, 

автотранспортний цех 

віники господарські, дрова, ялинки новорічні, 

живиця соснова, заготовки пиляні, консерви, 

лісоматеріал круглий, плоди і ягоди протерті з 

цукром, соки, ящики 

Добрянське  7 лісництв, два нижні 

склади, транспортний цех 

обапіл діловий, дьоготь, дрова, живиця, лотки 

хлібні, пиловник дубовий, пиловник 

шпільковий, пиломатеріали,  стружка, 

сировина оцтова, сировина фанерна, тара 

плодоовочева, тріска технологічна, фріза, 

шпали дерев'яні, екстракт дубовий 

Ніжинське  8 лісництв, Мринський 

паркетний цех, 

Бобровицький нижній 

склад, Липіврізький 

навантажувальний пункт 

деревина технологічна, кряж суднобудівний, 

лісоматеріал для вироблення оцтової кисло-ти, 

лісоматеріал круглий для вироблення 

дубильних екстрактів, лісоматеріал круглий 

для тари, паркет, тріска деревна, лісоматеріал 

технологічний,  пиломатеріали 

Примітка. За даними ОУЛМГ та офіційних сайтів лісових господарств. 

 

Коротка характеристика підприємств лісогосподарської сфери дана в 

додатку А. 

Перед оцінкою ЕЕБ підприємств необхідно здійснити аналіз чинників її 

формування, які досліджуватимемо відповідно до підгруп кожної зі складових 

ЕЕБ. Перша група – це чинники забезпечення економічної безпеки, 

складовими якої є локальні чинники забезпечення фінансової, техніко-

технологічної,  кадрової безпеки. 

Для аналізу підгрупи показників, які впливають на фінансову безпеку, 

розглянемо стан активу та пасиву балансу підприємств (додаток Б , табл. Б.1).  

Розрахунки темпів приросту показників балансу свідчать про таке: 

-  вартість необоротних активів збільшувалась. Стабільні темпи приросту 

характерні для Камінь-Каширського ЛГ (з 7 до 12 %); в Маневицькому, 

Олевському, Клесівському ЛГ у 2017 році відбулось їх скорочення, відповідно 

на 1,8 %, 5,0 %, 16,9 %; в інших лісових господарствах динаміка залишилась 

позитивна, що свідчить про достатній рівень оновлення основних засобів;  

- вартість оборотних активів зростала в Ніжинському, Добрянському, 

Олевському, Білокоровицькому ЛГ; в Камінь-Каширському ЛГ, Маневицькому  

ЛГ ріст спостерігався у 2014-2015 рр.;  зменшення показника, крім, 2015 р., 
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вібулось в Клесівському ЛГ;  

- власний капітал підприємств зростав у 2014-2015 роках, суттєво саме в 

2015 році (на 144 % в Камінь-Каширському ЛГ, на 132,9 % в Маневицькому  

ЛГ, на 148 % в Добрянському ЛГ); в 2016 та 2017 році була тенденція до спаду 

темпів росту, або до скорочення (у 2017 році на 0,2 % у Клесівському ЛГ, на   

0,7 % у Маневицькому  ЛГ; 

- суми довгострокових зобов’язань та забезпечення змінювались по-

різному, тенденція до суттєвого скорочення характерна для Камінь-

Каширського ЛГ, Маневицького ЛГ,  Клесівського ЛГ; в інших господарствах 

ці показники  відсутні; 

- поточні зобов’язання та забезпечення мали всі підприємства, їх суми 

були достатньо великі, але зменшувались в 2014-2015 роках в Камінь-

Каширському ЛГ, Маневицькому  ЛГ, Клесівському ЛГ; та зростали в 2016-

2017 роках в усіх, крім Клесівського  ЛГ;  

- валюта балансу зростала в усіх лісгоспах, крім 2016-2017 рр. в Камінь-

Каширському ЛГ (спад на 1,9 та 30,2 % відповідно), Маневицькому  ЛГ (-0,9,   

-1,6 %), в 2017 році в Клесівському ЛГ на 2,8,2 %. 

Для аналізу підгрупи показників, які впливають на техніко-технологічну 

безпеку, розглянемо динаміку зміни вартості основних засобів підприємств 

(табл. Б.2 додатку Б).  

За даними таблиці Б.2 можна зробити такі висновки: 

- рівень забезпечення основними засобами за первісною вартістю 

найвищий в Маневицькому та Клесівському лісгоспах, найменші її показники в 

в Камінь-Каширському ЛГ; показник у всіх лісгоспах зростав стабільними 

темпами; 

- найбільше надходило основних засобів в Білокоровицькому, 

Маневицькому та Клесівському лісгоспах, характерно, що їх сума різко 

зменшилась у 2017 році; вартість основних засобів, що надходили була 

меншою за суму зношення; 

- сума зносу у всіх лісгоспах велика і сягає половини первісної вартості, її 
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величина постійно зростала, тому залишкова вартість теж наполовину менша 

первісної; 

- залишкова вартість, яка враховує знос і поповнення основних засобів, 

стабільно зростала, крім Клесівського, Маневицького та Олевського ЛГ (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Динаміка залишкової вартості основних засобів лісових 

господарств за 2013-2017 рр. 
Примітка. Дані фінансової звітності лісових господарств. 

 

Динаміку зміни вартості оборотних засобів відображено в таблиці Б.3 

додатку Б. Як бачимо, вартість оборотних засобів усіх підприємств, крім 

Камінь-Каширському ЛГ в 2016 році, Маневицького та Клесівського в 2016 та 

2017 роках, зростала. В її структурі суттєву частину займають запаси та 

дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість в усіх лісгоспах суттєво 

зросла в 2014 р. порівняно з 2013 р., проте в 2017 р. порівняно з попереднім 

зменшилась, крім Камінь-Каширського, Білокоровицького, Клесівського ЛГ. 

Така тенденція є свідченням підвищення платоспроможності підприємств 

споживачів продукції, товарів та послуг лісгоспів. Гроші та їх еквіваленти 

найбільшу частку мали Маневицьке, Білокоровицьке, Клесівське, Добрянське 

лісові господарства. 



 

 

115 

Для оцінки кадрової безпеки необхідно розглянути показники 

забезпечення персоналом, рівень заробітної плати, показники, що 

характеризують умови праці. Загалом усі працівники лісгоспів за характером 

участі у виробничому процесі поділяються на працівників основної ділянки 

(робітники, інженерно-технічний персонал, службовці), які безпосередньо 

зайняті виробництвом продукції, та невиробничий персонал, що зайнятий в 

обслуговуючих господарствах. Тому відповідальним етапом аналізу кадрової 

безпеки підприємства є вивчення руху персоналу (додаток Б, табл. Б.4).  

Середньооблікова чисельність штатних працівників зростала. Особливо 

високі темти приросту характерні для Соснівського,  Клесівського, Олевського, 

Маневицького лісових господарств. 

Для лісових господарств характерна висока плинність персоналу. Це 

пов’язано з сезонністю виконання рубочних робіт окремо санітарних рубок і 

рубок догляду, а також лісозаготівельних робіт, для чого на певний період 

приймаються на роботу робітники, а потім звільняються. Серед штатних 

працівників основного складу плинність невелика. Найменші зміни спискового 

складу серед адміністративного персоналу та фахівців лісового господарства. 

Фонд оплати праці стабільно зростав. За період 2013-2017 рр. це показник 

зріз від 3 до 8 разів. Відповідно відбулось зростання середньомісячної 

заробітної плати. Позитивною була динаміка зміни середньомісячної заробітної 

плати працівників. Так за анлізований період вона зросла у Добрянському ЛГ з 

3,2 до 12,587  тис. грн. (293 %), у Маневицькому та Соснівському ЛГ з 3,6 до 

9,1 тис. грн. (260 %), ці підприємства належать до лідерів щодо рівня оплати 

праці. 

Завершальним етапом аналізу є вивчення динаміки фінансових 

результатів лісгоспів (табл. Б.5 додатку Б). За даними таблиці Б.5 можна 

зробити певні узагальнення. 

Чистий дохід від реалізації продукції (у діючих цінах) в 2013-2017 рр. 

відзначається стійкою позитивною динамікою майже по усіх лісгоспах. Зокрема 

в 2014-2015 рр. темпи приросту становили більше 30 %, далі відбулось їх 
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зниження. Найбільше зростання – на 75,46 % відбулося в Маневицькому ЛГ у 

2014 р. та на 60,88 % в Клесівському в 2015 р., проте на цьому підприємстві в 

2017 році темпи приросту бути від’ємні -4,79 %. Але загалом ці показники 

свідчать про зростання попиту на продукцію підприємств.  

Підвищення собівартості за 2013-2017 рр. зумовлено як збільшенням цін 

так і обсягів виробництва продукції. За абсолютними значеннями показників 

характер змін відповідає чистому доходу, проте темпи приросту відрізнялись. 

Зокрема  в Камінь-Каширському ЛГ в 2014 р. темпи приросту чистого доходу 

склали 33,41 %, а собівартості – 26,16 %, що призвело до суттєвого зростання 

валового та чистого прибутку (темпи приросту – відповідно 60,92 % та 348,67 

%); у 2015 р. темпи приросту чистого доходу склали 36,45 %, а собівартості – 

17,76 %, що призвело до зростання валового та чистого прибутку (темпи 

приросту – 92,1 % та 912,78 % відповідно). 

Зростання собівартості у 2016 р. становило 29,6 %, порівняно з 13,97 % 

чистого доходу зумовило зниження валового прибутку на 14,56 %, а чистого 

прибутку – на 78,52 %. За останній рік чистий прибуток зменшився практично у 

всіх лісгоспах, по даному підприємству – 86,82 %. Збільшення чистого 

прибутку в 2017 році відбулось лише у Клесівському ЛГ на 9,15 %. 

Чинники забезпечення екологічної безпеки можна поділити на такі групи: 

обсяги продукції лісових господарств, обсяги заготовленої деревини, площі 

рубок, площі відтворення лісів та лісорозведення, показники втрат та загибелі 

лісових деревостанів. 

Динаміка обсягів продукції лісових господарств відображена в табл. Б.6 

додатку Б. 

Обсяги продукції лісових господарств постійно зростали: від 1,5 до 

майже в 3рази. Найбільша динаміка характерна для Маневицького (282 %), 

Олевського (200 %)  та Соснівського (240 %) лісгоспів.  

У більшості лісгоспів значну частку (більше 95 %) становили обсяги 

продукції лісозаготівель. Лише в Камінь-Каширському лісгоспі цей показник в 
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2017 році став складати 37 %. Тобто обсяги продукції переробки вторинних 

лісових ресурсів і побічного лісокористування незначні в усіх інших лісгоспах. 

Тому динаміку лісозаготівель в натуральних показниках розглянемо 

детальніше (табл. Б.7 додатку Б). Обсяги заготовленої деревини в натуральних 

показниках зростали не так стрімко. Це говорить про зростання ціни на 

продукцію лісозаготівель та постійний попит на неї.  

Варто зауважити, що обсяги встановленої розрахункової лісосіки не 

змінювались, крім Маневицького ЛГ в 2013 році. Практично дотримувались 

обсяги використання розрахункової лісосіки. В обсягах заготовленої деревини 

переважала ліквідна (80-99 %). Заготівля ліквідної деревини від рубок 

головного користування була стабільною, показники лише в кількох 

господарствах перевищували розрахункову лісосіку (Соснівське ЛГ), і лише в 

Олевському були значно нижчими. 

Важливим показником ефективності лісозаготівельних робіт є вихід 

деревини з одиниці площі, тому розглянемо динаміку площ рубок (табл. Б.8 

додатку Б). 

Найбільші площі рубок мали Маневицьке, Білокоровицьке, Клесівське 

лісові господарства. Їх динаміка досить різна, вона змінювалась залежно від 

потреб формування та оздоровлення лісів, оскільки площі рубок головного 

користування змінювались несуттєво.  

Як бачимо, в загальній плоші рубок переважають рубки формування та 

оздоровлення лісів. Найбільші площі припадають на рубки догляду та санітарні 

(суцільні та вибіркові). Площа рубок головного користування найбільшою була 

в Маневицькому, Білокоровицькому,  Клесівському ЛГ. В рубках формування 

та оздоровлення лісів переважали санітарні. 

Для лісових господарств одним з найважливіших напрямів діяльності є 

відтворення лісів, основні показники якого наведені в таблиці Б.9 додатку Б. 

Як бачимо, відтворення лісів штучне передбачає висівання насіння дерев 

та садіння саджанців і переважає в Білокоровицькому, Клесівському, 
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Олевському, Соснівському лісових господарствах. Показники природного 

поновлення переважають в Камінь-Каширському, Маневицькому ЛГ. 

Показники переведення лісових культур і природного поновлення у 

вкриті лісовою рослинністю землі найвищі були в Маневицькому, 

Білокоровицькому, Клесівському ЛГ. Лісорозведенням, яке передбачає 

створення нових заліснених територій (штучне вирощування лісу на 

територіях, що раніше не знаходилися під ним), лісгоспи не займались. 

Ведення лісового господарства передбачає виконання таких робіт, які 

пов’язані з деструктивними впливами на лісові екосистеми, в першу чергу це 

лісові пожежі та негативний вплив шкідників та хвороб лісу, а також 

несанкціоновані рубки та використання інших ресурсів лісу (додаток Б, табл. 

Б.10). Варто зауважити, що Поліський регіон по багатьох позиціях 

благополучніший за інші. Зокрема за класом пожежонебезпеки, природних 

катаклізмів (повеней та зсувів). Тут нижчий рівень еродованих грунтів. Тому 

показники загибелі лісових деревостанів незначні в більшості підприємств. 

Найгірші показники з досліджуваних лісгоспів мають Камінь-Каширське, 

Маневицьке, Клесівське та Соснівське ЛГ. Найбільші осередки шкідників і 

хвороб в Камінь-Каширському, Маневицькому та Клесівському ЛГ. 

Проведений аналіз є підготовчим етапом для оцінки еколого-енономічної 

безпеки лісових господарств. 

Оцінимо рівень поточної еколого-економічної безпеки за підгрупами 

економічної складової. Результати розрахунків показників фінансової безпеки 

відображені в таблиці 2.17. Коефіцієнт абсолютної ліквідності має бути в межах 

0,2-0,35, проте оптимальне значення спостерігалось досить рідко. Зокрема, в 

Камінь-Каширському ЛГ (крім 2015 року) та Олевському ЛГ цей показник був 

значно меншим нормативного значення; тобто підприємства не здатні 

ліквідувати короткострокову заборгованість за рахунок грошових коштів; в 

Маневицькому (крім 2013 року), в 2015-2017 роках в Білокоровицькому, 

Клесівському, Добрянському значно більшим нормативного значення. 
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Значення коефіцієнтів фінансової стабільності має бути вищим 1; 

показники свідчать, що фінансовий стан лісгоспів був стабільним за останні 5 

років; розраховані значення не відповідають нормативним лише Клесівського 

та Камінь-Каширського ЛГ в 2013-2014 роках. Оборотність обігових засобів 

низька, що пов’язано зі специфікою лісового господарства. Проте є позитивні 

тенденції, оскільки періодами показники збільшуються. 

Таблиця 2.17 

Показники фінансової безпеки лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,00 0,101 0,355 0,065 0,005 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 24,554 12,363 9,436 14,402 8,486 

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,536 0,506 1,765 1,696 0,944 

Маневицьке  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,011 0,599 1,929 0,501 1,131 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 9,220 7,201 5,572 6,210 7,393 

Коефіцієнт фінансової стабільності 1,047 1,029 3,330 4,274 4,473 

Білокоровицьке  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,329 0,364 0,771 0,685 0,495 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 15,721 8,715 8,034 8,655 8,582 

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,894 0,938 1,890 1,608 1,507 

Олевське  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,070 0,069 0,043 0,116 0,064 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 11,102 8,846 10,306 10,406 8,267 

Коефіцієнт фінансової стабільності 2,220 1,673 1,640 1,387 1,056 

Клесівське  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,031 0,156 2,339 0,687 0,621 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 11,854 20,321 9,595 16,990 35,047 

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,887 1,065 0,752 0,671 1,263 

 Соснівське  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,206 0,132 0,102 0,027 0,306 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 

8,838 

18,35

5 29,273 31,137 23,681 

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,830 0,793 0,769 0,568 0,480 

Добрянське  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,015 0,235 1,074 0,925 0,842 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 10,973 12,598 7,214 6,987 7,812 

Коефіцієнт фінансової стабільності 2,124 2,311 3,948 2,499 2,527 

Ніжинське 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,022 0,090 0,838 0,403 0,245 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 10,595 11,854 9,913 10,784 9,214 

Коефіцієнт фінансової стабільності 3,024 2,605 3,906 3,359 2,593 

Примітка. Розрахунки проведено на основі даних додатку Б. 
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Індекси показників фінансової безпеки лісгоспів за 2013-2017 рр. 

відображені в додатку В, табл. В.1. 

Результати розрахунку показників та індексів свідчать про суттєві 

розбіжності в рівні фінансової безпеки лісових господарств за період, що 

досліджується. Зокрема, в Камінь-Каширському ЛГ в рівень фінансової безпеки 

був низьким (2013, 2015, 2016 роки) та критичним (2014, 2017 роки); в 

Маневицькому ЛГ в 2013 році рівень фінансової безпеки був низьким, в 2014-

2017 роках – достатнім; достатній рівень, крім одного року був у Ніжинському, 

Добрянському ЛГ. Суттєво зріс показник в 2017 році в Клесівському, 

Маневицькому ЛГ. Низький рівень фінансової безпеки мали також  

Білокоровицьке (2014-2017 роки), Олевське (2014-2016 роки), Клесівське   

(2013, 2016 роки). Критичний рівень фінансової безпеки був в Олевському ЛГ в 

2017 році. 

Як зазначалось в п. 2.1, оцінка техніко-технологічної складової ЕЕБ 

підприємства базується на показниках стану та ефективності використання 

основних та оборотних засобів (додаток Б, табл. Б.2, Б.2.1, Б.3, Б.3.1). 

Технічний стан основних виробничих фондів характеризують такі показники як 

коефіцієнт зношення та коефіцієнт придатності. Коефіцієнт зношення свідчить, 

що на усіх підприємствах майже половина основних фондів є зношеною. В 

основному технічний стан основних засобів підприємств низький через 

закінчення нормативного терміну експлуатації. Основні фонди мають рух лише 

в частині третьої групи.  

Оцінимо техніко-технологічну складову ЕЕБ підприємства  (табл. 2.18). 

Це три показники, один з яких, фондовіддача – ефективність використання 

основного капіталу, матеріаловіддач – матеріальних ремурсів. В половини 

підприємств коефіцієнт придатності приблизно становив 0,5, значно менше – 

від 0,42 до  0,34 – у Білокоровицькому ЛГ, найвищі показники – від 0,53 до 0,6 

– в Соснівському ЛГ. 
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Таблиця 2.18 

Показники техніко-технологічної безпеки  

лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське  

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,50 0,50 0,50 0,48 0,49 

Фондовіддача, тис. грн. 5,11 5,15 6,18 6,57 6,39 

Матеріаловіддача, тис. грн. 1,59 1,65 3,10 4,25 4,49 

Маневицьке  

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,567 0,528 0,550 0,522 0,478 

Фондовіддача, тис. грн. 2,111 3,424 4,636 3,824 4,387 

Матеріаловіддача, тис. грн. 3,90 2,51 3,35 4,48 5,13 

Білокоровицьке  

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,42 0,34 0,37 0,37 0,35 

Фондовіддача, тис. грн. 5,80 8,26 9,39 9,13 8,95 

Матеріаловіддача, тис. грн. 3,49 3,05 3,41 3,38 3,08 

Олевське  

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,59 0,53 0,50 0,50 0,44 

Фондовіддача, тис. грн. 4,56 5,96 6,81 7,36 8,32 

Матеріаловіддача, тис. грн. 1,83 2,96 2,13 1,92 1,81 

Клесівське  

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,50 0,49 0,54 0,54 0,44 

Фондовіддача, тис. грн. 5,97 7,07 9,39 8,82 7,89 

Матеріаловіддача, тис. грн. 2,49 2,24 2,27 2,67 2,42 

 Соснівське  

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,53 0,53 0,57 0,60 0,57 

Фондовіддача, тис. грн. 6,22 8,11 9,19 8,10 7,30 

Матеріаловіддача, тис. грн. 2,57 2,58 2,54 2,98 2,89 

Добрянське  

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,49 0,52 0,54 0,52 0,49 

Фондовіддача, тис. грн. 4,73 5,57 6,16 6,08 5,99 

Матеріаловіддача, тис. грн. 3,28 3,11 4,64 3,66 3,78 

Ніжинське  

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,48 0,48 0,48 0,46 0,44 

Фондовіддача, тис. грн. 2,87 3,25 5,02 5,49 5,73 

Матеріаловіддача, тис. грн. 3,97 3,37 3,55 3,83 3,26 

Примітка. Розрахунки проведено на основі даних додатку Б.  

 

Фондовіддача невисока у всій галузі. З досліджуваних підприємств 

найкращі показники в Білокоровицькому та КлесівськомуЛГ (найвищий – 9,39 

тис. грн.), найнижчі – у Маневицькому та Ніжинському лісгоспах (від 2,1 до 5,7 

тис. грн.). В середньому показник становив 6 тис. грн. 
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Дані таблиці Б.5 додатку Б показують, що відбувся ріст обсягів реалізації 

продукції, а отже збільшення операційних та матеріальних витрат. Тому 

матеріаловіддача продукції зростала до 2015 р., в якому була найбільшою, і 

знижувалась до 2017 року. 

Індекси показників техніко-технологічної безпеки лісових господарств за 

2013-2017 рр. відображені в додатку В, табл. В.2. Результати розрахунку 

свідчать, що в досліджуваних лісгоспах рівень техніко-технологічної безпеки 

високий та достатній, показники стабільні. На нашу думку це викликано 

однотипним забезпеченням лісових господарств основними засобами, їх 

приблизно однаковою структурою, однаковими темпами зношення. Це 

обумовило низьку розбіжність у показниках, а отже – високі індекси. 

Оцінимо кадрову складову ЕЕБ підприємства  (табл. 2.19). 

Коефіцієнт задоволення матеріальних потреб персоналу, який вказує, у 

скільки разів заробітна плата працівників лісгоспів більша на мінімальну, 

майже у всіх підприємствах в 2013-2016 роках зростав. Найвищі значення 

протягом зазначеного періоду були в Маневицькому та Клесівському ЛГ 

(найбільше значення – 7,7 в 2016), найнижчі показники були в 

Білокоровицькому ЛГ. В 2017 році цей показник різко впав (в середньому в      

2 рази) у зв’язку, в основному, з збільшенням мінімальної заробітної плати. 

Коефіцієнт стабільності персоналу достатньо високий, незважаючи на 

наявність сезонних робіт, що передбачає прийняття, а потім звільнення 

персоналу. В основному – це робітники. 

Безпечність умов праці в найбільш критичній формі характеризують 

показники травматизму та професійних захворювань, які діагностовані як 

наслідок впливу негативних виробничих факторів. У більшості лісгоспів 

коефіцієнт безпечності від травматизму та професійних захворювань становив 

1, що свідчить про відсутність останніх. Один травмований працівник був у 

2015 р. в Маневицькому ЛГ, та в Соснівському ЛГ по одному в  2014, 2015, 

2017 роках. 
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Таблиця 2.19 

Показники кадрової безпеки лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське 

Коефіцієнт задоволення матеріальних потреб 

персоналу 
2,437 2,545 3,833 5,336 2,473 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,903 0,921 0,934 0,891 0,784 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 
1 1 1 1 1 

Маневицьке 

Коефіцієнт задоволення матеріальних потреб 

персоналу 
3,124 2,303 4,194 4,943 2,844 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,61 0,86 0,82 0,84 0,86 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 1 1 0,997 1 1 

Білокоровицьке 

Коефіцієнт задоволення матеріальних потреб 

персоналу 
2,900 2,739 3,401 4,139 1,699 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,82 0,870 0,874 0,885 0,9 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 
1 1 1 1 1 

Олевське 

Коефіцієнт задоволення матеріальних потреб 

персоналу 
2,813 2,494 2,876 3,056 1,908 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,719 0,853 0,789 0,801 0,709 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 
1 1 1 1 1 

Клесівське 

Коефіцієнт задоволення матеріальних потреб 

персоналу 
3,154 4,110 6,175 7,706 2,7 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,829 0,754 0,724 0,777 0,8 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 
1 1 1 1 1 

Соснівське 

Коефіцієнт задоволення матеріальних потреб 

персоналу 
3,194 3,787 5,654 5,974 2,976 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,805 0,891 0,896 0,904 0,655 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 1 0,998 0,998 1,000 0,998 

Добрянське 

Коефіцієнт задоволення матеріальних потреб 

персоналу 2,792 2,671 4,566 5,663 3,244 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,838 0,940 0,924 0,953 0,940 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 
1 1 1 1 1 
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Продовження табл. 2.19 
1 2 3 4 5 6 

Ніжинське 

Коефіцієнт задоволення матеріальних потреб 

персоналу 2,547 2,893 5,025 5,601 3,384 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,828 0,821 0,865 0,850 0,830 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 
1 1 1 1 0,996 

Примітка. Розрахунки проведено на основі даних додатку Б.4.  

 

Індекси показників кадрової безпеки лісових господарств за 2013-2017 рр. 

відображені в додатку В, табл. В.3. За результатами розрахунків бачимо, що в 

досліджуваних підприємствах рівень кадрової безпеки стабільно високий. 

Лише в Соснівському ЛГ в 2017 році та Олевському ЛГ в 2018 році показник 

був дещо менший 0,75, тобто свідчив про достатній рівень кадрової безпеки. 

Це обумовлено високим рівнем оплати праці, хоча індекси коефіцієнта 

задоволення матеріальних потреб персоналу найнижчі, проте матеріальна 

мотивація суттєва, низьким рівнем травматизму та задовільними умовами 

праці. 

Економічна складова ЕЕБ оцінюється як сума підгрупових індексів, 

поділена на їх кількість. Результати розрахунків відображено в таблиці 2.20. 

Таблиця 2.20 

Результати розрахунку підгрупових та групового індексу  

економічної безпеки лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Індекс фінансової безпеки 0,414 0,141 0,308 0,313 0,152 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,69 0,685 0,734 0,823 0,816 

Індекс кадрової безпеки 0,921 0,866 0,874 0,876 0,855 

Сумарний індекс 2,025 1,692 1,916 2,012 1,823 

Груповий індекс економічної безпеки 0,675 0,564 0,639 0,671 0,608 

Маневицьке 

Індекс фінансової безпеки 0,295 0,583 0,624 0,582 0,737 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,761 0,719 0,727 0,763 0,776 

Індекс кадрової безпеки 0,885 0,825 0,851 0,841 0,918 

Сумарний індекс 1,941 2,127 2,202 2,186 2,431 

Груповий індекс економічної безпеки 0,647 0,709 0,734 0,729 0,810 
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Продовження табл. 2.20 
1 2 3 4 5 6 

Білокоровицьке 

Індекс фінансової безпеки 0,681 0,466 0,363 0,467 0,343 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,841 0,849 0,795 0,790 0,738 

Індекс кадрової безпеки 0,939 0,864 0,829 0,822 0,820 

Сумарний індекс 2,461 2,179 1,987 2,079 1,901 

Груповий індекс економічної безпеки 0,820 0,726 0,662 0,693 0,634 

Олевське 

Індекс фінансової безпеки 0,555 0,398 0,262 0,262 0,214 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,731 0,867 0,687 0,689 0,685 

Індекс кадрової безпеки 0,892 0,838 0,770 0,746 0,773 

Сумарний індекс 2,178 2,103 1,719 1,697 1,672 

Груповий індекс економічної безпеки 0,726 0,701 0,573 0,566 0,557 

Клесівське 

Індекс фінансової безпеки 0,326 0,557 0,506 0,484 0,610 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,811 0,815 0,812 0,821 0,709 

Індекс кадрової безпеки 0,968 0,934 0,925 0,938 0,883 

Сумарний індекс 2,105 2,306 2,243 2,243 2,202 

Груповий індекс економічної безпеки 0,702 0,769 0,748 0,748 0,734 

Соснівське 

Індекс фінансової безпеки 0,454 0,476 0,413 0,388 0,351 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,848 0,916 0,842 0,851 0,793 

Індекс кадрової безпеки 0,964 0,956 0,958 0,908 0,858 

Сумарний індекс 2,266 2,348 2,213 2,147 2,002 

Груповий індекс економічної безпеки 0,755 0,783 0,738 0,716 0,667 

Добрянське 

Індекс фінансової безпеки 0,483 0,634 0,571 0,604 0,510 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,806 0,859 0,868 0,783 0,755 

Індекс кадрової безпеки 0,934 0,883 0,909 0,912 0,986 

Сумарний індекс 2,223 2,376 2,348 2,299 2,251 

Груповий індекс економічної безпеки 0,741 0,792 0,783 0,766 0,750 

Ніжинське 

Індекс фінансової безпеки 0,620 0,578 0,564 0,524 0,352 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,758 0,766 0,714 0,741 0,682 

Індекс кадрової безпеки 0,905 0,859 0,913 0,873 0,960 

Сумарний індекс 2,283 2,203 2,191 2,138 1,994 

Груповий індекс економічної безпеки 0,761 0,734 0,730 0,713 0,665 

Примітка. Розрахунки проведено на основі даних табл. В.1-В.3 додатку В.  

 

Як бачимо, в досліджуваних лісгоспах рівень економічної безпеки 

високий та достатній. В більшості підприємств найвищі показники були в 2015-

2016 роках, зокрема в Камінь-Каширському, Білокоровицькому, Олевському, 

Соснівському ЛГ. Найбільшою мірою на це вплинули високі індекти техніко-

технологічної та кадрової безпеки. 
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Екологічна складова ЕЕБ включає такі підгрупи показників: відновлення 

та використання лісових ресурсів, показники лісоохоронної діяльності   

(додаток Б, таблиці Б.6-Б.10). 

Показники підгрупи відновлення лісових ресурсів відображені в табл. 

2.21. 

Таблиця 2.21 

Показники відновлення лісових ресурсів лісгоспів за 2013-2017 рр.  

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське  

Показник штучного лісовідновлення 0,066 0,105 0,144 0,149 0,074 

Показник природного лісовідновлення 0,066 0,135 0,202 0,193 0,118 

Показник догляду лісів 0,071 0,340 0,477 0,361 0,212 

Маневицьке  

Показник штучного лісовідновлення 0,041 0,033 0,073 0,112 0,098 

Показник природного лісовідновлення 0,052 0,185 0,311 0,134 0,159 

Показник догляду лісів 0,258 0,321 0,261 0,120 0,111 

Білокоровицьке  

Показник штучного лісовідновлення 0,195 0,119 0,162 0,129 0,115 

Показник природного лісовідновлення 0,071 0,084 0,110 0,080 0,080 

Показник догляду лісів 0,373 0,358 0,363 0,371 0,282 

Олевське  

Показник штучного лісовідновлення 0,091 0,081 0,125 0,115 0,111 

Показник природного лісовідновлення 0,089 0,083 0,146 0,090 0,110 

Показник догляду лісів 0,473 0,536 0,423 0,413 0,363 

Клесівське  

Показник штучного лісовідновлення 0,119 0,116 0,118 0,177 0,162 

Показник природного лісовідновлення 0,040 0,094 0,093 0,133 0,146 

Показник догляду лісів 0,289 0,366 0,346 0,309 0,280 

 Соснівське  

Показник штучного лісовідновлення 0,144 0,155 0,148 0,149 0,235 

Показник природного лісовідновлення 0,049 0,050 0,043 0,052 0,048 

Показник догляду лісів 0,283 0,294 0,238 0,243 0,292 

Добрянське 

Показник штучного лісовідновлення 0,206 0,104 0,264 0,153 0,126 

Показник природного лісовідновлення 0,040 0,017 0,030 0,017 0,024 

Показник догляду лісів 0,492 0,454 0,491 0,426 0,322 

Ніжинське  

Показник штучного лісовідновлення 0,090 0,110 0,137 0,162 0,125 

Показник природного лісовідновлення 0,026 0,012 0,006 0,011 0,012 

Показник догляду лісів 0,147 0,156 0,179 0,181 0,163 

Примітка. Розрахунки автора на основі звітів № 3-ЛГ лісових господарств, додаток Б.9. 
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Показник штучного лісовідновлення характеризує рівень покриття 

загальних площ рубок завдяки садінню та висіванню лісу. В період, що 

аналізується, він невисокий у всіх лісгоспах і складає, в середньому від 15-20%. 

Менші зазначених за весь період мали показники Маневицьке  та  Олевське ЛГ, 

найвищі – Білокоровицьке та Соснівське ЛГ. 

Показник природного лісовідновлення характеризує рівень покриття 

загальних площ рубок завдяки сприянню природному поновленню лісу. Цей 

показник був більшим за показник штучного відновлення в Камінь-

Каширському та Маневицькому ЛГ, в цих же господарствах його значення було 

теж найбільшим. В сумі ці види робіт забезпечують відтворення лісів на          

25-30 %. 

Показник догляду лісів характеризує частку рубок освітлення, 

прорідження, ландшафтного формування тощо в загальних площах рубок. Ці 

роботи сприяють створенню умов для кращого зростання і формування 

деревостанів. Показники досить високі і вказують на великі обсяги робіт по 

догляду лісів. Ними охоплюється в середньому 30 % площ усіх рубок.  

Індекси показників відновлення лісових ресурсів лісгоспів за                

2013-2017 роки відображені в таблиці В.4 додатку В. 

Як бачимо, індекс відновлення лісових ресурсів не має якоїсь визначеної 

тенденції. Зокрема, в Камінь-Каширському ЛГ він коливався від низького до 

високого рівня; в Маневицькому, Соснівському вказував на низький та 

достатній рівень; Білокоровицькому, Олевському, Добрянському, Клесівському 

(крім 2015 р.) – достатній та високий, і лише в Ніжинському ЛГ – на низький. 

Друга підгрупа – показники використання лісових ресурсів лісгоспів, 

характеризує продуктивність лісозаготівельної діяльності в натуральних 

показниках (табл. 2.22). 

Коефіцієнт фактичного використання розрахункової лісосіки вказує на 

повне її використання в 2013-2016 роках в Маневицькому, Клесівському, 

Соснівському ЛГ. Найнижчі показники мали Ніжинське та Олевське ЛГ. 
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Таблиця 2.22 

Показники використання лісових ресурсів лісгоспів за 2013-2017 рр.  

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 
Камінь-Каширське  

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 
лісосіки   

0,894 0,981 0,993 0,980 0,634 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 
межах рубок головного користування, куб. м/га   

170,32 180,11 198,08 193,14 195,69 

Коефіцієнт  рубок головного користування 0,076 0,134 0,178 0,180 0,069 
Маневицьке  

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 
лісосіки   

1,001 1,004 0,999 1,004 0,875 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 
межах рубок головного користування, куб. м/га   

222,51 188,20 192,46 192,28 203,83 

Коефіцієнт  рубок головного користування 0,076 0,282 0,245 0,173 0,149 

Білокоровицьке  

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 
лісосіки   

0,873 0,984 0,975 0,894 0,919 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 
межах рубок головного користування, куб. м/га   

249,79 245,56 241,68 257,58 252,18 

Коефіцієнт  рубок головного користування 0,145 0,174 0,176 0,155 0,124 

Олевське 

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 
лісосіки   

0,714 0,818 0,781 0,763 0,770 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 
межах рубок головного користування, куб. м/га   

241,81 232,04 226,37 211,34 229,36 

Коефіцієнт  рубок головного користування 0,120 0,146 0,144 0,146 0,120 

Клесівське 

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 
лісосіки   

1 1,000 1,001 0,901 0,930 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 
межах рубок головного користування, куб. м/га   

213,36 191,80 189,14 196,15 193,30 

Коефіцієнт  рубок головного користування 0,156 0,164 0,165 0,171 0,134 

Соснівське 

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 
лісосіки   

1,000 1,008 1,002 1,008 0,863 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 
межах рубок головного користування, куб. м/га   

226,74 216,28 216,44 222,21 265,60 

Коефіцієнт  рубок головного користування 0,132 0,131 0,114 0,122 0,113 

Добрянське 

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 
лісосіки   

0,970 0,991 1,004 0,988 0,972 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 
межах рубок головного користування, куб. м/га   

244,58 239,28 317,23 337,14 356,61 

Коефіцієнт  рубок головного користування 0,256 0,255 0,216 0,170 0,119 

Ніжинське 

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 
лісосіки   

0,831 0,796 0,750 0,805 0,743 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 
межах рубок головного користування, куб. м/га   

241,76 243,22 251,81 270,41 265,90 

Коефіцієнт  рубок головного користування 0,097 0,100 0,143 0,145 0,121 

Примітка. Розрахунки автора на основі звітів № 3-ЛГ лісових господарств, додаток Б.6-Б.8. 
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Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в межах рубок 

головного користування був найнижчий в Камінь-Каширському ЛГ і складав до 

200 куб. м/га. Лише в одному з аналізованих років цей показник був більшим за  

200 куб. м/га в Маневицькому та Клесівському ЛГ. Найвищв показники 

спостерігались в  Ніжинському та Добрянському ЛГ: від 240 до 356,61 куб. 

м/га. В усіх інших лісгоспах цей показник вищий і становить 220 – 240 куб. 

м/га.  

Коефіцієнт  рубок головного користування, який характеризує їх частку в 

загальному обсязі, був найбільшим і складав порядку 18 % в Камінь-

Каширському ЛГ, 28 та 24 % в 2014 та 2015 роках в Маневицькому ЛГ. 

Найменшим цей показник був в Соснівському та  Ніжинському ЛГ. 

Індекси показників використання лісових ресурсів лісгоспів за 2013-2017 

рр. відображені в таблиці В.5 додатку В. Як свідчать результати розрахунків, 

вони достатньо високі. Цей результат обумовлений невеликими розбіжностями 

фактичних даних, а також достатньо високим рівнем продуктивності 

лісозаготівельних робіт. Тому індекс використання лісових ресурсів у всіх 

лісгоспах вказує на достатній та високий рівень безпеки, крім Добрянського 

ЛГ, де він лише високий. 

Третя підгрупа – показники лісоохоронної діяльності лісгоспів, містить 

два показники дестимулятори ЕЕБ (втрат деревини, загибелі деревостанів), і 

показник оздоровлення лісів (табл. 2.23). 

Як бачимо, суттєвих втрат від незаконних рубок та пожеж не було. 

Найгірше становище за обсягами втрати деревини внаслідок незаконних рубок 

мали Камінь-Каширське ЛГ в 2015 р., Олевське – в 2016-2017 роках, Клесівське 

– в 2017 р. Внаслідок пожеж найбільші втрати деревини мали Камінь-

Каширське ЛГ в 2015 році, Маневицьке – в 2015 роках, Клесівське – в 2014 

році. Показники оздоровлення лісів були дуже різні навіть в окремих лісгоспах 

протягом п’яти років. Зокрема, в Камінь-Каширському ЛГ цей показник 

коливався від 0,249 в 2015 р. до 0,710 в 2017 р., Маневицькому ЛГ – від 0,175 в 
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2015 році до 0,673 в 2017 р. Найбільш стабільні і високі показники були 

Ніжинському та Клесівському ЛГ. 

Таблиця 2.23 

Показники лісоохоронної діяльності лісгоспів за 2013-2017 рр.  

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних рубок 0,0019 0,0009 0,0023 0,0010 0,0006 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 0,0000 0,0000 0,0081 0,0000 0,0000 

Показник оздоровлення лісів  0,351 0,421 0,252 0,249 0,710 

Маневицьке 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних рубок 0,0004 0,0005 0,0003 0,0005 0,0006 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 0,0000 0,0000 0,0235 0,0000 0,0000 

Показник оздоровлення лісів  0,368 0,314 0,175 0,060 0,673 

Білокоровицьке 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних рубок 0 0,0001 0,0000 0,0000 0,0007 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Показник оздоровлення лісів  0,393 0,450 0,380 0,407 0,539 

Олевське 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних рубок 0,0000 0,0000 0,0000 0,0029 0,0044 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Показник оздоровлення лісів  0,311 0,257 0,250 0,307 0,386 

Клесівське 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних рубок 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0036 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 0,0000 0,0278 0,0000 0,0000 0,0000 

Показник оздоровлення лісів  0,487 0,356 0,388 0,507 0,581 

Соснівське 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних рубок 0,0000 0,0007 0,0006 0,0019 0,0006 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Показник оздоровлення лісів  0,295 0,319 0,302 0,391 0,534 

Добрянське 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних рубок 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0001 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 

Показник оздоровлення лісів  0,224 0,282 0,273 0,395 0,551 

Ніжинське 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних рубок 0,0005 0,0001 0,001 0,0006 0,0011 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Показник оздоровлення лісів  0,750 0,700 0,660 0,673 0,702 

Примітка. Розрахунки автора на основі звітів № 3-ЛГ лісових господарств, додаток Б.10. 

 

Індекси показників лісоохоронної діяльності лісгоспів за 2013-2017 рр. 

відображені в таблиці В.6 додатку В. Індекси показників лісоохоронної 

діяльності лісгоспів за 2013-2017 рр. високі. Достатній рівень безпеки за цим 
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під груповим показником мало лише Маневицьке ЛГ в 2015-2016 роках. 

Найвищі показники в Ніжинському ЛГ. 

Екологічна складова ЕЕБ оцінюється як сума підгрупових індексів, 

поділена на їх кількість. Результати розрахунків відображено в таблиці 2.24. 

Таблиця 2.24 

Результати розрахунку підгрупових та групового індексу  

екологічної безпеки лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Індекс відновлення лісових ресурсів 0,436 0,604 0,603 0,536 0,574 

Індекс використання лісових ресурсів 0,624 0,727 0,780 0,862 0,555 

Індекс лісоохоронної діяльності 0,822 0,867 0,791 0,790 1,000 

Сумарний індекс 1,882 2,198 2,174 2,188 2,129 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,627 0,733 0,725 0,729 0,710 

Маневицьке 

Індекс відновлення лісових ресурсів 0,436 0,604 0,603 0,536 0,574 

Індекс використання лісових ресурсів 0,729 0,921 0,867 0,855 0,824 

Індекс лісоохоронної діяльності 0,830 0,816 0,747 0,696 0,982 

Сумарний індекс 1,995 2,341 2,217 2,087 2,380 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,665 0,780 0,739 0,696 0,793 

Білокоровицьке 

Індекс відновлення лісових ресурсів 0,834 0,630 0,569 0,672 0,590 

Індекс використання лісових ресурсів 0,813 0,864 0,817 0,849 0,828 

Індекс лісоохоронної діяльності 0,841 0,881 0,859 0,868 0,919 

Сумарний індекс 2,488 2,375 2,245 2,389 2,337 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,829 0,792 0,748 0,796 0,779 

Олевське 

Індекс відновлення лісових ресурсів 0,801 0,657 0,601 0,695 0,721 

Індекс використання лісових ресурсів 0,717 0,758 0,693 0,743 0,747 

Індекс лісоохоронної діяльності 0,805 0,789 0,793 0,818 0,847 

Сумарний індекс 2,323 2,204 2,087 2,256 2,315 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,774 0,735 0,696 0,752 0,772 

Клесівське 

Індекс відновлення лісових ресурсів 0,538 0,646 0,484 0,805 0,793 

Індекс використання лісових ресурсів 0,821 0,785 0,755 0,821 0,799 

Індекс лісоохоронної діяльності 0,883 0,827 0,863 0,918 0,938 

Сумарний індекс 2,242 2,258 2,102 2,544 2,53 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,747 0,753 0,701 0,848 0,843 

Соснівське 

Індекс відновлення лісових ресурсів 0,608 0,606 0,395 0,560 0,702 

Індекс використання лісових ресурсів 0,808 0,782 0,715 0,788 0,797 

Індекс лісоохоронної діяльності 0,798 0,818 0,819 0,860 0,917 

Сумарний індекс 2,214 2,206 1,929 2,208 2,416 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,738 0,735 0,643 0,736 0,805 
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Продовження табл. 2.24 
1 2 3 4 5 6 

Добрянське 

Індекс відновлення лісових ресурсів 0,816 0,537 0,699 0,651 0,525 

Індекс використання лісових ресурсів 0,983 0,954 0,961 0,988 0,933 

Індекс лісоохоронної діяльності 0,766 0,801 0,804 0,862 0,925 

Сумарний індекс 2,565 2,292 2,464 2,501 2,383 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,855 0,764 0,821 0,834 0,794 

Ніжинське 

Індекс відновлення лісових ресурсів 0,343 0,355 0,301 0,466 0,352 

Індекс використання лісових ресурсів 0,726 0,712 0,708 0,813 0,774 

Індекс лісоохоронної діяльності 1,000 1,000 1,000 1,000 0,996 

Сумарний індекс 2,069 2,067 2,009 2,279 2,122 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,690 0,689 0,670 0,760 0,707 

Примітка. Розрахунки проведено на основі даних табл. В.4 – В.6 додатку В.  

 

Як бачимо, груповий індекс екологічної безпеки лісових господарств був 

достатньо високий. Зокрема, в Камінь-Каширському ЛГ рівень екологічної 

безпеки достатній; в Маневицькому, Олевському, Клесівському, Соснівському 

високий та достатній рівень; Добрянському, Білокоровицькому (крім 2015 р.) – 

високий; в Ніжинському ЛГ – достатній, крім 2016 року, коли він був високий. 

Результати розрахунку інтегрального індексу еколого-економічної 

безпеки лісових господарств представлені в таблиці 2.25. 

Таблиця 2.25 

Результати розрахунку інтегрального індексу  

еколого-економічної безпеки лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Груповий індекс економічної безпеки 0,675 0,564 0,639 0,671 0,608 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,627 0,733 0,725 0,729 0,710 

Інтегральний індекс ЕЕБ 1,302 1,297 1,364 1,4 1,318 

Маневицьке 

Груповий індекс економічної безпеки 0,647 0,709 0,734 0,729 0,810 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,665 0,780 0,739 0,696 0,793 

Інтегральний індекс ЕЕБ 1,312 1,489 1,473 1,425 1,603 

Білокоровицьке 

Груповий індекс економічної безпеки 0,820 0,726 0,662 0,693 0,634 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,829 0,792 0,748 0,796 0,779 

Інтегральний індекс ЕЕБ 1,649 1,518 1,41 1,489 1,413 
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Продовження табл. 2.25 
1 2 3 4 5 6 

Олевське 

Груповий індекс економічної безпеки 0,726 0,701 0,573 0,566 0,557 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,774 0,735 0,696 0,752 0,772 

Інтегральний індекс ЕЕБ 1,5 1,436 1,269 1,318 1,329 

Клесівське 

Груповий індекс економічної безпеки 0,702 0,769 0,748 0,748 0,734 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,747 0,753 0,701 0,848 0,843 

Інтегральний індекс ЕЕБ 1,449 1,522 1,449 1,596 1,577 

Соснівське 

Груповий індекс економічної безпеки 0,755 0,783 0,738 0,716 0,667 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,738 0,735 0,643 0,736 0,805 

Інтегральний індекс ЕЕБ 1,493 1,518 1,381 1,452 1,472 

Добрянське 

Груповий індекс економічної безпеки 0,741 0,792 0,783 0,766 0,750 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,855 0,764 0,821 0,834 0,794 

Інтегральний індекс ЕЕБ 1,596 1,556 1,604 1,6 1,544 

Ніжинське 

Груповий індекс економічної безпеки 0,761 0,734 0,730 0,713 0,665 

Груповий індекс екологічної безпеки 0,690 0,689 0,670 0,760 0,707 

Інтегральний індекс ЕЕБ 1,451 1,423 1,4 1,473 1,372 

Примітка. Розрахунки проведено на основі даних табл. 2.20, 2.24.  

 

Результати розрахунку інтегрального індексу еколого-економічної 

безпеки лісових господарств свідчать, що впродовж усіх років високий рівень 

ЕЕБ мало Добрянське ЛГ, в більшості періодів – Клесівське ЛГ; всі інші 

лісгоспи мали достатній рівень ЕЕБ. 

Результати розрахунку еколого-економічної безпеки лісових господарств 

за 2017 р. представлені в таблиці 2.26. У цьому році інтегральний індекс 

еколого-економічної безпеки вказував на високий рівень в Маневицькому,  

Клесівському,  Добрянському ЛГ, достатній – в усіх інших лісгоспах.  

Якщо порівнювати складові, то було більшим значення індекса 

економічної безпеки лише в Маневицькому ЛГ, в усіх інших переважали 

індекси екологічної безпеки. Низьке значення показника економічної складової 

викликано низьким під груповим індексом фінансової безпеки. Тоді як під 

групові індекси складової екологічної безпеки були значно вищі. 
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Таблиця 2.26 

Результати розрахунку еколого-економічної безпеки  

лісових господарств за 2017 р. 

Лісгоспи/Показники ІФБ ІТТБ ІКБ ГІЕнБ ІВЛР ІВкЛР ІЛОД ГІЕкБ ІІЕЕБ 

Камінь-Каширське 0,152 0,816 0,855 0,608 0,574 0,555 1,000 0,710 1,318 

Маневицьке 0,737 0,776 0,918 0,810 0,574 0,824 0,982 0,793 1,603 

Білокоровицьке 0,343 0,738 0,820 0,634 0,590 0,828 0,919 0,779 1,413 

Олевське 0,214 0,685 0,773 0,557 0,721 0,747 0,847 0,772 1,329 

Клесівське 0,610 0,709 0,883 0,734 0,793 0,799 0,938 0,843 1,577 

Соснівське 0,351 0,793 0,858 0,667 0,702 0,797 0,917 0,805 1,472 

Добрянське 0,510 0,755 0,986 0,750 0,525 0,933 0,925 0,794 1,544 

Ніжинське 0,352 0,682 0,960 0,665 0,352 0,774 0,996 0,707 1,372 

ІФБ - Індекс фінансової безпеки, ІТТБ -  Індекс техніко-технологічної безпеки, ІКБ - Індекс 

кадрової безпеки, ГІЕнБ - Груповий індекс економічної безпеки, ІВЛР - Індекс відновлення 

лісових ресурсів, ІВкЛР - Індекс використання лісових ресурсів, ІЛОД - Індекс лісоохоронної 

діяльності, ГІЕкБ - Груповий індекс екологічної безпеки, ІІЕЕБ - Інтегральний індекс ЕЕБ. 

 

Таким чином, апробація методики дозволила визначити рівень еколого-

економічної безпеки підприємств загалом і в розрізі її складових, що дає змогу 

виявити слабкі місця та визначити дієві інструменти управління ЕЕБ. 

 

 

Висновки до розділу 2 

У розділі розроблено методику оцінки рівня та потенціалу еколого-

економічної безпеки лісогосподарських підприємств, дано загальну 

характеристику лісового фонду та діяльності підприємств сфери лісового 

господарства, здійснено аналіз чинників забезпечення еколого-економічної 

безпеки підприємств лісогосподарської сфери зони Полісся та оцінку рівня 

еколого-економічної безпеки лісогосподарських підприємств. Узагальнення 

результатів досліджень, які представлені у розділі та публікаціях автора [143, 

150, 151, 152, 158, 162, 167, 168], дають підстави для таких висновків. 

1. Критичне осмислення та узагальнення існуючих напрацювань та 

власного підходу до визначення сутності еколого-економічної безпеки (ЕЕБ), 

методологічних позицій її дослідження, дозволило розробити методику оцінки 
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ЕЕБ як послідовність етапів окремо для оцінювання на короткотермінову та 

довготермінову перспективу. 

2. Методика оцінки еколого-економічної безпеки на короткотермінову 

перспективу має бути простою, ґрунтуватись на нескладних методах обробки 

даних і використанні традиційних показників, які відображають економічну та 

екологічну складові ЕЕБ. У результаті потрібно отримати чітке уявлення про 

рівень ЕЕБ та чинники, які можуть призвести до проблем в поточному періоді, 

тобто виявити слабкі сторони підприємства.  

3. Оцінка потенціалу еколого-економічної безпеки лісогосподарського 

підприємства на стратегічну перспективу передбачає ідентифікацію його рівня 

та виявлення стратегічної прогалини в контексті функціонально-ресурсних 

складових – економічної та екологічної стійкості підприємства, управлінського 

потенціалу безпеки, що слугуватиме основою для  обґрунтування стратегії 

забезпечення еколого-економічної безпеки лісогосподарського підприємства.  

4. Сфера лісового господарства є не лише важливим напрямом 

економічної діяльності з високим рівнем зайнятості та експортним 

потенціалом, а й передбачає збереження та розведення лісів, формування 

життєвого простору багатьох представників тваринного світу, охорону цінних 

екосистем. Тому загалом має високу екологічну, соціальну та економічну 

значимість. Найбільші площі лісів та запаси деревостанів, майже на 3 млн. га  

зосереджені в лісах Державного агентства лісових ресурсів України (66 % 

лісів), в структуру якого входять обласні управління лісового та мисливського 

господарства. Згідно статистичних даних, відбувається щорічне зростання 

вартісних показників: динамічно збільшуються обсяги продукції, робіт та 

послуг лісового господарства (у фактичних цінах), у тому числі обсяги 

продукції лісозаготівель. Протягом аналізованого періоду зберігається 

невисока, але стійка тенденція до збільшення обсягів заготівлі деревини 

загалом, але темпи приросту зменшуються. За аналізований період: кількість 

підприємств лісогосподарської сфери зросла на 91 одиницю (10,1 %) в 2012 

році і зменшилась на 107 одиниць  (11,1 %) у 2016 році; чисельність персоналу 
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трималась постійно вище 60 тисяч осіб; обсяги реалізованої продукції суттєво 

зросли на 43,65 % у 2015 р. та на 45,8 % зросли обсяги витрат на виробництво 

продукції; у 2016 р. порівняно з 2015 р. зросла ціна знеособленого 1 м3 

заготовленої деревини  на  94,8 грн. (на 15,7 %),  реалізованої  деревини – на 

96,4 грн. (на 15,1 %); фінансові результати зростали дуже стрімко з 2013 р. на 

3,39 %, 2014 р. на 95,7 %, до 2015 р. на 205 %, проте знизились у 2016 р. на  

16,8 %; відповідна по роках динаміка темпів приросту чистого прибутку –

зростання в 2013–2015 роках і зниження в 2016 році; частка підприємств, які 

отримали позитивний фінансовий результат та чистий прибуток була досить 

високою – більше 82 %, рентабельність операційної діяльності найвищою була 

в 2015 році – 9,3 %, так як і рентабельність загальної діяльності – 7,5 %. 

Таким чином, основні показники діяльності підприємств за видом 

економічної діяльності  «Лісове господарство та лісозаготівля» свідчать про 

позитивну динаміку в період 2012-2015 років, та зменшення частини з них у 

2016 році. 

5. Апробацію розроблених методологічних положень дослідження 

еколого-економічної безпеки підприємства та методики оцінки її рівня 

здійснено, використовуючи дані лісових господарств Поліської зони на основі 

таких аргументів: в цій зоні в середньому найвищий рівень лісистості 

територій; для них характерні однакові об’єктивні (природоресурсні) чинники 

формування еколого-економічної безпеки; обсяги заготівлі деревини та темпи 

економічної діяльності стабільно високі і найвищі по Україні загалом; 

проблеми функціонування та забезпечення еколого-економічної безпеки в 

багато чому схожі. В зоні Полісся розташовані чотири обласні управління 

лісового та мисливського господарства – Волинське, Житомирське, Рівненське, 

Чернігівське.  

6. Аналіз лісогосподарської сфери Поліської зони за період 2012-         

2016 років свідчить про таке: динаміка відтворення лісів позитивна, за 

абсолютними значеннями ці показники найбільші в Житомирській області, 

сумарне значення площ відтворення лісів Поліської зони складало від 31,3 % у 
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2012 році до  44 % у 2016 році від обсягів по Україні; більша половина площ 

відтворення лісів відбувалась шляхом садіння і висівання лісу, збільшувались 

площі переведення лісових ділянок природного поновлення у вкриті лісовою 

рослинністю землі;  у площах рубок переважають рубки догляду лісів, 

експлуатаційні ліси займають невисоку частку лісового фонду; за породним 

складом деревостанів переважає сосна (більше 70 %) та дуб  (від 4,4 % у 

Волинському ОУЛГМ до 16,7 % у Житомирському ОУЛГМ). Обсяги заготівлі 

ліквідної деревини збільшувались до 2015 р. В структурі продукції з 

заготовлених лісоматеріалів круглих переважають такі види продукції: 

пиломатеріали і заготовки – більше 70%, клеєна фанера і шпон – більше 10 %, 

целюлоза і деревна маса – більше 10 %.  

Таким чином, сфера лісового господарства та лісозаготівель України є 

однією з найбільш перспективних, має позитивну динаміку розвитку. В її складі 

лісові господарства зони Полісся займають вагомі позиції як по лісоресурсному 

потенціалу, так і по показниках економічної діяльності. 

7. Основними критеріями при виборі лісових господарств взято площу та 

лісистість їх території, оскільки, на нашу думку, це об’єктивні показники 

можливостей розвитку цих підприємств, що визначають стартові умови для 

економічної діяльності. Це 8 лісових господарств: Камінь-Каширське, 

Маневицьке  Волинського ОУЛМГ; Білокоровицьке, Олевське Житомирського 

ОУЛМГ; Клесівське, Соснівське Рівненського ОУЛМГ; Добрянське, Ніжинське 

Чернігівського ОУЛМГ. 

8. Аналіз чинників забезпечення ЕЕБ здійснено за двома складовими та 

підгрупами згідно розробленої методики. 

Для аналізу підгрупи показників, які впливають на фінансову безпеку, 

розглянуто стан активу та пасиву балансу підприємств. Розрахунки темпів 

приросту показників балансу свідчать про таке: вартість необоротних активів 

збільшувалась; вартість оборотних активів зростала в Ніжинському, 

Добрянському, Олевському, Білокоровицькому ЛГ, в Камінь-Каширському 

ЛГ, Маневицькому  ЛГ ріст спостерігався у  2014-2015 рр.,  зменшення 
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показника, крім, 2015 р., вібулось в Клесівському ЛГ; власний капітал 

підприємств зростав у 2014-2015 роках, суттєво саме в 2015 році (на 144 % в 

Камінь-Каширському ЛГ, на 132,9 % в Маневицькому  ЛГ, на 148 % в 

Добрянському ЛГ); в 2016 та 2017 році була тенденція до спаду темпів росту; 

поточні зобов’язання та забезпечення мали всі підприємства, їх суми були 

достатньо великі, але зменшувались в 2014-2015 роках; валюта балансу 

зростала в усіх лісгоспах, крім 2016-2017 рр. в Камінь-Каширському ЛГ (спад 

на 1,9 та 30,2 % відповідно), Маневицькому  ЛГ (-0,9,   -1,6 %), в 2017 році в 

Клесівському ЛГ на 2,8,2 %. 

Для аналізу підгрупи показників, які впливають на техніко-технологічну 

безпеку, проаналізовано динаміку зміни вартості основних засобів підприємств: 

рівень забезпечення основними засобами за первісною вартістю найвищий в 

Маневицькому та Клесівському лісгоспах, найменші її показники в в Камінь-

Каширському ЛГ; показник у всіх лісгоспах зростав стабільними темпами; 

найбільше надходило основних засобів в Білокоровицькому, Маневицькому та 

Клесівському лісгоспах, характерно, що їх сума різко зменшилась у 2017 році; 

вартість основних засобів, що надходили була меншою за суму зношення; сума 

зносу у всіх лісгоспах велика і сягає половини первісної вартості, її величина 

постійно зростала, тому залишкова вартість теж наполовину менша первісної. 

Вартість оборотних засобів усіх підприємств, крім Камінь-Каширському 

ЛГ в 2016 році, Маневицького та Клесівського в 2016 та 2017 роках, зростала.  

В її структурі суттєву частину займають запаси та дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість в усіх лісгоспах суттєво зросла в 2014 р. порівняно 

з 2013 р., проте в 2017 р. порівняно з попереднім зменшилась, крім Камінь-

Каширського, Білокоровицького, Клесівського ЛГ. Така тенденція є свідченням 

підвищення платоспроможності підприємств споживачів продукції, товарів та 

послуг лісгоспів. Гроші та їх еквіваленти найбільшу частку мали Маневицьке, 

Білокоровицьке, Клесівське, Добрянське лісові господарства. 

Для оцінки кадрової безпеки розглянуто показники забезпечення 

персоналом, рівень заробітної плати, показники, що характеризують умови 
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праці. Фонд оплати праці зростав, позитивною була динаміка зміни розміру 

середньомісячної заробітної плати працівників. 

Чистий дохід від реалізації продукції (у діючих цінах) в 2013-2017 рр. 

відзначається стійкою позитивною динамікою майже по усіх лісгоспах. 

Підвищення собівартості за 2013-2017 рр. зумовлено як збільшенням цін так і 

обсягів виробництва продукції. Різні темпи приросту чистого доходу і 

собівартості зумовили зниження валового прибутку на 14,56 %, а чистого 

прибутку – на 78,52 %. За останній рік чистий прибуток зменшився практично у 

всіх лісгоспах. Збільшення чистого прибутку в 2017 році відбулось лише у 

Клесівському ЛГ на 9,15 %. 

9. Чинники забезпечення екологічної безпеки можна поділити на такі 

групи: обсяги продукції лісових господарств, обсяги заготовленої деревини, 

площі рубок, площі відтворення лісів та лісорозведення, показники втрат та 

загибелі лісових деревостанів. Динаміка обсягів продукції лісових господарств 

позитивна. Оскільки обсяги встановленої розрахункової лісосіки не 

змінювались, крім Маневицького ЛГ в 2013 році, то зростання обсягів 

продукції пов’язано не з збільшенням площі та обсягів лісозаготівель, які 

збільшувались значно меншими темпами, а ростом цін на лісопродукцію.          

В сумі обсягів продукції значна частка приходиться на лісозаготівлі (більше 

95%). Обсяги продукції переробки вторинних лісових ресурсів і побічного 

лісокористування незначні в усіх інших лісгоспах.  

В обсягах заготовленої деревини переважала ліквідна (80-99 %). Заготівля 

ліквідної деревини від рубок головного користування була стабільною, 

показники лише в кількох господарствах перевищували розрахункову лісосіку 

(Соснівське, ), і лише в Олевському були значно нижчими. 

В загальній плоші рубок переважали рубки формування та оздоровлення 

лісів. Найбільші площі припадають на рубки догляду та санітарні (суцільні та 

вибіркові). Площа рубок головного користування майже на порядок менша.  
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Відтворення лісів відбувалось шляхом висівання та садіння, природного 

поновлення та переведення лісових культур і природного поновлення у вкриті 

лісовою рослинністю землі найвищі. Лісорозведенням лісгоспи не займались. 

Попри те, що Поліська зона за багатьма позиціями благополучніша за 

інші, показники загибелі лісових деревостанів незначні в більшості 

підприємств. Найгірші показники з досліджуваних лісгоспів мають Камінь-

Каширське, Маневицьке, Клесівське та Соснівське ЛГ. Найбільші осередки 

шкідників і хвороб в Камінь-Каширському, Маневицькому та Клесівському ЛГ. 

10. Результати оцінювання ЕЕБ свідчать, що в досліджуваних лісгоспах 

рівень економічної безпеки високий та достатній. В більшості підприємств 

найвищі показники були в 2015-2016 роках, зокрема в Камінь-Каширському, 

Білокоровицькому, Олевському, Соснівському ЛГ. Найбільшою мірою на це 

вплинули високі індекти техніко-технологічної та кадрової безпеки. Рівень 

екологічної безпеки лісових господарств теж був достатній та високий. 

Зокрема, в Камінь-Каширському ЛГ рівень екологічної безпеки достатній; в 

Маневицькому, Олевському, Клесівському, Соснівському високий та достатній 

рівень; Добрянському, Білокоровицькому (крім 2015 р.) – високий; в 

Ніжинському ЛГ – достатній, крім 2016 року, коли він був високий. Результати 

розрахунку інтегрального індексу еколого-економічної безпеки лісових 

господарств свідчать, що впродовж усіх років високий рівень ЕЕБ мало 

Добрянське ЛГ, в більшості періодів – Клесівське ЛГ; всі інші лісгоспи мали 

достатній рівень ЕЕБ. У 2017 р. інтегральний індекс еколого-економічної 

безпеки вказував на високий рівень в Маневицькому, Клесівському,  

Добрянському ЛГ, достатній – в усіх інших лісгоспах.  
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РОЗДІЛ 3 

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

3.1. Сутність та складові механізму забезпечення еколого-економічної 

безпеки лісогосподарських підприємств 

 

Надзвичайно швидкі зміни суспільних потреб, розвиток науки та техніки 

призводить до загострення конкурентної боротьби, формування нових сфер та 

напрямів використання обмежених ресурсів, що спонукає підприємства не 

просто зважати на чинники зовнішнього середовища, а й оцінювати можливі 

загрози щодо неотримання бажаних економічних результатів. 

Водночас, неефективне використання природних ресурсів, застосування 

ресурсомістких технологій, призвели до вичерпання частини з них і до 

виснаження екосистем. Це стосується і лісових ресурсів, оскільки 

неконтрольоване вирубування лісів не лише знизило ефективність 

функціонування лісозаготівельного та лісопереробного комплексів через 

вичерпання стиглих лісостанів, а й спричинило екологічні проблеми в 

Карпатському регіоні, призвело до зниження показника стиглих лісостанів 

регіонів зони Полісся.  

Тому одним з найважливіших завдань менеджменту лісогосподарських 

підприємств є забезпечення еколого-економічної безпеки завдяки 

впровадженню відповідного механізму, інструменти якого дозволять 

збалансувати економічні та екологічні інтереси у довго- та короткотерміновій 

перспективі.  

Не зважаючи на те, що поняття механізму у науковій літературі 

зустрічається часто, єдиного тлумачення його сутності немає. Вчені 

обґрунтовують різні за специфікою інструментів механізми – інституційний, 

організаційний, економічний, пропонуючи власні визначення. Тому є потреба у 
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вивченні існуючих підходів та конкретизації сутності механізму забезпечення 

еколого-економічної безпеки підприємства.  

І. Ілляшенко визначає «сутність організаційно-економічного механізму 

стратегічного управління природно-техногенною та екологічною безпекою на 

засадах сталого розвитку як систему організаційно-адміністративних та 

економічних заходів щодо гарантування безпеки населення, 

природокористування, охорони навколишнього середовища» [39].  

В. Кучмійов розробив механізм управління екологічною безпекою 

економічної системи на засадах маркетингу як сукупність елементів 

управлінського впливу за допомогою організаційно-економічних інструментів, 

важелів, методів, взаємозв’язаних  процесів планування та реалізації 

екологізованої політики ціноутворення, просування ідей, продуктів і послуг, які 

задовольняють  потреби екологічної безпеки на рівні індивідів, підприємств, 

економічної системи загалом [72, с. 251-259].  

М. Камлик обгрунтовує систему економічної безпеки як комплекс 

взаємопов’язаних заходів організаційно-правового характеру, спрямованих на 

захист життєво важливих інтересів особистості, підприємства від протиправних 

дій, що можуть призвести до істотних економічних втрат [44, с. 253].  

О. Коробчинський трактує механізм управління економічною безпекою 

як комплекс управлінських, страхових, правових, економічних, охоронних, 

режимних та інших засобів захисту бізнесу від втрат [63, с. 42].  

С. Каламбет, В. Воропай розглядають такі елементи механізму 

управління економічною безпекою підприємства: організаційна структура; 

функції організації, управління, обґрунтування і реалізації ефективних форм і 

методів створення, вдосконалення і розвитку системи економічної безпеки; 

методи забезпечення; засоби та важелі; показники та критерії оцінки; 

нормативно-правове та інформаційне забезпечення [43, с. 109].  

У монографії [58, с. 11] доведено, що при формуванні механізму 

забезпечення економічної безпеки, необхідно враховувати галузеві особливості 

підприємства. 
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В. Лифар дає широке трактування механізму як певної сукупності 

принципів, методів, інструментів, що забезпечують виконання заданих 

економічних процесів, водночас, це система, яка визначає порядок господарчої 

діяльності. Зміст механізму визначають його елементи, їх структура, характер 

зв’язків між ними, виконувані функції. Їх дія націлена на отримання певного 

результату [74]. 

Проте, забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства 

передбачає поєднання цих, часто антагоністичних складових, а отже повинно 

бути враховане при розробці відповідного механізму. 

Проведені дослідження існуючих підходів до розробки механізмів 

забезпечення економічної, екологічної безпеки дозволили зробити такі 

узагальнення щодо формування механізму забезпечення еколого-економічної 

безпеки підприємства:   

- базовими положеннями для формування такого механізму є мета, цілі, 

принципи, відповідно до яких здійснюються певні дії в системі менеджменту 

підприємства;  

- перетворювальні дії забезпечують важелі, інструменти, що 

використовуються в сформованому інституційному середовищі підприємства 

(організаційна структура, комунікації, розподіл функцій, правила, процедури, 

система мотивації та контролю тощо);  

- він забезпечує виконання певних функцій на кожному етапі управління 

еколого-економічною безпекою – прогнозування та виявлення ризиків, загроз, 

регулювання діяльності в кризовій ситуації, координування процесів та 

взаємодію щодо мобілізації зусиль та ресурсів для подолання негативних 

наслідків, збалансування підприємства як системи;  

- дієвість механізму визначається забезпеченим ним ступенем стійкості, 

адаптивності підприємства до дії агресивних чинників його середовища. 

Складність формування механізму забезпечення еколого-економічної 

безпеки підприємств лісогосподарської сфери обумовлюється конфліктом 

інтересів двох порядків:  
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1) економічних та екологічних;  

2) довготермінових та короткотермінових.  

Тому виникає потреба у використанні таких інструментів, взаємодія яких 

забезпечувала б: отримання достатніх фінансових результатів для поточних 

потреб; розширеного відтворення на основі новітніх, екологічно орієнтованих 

технологій; комплексне використання природно-ресурсного потенціалу лісових 

господарств на засадах невиснажливого лісокористування; лісоохоронну 

діяльність та відтворення лісових ресурсів, недопущення деградації лісових 

масивів.  

Формування механізму забезпечення ЕЕБ підприємств лісогосподарської 

сфери передбачає визначення мети, цілей, принципів побудови, обґрунтування 

структури, відповідних методів, інструментів впливу, визначення умов їх 

використання. 

Принципи побудови механізму забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства обґрунтувала О. Орлик, певні з них актуальні для 

механізму забезпечення безпеки підприємств лісогосподарської сфери, а саме: 

законності, системності побудови, економічної доцільності, результативності, 

постійного моніторингу, обґрунтованості, своєчасності, збалансованості 

інтересів, спрямованості на стратегічні цілі, адекватності реагування, 

адаптивності та гнучкості [95, с. 227-228]. 

Структура механізму забезпечення еколого-економічної безпеки 

лісогосподарських підприємств передбачає виділення таких блоків:  

формування інституційних умов управління ЕЕБ; оцінка ЕЕБ; забезпечення 

поточної стійкості підприємства до зовнішніх та внутрішніх загроз;  

формування потенціалу безпеки на довготермінову перспективу (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Механізм забезпечення еколого-економічної безпеки 

лісогосподарських підприємств 
Примітка. Розроблено автором. 
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Для кожного блоку характерні певні методи та інструменти, специфіка 

яких визначатиметься стратегією розвитку підприємств лісогосподарської 

сфери на певний період, яка приймається для підвищення ефективності 

взаємодії та оптимізації зусиль щодо досягнення довготермінових цілей. 

Система інституційного забезпечення управління ЕЕБ включає дві 

підсистеми: зовнішнього та внутрішнього інституційного середовища. 

Функціонування системи менеджменту та ведення всіх напрямів діяльності 

підприємства здійснюється згідно чинного вітчизняного законодавства та норм 

міжнародного права, оскільки більшість лісових господарств – суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності. Останнє вимагає дотримання вимог 

міжнародного права, конвенцій, стандартів якості, екологічних норм та 

стандартів. Важливими завданнями є сертифікація систем менеджменту якості 

підприємств лісогосподарської сфери, впровадження екологічного 

менеджменту та аудиту.  

Багато проблем в системі менеджменту підприємств лісогосподарської 

сфери пов’язані з недосконалістю організаційної структури, для якої характерна  

багатощаблева ієрархія, нечіткі регламентація посадових обов’язків і розподіл 

функцій, неефективна система відповідальності та делегування повноважень. 

Це призводить до ускладнення комунікацій, труднощі та затримки при 

прийнятті управлінських рішень. Тому ефективними інструментами вважаємо 

реінжиніринг бізнес-процесів, використання сучасних гнучких та ефективних 

організаційних структур – бригадної, крос-функціональної, проектної.  

У системі управління ЕЕБ оцінка ЕЕБ дозволяє всебічно вивчити стан 

підприємства, виявляти проблеми його функціонування, окреслювати шляхи їх 

вирішення (І. Сокиринська [113, с. 88-95]), водночас, забезпечує встановлення 

характеру порушень, виявлення рівня фінансової та економічної безпеки. 

Для того, щоб оцінка стала ефективним інструментом управління ЕЕБ, 

необхідно:  
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- сформувати систему показників, підібрати дієві методи аналізу та 

оцінки, які дозволять не просто виявити тенденції змін, а встановити причинно-

наслідкові зв’язки;  

- розробити модель бажаного стану;  

- встановити невідповідності наявного стану бажаному.  

Основними інструментами цього елементу механізму є: методи 

виявлення та обліку чинників ЕЕБ, методи аналізу рівня впливу чинників на 

ЕЕБ, норми та стандарти, методи оцінки стійкості, ризиків та загроз, методика 

оцінки потенціалу безпеки, методи ідентифікації стану підприємства. 

У другому розділі запропоновано авторську методику оцінки потенціалу 

еколого-економічної безпеки підприємства (розділ 2, п. 2.1), що враховує 

цільові орієнтири його розвитку в певному середовищі, дозволяє визначити 

групові індекси, на основі яких можна зробити висновок про рівень потенціалу 

безпеки. Отриманий результат є вихідною базою для порівняння, визначення 

стратегічного  розриву, прийняття управлінських рішень. 

Окремої уваги вимагає обґрунтування норм та параметрів 

функціонування підприємства як системи, що випливають із сформульованих 

нами ознак (розділ 1, п. 1.1), частина з яких є передумовою, частина – 

наслідком ефективного функціонування та дієвості управління ЕЕБ. До першої 

групи відносяться: норми забезпеченням матеріальними, фінансовими, 

природними ресурсами; допустимий рівень загроз та потенціалу безпеки; 

гнучкість, адаптивність системи менеджменту, компетентність персоналу щодо 

використання сучасних інструментів діагностики; екологічні обмеження.  До 

другої – захищеність життєво важливих інтересів підприємства від можливих 

загроз; надійність; стійкість; здатність забезпечувати розвиток, досягати 

поставлених цілей з урахуванням природоресурсних обмежень.  

Сформована підсистема оцінки дозволяє виявити причини та тенденції 

змін під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, ідентифікувати сферу 

загроз, оцінити силу їх впливу шляхом визначення відхилень від бажаного 

стану. 
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У результаті оцінки можуть бути виявлені такі стани: 

1) високий рівень стійкості, гарантія збереження цілісності та 

ідентичності підприємства;  

2) ризик втрати поточних вигод, проте потенціал безпеки, рівень стійкості 

підприємства до загроз достатній; 

3) тенденція до зростання загроз, ризик втрати ідентичності та цілісності 

підприємства, стратегічних вигод. 

 Залежно від отриманого результату активізується наступний елемент 

механізму. Зокрема, якщо отримано перший результат, це означає, що система 

корпоративного менеджменту ефективна, позиція підприємства у зовнішньому 

середовищі стійка, воно має високий конкурентний статус і суттєві конкурентні 

переваги. Якщо не змінюються стратегічні цілі розвитку підприємства, не 

прогнозуються суттєві зміни у зовнішньому оточенні, доцільно дотримуватись 

перевіреної стратегії і направити зусилля на збереження отриманих позицій. 

У другій ситуації, коли виявлено ризик втрати поточних вигод, проте 

потенціал безпеки, рівень стійкості підприємства до загроз достатній, необхідно 

обирати стратегію, націлену на забезпечення поточної стійкості підприємства 

до зовнішніх та внутрішніх загроз. Основним інструментом має бути ризик-

менеджмент, що дозволить постійно моніторити ситуацію та розпізнати слабкі 

сигнали про її погіршення і вчасно розробити та реалізувати запобіжні заходи. 

Основні завдання ризик-менеджменту: виявлення чинників, які можуть 

негативно впливати на діяльність підприємства; ідентифікація тих чинників, які 

здатні справляти найбільший вплив; вибір методів оцінювання ризику, 

аналізування результатів; формування системи реальних фінансових показників 

на стадіях складання, розгляду та затвердження фінансового плану та бюджету 

підприємства; вибір та обґрунтування методів управління ризиком, планування 

заходів щодо нейтралізації ризику; ресурсне забезпечення реалізації планів; 

моніторинг та контроль; аналіз та оцінювання результатів реалізації обраної 

стратегії та її корегування в разі необхідності [92, с. 112-121]; розробка 

корегувальних дій, ліквідація причин негативних результатів діяльності та 
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запобігання виникненню аналогічних проблем у майбутньому; прийняття 

випереджаючих управлінських рішень з метою запобігання новим проблемам і 

підвищення ефективності системи управління підприємством загалом [170]. 

Ризик-менеджмент як специфічний вид діяльності, спрямований на 

запобігання або пом’якшення впливу негативних чинників зовнішнього та 

внутрішнього середовища на результати діяльності підприємства. Система 

ризик-менеджменту – відкрита, отже є вхід (чинники зовнішнього та 

внутрішнього середовища, які ідентифіковані як ризики) та вихід – отримані 

результати, управлінські рішення щодо подолання негативної  ситуації. Ризик-

менеджмент поєднує сукупність підходів, методів, важелів та прийомів, які 

дають змогу прогнозувати можливість настання несприятливих подій та 

ситуацій, обґрунтувати заходи щодо запобігання або уникнення неефективних 

витрат або втрат ресурсів підприємства. Основними інструментами ризик-

менеджменту є прогнозування зміни основних чинників, діагностика 

ймовірності банкрутства, фінансове планування, фінансовий контроль, 

управління втратами, фінансовий менеджмент, менеджмент продуктивності, які 

націлені на забезпечення ефективного використання усіх ресурсів [172, 173]. 

Важливо, щоб рішення приймались швидко, були доведені до виконавців 

вчасно, що забезпечує менеджмент комунікацій. Реалізація зазначеного 

визначається рівнем професійних компетенцій персоналу. Враховуючи 

специфіку діяльності лісових господарств, необхідно вказати на такі напрями їх 

діяльності як лісоохоронну діяльність, забезпечення комплексного 

використання лісових ресурсів, підтримання оптимальної структури породного 

та вікового складу лісонасаджень. 

Якщо виявлено тенденцію до зростання загроз, ризику втрати 

ідентичності та цілісності підприємства, стратегічних вигод критичного рівня, 

то необхідно розробляти антикризові заходи для недопущення розвитку кризи, 

якщо ж нижче критичного рівня і підприємство має ресурси – необхідно 

обирати стратегію, націлену на формування потенціалу безпеки на 

довготермінову перспективу. 
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Моделей антикризового менеджменту напрацьовано достатньо багато, 

залежно від характеру кризи, можливостей підприємства тощо, тому завдання 

керівництва – використати ситуативний підхід і обрати оптимальний варіант.  

Як зазначають А. Штангрет і Г. Пушак, створювані системи безпеки 

підприємств зазвичай націлені на забезпечення захисту майна, проте злочини в 

економічній сфері стали носити інтелектуальний характер, а їх сферами стали 

фінансова діяльність, політика й стратегія підприємства, механізми управління 

бізнесом, інформація. Тобто, акценти переміщаються з матеріальних об’єктів на 

систему менеджменту підприємства. Тому вчені розглядають поняття 

потенціалу забезпечення економічної безпеки підприємства (ПЗЕБП) як 

«накопичення достатньої величини і максимально ефективне використання усіх 

ресурсів, що дозволило б нейтралізувати загрози з боку внутрішнього та 

зовнішнього середовища і забезпечити безпечне функціонування підприємства 

через підтримання його цілісності як виробничо-господарської системи» [183, 

с. 127-129]. Зміст ПЗЕБП полягає в інтегральному відображенні (оцінці) 

поточних і майбутніх можливостей досягати та підтримувати необхідний для 

існування та розвитку рівень економічної безпеки, а зростання ПЗЕБП залежить 

від можливостей менеджменту оптимально використовувати результати 

функціонування системи забезпечення безпеки [183].  

С. Шкарлет обґрунтовує потенціал формування стану економічної 

безпеки як множини сукупних здатностей підприємства, що визначає 

можливості здійснення ним певних функцій, що необхідні для досягнення 

поставлених цілей в умовах конкуренції та нестабільного зовнішнього 

середовища [178, 179, с. 124-130]. 

О. Ульянченко, А. Суска, А. Бабич обгрунтували стратегічні аспекти 

формування конкурентного потенціалу підприємств лісового господарства, які 

відображають основні позиції забезпечення еколого-економічної безпеки цих 

підприємств [123, с. 152-156]. 

На нашу думку, потенціал еколого-економічної безпеки підприємства – 

це сукупність усіх його можливостей (ресурсів, компетенцій, прав) забезпечити 
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захист власних інтересів, стійкість до загроз, стабільність розвитку, досягнення 

поточних та стратегічних цілей без нанесення шкоди оточуючому середовищу, 

збереження природно-ресурсного потенціалу території.  

Мета формування потенціалу безпеки – досягнення бажаного рівня 

захищеності від негативних впливів, завдяки сформованій внутрішній стійкості 

в тих економічних, політичних, соціальних та інших умовах, які склались. 

Цілепокладання визначається обраною стратегією. Проте цілі можна 

згрупувати у такі блоки:  

- формування нових конкурентних переваг за рахунок впровадження 

техніко-технологічних інновацій, нових товарів і послуг, підвищення рівня 

якості та екологічності;  

- розвиток стратегічних зон бізнесу;  

- формування дієвої системи управління ЕЕБ;  

- оптимізація структури лісових господарств з урахуванням 

особливостей розвитку сфери. 

Основними завданнями при цьому можуть бути:  

- нейтралізація або обмеження негативних чинників впливу (загроз);  

- використання позитивних зовнішніх чинників впливу (можливостей);  

- використання сильних сторін;  

- створення оптимальних умов для ефективного використання, 

збереження та відтворення лісових екосистем;  

- впровадження ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій 

для мінімізації шкоди довкіллю загалом та збереження лісових ресурсів;  

- забезпечення сприятливих умов для розвитку підприємництва у 

супутніх сферах;  

- створення сприятливих умов для залучення  вітчизняних та іноземних 

інвестицій;  

- налагодження системи підготовки, підвищення кваліфікації фахівців 

для лісової сфери;  

- активізація міжнародної співпраці, зовнішньоекономічної діяльності. 
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Важливо, щоб витрати на заходи щодо виявлення, мінімізації,  

нейтралізації загроз інтересам підприємства були меншими, ніж можливі 

збитки та забезпечували розвиток підприємства. 

Зазначене дозволяє визначити складові потенціалу безпеки. Г. Пазєєва 

запропонувала підходи до декомпозиції потенціалу економічної безпеки 

підприємства, виділивши три групи: об’єктні (пов’язані з матеріально-

речовинною та особовою формами потенціалу підприємства – інноваційний, 

операційний, фінансовий потенціали), суб’єктні (пов’язані з суспільною 

формою їх виявлення – науково-технічний, управлінський, маркетинговий, 

логістичний, потенціал організаційної структури управління), інтегральні 

(трудовий, інфраструктурний, інформаційний) [98]. 

З огляду на об’єкт нашого дослідження, вважаємо за доцільне виділити 

три групи потенціалу еколого-економічної безпеки підприємства: економічний,  

екологічний та управлінський (рис. 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Структура потенціалу еколого-економічної безпеки 

підприємства  
Примітка. Розроблено автором 
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технологічний. Інтегруючим ці складові результатом є впровадження 

екологобезпечних техніко-технологічних інновацій, які забезпечують 

довгострокові конкурентні переваги. 

До групи потенціалу екологічної безпеки відносяться: потенціал 

відновлення лісових ресурсів, потенціал використання лісових ресурсів, 

потенціал лісоохоронної діяльності.  

Лісоресурсний потенціал значною мірою залежить від забезпечення  

природного та штучного лісовідновлення з урахуванням довготермінових 

перспектив комплексного лісокористування та забезпечення оптимального 

породного та вікового складу лісостанів. Ефективність діяльності лісових 

господарств значною мірою залежить від потенціалу землі та природно-

кліматичних умов, що визначають продуктивності лісостанів, породний склад, 

площу розрахункової лісосіки. Підтримання лісоресурсного потенціалу 

забезпечується шляхом: природного лісовідновлення за рахунок збереження 

підросту; обнасінення виробок, штучного лісовідновлення на вирубках; повної 

заготівлі, вивозки з лісосіки і використання деревини, відведеної у рубку; 

максимальної переробки деревини; санітарних заходів у процесі заготівлі лісу і 

лісовідновлення; переходу від суцільних до несуцільних рубок лісу тощо. Для 

того, щоб мати продуктивні ліси на довготермінову перспективу, необхідно в 

поточному періоді вкладати інвестиції у лісорозведення, впровадження нових 

технологій охорони лісу, лісозаготівель та лісопереробки. 

Така діяльність безпосередньо відноситься до екологічної складової 

формування потенціалу безпеки. Проте вона неможлива без економічної 

складової, зокрема – інвестиційної.  

Управлінський потенціал безпеки формують система менеджменту 

підприємства загалом, управління ЕЕБ зокрема, компетенції працівників (в усіх 

сферах діяльності та складових двох попередніх груп потенціалу еколого-

економічної безпеки підприємства, зокрема: здатність системи менеджменту до 

стійкого збереження основних показників і параметрів функціонування без 

негативного впливу на НПС; здатність забезпечувати розвиток, досягати 



 

 

154 

поставлених цілей з урахуванням природоресурсних обмежень; здатність 

адекватно реагувати на виклики та стійкість до деструктивних змін 

зовнішнього, в тому числі природного середовища; здатність ефективно 

використовувати усі види ресурсів; здатність швидко усунути різноманітні 

загрози або пристосуватися до існуючих умов, що можуть негативно 

позначитися на показниках діяльності; здатність запобігати або мінімізувати 

забрудненню довкілля без зменшення величини прибутку при дотриманні 

чинних екологічних норм у процесі виробництва), організаційний потенціал 

(потенціал оргструктури, комунікаційний потенціал, операційний потенціал). 

На нашу думку, формування потенціалу безпеки на довготермінову 

перспективу є не лише ситуаційною, а базовою позицією в системі управління 

ЕЕБ, не дивлячись на те, що інструменти формування потенціалу безпеки 

підбираються відповідно до ситуації, яка склалась. Зокрема, можуть бути 

застосовані стратегічний (формування місії, стратегічних цілей, стратегії 

розвитку, стратегічне планування діяльності),  маркетинговий (дослідження й 

прогнозування ринку, система просування товарів і послуг, ціноутворення, 

маркетингові комунікації, брендинг), інноваційний (оновлення технологій, 

використання інформаційних технологій, впровадження новітніх методів, 

технологій та прийомів у діяльності лісових господарств), екологічний 

(впровадження екологобезпечних технологій лісорозведення та 

лісовикористання, забезпечення  природного та штучного лісовідновлення, 

забезпечення оптимального породного та вікового складу лісостанів), 

інвестиційний (інвестиційна привабливість регіону, лісової сфери, окремих 

лісових господарств, залучення зовнішніх та внутрішніх фінансових ресурсів) 

менеджмент, менеджмент якості (сертифікація системи менеджменту якості 

підприємства). Доцільність застосування кожного з них визначається 

ситуацією, яка складається в певний період функціонування підприємства. 

Розробка заходів щодо формування потенціалу безпеки має 

здійснюватись на стратегічному, тактичному та операційному рівнях. 

Складність забезпечення ЕЕБ може передбачати розробку програми дій, 
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обґрунтування термінів, необхідних матеріальних, фінансових та інших 

ресурсів; проектів та бізнес-планів по окремих напрямах діяльності. 

Специфіка поєднання інструментів різних груп визначатиметься 

ситуацією, відповідно до якої обирається стратегія розвитку підприємства. 

Ефективна система стратегічного менеджменту передбачає формування 

альтернативних стратегій. Цей етап дуже важливий, тому вимагає детальної 

розробки. 

Ефективність функціонування механізму забезпечення еколого-

економічної безпеки підприємств лісогосподарської сфери значною мірою 

залежить від податкової, митної, кредитної та валютної політики держави,  

умов для інвестиційної діяльності. Важлива роль у цьому також внутрішніх 

інструментів, націлених на мотивацію ефективної діяльності, розвиток 

компетенцій персоналу щодо забезпечення еколого-економічної безпеки 

підприємств.   

Очікуваними результатами функціонування механізму забезпечення 

еколого-економічної безпеки підприємств лісогосподарської сфери мають бути: 

1) стан захищеності від несприятливого впливу прогнозованих чинників 

оточення; 

2) внутрішні можливості та здатність протидіяти деструктивним впливам, 

що визначається здатністю до швидкого реагування та адаптації до змін; 

швидкістю збору необхідної інформації для прийняття управлінських рішень; 

швидкістю отримання позитивних змін; економічністю отримання позитивного 

ефекту; достатність змін для відновлення параметрів життєздатності 

підприємства, забезпечення подальшої його стійкості та сталості лісових 

екосистем.  

Таким чином, у результаті дослідження набули подальшого розвитку:  

1) підходи до обґрунтування сутності механізму забезпечення еколого-

економічної безпеки лісогосподарських підприємств як сукупності 

взаємопов’язаних норм, правил, методів  і прийомів впливу на різні сфери, 

процеси та ресурси підприємства для досягнення стійкості, захищеності, 
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адаптивності, швидкого та гнучкого реагування на зміни у його внутрішньому 

та зовнішньому середовищі, спрямованих на виявлення, попередження загроз, 

усунення їх негативних наслідків, забезпечення стабільного розвитку, реалізації 

поставлених цілей, досягнення бажаних результатів без нанесення шкоди 

навколишньому середовищу;  

2) змістовне наповнення складових цього механізму, а саме системи 

інституційного забезпечення управління ЕЕБ, оцінки ЕЕБ, потенціалу ЕЕБ та 

інструментів і шляхів забезпечення ЕЕБ залежно від отриманих результатів 

(якщо ризик втрати поточних вигод, проте потенціал безпеки, рівень стійкості 

до загроз достатній, застосовуються інструменти забезпечення поточної 

стійкості підприємства до зовнішніх та внутрішніх загроз; якщо виявлена 

тенденція до зростання загроз, ризик втрати ідентичності та цілісності 

підприємства, стратегічних вигод вище критичної норми, застосовується 

антикризовий менеджмент, нижче критичної норми – формування потенціалу 

безпеки на довготермінову перспективу; якщо виявлено високий рівень 

стійкості, є гарантія збереження цілісності та ідентичності – підтримання 

потенціалу безпеки). Уточнено сутність потенціалу еколого-економічної 

безпеки підприємства та його складові.  

Таким чином доведено, що механізм забезпечення еколого-економічної 

безпеки є складовою системи менеджменту лісогосподарських підприємств, 

націленим на реалізацію завдань розвитку у довго- та короткотерміновій 

перспективі в умовах змін зовнішнього середовища.  

 

 

3.2. Оцінка потенціалу еколого-економічної безпеки 

лісогосподарських підприємств  

 

Для оцінки потенціалу ЕЕБ, яку проводимо за авторською методикою, 

необхідно розглянути такі підгрупи показників: економічного, екологічного та 

управлінського потенціалу безпеки. Економічна складова містить такі підгрупи 
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показників: фінансового, ресурсного, техніко-технологічного, інноваційного, 

кадрового потенціалу безпеки. Результати розрахунку локальних показників 

підгрупи фінансового потенціалу безпеки відображені в таблицях 3.1, їх 

індексів в таблиці В.7 додатку В. 

Таблиця 3.1 

Показники фінансового потенціалу безпеки лісових господарств 

 за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське  

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,183 0,611 1,435 0,707 0,727 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,349 0,336 0,638 0,629 0,486 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,349 0,590 0,757 0,625 0,483 

Маневицьке 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,359 1,293 3,471 2,688 2,394 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,511 0,507 0,769 0,810 0,817 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,534 0,770 0,883 0,866 0,849 

Білокоровицьке 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,558 0,951 1,461 1,288 1,269 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,456 0,484 0,655 0,617 0,601 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,480 0,486 0,655 0,617 0,601 

Олевське 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,933 1,102 0,942 0,932 1,025 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,638 0,588 0,621 0,581 0,514 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,638 0,588 0,621 0,581 0,514 

Клесівське 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,683 0,796 3,222 1,053 1,014 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,499 0,516 0,429 0,401 0,558 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,607 0,693 0,857 0,709 0,806 

Соснівське 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,902 0,675 0,539 0,368 0,443 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,454 0,442 0,435 0,362 0,325 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,590 0,646 0,667 0,537 0,522 

Добрянське 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,989 0,929 2,111 1,583 1,473 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,623 0,698 0,798 0,718 0,716 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,623 0,698 0,798 0,724 0,716 

Ніжинське 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,791 0,729 1,542 1,401 1,323 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,751 0,723 0,796 0,759 0,722 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,751 0,723 0,796 0,759 0,722 

Примітка. Розрахунки автора на основі даних додатку Б, табл. Б.1, Б.2, Б.11. 
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Як бачимо, коефіцієнт ліквідності загальний нижче рекомендованого 

значення і свідчить, що мали достатньо оборотних засобів для покриття своїх 

боргів  Маневицьке ЛГ (у 2015-2017 роках), Клесівське  та Добрянське ЛГ в 

2015 році. 

Коефіцієнт фінансової незалежності має бути більшим або рівним 0,5;  

відповідні нормативу показники мають Ніжинське, Олевське, Добрянське, 

Маневицьке ЛГ, трохи не відповідає нормативу показники Клесівського, в 

2014-2015 роках – Камінь-Каширського ЛГ, що вказує на недостатні 

можливості виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів. 

Коефіцієнт фінансової стійкості показує, яка частина активу фінансується 

за рахунок джерел, які підприємство може використовувати тривалий час. 

Якщо величина коефіцієнта коливається в межах 0,8-0,9 і має позитивну 

тенденцію, то фінансовий стан організації є стійким має бути не менше 0,75. 

Розраховані показники загалом свідчать про достатньо позитивні тенденції 

щодо ефективності діяльності досліджуваних підприємств за період 2013-2017 

років. 

Показники та індекси потенціалу фінансової безпеки лісових господарств 

за 2013-2017 роки суттєво відрізнялись. Зокрема, високий рівень потенціалу 

фінансової безпеки був у Маневицькому (крім 2013, коли він був достатнім) 

Добрянському, Ніжинському ЛГ; достатній – в Олевському (крім 2013 та 2014 

років, коли він був високим), Клесівському (крім 2015, коли він був високим), 

Білокоровицькому (крім 2017, коли він був низьким). 

Найгірші показники були в Камінь-Каширському ЛГ, де рівень 

потенціалу фінансової безпеки був низьким в 2013 та 2017 роках, а в 2014-2016 

роках – достатнім. У Соснівському ЛГ в 2013 році рівень потенціалу фінансової 

безпеки був високий, в 2014 – достатній, а в 2015-2017 роках суттєво знизився і 

став низьким. 

Розрахунок показників підгрупи ресурсного потенціалу безпеки та їх 

індексів  відображені в таблицях 3.2 і В.8 додатку В. В цю підгрупу входять 

показники, які характеризують ефективність використання основних груп 



 

 

159 

ресурсів: лісових, трудових та інших, які обліковуються в структурі 

операційних затрат.  

Таблиця 3.2 

Показники ресурсного потенціалу безпеки лісових господарств 

 за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське 

Затратовіддача, грн. 1,07 1,09 1,02 1,01 0,95 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 192,68 225,71 237,14 299,82 355,74 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,329 0,411 0,370 0,347 0,181 

Маневицьке 

Затратовіддача, грн. 0,99 1,10 1,25 1,03 1,01 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 243,75 220,20 287,56 255,55 296,28 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,339 0,488 0,775 0,741 0,610 

Білокоровицьке 

Затратовіддача, грн. 1,1 1,11 1,11 1,03 0,95 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 166,64 209,08 262,99 268,68 248,31 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,304 0,363 0,616 0,668 0,181 

Олевське 

Затратовіддача, грн. 0,88 1,10 1,09 1,09 0,96 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 128,99 135,20 156,68 189,68 209,09 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,287 0,393 0,488 0,569 0,559 

Клесівське 

Затратовіддача, грн. 0,98 1,01 1,14 1,02 1,01 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 206,11 310,67 470,25 511,52 447,48 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,631 0,603 0,859 0,816 0,635 

Соснівське 

Затратовіддача, грн. 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 141,51 167,53 228,97 259,18 268,65 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,384 0,547 0,749 0,736 0,667 

Добрянське 

Затратовіддача, грн. 0,94 1,04 1,21 1,04 1,01 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 157,94 200,72 262,91 306,93 345,40 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,330 0,424 0,572 0,676 0,741 

Ніжинське 

Затратовіддача, грн. 0,96 0,97 1,06 0,99 0,98 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 124,62 159,78 280,50 328,15 359,68 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,304 0,363 0,616 0,668 0,749 

Примітка. Розрахунки автора на основі додатку Б. 

  

Як бачимо, у всіх підприємствах показник затратовіддачі невисокий, що 

характерно для галузі. Це свідчить про те, що продукція лісгоспів має низький 

рівень доданої вартості, що є негативною характеристикою діяльності 
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підприємств. Значення показника більше 1,0 в більшості періодів таких 

господарств як Камінь-Каширське, Маневицьке, Клесівське, Соснівське, 

Добрянське; більше 1,1, що вважається достатньо позитивним, в 

Білокоровицькому ЛГ. Найвищий показник становив 1,25 в 2015 році в  

Маневицькому ЛГ. 

Продуктивність праці відрізнялась суттєво і в динаміці років кожного 

лісгоспу і між ними. Зокрема, найвищим цей показник був, особливо останні 

три роки; у Клесівському (470,25, 511,52, 447,48 тис.грн./особу), Добрянському 

(262,91, 306,93, 345,40 тис.грн./особу) та Ніжинському ЛГ (328,15,                

359,68 тис.грн./особу). Найгірші показники були в Камінь-Каширському ЛГ (до 

300 тис. грн. / особу в 2013-2016 роках і 355,74 тис. грн. / особу в 2017 році), 

Олевському ЛГ (від 128,99 тис. грн. / особу в 2013 році до 209,09  тис. грн. / 

особу в 2017 році. 

Показник віддачі лісозаготівель теж суттєво різний між лісгоспами. 

Динаміка зміни показника для більшості підприємств позитивна до 2017 року. 

Це обумовлено зростанням ціни на лісопродукцію і більшими темпами зміни 

останньої, порівняно з темпами лісозаготівель.  

Індекси ресурсного потенціалу безпеки демонструють високий та 

достатній рівень за весь аналізований період у всіх лісгоспах. Переважно 

високий рівень мали Клесівське, Соснівське, Ніжинське ЛГ. Усі інші – 

достатній.  

Результати розрахунку показників підгрупи техніко-технологічного 

потенціалу безпеки лісових господарств та їх індексів  відображені в таблицях 

3.3 і і В.9 додатку В. Для аналізу руху основних засобів використано показник 

сукупного відтворення, величина якого не перевищувала 0,4, що свідчить про 

невисокі темпи їх оновлення чи поповнення. Коефіцієнт сукупного відтворення 

основних засобів невисокий, що свідчить про невисокі темпи їх оновлення чи 

поповнення. Найкращі показники мали Білокоровицьке (крім 2017 р.), 

Добрянське (крім 2013 р.), Клесівське (крім 2017 р.), Олевське ЛГ                  

(крім 2017 р.). 
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Таблиця 3.3 

Показники техніко-технологічного потенціалу безпеки  

лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,25 0,13 0,14 0,07 0,13 

Капіталовіддача, тис. грн. 3,532 3,481 3,591 4,492 3,446 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 37,72 43,79 38,38 45,65 55,70 

Маневицьке 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,137 0,111 0,280 0,155 0,048 

Капіталовіддча, тис. грн. 1,649 2,277 2,350 2,309 2,779 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 115,47 64,305 62,024 66,831 67,543 

Білокоровицьке 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,28 0,19 0,18 0,14 0,07 

Капіталовіддача, тис. грн. 4,375 4,339 4,100 4,295 4,358 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 28,71 25,31 28,01 29,44 27,74 

Олевське 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,21 0,13 0,20 0,20 0,05 

Капіталовіддача, тис. грн. 3,147 3,599 4,029 4,100 4,248 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 28,26 22,70 23,01 25,78 25,14 

Клесівське 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,16 0,12 0,24 0,40 0,04 

Капіталовіддача, тис. грн. 3,768 5,050 4,450 5,241 6,975 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 34,50 43,92 50,08 57,97 56,70 

Соснівське 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,06 0,17 0,32 0,28 0,14 

Капіталовіддача, тис. грн. 3,683 5,347 6,186 5,793 5,425 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 22,73 20,66 24,92 32,00 36,79 

Добрянське 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,10 0,20 0,25 0,20 0,18 

Капіталовіддача, тис. грн. 3,224 3,576 3,100 3,133 3,281 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 33,40 36,02 42,70 50,48 54,00 

Ніжинське 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,11 0,09 0,13 0,13 0,11 

Капіталовіддача, тис. грн. 2,170 2,463 3,214 3,519 3,481 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 43,49 49,22 55,87 59,77 62,77 

Примітка. Розрахунки автора на основі даних додатку Б. 

 

Фондоозброєність, що характеризує потенціальні можливості 

підприємств забезпечити основними засобами працівників, мала суттєві 

відмінності як по лісгоспах, так і за роками. Зокрема, найвищі показники 

характерні для Маневицького ЛГ (від 62 до 115,48 тис. грн./особу), до 30 тис. 

грн./особу були показники в Білокоровицькому та Олевському ЛГ, в інших їх 
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величина варіювала від 32 до 60 тис. грн./особу. Відбулось суттєве зростання 

фондоозброєності праці на усів підприємствах, крім  Білокоровицького ЛГ за 

2017 рік. Основною причиною зростання фондоозброєності є те, що вартість 

основних засобів зростає, так само, як і середньоспискова чисельність 

персоналу; 

Капіталовіддача, що характеризує ефективність використання основного 

та оборотного капіталу, в основному, зростала, що пояснюється меншими 

темпами зміни вартості основних та оборотних засобів при більших темпах 

зростання обсягів реалізації.  

Як бачимо, індекси техніко-технологічного потенціалу безпеки лісових 

господарств за 2013-2017 роки відображають різні тенденції. Зокрема, високий 

рівень цього потенціалу був у Клесівському ЛГ в 2015, 2016 роках;  

Соснівському ЛГ в 2015 році, в Білокоровицькому в 2013 році, в Добрянському 

в 2017 році; низьким – в Олевському ЛГ в 2017 році, в Соснівському, 

Ніжинському та Добрянському ЛГ – в 2013 році. В інших випадках техніко-

технологічний потенціал безпеки лісових господарств був достатнім.  

Показники інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки лісових 

господарств базуються на даних про обсяги інвестування в різних формах та 

інноваційної діяльності. Зазначимо, що показники вартості інвестиційної 

нерухомості, довгострокових фінансових інвестицій, інших фінансових 

інвестицій в балансі відсутні (рівні нулю), тому не вказані в таблиці 3.4. Не 

зафіксовано винаходів та раціоналізаторських пропозицій, тому відповідний 

коефіцієнт рівний нулю.  

Показники інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки лісових 

господарств досить низькі, що свідчить про низьку інвестиційну та інноваційну 

активність підприємств. Особливо низькі показники інвестування в 

Добрянському та Ніжинському лісгоспах, невисокі в Білокоровицькому та 

Клесівському. 
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Таблиця 3.4 

Показники інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки  

лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0004 

Коефіцієнт інвестування 0,167 0,143 0,128 0,181 0,098 

Маневицьке 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,0001 0,00 0,0 0,0018 0,0014 

Коефіцієнт інвестування 0,074 0,083 0,062 0,039 0,046 

Білокоровицьке 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,011 0,012 0,011 0,008 0,006 

Коефіцієнт інвестування 0,018 0,022 0,003 0,001 0,0004 

Олевське 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,003 0,002 0,002 0,0007 0,0002 

Коефіцієнт інвестування 0,072 0,076 0,067 0,015 0,059 

Клесівське 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,017 0,014 0,012 0,007 0,008 

Коефіцієнт інвестування 0,015 0,006 0,005 0,004 0,006 

Соснівське 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,011 0,047 0,052 0,043 0,051 

Коефіцієнт інвестування 0,167 0,190 0,133 0,060 0,045 

Добрянське 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,016 0,016 0,013 0,011 0,009 

Коефіцієнт інвестування 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

Ніжинське 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,030 0,029 0,038 0,044 0,039 

Коефіцієнт інвестування 0,019 0,005 0,008 0,001 0,001 

Примітка. Розрахунки автора на основі даних додатку Б. 

 

Результати розрахунку індексів інвестиційно-інноваційного потенціалу 

безпеки лісових господарств відображені в табл. В.10 додатку В. Індекси 

інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки лісових господарств свідчать, 

що в більшості підприємств його рівень критичний. Найвищі показники за весь 
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період були в Соснівському ЛГ, а саме в 2013, 2016, 2017 роках вони 

відповідають низькому рівню, в 2014, 2015 роках – достатньому; низький 

рівень мають також Камінь-Каширське та Ніжинське (крім 2014 року, в якому 

рівень був критичним) ЛГ.  

Показники кадрового потенціалу безпеки лісових господарств та їх 

індекси відображені в таблицях 3.5.  

Таблиця 3.5 

Показники кадрового потенціалу безпеки  

лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське 

Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,974 0,947 1,433 1,311 0,862 

Коефіцієнт умов праці 1,000 1,000 1,000 0,995 0,994 

Коефіцієнт лояльності персоналу   1,00 1,00 1,00 0,991 0,884 

Маневицьке 

Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,982 0,867 1,395 1,579 1,095 

Коефіцієнт умов праці 0,994 0,997 0,979 0,978 0,971 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,861 0,886 0,982 0,984 0,986 

Білокоровицьке 

Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,854 0,799 0,987 1,418 0,980 

Коефіцієнт умов праці 0,933 0,938 0,942 0,945 0,966 

Коефіцієнт лояльності персоналу   1,00 0,970 1,00 0,985 1,00 

Олевське 

Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,887 0,898 0,995 1,045 1,250 

Коефіцієнт умов праці 0,978 0,983 0,983 0,983 0,984 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,819 0,953 0,889 0,901 0,809 

Клесівське 

Коефіцієнт матеріальної мотивації  1,250 0,966 0,918 0,993 1,366 

Коефіцієнт умов праці 1 1 0,94 0,94 0,98 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,929 0,854 0,824 0,877 1,00 

Соснівське 

Коефіцієнт матеріальної мотивації  1,111 1,064 1,092 1,111 1,061 

Коефіцієнт умов праці 0,933 0,938 0,942 0,945 0,966 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,905 0,991 0,996 1,00 0,755 

Добрянське 

Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,889 0,799 1,305 1,265 1,123 

Коефіцієнт умов праці 0,026 0,028 0,027 0,030 0,030 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,938 0,980 0,994 0,987 0,984 

Ніжинське 

Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,247 0,908 1,006 1,111 1,265 

Коефіцієнт умов праці 1 1 1 1 1 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,928 0,921 0,965 0,950 0,930 

Примітка. Розрахунки автора на основі даних додатку Б. 
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Показники кадрового потенціалу безпеки лісових господарств за 2013-

2017 роки дещо відрізнялись відрізнялись у аналізованих підприємств.  

Зокрема, найвищий рівень матеріальної мотивації був у Клесівському, 

Маневицькому та Камінь-Каширському ЛГ, а найнижчим ці показники були у 

Олевського та Білокоровицьких ЛГ. Проте, показники у всіх підприємств 

протягом аналізованого періоду не падали нижче високого рівня потенціалу, 

що є позитивним моментом.  

На рахунок коефіцієнта умов праці, то за 2013-2017 роки між 

аналізованими підприємствами показники мали не таку велику різницю, як 

коефіцієнти кадрової мотивації. І у всіх підприємств ці показники також були 

на максимально високому рівні. 

Щодо коефіцієнтів лояльності персоналу, то лідерами серед аналізованих 

лісгоспів були Камінь-Каширське, Білокоровицьке та Соснівське ЛГ. 

Найнижчими ці показники були Маневицького та Клесівського ЛГ. Цікавим є 

те, що у аналізованих підприємств немає прямого зв’язку між показниками 

матеріальної мотивації та лояльності персоналу.  

Індекси показників кадрового потенціалу безпеки лісових господарств за 

2013-2017 рр. демонструють високий його рівень (таблиця В.11 додатку В). 

Економічна складова потенціалу ЕЕБ оцінюється як сума підгрупових 

індексів, поділена на їх кількість. Результати розрахунків відображено в 

таблиці В.12 додатку В.  

Усі лісові господарства за аналізований період мають достатній рівень 

потенціалу економічної безпеки, крім Білокоровицького ЛГ у 2017 році, коли 

він був низьким, оскільки значення всіх складових значно знизилось.  

Найвищим груповий індекс потенціалу  економічної безпеки у 2017 році 

був у Маневицькому та Клесівському ЛГ (0,691 та 0,676 відповідно). 

Проте останні два роки показники практично всіх підприємств мали 

тенденцію до погіршення. 
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Визначаємо показники потенціалу екологічної безпеки за кожною 

підгрупою.  

Показники потенціалу відновлення лісових ресурсів лісових господарств 

відображені в таблиці 3.6.  

Таблиця 3.6 

Показники потенціалу відновлення лісових ресурсів  

лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Показник формування лісів 0,499 0,104 0,092 0,208 0,003 

Показник лісорозведення 0 0,0003 0 0 0 

Показник переведення лісових 

культур і природного поновлення у 

вкриті лісовою рослинністю землі 

0,252 0,314 0,378 0,245 0,167 

Маневицьке 

Показник формування лісів 0,298 0,083 0,319 0,647 0,067 

Показник лісорозведення 0 0 0 0 0 

Показник переведення лісових 

культур і природного поновлення у 

вкриті лісовою рослинністю землі 

0,118 0,222 0,273 0,131 0,205 

Білокоровицьке 

Показник формування лісів 0,059 0,116 0,078 0,063 0,053 

Показник лісорозведення 0 0 0 0 0 

Показник переведення лісових 

культур і природного поновлення у 

вкриті лісовою рослинністю землі 0,204 0,170 0,321 0,234 0,182 

Олевське 

Показник формування лісів 0,063 0,058 0,183 0,132 0,131 

Показник лісорозведення 0 0 0 0 0 

Показник переведення лісових 

культур і природного поновлення у 

вкриті лісовою рослинністю землі 

0,238 0,237 0,205 0,204 0,122 

Клесівське 

Показник формування лісів 0,191 0,113 0,100 0,013 0,004 

Показник лісорозведення 0 0 0 0 0 

Показник переведення лісових 

культур і природного поновлення у 

вкриті лісовою рослинністю землі 

0,229 0,206 0,195 0,281 0,180 

Соснівське 

Показник формування лісів 0,289 0,255 0,346 0,234 0,062 

Показник лісорозведення 0 0 0 0 0 

Показник переведення лісових 

культур і природного поновлення у 

вкриті лісовою рослинністю землі 

0,161 0,137 0,136 0,137 0,150 
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Продовження табл. 3.6 
1 2 3 4 5 6 

Добрянське 

Показник формування лісів 0,036 0,008 0,018 0,006 0,006 

Показник лісорозведення 0 0 0 0 0 

Показник переведення лісових 

культур і природного поновлення у 

вкриті лісовою рослинністю землі 

0,259 0,222 0,251 0,201 0,144 

Ніжинське 

Показник формування лісів 0,007 0,044 0,018 0,000 0,014 

Показник лісорозведення 0 0 0 0 0 

Показник переведення лісових 

культур і природного поновлення у 

вкриті лісовою рослинністю землі 

0,171 0,187 0,212 0,181 0,100 

Примітка. Розрахунки автора на основі даних додатку Б. 

 

Показник формування лісів розраховано на основі даних про площі 

рубок: лісовідновні, переформування, реконструктивні, ландшафтні, інші 

заходи, пов’язані з веденням лісового господарства. Показники в усіх 

підприємствах невисокі, проте вони мають суттєве значення для поліпшення 

якості лісостанів. Найвищі ці показники в Соснівському, Маневицькому, 

Камінь-Каширському лісгоспах 

Показник лісорозведення у всіх підприємствах, крім Камінь-Каширського 

лісгоспу в 2014 році, рівний нулю. Це пов’язано з тим, що територія 

досліджуваних господарств має досить високий показник лісистості, тому 

потреби в подальшому залісненні нових земель немає. З огляду на це вважаємо 

за доцільне вилучити цей показник з розрахунків рівня потенціалу ЕЕБ. 

Показник переведення лісових культур і природного поновлення у вкриті 

лісовою рослинністю землі характеризує рівень покриття загальних площ рубок 

завдяки переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі та 

природного поновлення вкритих лісовою рослинністю земель. Показник досить 

високий в більшості підприємств – порядку 20 % в структурі лісокультурних 

робіт загалом. Зокрема, цей показник найвищий у Камінь-Каширському, 

Добрянському, Білокоровицькому лісгоспах. 
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Індекси показників потенціалу відновлення лісових ресурсів лісових 

господарств за 2013-2017 рр. демонструють високий його рівень (таблиця В.13 

додатку В). 

Як бачимо, індекси показників потенціалу відновлення лісових ресурсів 

за 2013-2017 роки відображають різні тенденції. Зокрема, від високого до 

низького у Камінь-Каширському, Олевському ЛГ; в основному достатнім – в 

Маневицькому ЛГ, Клесівському ЛГ, Соснівському ЛГ (крім 2016 р., коли він 

був низьким);  в основному низьким – в Білокоровицькому (крім 2017 р., коли 

він був достатнім); Добрянському ЛГ (крім 2013 р., коли він був достатнім), 

низьким – у Ніжинському ЛГ. 

Потенціал використання лісових ресурсів базується на стратегічно 

важливих показниках виходу заготовленої деревини в натуральному вираженні 

з 1 гектара рубок, частки заготівлі ліквідної деревини в загальних обсягах 

лісозаготівель та переробки заготовленої деревини. Останній показник взято з 

урахуванням перспективності діяльності лісгоспів щодо використанню новітніх 

екологоорієнтованих технологій лісозаготівель та лісопереробки (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Показники потенціалу використання лісових ресурсів 

лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Показник виходу заготовленої деревини, 

куб. м/га   
25,46 44,92 63,59 70,74 50,32 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 
0,962 0,982 0,946 0,871 0,878 

Показник переробки заготовленої деревини 1 1 1 1 1 

Маневицьке 

Показник виходу заготовленої деревини, 

куб. м/га   
30,88 72,52 68,98 48,26 61,00 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 
0,986 0,993 0,992 0,925 0,939 

Показник переробки заготовленої деревини 0,999 1 1 1 1 
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Продовження табл. 3.7 
1 2 3 4 5 6 

Білокоровицьке 

Показник виходу заготовленої деревини, 

куб. м/га   
79,86 80,00 70,12 79,68 64,71 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 
0,882 0,882 0,876 0,878 0,878 

Показник переробки заготовленої деревини 1,000 0,985 1,000 0,975 0,988 

Олевське 

Показник виходу заготовленої деревини, 

куб. м/га   
58,83 66,13 62,47 60,98 61,55 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 
0,868 0,874 0,874 0,873 0,872 

Показник переробки заготовленої деревини 1 1 0,948 0,967 0,963 

Клесівське 

Показник виходу заготовленої деревини, 

куб. м/га   
42,67 51,04 54,71 84,40 58,84 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 
0,982 0,986 0,988 0,890 0,887 

Показник переробки заготовленої деревини 1,000 0,982 0,984 0,999 1,000 

Соснівське 

Показник виходу заготовленої деревини, 

куб. м/га   
53,55 50,51 46,95 62,54 77,50 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 
0,992 0,990 0,990 0,891 0,891 

Показник переробки заготовленої деревини 1,000 0,989 1 1 1 

Добрянське 

Показник виходу заготовленої деревини, 

куб. м/га   
76,84 78,63 85,91 78,90 59,84 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 
0,955 0,963 0,961 0,956 0,959 

Показник переробки заготовленої деревини 1 1 1 1 1 

Ніжинське 

Показник виходу заготовленої деревини, 

куб. м/га   
46,63 50,14 59,75 67,24 53,84 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 
0,900 0,892 0,892 0,879 0,868 

Показник переробки заготовленої деревини 1 1 1 1 1 

Примітка. Розрахунки автора на основі даних додатку Б. 

 

Як бачимо, показник виходу заготовленої деревини суттєво зростав в 

2013-2016 роках в Камінь-Каширському, Клесівському ЛГ, в інших – 

змінювався за роками зростаючи та спадаючи. Величина показника коливалась 

від 25,46 куб. м/га  в 2013 році в Камінь-Каширському ЛГ, до 85,91 куб. м/га в  

Добрянському ЛГ. Загалом найвищі показники характерні для Добрянського, 

Білокоровицького ЛГ, дещо нижчі в Олевському та Соснівському ЛГ. 
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Частка заготівлі ліквідної деревини в загальних обсягах лісозаготівель 

висока, більше 0,9 за весь період вона була в Маневицькому та Добрянському 

ЛГ. В усіх інших – більше 0,8. 

Плоказник переробки заготовленої деревини високий, в більшості 

підприємств рівний 1, що свідчить про дотримання екологобезпечного способу 

лісозаготівель та раціональному використанню деревних ресурсів лісу. 

Індекси потенціалу використання лісових ресурсів відображені в табл. 

В.14 додатку В. Індекси показників потенціалу використання лісових ресурсів 

свідчать про високий рівень цього потенціалу.  

Показники потенціалу лісоохоронної діяльності демонструють 

результати діяльності щодо захисту лісів від шкідників і хвороб, формування та 

оздоровлення лісів, недопущення загибелі лісових деревостанів (табл. 3.8). 

Показник захисту лісів від шкідників і хвороб визначається як частка 

проведених робіт по захисту від шкідників і хвороб в загальному обсязі 

пошкоджених і уражених площ, якщо такі є. Якщо ж уражених ділянок не 

виявлено, показник приймається рівним 1. 

Таблиця 3.8 

Показники потенціалу лісоохоронної діяльності  

лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 
0,512 0,0000 0,000 0,000 0,000 

Показник формування та 

оздоровлення лісів 
0,921 0,865 0,821 0,817 0,924 

Показник загибелі лісових 

деревостанів 
0,039 0,107 0,147 0,155 0,130 

Маневицьке 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 
1,332 0,000 0,000 0,000 1,14 

Показник формування та 

оздоровлення лісів 
0,924 0,718 0,755 0,827 0,851 

Показник загибелі лісових 

деревостанів 
0,040 0,129 0,128 0,060 0,142 
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Продовження табл. 3.8 
1 2 3 4 5 6 

Білокоровицьке 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 
0,0000 0,0000 1,6340 1,6667 1,6667 

Показник формування та 

оздоровлення лісів 
0,976 

0,841 0,822 0,842 0,875 

Показник загибелі лісових 

деревостанів 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Олевське 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 
0,000 0,000 0,731 0,731 0,735 

Показник формування та 

оздоровлення лісів 
0,848 0,851 0,855 0,852 0,880 

Показник загибелі лісових 

деревостанів 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Клесівське 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Показник формування та 

оздоровлення лісів 
0,967 0,836 0,833 0,829 0,865 

Показник загибелі лісових 

деревостанів 
0,068 

0,074 0,095 0,234 0,093 

Соснівське 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 
0,000 0,000 0,6098 0,6329 0,000 

Показник формування та 

оздоровлення лісів 
0,868 0,869 0,886 0,868 0,887 

Показник загибелі лісових 

деревостанів 
0,082 0,071 0,087 0,108 0,115 

Добрянське 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 
0,4731 0,000 1,6964 0,000 0,000 

Показник формування та 

оздоровлення лісів 
0,752 0,745 0,781 0,827 0,879 

Показник загибелі лісових 

деревостанів 
0,026 0,035 0,035 0,046 0,001 

Ніжинське 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Показник формування та 

оздоровлення лісів 
0,903 0,900 0,857 0,855 0,879 

Показник загибелі лісових 

деревостанів 
0,024 0,028 0,014 0,024 0,001 

Примітка. Розрахунки автора на основі даних додатку Б. 

 

Варто зауважити, що проблема пошкодження лісостанів шкідниками та 

хворобами досить серйозна. Уражені ділянки лісу мають суттєву частку у 
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площах Маневицького ЛГ – до 3000 га, роботи із захисту лісів від шкідників і 

хвороб проведено в 2013 і 2017 році на площі 3300 га; Добрянського ЛГ – від 

4227 га в 2013 році до 2299 га в 2017 році, проведено робіт із захисту лісів від 

шкідників і хвороб на площі 2000 га в 2013 та 2015 роках. 

Найкраща ситуація у Соснівському та Білокоровицькому лісгоспах, де 

найменші площі ураження і активно проводились роботи із захисту лісів від 

шкідників і хвороб. Зокрема, у Соснівському ЛГ площі ураження в 2013-2016 

роках становили дещо більше 300 га, проводились роботи із захисту лісів від 

шкідників і хвороб у 2015-2016 роках на площі 200 га, але в 2017 році площа 

ураження зросла до 892 га; у Білокоровицькому лісгоспі площа ураження 

становила 300 га, робіт проведено на площі 500 га.  

Складовою захисту лісів від хвороб, шкідників та пожеж є відповідні 

рубки, в першу чергу – санітарні. Показник формування та оздоровлення лісів 

достатньо високий у всіх лісгоспах. 

Показник загибелі лісових деревостанів рівний нулю в Білокоровицькому 

та Олевському ЛГ, найвищий в Соснівському та Камінь-Каширському ЛГ. 

Індекси показників потенціалу лісоохоронної діяльності  відображені в 

В.15 додатку В. Вони  свідчать про високий рівень цього потенціалу.  

Екологічна складова потенціалу ЕЕБ оцінюється як сума підгрупових 

індексів, поділена на їх кількість. Результати розрахунків відобразимо в таблиці 

В.16 додатку В.  

Значення групових індексів потенціалу екологічної безпеки були 

достатньо стабільними та свідчать про достатній та високий його рівень у всіх 

підприємствах протягом 2013-2017 років. Зокрема, високий рівень потенціалу 

екологічної безпеки мали: Маневицьке (в 2015 р. та 2017 р.), Білокоровицьке (в 

2015-2017 рр.), Олевське (в 2017 р.), Добрянське та Соснівське (в 2015 р.). 

Камінь-Каширське ЛГ мало високий рівень потенціалу екологічної 

безпеки в 2013 році, потім показники з року в рік знижувалися. 
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Група показників управлінського потенціалу безпеки включає показники 

результативності діяльності та організаційного потенціалу безпеки. 

Показники результативності діяльності відображено в табл. 3.9.  

Таблиця 3.9 

Показники результативності діяльності  

лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське  

Прибутковість продукції, % 126,342 133,598 154,81 136,13 134,72 

Прибутковість виробництва, % 1,910 6,329 48,461 11,425 1,062 

Чиста прибутковість активів, % 1,585 5,632 44,355 9,713 0,984 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,045 0,168 0,695 0,154 0,020 

Маневицьке  

Прибутковість продукції, % 121,447 136,904 163,99 133,59 121,71 

Прибутковість виробництва, % 2,628 14,937 55,015 22,509 10,318 

Чиста прибутковість активів, % 2,456 14,067 52,983 21,831 9,934 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,048 0,277 0,689 0,269 0,122 

Білокоровицьке  

Прибутковість продукції, % 134,696 155,075 156,51 148,29 136,03 

Прибутковість виробництва (загальна), % 8,833 16,378 33,700 9,982 3,161 

Чиста прибутковість активів, % 2,395 16,095 33,466 9,936 3,151 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,053 0,333 0,511 0,161 0,052 

Олевське  

Прибутковість продукції, % 133,727 147,019 145,95 139,23 138,45 

Прибутковість виробництва, % 2,387 4,537 8,817 7,002 2,408 

Чиста прибутковість активів, % 2,260 4,317 8,049 6,936 2,337 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,035 0,073 0,130 0,119 0,046 

Клесівське  

Прибутковість продукції, % 118,786 120,521 125,53 121,03 117,10 

Прибутковість виробництва, % 0,712 3,174 17,735 3,488 5,321 

Чиста прибутковість активів, % 0,697 3,126 17,579 3,461 5,262 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,014 0,061 0,410 0,086 0,094 

 Соснівське  

Прибутковість продукції, % 136,353 127,68 130,98 127,89 119,01 

Прибутковість виробництва, % 2,656 3,811 12,834 6,882 6,544 

Чиста прибутковість активів, % 2,358 3,124 10,878 6,295 6,047 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,052 0,071 0,250 0,174 0,186 

Добрянське  

Прибутковість продукції, % 136,027 143,197 175,65 142,88 133,72 

Прибутковість виробництва, % 2,305 23,221 43,983 21,008 17,711 

Чиста прибутковість активів, % 2,276 22,962 43,658 20,881 17,616 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,037 0,329 0,547 0,291 0,246 
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Продовження табл. 3.9 
1 2 3 4 5 6 

Ніжинське 

Прибутковість продукції, % 135,009 130,622 139,969 134,53 132,40 

Прибутковість виробництва, % 7,540 3,481 30,115 17,184 14,89 

Чиста прибутковість активів, % 7,242 3,389 29,150 16,654 14,52 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,096 0,047 0,366 0,219 0,201 

Примітка. Розрахунки автора на основі додатку Б. 

 

Відносно стабільна динаміка спостерігалася щодо прибутковості 

продукції, зокрема в 2015 році порівняно з попереднім вона збільшилася. Така 

ситуація зумовлена, в першу чергу, суттєвим зростанням рівня прибутку та 

зростанням собівартості продукції. Найнижчою прибутковість продукції була у 

Клесівського та Соснівського ЛГ.  

Прибутковість виробництва в 2015 р. була найвищою серед всіх 

попередніх та всіх наступних аналізованих років. Така тенденція пояснюється 

найвищим валовим прибутком у 2015 році. У Олевського, Клесівського та 

Соснівського ЛГ ці показники були найменшими протягом аналізованого 

періоду, що не є позитивною тенденцією. 

Чиста прибутковість активів також була найвищою у 2015 році, і на всіх 

підприємствах саме у цьому році зріст був з великим відривом від всіх інших 

років. Варто зазначити, що не існує єдиного нормативного значення цього 

показника. Необхідно аналізувати його в динаміці, тобто зіставляючи значення 

різних років за період дослідження. Отже, можна зазначити що така не 

стабільність цього показника є негативним моментом. 

У чистої прибутковості капітальних вкладень відслідковувалась точно 

така сама тенденція як і прибутковості активів, тобто найвищими ці показники 

були у 2015 році, а під час інших років аналізованого періоду ці показники були 

значно нижчими.  

Індекси  результативності діяльності лісових господарств за 2013-2017 рр. 

відображено в таблиці В.17 додатку В. 

Індекс прибутковості продукції був на стабільному високому рівні 

протягом всього аналізованого періоду. Цей показник опускався до достатнього 
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рівня у Клесівського та Соснівського ЛГ у 2015 році, проте потім прибутковість 

продукції знову виросла, тож негативних тенденцій не помічено. 

А ось прибутковість виробництва, чиста прибутковість активів та чиста 

прибутковість капітальних вкладень у більшості підприємств були дуже не 

стабільними. Найбільша нестабільність цих показників була у Камінь-

Каширського та Ніжинського ЛГ, де показники відповідали в різних періодах 

всім рівням, включаючи критичний. 

Чиста прибутковість виробництва була на низькому рівні на Камінь-

Каширському ЛГ протягом 2013, 2014 та 2017 років, на Маневицькому ЛГ у 

2013 році, на Білокоровицькому ЛГ у 2016 та 2017 роках, на Добрянському ЛГ 

у 2013 році, на Ніжинському ЛГ у 2014 та 2015 роках, а на Олевському, 

Клесівському, Соснівському ЛГ протягом всього аналізованого періоду.  

Чиста прибутковість капітальних вкладень була низькою в Камінь-

Каширському ЛГ у 2013 та 2017 роках, Білокровицькому ЛГ у 2017 році, 

Клесівському ЛГ протягом всіх років, крім 2015 року, Соснівському ЛГ у 2014 

та 2015 роках, Добрянському ЛГ у 2013 році, Ніжинському ЛГ у 2014 році та 

Олевському ЛГ протягом всього аналізованого періоду. 

Збираючи інформацію щодо організаційного потенціалу безпеки лісових 

господарств за 2013-2017 роки, ми виявили, що стан розвитку корпоративної 

культури, рівень регламентації соціально-трудових відносин, нічим 

принциповим не відрізняються, оскільки підприємства знаходиться в однакових 

умовах господарювання, мають типову організаційну структуру, виробничі 

робочі місця паспортизовані, розроблені посадові інструкції визначають права, 

обов’язки та систему підпорядкування працівників.  

Система інформаційного забезпечення теж подібна, тому рівень 

потенціалу безпеки однаковий. Показники реалізації прав і свобод 

визначаються можливостями підприємства функціонувати в правовому полі, 

мати достатній рівень захисту своїх прав і свобод. 

Оскільки всі підприємства належать до однієї сфери діяльності, 

функціонують в однаковому правовому полі, то й показники потенціалу 
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реалізації прав і свобод однакові. Таким чином, оцінка цієї складової не вплине 

на результуючі показники оцінки потенціалу ЕЕБ, тому розрахунок не 

проводимо. 

На основі проведених розрахунків визначимо величину інтегрального 

індексу потенціалу еколого-економічної безпеки лісових господарств (табл. 

3.10).  

Таблиця 3.10 

Результати розрахунку інтегрального індексу потенціалу  

еколого-економічної безпеки лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське  

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,613 0,649 0,628 0,611 0,598 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,838 0,728 0,708 0,703 0,632 

Груповий індекс управлінського потенціалу 

безпеки 0,458 0,471 0,900 0,600 0,293 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 1,909 1,848 2,236 1,914 1,523 

Маневицьке  

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,609 0,689 0,742 0,690 0,691 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,763 0,684 0,777 0,737 0,833 

Груповий індекс управлінського потенціалу 

безпеки 0,507 0,743 0,981 0,956 0,6305 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 1,879 2,116 2,501 2,383 2,154 

Білокоровицьке  

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,621 0,633 0,579 0,586 0,480 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,694 0,704 0,801 0,801 0,848 

Груповий індекс управлінського потенціалу 

безпеки 0,718 0,852 0,718 0,613 0,388 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 2,033 2,189 2,098 2,000 1,716 

Олевське  

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,611 0,628 0,552 0,536 0,558 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,672 0,685 0,729 0,713 0,828 

Груповий індекс управлінського потенціалу 

безпеки 0,482 0,387 0,332 0,494 0,364 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 1,765 1,701 1,613 1,743 1,75 

Клесівське  

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,681 0,698 0,687 0,669 0,676 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,705 0,683 0,630 0,687 0,655 

Груповий індекс управлінського потенціалу 

безпеки 0,299 0,308 0,490 0,357 0,457 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 1,685 1,689 1,807 1,713 1,788 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 5 6 

Соснівське  

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,652 0,764 0,717 0,647 0,650 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,698 0,745 0,762 0,691 0,731 

Груповий індекс управлінського потенціалу 

безпеки 0,542 0,334 0,386 0,514 0,582 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 1,892 1,843 1,865 1,852 1,963 

Добрянське 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,552 0,614 0,590 0,570 0,623 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,737 0,654 0,766 0,659 0,649 

Груповий індекс управлінського потенціалу 

безпеки 0,490 0,978 0,853 0,963 0,992 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 1,779 2,246 2,209 2,192 2,264 

Ніжинське 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,611 0,640 0,653 0,679 0,662 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,600 0,632 0,608 0,630 0,605 

Груповий індекс управлінського потенціалу 

безпеки 0,961 0,320 0,605 0,797 0,860 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 2,172 1,592 1,866 2,106 2,127 

Примітка. Розрахунки автора на основі табл. В.12, В.16, В.17. 

 

Дані таблиці 3.10 свідчать, що лісові господарства мали в 2013-2017 

роках високий та достатній рівень потенціалу еколого-економічної безпеки.  

Зокрема, високий рівень потенціалу еколого-економічної безпеки мали: 

Камінь-Каширське ЛГ в 2015 р., Маневицьке в 2015 р. та 2016 р., Добрянське в 

2017 р. 

Обгрунтування стратегічних наборів передбачає прогнозування зміни 

показників. Тому наступним етапом дослідження є прогнозування тенденцій 

зміни всіх показників, які входять в методику оцінки потенціалу ЕЕБ лісових 

господарств. На основі прогнозів буде здійснено розрахунки підгрупових, 

групових та інтегрального індексів потенціалу ЕЕБ лісогосподарських 

підприємств. 

Оскільки часовий діапазон обмежений 5-ма роками, використання 

статистичних методів прогнозуванні на основі типових моделей не доцільне, 

оскільки не забезпечить коректні результати (проте були зроблені спроби 

використання кількох функцій – логарифмічної, експоненціальної, лінійної та 
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поліномінальної; показник апроксимації становив більше 0,6 лише для 

поліномінальної функції). 

Тому в дослідженні для прогнозування використано метод ковзної 

середньої, який дозволяє згладжувати суттєві відмінності показників в 

досліджуваному періоді. Прогнозування здійснено на період 3 роки (2018-2020 

роки). Результати прогнозування показників відображені в додатку Г, таблиці 

Г.1,  Г.3, Г.5, Г.7, Г.9; Г.12,  Г.14, Г.16,  Г.7, Г.19. 

Наступним етапом дослідження є розрахунок їх індексів (додаток Г, 

таблиці Г.2,  Г.4, Г.6, Г.8, Г.10; Г.13, Г.15, Г.17, Г.20), підгрупових та групових 

індексів потенціалу ЕЕБ (додаток Г, таблиці Г.11, Г.18, Г.20). 

Прогнозування показників, які визначають рівень потенціалу ЕЕБ 

Камінь-Каширського ЛГ на 2018-2020 роки, виявило такі тенденції: 

1) потенціал економічної безпеки відповідає достатньому рівню (0,639-

0,627), проте знижується. Зокрема, його складові: фінансовий, ресурсний, 

техніко-технологічний потенціали безпеки відповідають достатньому рівню. 

Проте прогнозується погіршення в 2020 році фінансової складової, підвищення 

порівняно з 2019 роком ресурсної складової, стійка тенденція до погіршення 

техніко-технологічного потенціалу безпеки; індекс інвестиційно-інноваційного 

потенціалу безпеки відповідає низькому рівню, практично не змінюється за 

прогнозований період; кадровий потенціал безпеки відповідає високому рівню, 

проте прогнозується погіршення; 

2) потенціал екологічної безпеки теж відповідає достатньому рівню 

(0,658-0,657), проте знижується. Зокрема, його складові: потенціал відновлення 

лісових ресурсів низький, має тенденцію до зменшення; потенціал 

використання лісових ресурсів високий, тенденція до збільшення; потенціал 

лісоохоронної діяльності достатній, тенденція до збільшення; 

3) прогноз управлінського потенціалу безпеки на 2018 та 2020 роки 

відповідає достатньому рівню (0,721; 0,631), на 2019 рік – високому (0,763). 

При цьому, згідно прогнозу, до кінця періоду всі показники прибутковості 

знижуються.  
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По Маневицькому ЛГ прогнозування показників, які визначають рівень 

потенціалу ЕЕБ на 2018-2020 роки, дало такі результати: 

1) потенціал економічної безпеки відповідає достатньому рівню (0,729-

0,723), проте знижується. Зокрема, його складові: фінансовий, ресурсний, 

кадровий потенціали безпеки відповідають  високому рівню, стабільні; техніко-

технологічний потенціал безпеки відповідає достатньому рівню, проте 

прогнозується погіршення в 2020 році; індекс інвестиційно-інноваційного 

потенціалу безпеки відповідає низькому рівню, є тенденція до погіршення;  

2) потенціал екологічної безпеки теж відповідає достатньому рівню 

(0,732-0,743), зростає, його складові: потенціал відновлення лісових ресурсів та 

лісоохоронної діяльності достатній, має тенденцію до зростання; потенціал 

використання лісових ресурсів високий, тенденція до зменшення; 

3) прогноз управлінського потенціалу безпеки відповідає високому рівню 

(0,951; 0,91). При цьому, прогнозні показники прибутковості в 2020 році 

знижуються.  

У Білокоровицькому ЛГ прогноз показників потенціалу ЕЕБ на 2018-2020 

роки дав такі результати: 

1) потенціал економічної безпеки відповідає достатньому рівню (0,664-

0,660), проте знижується. Зокрема, його складові: фінансовий, ресурсний, 

техніко-технологічний потенціали безпеки відповідають достатньому рівню, 

проте постійно знижуються; інвестиційно-інноваційний потенціал безпеки 

відповідає низькому рівню, є тенденція до погіршення; кадровий потенціали 

безпеки відповідає високому рівню;  

2) потенціал екологічної безпеки високий (0,770-0,777), зростає, його 

складові: потенціал відновлення лісових ресурсів низький, має тенденцію до 

збільшення; потенціал використання лісових ресурсів і потенціал лісоохоронної 

діяльності високий, тенденція до збільшення; 

3) прогноз управлінського потенціалу безпеки на 2018 рік відповідає 

високому рівню (0,735), на 2019 та 2020 рік – достатньому (0,697; 0,636). 

Спостерігається тенденція до зниження всіх показників. 
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Прогнозування показників рівня потенціалу ЕЕБ Олевського ЛГ на 2018-

2020 роки: 

1) потенціал економічної безпеки відповідає достатньому рівню (0,585-

0,574), проте знижується. Зокрема, його складові: фінансовий, ресурсний, 

техніко-технологічний потенціали безпеки відповідають достатньому рівню. 

Проте прогнозується погіршення в 2019-2020 роках фінансової та техніко-

технологічного складової, підвищення порівняно з 2019 роком ресурсної 

складової; індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки відповідає 

низькому рівню, стійка тенденція до погіршення; кадровий потенціал безпеки 

відповідає високому рівню, проте прогнозується погіршення в 2019 році, 

незначне поліпшення в 2020 році; 

2) потенціал екологічної безпеки теж відповідає достатньому рівню 

(0,697-0,699), зростає. Зокрема, його складові: потенціал відновлення лісових 

ресурсів низький, має тенденцію до збільшення; потенціал використання 

лісових ресурсів і потенціал лісоохоронної діяльності високий, тенденція до 

збільшення; 

3) прогноз управлінського потенціалу безпеки відповідає низькому рівню 

(0,41-0,425). Спостерігається тенденція до зниження всіх показників у 2020 р. 

У Клесівському ЛГ прогноз показників рівня потенціалу ЕЕБ на 2018-

2020 роки має такі результати: 

1) потенціал економічної безпеки відповідає достатньому рівню (0,715-

0,717), змінюється нестабільно, його складові, зокрема, кадровий, ресурсний, 

техніко-технологічний потенціали безпеки відповідають високому рівню; 

інвестиційно-інноваційний – низькому, стійка тенденція до погіршення; 

фінансовий – достатньому рівню, проте прогнозується погіршення; 

2) потенціал екологічної безпеки теж відповідає достатньому рівню 

(0,623-0,635), зростає, його складові: потенціал відновлення лісових ресурсів 

низький, має тенденцію до збільшення; потенціал використання лісових 

ресурсів високий, тенденція до збільшення; потенціал лісоохоронної діяльності 

достатній, тенденція до зменшення; 
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3) управлінський потенціал безпеки низький (0,458-0,446), високому 

рівню відповідають лише індекси прибутковості продукції, прогнозовані 

показники в 2020 році – найнижчі, тобто спостерігається тенденція до 

погіршення. 

Прогнозування показників, які визначають рівень потенціалу ЕЕБ 

Соснівського ЛГ на 2018-2020 роки, виявило такі тенденції: 

1) потенціал економічної безпеки відповідає достатньому рівню (0,722-

0,698), проте знижується. Зокрема, його складові: кадровий, ресурсний, 

техніко-технологічний потенціали безпеки відповідають високому рівню. Проте 

прогнозується погіршення кадрової складової; інвестиційно-інноваційний 

потенціал безпеки відповідає достатньому рівню, проте погіршується; 

фінансовий потенціал безпеки відповідає низькому рівню, прогнозується 

погіршення; 

2) потенціал екологічної безпеки теж достатній (0,692-0,680), проте 

знижується. Зокрема, його складові: потенціал відновлення лісових ресурсів 

низький, має тенденцію до зменшення; потенціал використання лісових 

ресурсів високий, тенденція до збільшення; потенціал лісоохоронної діяльності 

достатній, тенденція до зниження; 

3) прогноз управлінського потенціалу безпеки свідчить про перехід з 

низького (0,466) до достатнього (0,511) рівня. Прогноз показників 

продемонстрував майже однакові їх значення у 2018 та 2020 роках і дещо 

більші в 2019 році. Спостерігається тенденція до збільшення індексів усіх 

показників. 

По Добрянському ЛГ прогнозування показників, які визначають рівень 

потенціалу ЕЕБ на 2018-2020 роки, дало такі результати: 

1) потенціал економічної безпеки відповідає достатньому рівню (0,620). 

Зокрема, його складові: фінансовий, ресурсний потенціали безпеки 

відповідають високому рівню, проте фінансовий погіршується, а ресурсний 

зростає; техніко-технологічний і кадровий потенціали безпеки відповідають  
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достатньому рівню; інвестиційно-інноваційний потенціал безпеки відповідає 

низькому рівню, є тенденція до погіршення;  

2) потенціал екологічної безпеки теж відповідає достатньому рівню 

(0,667-0,654), проте в 2020 році знижується, його складові: потенціал 

відновлення лісових ресурсів низький, має тенденцію до збільшення; потенціал 

використання лісових ресурсів високий, тенденція до збільшення; потенціал 

лісоохоронної діяльності достатній, збільшення до 2019 року, в 2020 році – 

зменшення; 

3) управлінський потенціал безпеки найвищий серед усіх підприємств 

(близький 1), це свідчить, що показники цього підприємства були 

найкращими, хоча теж є тенденція до зниження всіх показників у 2020 році. 

По Ніжинському ЛГ прогнози показників потенціалу ЕЕБ на 2018-2020 

роки такі:  

1) потенціал економічної безпеки достатній (0,689-0,705), його складових: 

фінансовий, ресурсний, кадровий потенціали безпеки відповідають  високому 

рівню, проте фінансовий погіршується, а ресурсний зростає; техніко-

технологічний потенціал безпеки має достатній рівень, зростає; інвестиційно-

інноваційний потенціал безпеки відповідає низькому рівню, зростає;  

2) потенціал екологічної безпеки теж достатній (0,593-0,599), 

збільшується, його складові: потенціал відновлення лісових ресурсів низький; 

потенціал використання лісових ресурсів високий, тенденція до збільшення; 

потенціал лісоохоронної діяльності достатній, тенденція до збільшення; 

3) прогноз управлінського потенціалу безпеки на 2018 та 2019 роки 

відповідає достатньому рівню (0,679-0,745), на 2020 рік – високому (0,771). 

Спостерігається тенденція до поліпшення ситуації, проте є зниження всіх 

показників в 2020 році. 

Результати розрахунку прогнозних значень групових та інтегрального 

індексів потенціалу еколого-економічної безпеки лісогосподарських 

підприємств відображено в табл. 3.11. 
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Таблиця 3.11 

Результати розрахунку прогнозних значень групових та  інтегрального 

індексів потенціалу еколого-економічної безпеки лісових господарств  

на 2018-2020 рр. 

Показники  2018 2019 2020 

Камінь-Каширське  

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,639 0,629 0,627 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,658 0,654 0,657 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,721 0,763 0,631 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 2,018 2,047 1,915 

Маневицьке 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,729 0,730 0,723 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,732 0,733 0,743 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,951 0,979 0,910 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 2,413 2,442 2,376 

Білокоровицьке  

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,599 0,588 0,588 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,770 0,770 0,777 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,735 0,697 0,636 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 2,105 2,055 2,001 

Олевське 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,585 0,570 0,574 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,697 0,693 0,699 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,410 0,407 0,425 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 1,692 1,670 1,698 

Клесівське 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,715 0,713 0,717 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,623 0,622 0,635 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,458 0,484 0,446 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 1,796 1,819 1,799 

Соснівське 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,722 0,703 0,698 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,692 0,680 0,680 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,466 0,488 0,511 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 1,880 1,871 1,888 

Добрянське 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,620 0,615 0,620 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,667 0,670 0,654 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,9998 0,9881 0,9978 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 2,287 2,273 2,272 

Ніжинське 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,689 0,695 0,705 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,593 0,594 0,599 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,679 0,745 0,771 

Інтегральний індекс потенціалу ЕЕБ 1,962 2,034 2,075 

Примітка. Розрахунки автора на основі даних додатка Г. 
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Дані таблиці 3.11 свідчать, що за прогнозами на 2018-2020 роки лісові 

господарства утримуватимуть достатній рівень потенціалу еколого-економічної 

безпеки, крім Маневицького та Добрянського ЛГ, де показники відповідають 

високому рівню потенціалу ЕЕБ. Найкращі прогнозні показники достатнього 

рівня характерні для Камінь-Каширського ЛГ, Білокоровицького ЛГ, але є 

тенденція до зниження, Ніжинського ЛГ, де є тенденція до зростання 

показників. 

Отримані результати є основою для вибору стратегічних альтернатив та 

кінцевого варіанту стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки 

лісогосподарських підприємств. 

 

 

3.3. Стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки 

лісогосподарських підприємств 

 

Як зазначалось, однією з найбільших проблем менеджменту лісових 

господарств є пошук компромісів при вирішенні проблем забезпечення 

коротко- та довготермінових результатів, екологічних та економічних аспектів 

розвитку. Дуалізм цих двох рівнів ще більшою мірою проявляється при 

розробці стратегічних позицій розвитку підприємства, а особливо – 

забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства.  

Розвиток теоретичних і методологічних аспектів обґрунтування стратегій 

забезпечення ЕЕБ підприємства є важливим та актуальним напрямом наукових 

досліджень, результати якого дозволяють сформувати альтернативні варіанти 

для використання в практичній діяльності підприємств. Важливість таких 

розробок визначається також особливостями та складністю діяльності лісових 

господарств, специфікою їх природоресусного потенціалу.  

Отже, основними цілями дослідження є обґрунтування методичних 

підходів та розробка практичних рекомендацій щодо формування стратегічних 

наборів забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства. 



 

 

185 

Стратегічне управління підприємствами передбачає обґрунтування 

певного набору стратегій, що відображають специфіку суб’єкта 

господарювання та його системи управління. Діяльність лісових господарств 

ґрунтується на використанні лісових ресурсів, які забезпечують не лише 

економічні вигоди, а й мають значну соціальну та екологічну цінність. 

Виробництво є джерелом фінансових потоків як для забезпечення розширеного 

відтворення, так і для відновлення вилучених в процесі виробництва лісових 

ресурсів. Тому виникає необхідність пошуку моделей екологічно безпечної 

взаємодії матеріального виробництва, використання лісових ресурсів та 

збереження суспільно- та екосистемних функцій лісу. Зазначимо, що стратегія 

забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства – це функціональна 

стратегія і залежить від загальної стратегії розвитку підприємства. 

Стратегія забезпечення еколого-економічної безпеки підприємств 

лісового господарства – це така модель поведінки та спосіб діяльності, що 

дозволяє отримати бажані економічні результати, забезпечити достатній рівень 

стійкості підприємства до зовнішніх загроз, локалізувавши потенційні 

дестабілізуючі чинники та забезпечивши збалансованість між економічним 

розвитком, станом довкілля та якістю лісових екосистем.  

При визначенні стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки 

лісового господарства потрібно враховувати:  

- що виробництво підприємств лісогосподарської сфери носить 

поліпродуктовий характер, що вимагає формування набору стратегій різного 

рівня, типу та спрямування; 

- специфіку функціонування та рівень розвитку підприємства, його 

претензії на певну позицію в зовнішньому середовищі та забезпечення 

бажаного рівня прибутковості;  

- специфіку екологічного потенціалу, різний рівень стійкості, стадії 

дигресії та можливості щодо відновлення екосистеми лісу на різних територіях;  

- необхідність зменшення деструктивного впливу на екосистеми лісу;  
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- необхідність впровадження методів і технологій раціонального 

використання природно-ресурсного потенціалу;  

- що більшість ЛГ займаються експортною діяльність, тому до експортної 

продукції висуваються високі вимоги що екологічності, породи та віку 

деревини. Це вже призвело до вирубування цінних, унікальних порід деревини, 

що мають попит на світовому ринку;  

- норми і правила використання, збереження та відтворення природних 

лісових ресурсів.  

Формування стратегічних наборів забезпечення еколого-економічної 

безпеки підприємства здійснюється на основі: 

- стратегічних цілей розвитку підприємства; 

- узгодження з загальною стратегією розвитку підприємства; 

- результатів оцінки рівня ЕЕБ та її потенціалу, що дозволяє виявити 

слабкі та сильні сторони, проблеми та перспективи досягнення бажаного стану. 

Оцінка потенціалу еколого-економічної безпеки дозволяє виявити 

причини та тенденції змін під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, 

ідентифікувати сферу загроз, оцінити силу їх впливу шляхом визначення 

відхилень від бажаного стану. У результаті оцінки можуть бути виявлені такі 

стани: 

1) високий рівень стійкості, гарантія збереження цілісності та 

ідентичності підприємства, що відповідає високому рівню потенціалу ЕЕБ;  

2) ризик втрати поточних вигод, проте потенціал безпеки, рівень стійкості 

підприємства до загроз достатній, що відповідає достатньому рівню потенціалу 

ЕЕБ; 

3) тенденція до зростання загроз, ризик втрати ідентичності та цілісності 

підприємства, стратегічних вигод, що відповідає низькому і критичному рівню 

потенціалу ЕЕБ. 

Перший результат свідчить про ефективність системи менеджменту 

підприємства загалом і управління ЕЕБ зокрема. Підприємство має високий 

конкурентний статус і суттєві конкурентні переваги. Проте можуть бути такі 
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дві ситуації. Цілі розвитку підприємства та стан його внутрішнього та 

зовнішнього середовища не змінюються.  

У цьому випадку необхідне постійне підтримання та поліпшення 

досягнутих результатів на основі стратегії збереження та зміцнення отриманих 

позицій. Реалізація цієї стратегії може здійснюватись кількома шляхами, яким 

відповідають такі стратегії 2-го рівня: 

-  збільшення частки ринку, диверсифікації продукції і введення на ринок 

нової продукції (інноваційної); 

- зміцнення позицій, що забезпечується направленням зусиль на 

досягнення першості у стандартах якості довкілля та рівні прибутковості. При 

безпечному стані основна стратегічна ціль полягає у підтримці досягнутої 

збалансованості між економічним розвитком, станом довкілля та якістю 

лісових екосистем, а також вчасне виявлення та локалізація потенційних 

дестабілізуючих чинників (превентивні заходи щодо забезпечення еколого-

економічної безпеки, раціональності природокористування та підвищення 

прибутковості підприємства на основі впровадження прогресивних технологій, 

що дозволить підтримувати та гарантувати екологічно та економічно безпечне 

функціонування підприємства в довгостроковій перспективі); 

- утримання позицій використовується, якщо існують стійкі конкурентні 

переваги, які дозволяють досягнули високого рівня розвитку на довготривалу 

перспективу, природно ресурсний потенціал збалансований, темпи 

використання лісових ресурсів менші, ніж темпи відновлення та 

лісорозведення. Стратегія диверсифікації має базуватись на впровадженні нової 

екологічно безпечної продукції та послуг, розширенні їх асортименту, 

екологічно орієнтованої модернізації виробництва з метою економії 

екологічних витрат та усунення втрат; 

- екологічно невиснажливого лісокористування, що передбачає 

формування іміджу екологічно безпечного підприємства, яке скорочує 

енергоспоживання, зменшує викиди та скиди забруднюючих речовин, 

забезпечує зниження та доведення до безпечного рівня деструктивного впливу 
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техніко-технологічних чинників на екосистему лісового господарства, 

попередження та захист від надзвичайних ситуацій; поетапн екологізацію 

виробництва, впровадження екологічно безпечних технологій; ощадливого 

використання природних ресурсів ЛГ [116, с. 77-89]; 

- нарощення лісоресурсного потенціалу (ЛРП), який характеризує всю 

сукупність лісових ресурсів та лісорослинних умов і є основою для організації 

лісокористування, забезпечуючи задоволення економічних, екологічних, 

соціальних, культурно-оздоровчих та естетичних потреб людини і суспільства 

[73, с. 13]. Реалізація цієї стратегії може здійснюватись такими шляхами: 

інтенсифікація лісовирощування та лісовідновлення, оптимізації породного 

складу, оптимізації вікової структури та відновлення лісонасаджень, 

поліпшення родючості лісових земель, створення високопродуктивних 

плантаційних насаджень; сприяння природному поновленню лісу, розширення 

площ природного поновлення та вдосконалення процедури переведення 

заліснених територій у лісовкриті площі, збільшення площі лісів; нарощення 

фауністичного потенціалу [47, с. 168].  

Якщо цілі розвитку підприємства та стан його середовища змінюються, 

то доцільно здійснювати пошук нових можливостей за рахунок залучення 

власних та сторонніх ресурсів на основі таких стратегій 1-го рівня:  

- формування нових конкурентних переваг. Стратегіями 2-го рівня 

можуть бути інноваційного прортву (шляхом впровадження інновацій, нових 

товарів і послуг, формування нових професійних компетенцій персоналу); 

формування високого рівня потенціалу безпеки шляхом вибіркового завоювання 

нових перспективних ринків або їх сегментів (найчастіше – екологічно чистої 

продукції). Ця стратегія може реалізовуватись на основі конкурентних 

стратегій: конгломеративної, фокусування, диверсифікації. Зокрема, стратегія 

диверсифікації дозволяє досягти конкурентні переваги завдяки комплексному 

використанню лісоресурсного потенціалу шляхом впровадження нових видів 

продукції, розвитку супутніх видів діяльності на основі нових технологій; 
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- нарощення конкурентних переваг. Така стратегія може бути реалізована 

в економічній сфері за рахунок вибіркового покращення своєї конкурентної 

позиції, посилюючи певні, створені на основі сильних сторін підприємства 

конкурентні переваги шляхом модернізації виробництва, забезпечення 

розширеного відтворення на основі екологічно орієнтованих технологій, 

підвищення рівня якості та екологічності продукції, розширення професійних 

компетенцій персоналу. Ресурси в цьому випадку акумулюються саме на цих 

конкурентних перевагах. Інша стратегія 2-го рівня – комплексного використання 

потенціалу лісових екосистем. Стратегія може бути реалізована шляхом 

розширення номенклатури виробництва лісопродукції; створення підсобних 

господарств і введення нових цехів з переробки вторинної сировини, 

неліквідної деревини та побічних ресурсів; розширення масштабів заготівлі 

грибів, ягід, лікарських рослин; розвиток рекреаційної діяльності, мисливства, 

туризму за рахунок використання несировинних якостей лісу [47, с. 168].  

У другій ситуації, коли виявлено ризик втрати поточних вигод, проте 

потенціал безпеки, рівень стійкості підприємства до загроз достатній, необхідно 

обирати стратегії, націлені на забезпечення поточної стійкості підприємства до 

зовнішніх та внутрішніх загроз. Може бути два основні напрями:  

- стабілізації, завдяки забезпечення поточної стійкості, попередження 

загроз, комплексного використання природно-ресурсного потенціалу лісових 

господарств на засадах невиснажливого лісокористування, підтримання 

професійних компетенцій персоналу при одночасній ліквідації слабких сторін 

шляхом покращення фінансового стану, зменшення витрат, підвищення 

конкурентоспроможності продукції, ліквідації збиткового бізнесу. Така стратегія 

і шляхи її реалізації матимуть успіх, якщо рівень власних ресурсів достатній;  

- адаптації, що передбачає вибір оптимальних параметрів розвитку для 

збереження існуючого стану шляхом забезпечення достатніх фінансових 

ресурсів для поточних потреб, оновлення техніко-технологічної бази, 

відтворення лісових ресурсів, підтримання оптимальної структури породного та 

вікового складу лісонасаджень. Доцільно використати стратегію фокусування, 
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щоб зосередити зусилля на найбільш перспективних видах діяльності. Така 

стратегія доцільна за умови нестачі власних ресурсів для забезпечення суттєвих 

позитивних змін.  

Якщо виявлено третій результат – тенденцію до зростання загроз, ризику 

втрати ідентичності та цілісності підприємства, стратегічних вигод: 

- вище критичного рівня (рівень потенціалу ЕЕБ низький), то необхідно 

розробляти антикризові стратегії для недопущення розвитку кризи. 

Антикризові стратегії мають бути спрямовані на формування та відновлення 

потенціалу ЕЕБ. Зазначимо, що антикризова стратегія має обмежений характер 

і визначається ситуацією, яка склалась. Причиною кризового стану може бути 

екоресурсна складова діяльності підприємств лісогосподарської сфери. 

Зокрема, при значних вирубках природно-ресурсний потенціал екосистеми лісу 

вичерпується, подальша виробнича діяльність різко знизиться. Тому для 

відновлення якісних параметрів лісових систем доцільно застосувати стратегії, 

націлені на подолання або локалізацію дестабілізуючих чинників, відновлення 

лісоресурсних кондицій. Класичними антикризовими стратегіями є стабілізація, 

скорочення, реструктуризація. Стратегія стабілізації використовується, якщо 

продукція, послуги, види економічної діяльності залишаються перспективними, 

є потреба в оптимізації породного та вікового складу лісонасаджень. 

Стабілізації в економічному сенсі можна досягти шляхом призупинення росту 

(поступове зменшення ділової активності, зосередження зусиль на 

лісовідновленні та лісорозведенні), обережного просування в очікуванні успіху 

(або стратегія обмеженого зростання, яка передбачає, зокрема, вимушене 

скорочення підрозділів, їх персоналу, проте збереження кваліфікованих 

працівників задля майбутнього зростання), заморожування ситуації. Стратегія 

виживання реалізовується шляхом розвороту (плановий вихід із певної сфери 

діяльності, наприклад ЗЕД), відокремлення, ліквідації. Стратегія скорочення 

може передбачати скорочення витрат, скорочення організаційних форм, 

«збирання врожаю» (як відмову від довгострокової перспективи розвитку задля 

одержання певних результатів в короткостроковий період), ліквідації (якщо 
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підприємство не може продовжувати діяльність). Стратегія реструктуризації 

передбачає проведення заходів, спрямованих на зміну структури, системи 

менеджменту, форми власності тощо і може реалізовуватись завдяки 

реструктуризації матеріальних активів, боргових зобов’язань, збуту продукції, 

техніко-технологічній реструктуризації. В критичних випадках або в ситуації 

масштабних змін з метою підвищення ефективності діяльності може бути 

використана стратегія реорганізації у формі злиття, приєднання, поділ, 

виділення, перетворення; 

- нижче критичного рівня (рівень потенціалу ЕЕБ критичний) і 

підприємство має ресурси, необхідно обирати стратегію  формування 

потенціалу безпеки, сутністю якої є орієнтація на своєчасне виявлення та 

уникнення дестабілізуючих чинників, які потенційно можуть спричинити 

негативний вплив на забезпечення еколого-економічної безпеки та поступове 

планомірне поліпшення ситуації. Для підприємства при ризиковому стані 

важливе поступове зниження ризиковості, зведення до мінімуму потенційних 

деструктивних впливів, підвищення внутрішньої стійкості до загроз, 

відновлення конкурентоспроможності. Основними субстратегіями, які можуть 

використовуватись, залежно від ситуації, як самостійні або поєднуватись, є 

інноваційна, формування нових стратегічних зон бізнесу, нарощення 

компетенцій персоналу, організаційна реструктуризація, активізації ЗЕД, 

виходу на міжнародні ринки / закріплення на міжнародних ринках, оптимізації 

структури лісових господарств, інвестиційна (створення сприятливих умов для 

залучення  вітчизняних та іноземних інвестицій). 

Зокрема А. Суска та А. Бабич доводять, що для підприємств лісового 

господарства найбільш ефективним і перспективним є експортне виробництво, 

тому, враховуючи актуальність екологічних стратегій, вони обгрунтовують 

стратегії екологічної безпеки експортного виробництва в загальному 

стратегічному наборі цих підприємств [120, с. 95-99]. 

Оскільки лісові господарства – це державні підприємства, лісоресурсна 

сфера є однією з пріоритетних для багатьох регіонів України та країни загалом, 
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активізація інноваційної діяльності є стратегічною державною позицією. 

Стратегічними альтернативами можуть бути імітаційна, локального 

інноваційного прориву. 

Імітаційна інноваційна стратегія (перенесення) полягає у копіюванні 

продукції, залученні зарубіжних технологій, методів, технічних інновацій, які 

зазвичай впроваджуються з приходом іноземного інвестора. Нажаль, 

виробництво із залученням іноземного капіталу найчастіше пов’язане з 

використанням природних і трудових ресурсів, виробництвом продукції з 

низькою доданою вартістю. Як зазначають В. Барчук, Т. Сус, реалізація такої 

стратегії свідчить про неналежну увагу з боку держави до інноваційної сфери 

[5, с. 58-62]. Стратегія лідерних технологій націлена на використання власного 

науково-технічного потенціалу для виробництва продукції і виходу на нові 

ринки [71, с. 308-317].  

Стратегія локального інноваційного прориву базується на формуванні 

(започаткуванні) інноваційного виробництва на основі власного науково-

технічного потенціалу, що забезпечать у довгостроковій перспективі 

формування конкурентних переваг. Для впровадження принципово нових видів 

діяльності, необхідно нарощувати інтелектуальний, креативний капітал 

підприємств, формувати нові компетенції персоналу, його здатності приймати 

інноваційні нестандартні рішення. Не дивлячись на сформовану систему 

підготовки фахівців для лісового господарства, практика господарювання 

ведеться з використанням застарілих технологій. Тому необхідно здійснювати 

фінансування прикладних наукових досліджень у цій сфері.  

Для реалізації цієї стратегії необхідна взаємодія на таких рівнях:  

- на державному рівні розробляється інноваційна стратегія, стратегічні 

плани, національні та цільові інноваційні програми та проекти щодо 

інноваційного розвитку лісових господарств, здійснюється підтримка експорту 

їх продукції, фінансування лісорозведення та лісовідновлення, створюється 

сприятливий інвестиційний клімат;  
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- лісові господарства беруть участь у реалізації державної інноваційної 

стратегії, розробляють корпоративну інноваційну стратегію, виробляють і 

продають на внутрішньому і зовнішньому ринках інноваційні товари та 

послуги;  

- наукові організації здійснюють обґрунтування пропозицій щодо 

оптимізації породного та вікового складу лісонасаджень, розробку новітніх 

технологій лісорозведення, лісокористування, лісозаготівлі та лісопереробки, 

комплексного використання природно-ресурсного потенціалу лісу; 

- заклади освіти забезпечують підготовку, перепідготовку, підвищення 

кваліфікації фахівців лісової сфери з на основі новітніх навчальних програм та 

технологій. 

Стратегія вибору стратегічних зон господарювання дозволяє визначити та 

зосередити увагу на найбільш привабливих і перспективних видах бізнесу чи 

продукції, напрямах діяльності. Найчастіше формується набір стратегічних зон 

господарювання, у яких високий ступінь взаємодії, досягається рівновага між 

короткостроковою і довгостроковою перспективами розвитку, а їх поєднання 

дозволяє забезпечити високий рівень стійкості підприємства до загроз. 

Наприклад, одна позиція у короткостроковій перспективі матиме більш стійке 

становище та більший обсяг прибутку, інша – матиме більш стійке становище 

та перспективи зростання прибутку у довгостроковій перспективі.  

Стратегію нарощення компетенцій персоналу можна розглядати як 

супутню до інноваційної, функціональну кадрову. За певної ситуації така 

стратегія націлена на стабілізацію персоналу, залучення фахівців з високим 

рівнем творчого потенціалу, лідерськими якостями, закріплення працівників, 

перенавчання персоналу, внутрішнє переміщення. Мова йде про формування 

або розвиток системи лідерських (які поділяються на базові та стратегічні 

компетенції, компетенції росту [99, с. 128-132]) та специфічних компетенцій 

щодо управління ЕЕБ, таких як здатність системи менеджменту до стійкого 

збереження основних показників і параметрів функціонування без негативного 
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впливу на НПС, здатність адекватно реагувати на виклики та стійкість до 

деструктивних змін зовнішнього, в тому числі природного середовища тощо. 

Стратегія організаційної реструктуризації передбачає оптимізацію 

структури лісових господарств (комплексне здійснення організаційних змін з 

урахуванням розвитку внутрішнього й зовнішнього середовища) та 

удосконалення корпоративної культури, в основу якої необхідно закласти 

основні принципи забезпечення ЕЕБ. 

Стратегіями одного напряму є активізації ЗЕД, виходу на міжнародні 

ринки / закріплення на міжнародних ринках, які дозволяють отримати 

конкурентні переваги завдяки орієнтації на стабільні ринки, світові ціни, 

високий рівень якості, підвищення фінансової безпеки. Якщо власних ресурсів 

не вистачає, або ж застосовується імітаційна стратегія, важливо забезпечити 

створення сприятливих умов для залучення  вітчизняних та іноземних 

інвестицій (які разом із власними коштами дозволять сформувати потенціал 

безпеки високого рівня і не потрапити в фінансову залежність). 

Для забезпечення наочності представимо результати напрацювань у 

табличній формі (табл. 3.12), де стратегічні альтернативи згруповано залежно 

від результатів оцінки рівня потенціалу ЕЕБ.  

Таблиця 3.12 

Стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки лісових господарств 

Ситуація  Стратегії 1-го рівня Стратегії 2-го рівня 

1 2 3 

1. Високий рівень стійкості, гарантія збереження цілісності та ідентичності підприємства, що 

відповідає високому рівню потенціалу ЕЕБ 

1.1. Цілі та 

стан 

середовища 

не 

змінюються 

Збереження та 

зміцнення 

отриманих 

позицій 

збільшення частки ринку, диверсифікації продукції, 
введення на ринок нової продукції; утримання позицій; 
диверсифікації 
екологічно невиснажливого лісокористування шляхом: 
попередження та захисту від надзвичайних ситуацій; 
екологізації виробництва, впровадження екологічно 
безпечних технологій; забезпечення ощадливого 
використання природних ресурсів  
нарощення лісоресурсного потенціалу за рахунок: 
інтенсифікації лісорозведення, лісовідновлення, оптимізації 
породного складу, вікової структури, поліпшення родючості 
лісових земель, створення високопродуктивних 
плантаційних насаджень; розширення площ природного 
поновлення; нарощення фауністичного потенціалу 



 

 

195 

Продовження табл. 3.12 
1 2 3 

1.2. Цілі та 

стан 

середовища 

змінюються 

Формування 

нових 

конкурентних 

переваг 

інноваційного прориву; формування високого рівня 

потенціалу безпеки 

Нарощення 

конкурентних 

переваг  

вибіркового покращення конкурентної позиції; комплексного 

використання потенціалу лісових екосистем  

2. Ризик втрати поточних вигод, проте потенціал безпеки, рівень стійкості підприємства до 

загроз достатній, що відповідає достатньому рівню потенціалу ЕЕБ 

2.1. Рівень 

власних 

ресурсів 

достатній 

Стабілізації забезпечення поточної стійкості, попередження загроз, 

комплексного використання природно-ресурсного 

потенціалу; невиснажливого лісокористування, підтримання 

професійних компетенцій персоналу; 

2.2. Рівень 

власних 

ресурсів 

недостатній 

Адаптації забезпечення достатніх фінансових ресурсів для поточних 

потреб, оновлення техніко-технологічної бази, відтворення 

лісових ресурсів, підтримання оптимальної структури 

породного та вікового складу лісонасаджень 

3. Тенденція до зростання загроз, ризик втрати ідентичності та цілісності підприємства, 

стратегічних вигод, що відповідає низькому та критичному рівню потенціалу ЕЕБ 

3.1. Вище 

критичного 

рівня 

Антикризові  

стратегії 

Стабілізації: призупинення росту, обережного просування в 

очікуванні успіху, заморожування ситуації 

Виживання: розвороту, відокремлення, ліквідації. 

Скорочення: скорочення витрат, скорочення організаційних 

форм, «збирання врожаю» (відмова від довгострокової 

перспективи для одержання результатів в короткостроковий 

період), ліквідації  

Реструктуризації: зміна структури, системи менеджменту, 

форми власності, реструктуризації матеріальних активів, 

боргових зобов’язань, збуту продукції, техніко-технологічній 

реструктуризації 

Реорганізації: злиття, приєднання, поділ, виділення, 

перетворення 

3.2. Нижче 

критичного 

рівня 

Формування 

потенціалу 

безпеки 

 

інноваційного прориву, формування нових стратегічних зон 

бізнесу, нарощення компетенцій персоналу, організаційна 

реструктуризація, активізації ЗЕД, виходу на міжнародні 

ринки / закріплення на міжнародних ринках, оптимізації 

структури лісових господарств, створення сприятливих умов 

для залучення  вітчизняних та іноземних інвестицій. 

Примітка. Розроблено автором. 

 

Стратегії 1-го рівня визначають напрям руху підприємства на 

стратегічну перспективу для забезпечення бажаного рівня ЕЕБ. Кожна з них 

має уточнення більш конкретними стратегіями 2-го рівня, які мають бути 

застосовані у конкретному випадку для конкретного підприємства і які 

дозволять отримати бажані результати в довгостроковому періоді.  
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Наступним етапом дослідження є вибір стратегічних наборів для 

лісогосподарських підприємств на період 2018-2020 років відповідно до 

результатів прогнозування рівня потенціалу ЕЕБ. Таким чином формується 

набір сценаріїв для даного періоду розвитку підприємства (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Матриця стратегічного позиціонування лісових господарств  

за підходом «прогнозований рівень потенціалу ЕЕБ – стратегія» 

Лісове 

господарство  

Рівень   

потенціалу ЕЕБ 

Стратегія 1-го 

рівня 

Стратегія  

2-го рівня 

Камінь-

Каширське  

2.1 – достатній 

Зниження фінансового потенціалу 

Низький потенціал відновлення 

лісових ресурсів 

Стабілізації Забезпечення поточної 

стійкості 

Невиснажливого 

лісокористування 

Маневицьке  1.1 – високий 

Зниження потенціалу 

економічної безпеки  

Збереження та 

зміцнення 

отриманих 

позицій 

Збільшення частки ринку 

Диверсифікації 

Білокоро-

вицьке  

2.1 – достатній 

потенціал економічної безпеки 

знижується 

Знижуються показники 

управлінського потенціалу 

Стабілізації Забезпечення поточної 

стійкості 

Невиснажливого 

лісокористування 

Олевське 2.2 – достатній 

Низький рівень управлінського 

потенціалу безпеки  

Адаптації Забезпечення достатніх 

фінансових ресурсів, 

Оновлення техніко-

технологічної бази, 

Відтворення лісових ресурсів 

Клесівське 2.2 – достатній 

Низький рівень управлінського 

потенціалу безпеки  

Адаптації Забезпечення достатніх 

фінансових ресурсів, 

Відтворення лісових ресурсів 

Соснівське 2.2 – достатній 

Низький рівень управлінського 

потенціалу безпеки  

Адаптації Забезпечення достатніх 

фінансових ресурсів, 

Відтворення лісових ресурсів 

Добрянське  1.1 – високий 

Зниження потенціалу економічної 

безпеки найвищий і стабільний 

рівень управлінського потенціалу 

безпеки  

Збереження та 

зміцнення 

отриманих 

позицій 

Збільшення частки ринку 

Диверсифікації 

Ніжинське  2.1 – достатній 

Потенціал економічної безпеки 

знижується 

Знижуються показники 

управлінського потенціалу 

Стабілізації Забезпечення поточної 

стійкості 

Невиснажливого 

лісокористування 

Примітка. Розроблено автором. 
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Таким чином, для кожного з лісових господарств сформовано стратегічні 

набори щодо забезпечення ЕЕБ. Вони враховують трьохрічну перспективу та 

тенденції зміни всіх складових ЕЕБ. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі розроблено механізм забезпечення еколого-економічної 

безпеки лісогосподарських підприємств, здійснено оцінку потенціалу еколого-

економічної безпеки підприємств лісогосподарської сфери та прогнозування 

тенденцій його зміни на довготермінову перспективу, обґрунтовано стратегії 

забезпечення еколого-економічної безпеки лісогосподарських підприємств. 

Узагальнення результатів досліджень, які представлені у розділі та публікаціях 

автора [142, 149, 154-156, 160, 166, 190], є підстави для таких висновків. 

1. Одним з завдань менеджменту лісогосподарських підприємств є 

забезпечення еколого-економічної безпеки (ЕЕБ) завдяки впровадженню 

механізму, інструменти якого дозволять збалансувати часто антагоністичні 

економічні та екологічні інтереси у довго- та короткотерміновій перспективі. 

Складність формування механізму забезпечення ЕЕБ підприємств 

лісогосподарської сфери обумовлюється конфліктом інтересів двох порядків: 

економічних та екологічних; довготермінових та короткотермінових. Тому 

виникає потреба у використанні таких інструментів, взаємодія яких 

забезпечувала б: отримання достатніх фінансових результатів для поточних 

потреб; розширеного відтворення на основі новітніх, екологічно орієнтованих 

технологій; комплексне використання природно-ресурсного потенціалу лісових 

господарств на засадах невиснажливого лісокористування; лісоохоронну 

діяльність та відтворення лісових ресурсів, недопущення деградації лісових 

масивів.  

Обгрунтовано, що механізм забезпечення ЕЕБ лісогосподарських 

підприємств є сукупністю взаємопов’язаних норм, правил, методів  і прийомів 

впливу на різні сфери, процеси та ресурси підприємства для досягнення 
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стійкості, захищеності, адаптивності, швидкого та гнучкого реагування на 

зміни у його внутрішньому та зовнішньому середовищі, спрямованих на 

виявлення, попередження загроз, усунення їх негативних наслідків, 

забезпечення стабільного розвитку, реалізації поставлених цілей, досягнення 

бажаних результатів без нанесення шкоди навколишньому середовищу.  

Структура механізму забезпечення еколого-економічної безпеки 

підприємств лісогосподарської сфери передбачає такі блоки:  формування 

інституційних умов управління ЕЕБ; оцінки ЕЕБ; забезпечення поточної 

стійкості підприємства до зовнішніх та внутрішніх загроз; формування 

потенціалу безпеки на довготермінову перспективу. Для кожного блоку 

запропоновано певні інструменти залежно від отриманих результатів. 

2. Оцінка потенціалу ЕЕБ здійснена за такими підгрупами показників: 

економічної складової – фінансового потенціалу безпеки, ресурсного 

потенціалу безпеки, техніко-технологічного потенціалу безпеки, інноваційного 

потенціалу безпеки, кадрового та інтелектуального потенціалу безпеки; 

екологічної складової – потенціалу відновлення лісових ресурсів,  потенціалу 

використання лісових ресурсів, потенціалу відновлення лісових ресурсів, 

потенціалу лісоохоронної діяльності; управлінського потенціалу – 

результативності діяльності. 

На основі отриманих результатів здійснено прогнозування усіх 

показників на 2018-2020 роки, що стало основою для розрахунку прогнозних 

показників рівня потенціалу ЕЕБ на трирічну перспективу. Результати свідчать, 

що тенденції щодо рівня потенціалу ЕЕБ зберігаються. На двох підприємствах 

– Маневицькому та Добрянському ЛГ прогнозується високий рівень потенціалу 

ЕЕБ, на усіх інших – достатній. Результати прогнозу потенціалу ЕЕБ 

використані для обґрунтування стратегій забезпечення ЕЕБ лісогосподарських 

підприємств. 

3. Доведено, що стратегічне управління підприємствами передбачає 

обґрунтування певного набору стратегій, що відображають специфіку суб’єкта 

господарювання та його системи управління. Тому формування стратегічних 
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наборів забезпечення еколого-економічної безпеки підприємства здійснюється 

на основі: стратегічних цілей розвитку підприємства; узгодження з загальною 

стратегією розвитку підприємства; результатів оцінки еколого-економічної 

безпеки та рівня її потенціалу, що дозволяє виявити слабкі та сильні сторони, 

проблеми та перспективи досягнення бажаного стану. 

Визначено сутність стратегії забезпечення еколого-економічної безпеки 

підприємств лісового господарства як моделі поведінки та способу діяльності, 

що дозволяє отримати бажані економічні результати, забезпечити достатній 

рівень стійкості підприємства до зовнішніх загроз, локалізувавши потенційні 

дестабілізуючі чинники та забезпечивши збалансованість між економічним 

розвитком, станом довкілля та якістю лісових екосистем.  

У результаті оцінки потенціалу ЕЕБ можуть бути виявлені такі стани, 

яким відповідають стратегії:  

1) високий рівень стійкості, гарантія збереження цілісності та 

ідентичності підприємства, і якщо: 

- цілі та стан середовища не змінюються, використовуються стратегії 

збереження та зміцнення отриманих позицій, екологічно  невиснажливого 

лісокористування, нарощення  лісоресурсного потенціалу; 

- цілі та стан середовища змінюються – формування нових конкурентних 

переваг, нарощення  конкурентних переваг, комплексного  використання 

потенціалу лісових екосистем; 

2) ризик втрати поточних вигод, проте потенціал безпеки, рівень стійкості 

підприємства до загроз достатній і якщо рівень власних ресурсів достатній – 

стратегія стабілізації, недостатній – адаптації; 

3) тенденція до зростання загроз, ризик втрати ідентичності та цілісності 

підприємства, стратегічних вигод: нижче критичного рівня – формування 

потенціалу безпеки, вище критичного рівня – антикризові  стратегії. 

Для кожної ситуації запропоновано схему формування стратегічних 

альтернатив двох рівнів. Стратегії першого рівня визначають напрям розвитку 

підприємства на стратегічну перспективу для забезпечення бажаного рівня 
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безпеки. Кожна з них має уточнення більш конкретними стратегіями другого 

рівня, які мають бути застосовані у певному випадку і дозволять отримати 

бажані результати в довгостроковому періоді. Таким чином формується набір 

сценаріїв для даного періоду розвитку підприємства. На основі викладених 

підходів автором сформована матриця стратегічного позиціонування лісових 

господарств, у якій здійснено вибір стратегій для кожного з них.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та подано нове 

вирішення наукової задачі – обґрунтування теоретико-методичних основ та 

розроблення прикладних пропозицій щодо формування та розвитку управління 

еколого-економічною безпекою лісогосподарських підприємств. У процесі 

дослідження зроблено такі висновки. 

1. Реалізація принципів сталого розвитку вимагає реформування діючих 

систем менеджменту підприємств шляхом імплементації в їхню структуру 

еколого-орієнтованих інструментів. Значною мірою ці інструменти 

застосовуються з метою виявлення і прогнозування екологічних ризиків та 

загроз у процесі функціонування підприємства, обґрунтування заходів для 

недопущення або зниження негативного впливу результатів діяльності 

підприємства на довкілля. Тому еколого-економічна безпека стає одним із 

базових критеріїв оцінки ефективності менеджменту підприємства. Особливої 

актуальності такий підхід набуває для підприємств-природокористувачів, 

зокрема, лісових господарств, які варто розглядати як складні динамічні 

екосистеми, економічна ефективність яких у довгостроковій перспективі 

значною мірою визначається екологічною політикою суб’єкта господарювання, 

реалізацією ним принципів невиснажливого та відтворюваного 

лісокористування.  

2. Еколого-економічна безпека лісогосподарського підприємства є станом 

захищеності від негативних впливів оточення, оскільки досягається при 

достатньому потенціалі його стійкості, самоідентичності, цілісності, гнучкості 

та адаптивності. Це дає змогу забезпечити стабільний розвиток, реалізацію 

поставлених цілей, отримання бажаних результатів без нанесення шкоди 

оточенню, збереження природно-ресурсного та асиміляційного потенціалу 

екосистеми лісу. 

3. Управління еколого-економічною безпекою є складовою загальної 

системи управління підприємства і повинне базуватись на низці 
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екологоорієнтованих підходів (біотичному, інтеграційному, системному, 

цільовому, функціональному) та принципів (збалансованості, узгодженості, 

оптимального співвідношення в системі «суспільство – природа»; 

комплексності використання природно-ресурсного потенціалу лісових 

екосистем у межах їх стійкості, непорушення та самовідновлення; пріоритету 

екологічних і суспільних інтересів над приватними; недопущення деградації 

лісових екосистем). Це дало змогу уточнити ознаки, критерії ефективності, 

об’єкт, суб’єкт, мету, цілі, завдання, функції, методи та інструменти управління 

еколого-економічною безпекою лісогосподарського підприємства, змістовне 

наповнення яких націлене на забезпечення стійкості, цілісності, захищеності та 

своєчасного реагування на зміну середовища підприємства для захисту його 

інтересів, стабільного екологічно безпечного та економічно ефективного 

розвитку. Практичне застосування має процесний підхід до визначення сутності 

управління еколого-економічною безпекою підприємства як послідовності 

певних етапів управлінської діяльності.  

4. Результативність наукового дослідження визначається коректно 

сформульованою методологічною основою. Це обумовило необхідність 

уточнення принципів, критеріїв, підходів та методів оцінки еколого-економічної 

безпеки лісових підприємств з урахуванням особливостей їхнього 

функціонування як складних еколого-економічних систем. Ці особливості 

полягають в існуванні конфлікту економічних та екологічних інтересів при 

прийнятті управлінських рішень, різних пріоритетів  розвитку в коротко- та 

довгостроковому періодах.  

5. Запропонована методика оцінки рівня еколого-економічної безпеки 

лісогосподарського підприємства, яка забезпечує визначення відповідності 

поточного стану суб’єкта господарювання цілям розвитку (бажаному стану), 

поєднує екологічну та економічну складові, передбачає використання 

традиційних показників, що охоплюють основні напрями діяльності лісових 

господарств (лісорозведення, лісозбереження, лісозаготівля, переробка 

деревини та інших ресурсів лісу). Апробацію методики здійснено на матеріалах 
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діяльності лісових господарств зони Полісся. На основі проведених розрахунків 

інтегрального індексу еколого-економічної безпеки виявлено, що в більшості 

лісових господарств рівень еколого-економічної безпеки достатній, у трьох – 

високий. Найбільшою мірою на такий результат вплинули високі індекси 

техніко-технологічної, кадрової безпеки та лісоохоронної діяльності.  

6. Сфера лісового господарства представляє не лише важливий напрям 

економічної діяльності з високим рівнем зайнятості та експортним 

потенціалом, а й забезпечує збереження та розведення лісів, формування 

життєвого простору багатьох представників тваринного світу, охорону цінних 

екосистем, тому загалом має високу екологічну, соціальну та економічну 

значимість. Упродовж 2012-2016 років в Україні зростали вартісні показники 

результатів діяльності, обсяги заготівлі деревини. Частка підприємств, які 

отримали позитивний фінансовий результат та чистий прибуток  перевищувала 

82 %. Основні показники діяльності підприємств за видом економічної 

діяльності  «Лісове господарство та лісозаготівля» свідчать про позитивну 

динаміку в період 2012-2015 років та зменшення окремих із них у 2016 році. 

7. Забезпечення еколого-економічної безпеки лісогосподарських 

підприємств можливе завдяки підбору ефективних інструментів управлінського 

впливу на різні сфери діяльності, процеси та ресурси підприємства, які 

спрямовані на виявлення, попередження загроз, усунення їх негативних 

наслідків, швидкого та гнучкого реагування на зміни в оточенні підприємства, а 

отже, націлені на забезпечення стійкості, захищеності, адаптивності, реалізації 

поставлених цілей, досягнення бажаних результатів економічної діяльності без 

нанесення шкоди навколишньому середовищу. Ці позиції знайшли 

відображення в розробленому механізмі забезпечення еколого-економічної 

безпеки лісогосподарських підприємств. 

8. Обґрунтування стратегічних напрямів розвитку лісогосподарських 

підприємств передбачає оцінку потенціалу еколого-економічної безпеки для 

ідентифікації його рівня в контексті прогнозованих на стратегічну перспективу 

функціонально-ресурсних складових – економічної та екологічної стійкості 
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підприємства, управлінського потенціалу безпеки. За прогнозами на 2018-2020 

роки лісові господарства Поліської зони утримуватимуть достатній та високий 

рівень потенціалу еколого-економічної безпеки.  

9. Системним засобом забезпечення еколого-економічної безпеки лісових 

господарств є набори альтернативних стратегій, сформовані відповідно до 

результатів оцінювання потенціалу еколого-економічної безпеки. На їхній 

основі розроблена матриця стратегічного позиціонування лісових господарств, 

в якій здійснено вибір стратегій для кожного з них. Реалізація запропонованих 

заходів дасть змогу забезпечити бажаний рівень еколого-економічної безпеки 

лісових господарств. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

 

Опис підприємств лісогосподарської сфери 

 

ДП «Камінь-Каширське лісове господарство» Волинського обласного управління 

лісового господарства Державного комітету лісового господарства України розміщене у 

північно-західній частині Волинської області на території Камінь-Каширського 

адміністративного району. Загальна площа земель лісового фонду держлісгоспу становить 

49925 гектарів. Середній бонітет усіх насаджень держлісгоспу 1,8, що об’єктивно відображає 

добротність умов місцезростання. Середня повнота насаджень в Камінь-Каширському 

лісовому господарстві 0,69 В лісовому фонді переважають насадження хвойних порід, що 

становить 81,3 % від покритої лісом площі, твердолистяні породи складають 4,6 %. 

Насадження з таких порід, як береза повисла, осика, вільха чорна, займають 14,1 % вкритих 

лісом земель. Основними видами продукції, що виготовляються в Камінь-Каширському 

лісгоспі є:лісоматеріали круглі для виробітку пиломатеріалів і заготовок; лісоматеріали 

круглі для ліній зв’язку і електропередач; лісоматеріали круглі для будівництва допоміжних і 

тимчасових будівель різного призначення; лісоматеріали для виготовлення целюлози і 

деревної маси; деревна сировина для пролізу та вуглепалення; дров’яна сировина для 

технологічних потреб; дрова паливні; сировина для виготовлення дубильних екстрактів; 

сировина деревна тонкомірна; лісоматеріали для стругання та лущення; пиломатеріали 

шпилькових порід; пиломатеріали твердолистяних і м’яколистяних порід. До побічного 

лісового користування відносять: збирання і переробка грибів, дикоростучих плодів і ягід, 

березового соку, ведення бджільництва, збір лікарських рослин, заготівлю сіна, випас 

худоби, збір горіхів, збір лісової підстилки, живиці, кори, смоли, соснової хвої і шишок, 

полювання і риболовлю не вважають побічним користуванням лісом. 

 

Маневицький лісгосп розташований у північно-східній частині Волинської області 

на території Маневицького (46 595 га) та Любешівського (5 945 га) районів. К-сть 

працюючих: 245. Загальна площа земель лісового фонду складає 52 540 га, з яких 47 220 га 

вкриті лісовою рослинністю, в тому числі 21 816 га (або 46%) – лісові культури, тобто майже 

половина лісів створені штучно. Основні деревотворні породи – сосна, вільха. Вкриті 

лісовою рослинністю землі розподіляються за переважаючими породами: хвойні насадження 

– 37 424 га (79%), з них соснові – 36 751 га (77%); твердолистяні насадження – 1 199 га 

(2,5%), з них дубові – 2,4%; м’ягколистяні насадження – 8 598 га (18,5%). Насадження з 

повнотою 0,7 і більше складають 91% площі, другого і вище бонітетів – 84%. За групами віку 

основні лісоутворюючі деревні породи розподіляються: молодняки – 14%; середньовікові – 

50%; пристигаючі – 26%; стиглі і перестійні – 10%. Загальний запас деревостанів становить 

11 004 тис. м3, запас на 1 га – 233 тис. м3, загальний середній приріст за рік – 206 тис. м3 

деревини. Щороку тут заготовлюється 90000 м3 деревини, третина якої переробляється у 

цехах лісогосподарства. У ДП “Маневицьке ЛГ” виготовляють понад 20 найменувань 

пиломатеріалів, зокрема і європіддони. Лісгосп зберіг не лише лісопильні; залізничні під’їзні 

колії; крани; численні ремонтні майстерні, а й сучасний консервний цех автоматизованими 

лініями переробки, де виробляється близько шестидесяти найменувань різноманітної 

продукції. Це натуральна, екологічно чиста, без генно-модифікованих продуктів та інших 

домішок продукція. За 2013 рік ДП «Маневицьке ЛГ» заготовлено 1212 кг насіння. Створено 
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лісових культур на площі 130 га при плані 130 га та 0,8 га плантацій новорічних ялинок. 

Посіяно розсадників на площі 0,8 га та вирощено садивного матеріалу 1512,0 тис. грн. 

 

Білокоровицьке ЛГ розташоване в північно-західній частині Житомирської області 

на території трьох адміністративних районів – Олевського, Ємільчинського і Лугинського. 

Площа лісгоспу становить 59745 га, в т.ч. покрита лісом 51994 га. З покритої лісом площі 

хвойні насадження становлять 27684 (53,2%), дубові – 8829 га (17,0%), інші 15481 га (29,8%). 

За  віковою структурою молодняки становлять 11115 га (21,4%), середньовікові – 18936 га 

(36,4%), пристигаючі 11272 га (21,6%), стиглі та перестійні 10671 га (20,6%). Середній запас 

на 1 га вкритої лісом площі – 192 м3 , в т. ч. стиглих і перестійних – 233 м3. 69 % насаджень 

на 1 та 2 класів бонітету. Розрахункова лісосіка по рубках головного користування становить 

102,3 тис.м3, рубках пов'язаних з веденням лісового господарства – 32,0 тис.м3. 

План посіву та садіння лісових культур на поточний рік становить 330га, фактично 

насаджено 300 га. На землях лісгоспу створено 11 об'єктів природно-заповідного фонду 

загальною площею 1492 гектарів. Середньооблікова чисельність штатних працівників – 389 

чол. Середньомісячна зарплата 1 штатного працівника – 6276 грн. Обсяг реалізації за 3 місяці 

2017 року склав 31202,5 тис. грн. Реалізація на 1 штатного працівника – 80212,00 грн. В 2017 

році в лісгоспі створили  348 га лісових культур,  при річному плані 330 га.  Для 

забезпечення власним садивним матеріалом виростили 2,6 млн. штук сіянців, заготовили 

15308 кг лісового насіння, провели догляд за лісовими культурами на площі 1288 га. Загалом 

на садіння, вирощування, охорону та захист лісу витрачено 33,5 мільйона гривень власних 

коштів підприємства. Протягом року скоєно 14 самовільних рубок загальною масою 72 

кубічних метри. Сума завданих збитків становить 324,1 тис. грн. На порушників полювання 

єгерями складено 7 протоколів на суму 2703 грн., які сплачено добровільно. На підприємстві 

проводяться значні капіталовкладення в оновлення основних фондів, ремонт і утримання 

лісогосподарських доріг та об’єктів для ведення лісового господарства. Загальна вартість 

капіталовкладень становить 2,7 мільйона гривень. На ремонт  і утримання  наявної 

дорожньої  мережі  спрямовано  594 тис. грн. За звітний рік на заходи з охорони праці 

використано коштів в сумі 1,3 мільйона гривень, з яких на придбання засобів 

індивідуального захисту працівників спрямовано 365 тис. грн.,  на навчання працівників 

безпечним методам виконання робіт  –  84,2 тис. грн. В цехах перероблено 41,5 тис. метрів 

кубічних деревини. Середньомісячна заробітна плата 1 штатного працівника зросла на  

18,4%. Всього сплачено 44 мільйони гривень податків і зборів,  в тому числі  до місцевого 

бюджету – 14,2 мільйона гривень і 11,5 мільйона гривень  єдиного соціального внеску. 

 

ДП «Олевське лісове господарство» розташоване в північно-західній частині 

Житомирської області в Олевському адміністративному районі в зоні Українського Полісся. 

Лісові культури розміщені на 16 871,3 га. Загальний  запас деревини – 10 665,9 тис. м3. 

Середній приріст насаджень держлісгоспу за рік на гектар вкритої лісом землі – 3,65 м3.  

Середня повнота насаджень – 0,72. Лісистість території – 70%.  Середній клас бонітету 

лісових земель – 1,9, вкритих лісовою рослинністю – 2,0. Щорічний обсяг лісокористування 

– 129,61 тис. м3 ліквідної деревини, в т.ч. рубки головного користування – 87,55 тис. м3. 

Обсяг лісовідновлення – 477,8 га. Побічне користування в лісі обмежене через забруднення 

території радіонуклідами після аварії на Чорнобильській АЕС. Основну частку займають 

експлуатаційні ліси – 64,9 % (39 641,1 га). Розподіл площі лісового фонду за категоріями 

земель вказує, що лісові землі в практичній діяльності лісгоспу використовуються 

ефективно, про що  свідчить невисока питома вага не вкритих лісовою рослинністю земель – 

5,0%, що представлені зрубами, галявинами, згарищами. По категорії захищеності лісів 

основне місце займають експлуатаційні ліси – 39 641,1 га – 64,9%. Найпоширенішими 

типами лісу є В2Дс, В3Дс, А2, С2ГДс. Загальний запас деревостанів, можливих для 

експлуатації становить 7351,82 тис. м3 , в тому числі по хвойному господарству – 5716,67 

тис.м3. З верхніх складів заготовлена лісопродукція вивозиться  на лісокомплекс, де підлягає 
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подальшій переробці та відпуску споживачам. До основних видів продукції, що реалізується 

на внутрішній та зовнішній ринки є:  пиломатеріали обрізні та необрізні, заготовки пилені, 

шпали, стовпи, пиловник, баланси, ліс круглий будівельний, підтоварник, технологічна 

сировина, дрова паливні тощо. 

 

ДП «Клесівське лісове господарство» є одним з найбільших лісгоспів Рівненської 

області. Клесівський лісгосп розташований на площі більше 54,6 тисячі гектарів, об'єднує 8 

лісництв. Основним напрямком діяльності підприємства є примноження та догляд за 

лісовими насадженнями. У розсадниках лісгоспу зростає понад 2 мільйони сіянців деревних 

та чагарникових порід для заліснення, а також 12,3 тисячі деревних порід для озеленення. 

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на вирощування високопродуктивних, 

біологічно стійких насаджень з метою збільшення природоохоронних функцій, а також 

одержання крупномірної та якісної деревини для задоволення потреб в діловій деревині та 

дровах. Перелік продукції, що може запропонувати лісгосп: ліс круглий (сосна, вільха, 

береза, дуб), пиломатеріали (обрізні, необрізні), щит столярний сосновий, заготовки для 

огорожі (ролбордер). Основним напрямком діяльності ДП «Клесівське лісове господарство» 

є примноження та догляд за лісовими насадженнями. У розсадниках лісгоспу зростає понад 2 

мільйони сіянців деревних та чагарникових порід для заліснення, а також 12,3 тисячі 

деревних порід для озеленення. Господарська діяльність лісгоспу спрямована на 

вирощування високопродуктивних, біологічно стійких насаджень з метою з метою 

збільшення природоохоронних функцій (створення бажаних ландшафтів і сприятливих умов 

для відпочинку населення без порушення природного середовища), а також одержання 

крупномірної та якісної деревини для задоволення потреб в діловій деревині та дровах.  

 

ДП «Соснівське  лісове господарство» входить до складу Рівненського обласного 

управління лісового та мисливського  господарства і підпорядковане Державному агентству 

лісового господарства України. Територія лісгоспу відноситься до зони Полісся, і входить до 

складу Західного та центрального Поліського округу. Ліси лісгоспу віднесені до лісів 

природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення (1,7%), рекреаційно-

оздоровчих (0,2%), захисних (1,8%), та експлуатаційних лісів (96,3%).  Адміністративно-

господарська структура лісгоспу складається з  нижнього складу, цеху переробки деревини, 

автотранспортного цеху  та  8-ми лісництв. Обсяг реалізації продукції, виконаних робіт та 

наданих послуг  по лісгоспу за 2014 рік становить 67346 тис.грн., з них 38727 тис.грн. на 

експорт. Середньоспискова чисельність  працівників в минулому році становила 402 особи. 

Обсяг  заготовленої деревини за 2014 рік  становить 114,1 тис.кбм. ліквідної деревини. В 

тому числі від рубок головного користування 64,7 тис.кбм. 

 

ДП «Добрянське  лісове господарство» входить до складу Чернігівського обласного 

управління лісового та мисливського  господарства. Територія лісгоспу відноситься до зони 

Полісся, і входить до складу центрального Поліського округу. Державний лісовий фонд 

Добрянського ЛГ становить 41,4 тис. га. За породами лісоутворюючих культур  домінує 

сосна (68,9%), значні площі займають береза  (11,6%), дуб (7,1%), також ростуть ялина, 

осика, вільха (12,4%). Серед вікових груп молодняку відводиться 20,9%, середнього віку 

деревам – 38,7%, дозріваючим – 27,9%, стиглим – 12,5%. Обсяги реалізації продукції 

збільшуються. В структурі експорту переважає продукція деревообробки, лісоматеріали 

круглі, дров’яна деревина. 

 

ДП «Ніжинське лісове господарство» входить до складу Чернігівського обласного 

управління лісового та мисливського  господарства. Територія лісгоспу відноситься до зони 

Полісся. Станом на 01.01.2018 року площа лісового фонду лісгоспу становить  47507 га;  

запас загальний – 11114790 м3;  запас на 1 га – 234 м3;  середній вік – 52 роки; породний 

склад – хвойні (31%), твердолистяні (43%), м’яколистяні – 26 %;  річний приріст – 3,8 м3/га. 
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Площа земель вкритих лісом різних категорій захисності та обмеження у лісокористуванні: 

ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення займають площу – 

9,2 тис. га; рекреаційно-оздоровчі ліси – 4,0 тис. га;  захисні ліси – 1,9 тис. га;  експлуатаційні 

ліси – 27,0 тис. га. Відсоток використання річного приросту:  56,5 %. У лісгоспі активно  

створюються нові лісових культур – по 180-190 гектарів щороку (в основному сосна 

звичайна і дуб звичайний, менше – ялини і вільхи чорної, берези і дуба північного); кожного 

року вирощується 2300 тис. штук стандартних сіянців. З цією метою  збудовано три теплиці, 

де вирощується 50 тис. штук сіянців. Для зеленого живцювання побудовані теплиця та 

парники. Тут ростуть декоративні породи: самшит, різні види ялівця, туя. У шкільних 

відділеннях вирощуються  декоративні саджанці. У держлісгоспі функціонує постійна 

насіннєва база, яка представлена постійними лісонасіннєвими ділянками, генетичними 

резерватами, плюсовими деревами та плюсовими насадженнями (241,7 га). У функції 

лісгоспів входить лісова охорона, в тому числі протипожежна, так як їх територія 

характеризується високим класом пожежної небезпеки. Для цього утримується 

протипожежний інвентар, пожежних вежі, телевізійні системи відеоспостереження. Щорічно 

створюються і проводиться догляд за мінералізованими смугами, протипожежними 

розривами, встановлюються попереджувальні аншлаги, шлагбауми, бігборди, проводиться 

облаштування місць відпочинку і куріння, роз'яснювальна робота серед населення; діють 

мобільні групи, патрулювання в лісових масивах щодо виникнення пожеж, самовільних 

рубок та браконьєрства.  
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ДОДАТОК Б 

Таблиця Б.1 

Показники активу та пасиву балансу лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки Темпи приросту 

2013 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Камінь-Каширське 

Необоротні активи  8333 8955 10014 11076 12245 7,5 11,8 10,6 10,6 

Оборотні активи  1130 2994 5353 3997 7378 165 78,8 -25,3 84,6 

Власний капітал  3302 4014 9809 9483 9531 21,6 144,4 -3,3 0,5 

Довгострокові зоб. і 

забезпечення  
2 3037 1827 63 51 151750 -39,8 -96,6 -19,0 

Поточні зобов’язання 

та забезпечення  
6159 4898 3731 5653 10143 -20,5 -23,8 51,5 79,4 

Баланс 9463 11949 15367 15073 19623 26,3 28,6 -1,9 30,2 

Маневицьке     

Необоротні активи  20552 21843 28375 30286 29747 6,3 29,9 6,7 -1,8 

Оборотні активи  4124 9265 19403 17077 16872 124,7 109,4 -12,0 -1,2 

Власний капітал  12620 15780 36744 38382 38101 25,0 132,9 4,5 -0,7 

Довгострокові зоб. і 

забезпечення  
559 8164 5444 2629 1469 1360 -33,3 -51,7 -44,1 

Поточні зобов’язання 

та забезпечення  
11497 7164 5590 6352 7049 -37,7 -22,0 13,6 11,0 

Баланс 24676 31108 47778 47363 46619 26,1 53,6 -0,9 -1,6 

Білокоровицьке     

Необоротні активи  10110 10218 12775 14624 14906 1,1 25,0 14,5 1,9 

Оборотні активи  4155 9788 13126 14280 15278 135,6 34,1 8,8 7,0 

Власний капітал  6982 9683 16973 17820 18143 38,7 75,3 5,0 1,8 

Довгострокові зоб. і 

забезпечення  
369 30 - - - -91,9 - - - 

Поточні зобов’язання 

та забезпечення  
7439 9810 8982 11084 12041 31,9 -8,4 23,4 8,6 

Баланс 15322 20006 25901 28904 30184 30,6 29,5 11,6 4,4 

Олевське     

Необоротні активи  11722 11371 12848 13441 12765 -3,0 13,0 4,6 -5,0 

Оборотні активи  4299 7183 7130 8603 12696 67,1 -0,7 20,7 47,6 

Власний капітал  10228 10909 12412 12809 13076 6,7 13,8 3,2 2,1 

Довгострокові зоб. і 

забезпечення  
0 0 0 0 0 - - - - 

Поточні зобов’язання 

та забезпечення  
4608 6520 7566 9235 12385 41,5 16,0 22,1 34,1 

Баланс 16021 18554 19978 22044 25461 15,8 7,7 10,3 15,5 
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Продовження табл. Б.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Клесівське     

Необоротні активи 16419 18027 23387 32416 26939 9,8 29,7 38,6 -16,9 

Оборотні активи  7407 5840 19898 14301 6601 -21,2 240,7 -28,1 -53,8 

Власний капітал  11896 12311 18576 18753 18718 3,5 50,9 1,0 -0,2 

Довгострокові зоб. і 

забезпечення  
2559 4220 18533 14380 8312 64,9 339,2 -22,4 -42,2 

Поточні зобов’язання 

та забезпечення  
9371 7336 6176 13584 6510 -21,7 -15,8 119,9 -52,1 

Баланс 23826 23867 43285 46717 33540 0,2 81,4 7,9 -28,2 

Соснівське     

Необоротні активи  9352 11694 15484 18548 19855 25,0 32,4 19,8 7,0 

Оборотні активи  5492 3669 3379 3804 5332 -33,2 -7,9 12,6 40,2 

Власний капітал  6732 6797 8199 8095 8174 1,0 20,6 -1,3 1,0 

Довгострокові зоб. і 

забезпечення  
2021 3132 4390 3912 4974 55,0 40,2 -10,9 27,1 

Поточні зобов’язання 

та забезпечення  
6091 5434 6274 10345 12039 -10,8 15,5 64,9 16,4 

Баланс 14844 15363 18863 22352 25187 3,5 22,8 18,5 12,7 

Добрянське     

Необоротні активи  10634 13392 17441 20055 22490 25,9 30,2 15,0 12,1 

Оборотні активи  4347 5226 12975 16121 16138 20,2 148,3 24,2 0,1 

Власний капітал  9336 12995 24269 25987 27676  86,8 7,1 6,5 

Довгострокові зоб. і 

забезпечення  
0 0 0 216 0 0 0 100 -100,0 

Поточні зобов’язання 

та забезпечення  
5645 5623 6147 10184 10953 -0,39 9,3 65,7 7,6 

Баланс 14981 18618 30416 36176 38629 24,3 63,4 18,9 6,8 

Ніжинське     

Необоротні активи  11481 12335 13979 15462 16132 7,4 13,3 10,6 4,3 

Оборотні активи 

всього, у тому числі: 
2811 3127 6395 7151 9408 11,2 104,5 11,8 31,6 

Власний капітал  10740 11173 16221 17162 18431 4,0 45,2 5,8 7,4 

Довгострокові зоб. і 

забезпечення  
0 0 5 5 0 - - 0,0 -100,0 

Поточні зобов’язання 

та забезпечення  
3552 4289 4148 5104 7109 20,7 -3,3 23,0 39,3 

Баланс 14292 15462 20374 22613 25540 8,2 31,8 11,0 12,9 

Примітка. Дані фінансової звітності лісових господарств. 
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Таблиця Б.2 

Динаміка вартості основних засобів (ОЗ) лісових господарств  

за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське  

Первісна вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 13425 15302 17398 18555 21976 

Вартість ОЗ, що надійшли, тис. грн. 2909 1756 2095 1281 2394 

Знос на кінець року, тис. грн. 6700 7663 8686 9738 11182 

Залишкова вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 6725 7639 8712 8817 10789 

Маневицьке  

Первісна вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 33375 37918 48359 55279 58623 

Вартість ОЗ, що надійшли, тис. грн. 4119 3716 10604 7472 2649 

Знос на кінець року, тис. грн. 14438 17886 21749 26419 30612 

Залишкова вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 18937 20032 26610 28860 28011 

Білокоровицьке  

Первісна вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 25816 28954 34063 39016 42165 

Вартість ОЗ, що надійшли, тис. грн. 6254 4852 5094 4644 2725 

Знос на кінець року, тис. грн. 15039 19082 21468 24523 27360 

Залишкова вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 10777 9872 12595 14493 14805 

Олевське  

Первісна вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 18550 19777,0 22268 26529 27430 

Вартість ОЗ, що надійшли, тис. грн. 3344 1417 2476 4461 1254 

Знос на кінець року, тис. грн. 7682,0 9305,0 11160 13296 15418 

Залишкова вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 10868 10472 11108 13233 12012 

Клесівське  

Первісна вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 31855 35745 42941 59704 62780 

Вартість ОЗ, що надійшли, тис. грн. 4391 3907 8641 16987 2238 

Знос на кінець року, тис. грн. 15960 18085 19934 27644 35211 

Залишкова вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 15895 17660 23007 32060 26569 

 Соснівське  

Первісна вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 14512 16998 22115 27917 31754 

Вартість ОЗ, що надійшли, тис. грн. 834 2512 5462 6240 3857 

Знос на кінець року, тис. грн. 6824 8073 9505 11275 13811 

Залишкова вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 7688 8925 12610 16642 17943 

Добрянське  

Первісна вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 21391 25484 31978 38420 45125 

Вартість ОЗ, що надійшли, тис. грн. 2004 4282 6470 6345 6756 

Знос на кінець року, тис. грн. 10943 12300 14762 18538 22891 

Залишкова вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 10448 13184 17216 19837 22284 

Ніжинське  

Первісна вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 22857 24782 28002 32415 35431 

Вартість ОЗ, що надійшли, тис. грн. 2328 2161 3307 3710 3445 

Знос на кінець року, тис. грн. 11942 12857 14676 17650 19940 

Залишкова вартість ОЗ на кінець року, тис. грн. 10915 11925 13326 14765 15491 

Примітка. Дані фінансової звітності лісових господарств. 
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Таблиця Б.2.1 

Показники стану та ефективності використання основних засобів 

лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське 

Середньорічна вартість ОЗ, тис. грн. 5431 7182 8175,5 8764,5 9803 

Коефіцієнт зношення ОЗ 0,50 0,50 0,50 0,52 0,51 

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,50 0,50 0,50 0,48 0,49 

Фондовіддача, тис. грн. 5,11 5,15 6,18 6,57 6,39 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 37,72 43,79 38,38 45,65 55,70 

Рентабельність ОЗ, % 2,76 9,37 83,37 16,70 1,97 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,25 0,13 0,14 0,07 0,13 

Маневицьке 

Середньорічна вартість ОЗ, тис. грн. 18014,

5 19484,5 23321 27735 28435,5 

Коефіцієнт зношення ОЗ 0,433 0,472 0,450 0,478 0,522 

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,567 0,528 0,550 0,522 0,478 

Фондовіддача, тис. грн. 2,111 3,424 4,636 3,824 4,387 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 

115,47

8 64,305 62,024 66,831 67,543 

Рентабельність ОЗ, % 3,36 22,46 108,55 37,28 16,29 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,137 0,111 0,280 0,155 0,048 

Білокоровицьке 

Середньорічна вартість ОЗ, тис. грн. 11254 10324,5 11233,5 13544 14649 

Коефіцієнт зношення ОЗ 0,58 0,66 0,63 0,63 0,65 

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,42 0,34 0,37 0,37 0,35 

Фондовіддача, тис. грн. 5,80 8,26 9,39 9,13 8,95 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 28,71 25,31 28,01 29,44 27,74 

Рентабельність ОЗ, % 3,26 31,19 77,16 21,20 6,49 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,28 0,19 0,18 0,14 0,07 

Олевське 

Середньорічна вартість ОЗ, тис. грн. 10457 10670 10790 12170 12622 

Коефіцієнт зношення ОЗ 0,41 0,47 0,50 0,50 0,56 

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,59 0,53 0,50 0,50 0,44 

Фондовіддача, тис. грн. 4,56 5,96 6,81 7,36 8,32 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 28,26 22,70 23,01 25,78 25,14 

Рентабельність ОЗ, % 3,46 7,51 14,90 12,56 4,71 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,22 0,08 0,13 0,20 0,05 

Клесівське 

Середньорічна вартість ОЗ, тис. грн. 14697 16778 20334 27534 29315 

Коефіцієнт зношення ОЗ 0,50 0,51 0,46 0,46 0,56 

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,50 0,49 0,54 0,54 0,44 

Фондовіддача, тис. грн. 5,97 7,07 9,39 8,82 7,89 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 34,50 43,92 50,08 57,97 56,70 

Рентабельність ОЗ, % 1,13 4,45 37,42 5,87 6,02 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,16 0,12 0,24 0,40 0,04 
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Продовження табл. Б.2.1 

1 2 3 4 5 6 

Соснівське 

Середньорічна вартість ОЗ, тис. грн. 7798 8307 10768 14626 17293 

Коефіцієнт зношення ОЗ 0,47 0,47 0,43 0,40 0,43 

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,53 0,53 0,57 0,60 0,57 

Фондовіддача, тис. грн. 6,22 8,11 9,19 8,10 7,30 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 22,73 20,66 24,92 32,00 36,79 

Рентабельність ОЗ, % 4,49 5,78 19,06 9,62 8,81 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,06 0,17 0,32 0,28 0,14 

Добрянське 

Середньорічна вартість ОЗ, тис. грн. 10086 11816 15200 18527 21061 

Коефіцієнт зношення ОЗ 0,51 0,48 0,46 0,48 0,51 

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,49 0,52 0,54 0,52 0,49 

Фондовіддача, тис. грн. 4,73 5,57 6,16 6,08 5,99 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 33,40 36,02 42,70 50,48 54,00 

Рентабельність ОЗ, % 3,38 36,18 87,36 40,77 32,31 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,10 0,20 0,25 0,20 0,18 

Ніжинське 

Середньорічна вартість ОЗ, тис. грн. 10393 11420 12626 14046 15128 

Коефіцієнт зношення ОЗ 0,52 0,52 0,52 0,54 0,56 

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,48 0,48 0,48 0,46 0,44 

Фондовіддача, тис. грн. 2,87 3,25 5,02 5,49 5,73 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 43,49 49,22 55,87 59,77 62,77 

Рентабельність ОЗ, % 9,96 4,59 47,04 26,81 24,52 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,11 0,09 0,13 0,13 0,11 

Примітка. Розрахунки проведено на основі даних табл. Б.2.  
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Таблиця Б.3 

Динаміка вартості оборотних засобів лісових господарств  

за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське  

Вартість ОбЗ на кінець року, тис. грн. 1130 2994 5353 3997 7378 

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 560 1535 2042 1178 2586 

Гроші та їх еквіваленти 0 497 1323 368 46 

Маневицьке  

Вартість ОбЗ на кінець року, тис. грн. 4124 9265 19403 17077 16872 

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 2249 3281 4833 5460 2292 

Гроші та їх еквіваленти 125 4289 10784 3183 7973 

Білокоровицьке  

Вартість ОбЗ на кінець року, тис. грн. 4155,0 9788 13126 14280 15278 

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 2299 2897 2303 1341 2707 

Гроші та їх еквіваленти 2451 3744 6923 7589 5964 

Олевське  

Вартість ОбЗ на кінець року, тис. грн. 4299,0 7183,0 7130 8603 12696 

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 1872,0 2778,0 2536 2251 1282 

Гроші та їх еквіваленти 167 111 325 1070 795 

Клесівське  

Вартість ОбЗ на кінець року, тис. грн. 7407 5840 19898 14301 6601 

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 3105 2640 3210 1032 1223 

Гроші та їх еквіваленти 331 1141 14444 9338 4040 

 Соснівське  

Вартість ОбЗ на кінець року, тис. грн. 5492 3669 3379 3804 5332 

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 3001 840 90 624 285 

Гроші та їх еквіваленти 1255 716 637 275 3685 

Добрянське  

Вартість ОбЗ на кінець року, тис. грн. 4347 5226 12975 16121 16138 

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 468 469 1222 911 991 

Гроші та їх еквіваленти 64 1321 6600 9416 9217 

Ніжинське  

Вартість ОбЗ на кінець року, тис. грн. 2811 3127 6395 7151 9408 

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 52 315 78 1321 256 

Гроші та їх еквіваленти 77 385 3475 2055 1744 

Примітка. Дані фінансової звітності лісових господарств. 
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Таблиця Б.3.1 

Показники ефективності використання оборотних засобів та матеріальних 

ресурсів лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське 

Власні обігові кошти -5029 -1904 1622 -1656 -2765 

Коефіцієнт оборотності  24,6 12,4 9,4 14,4 8,5 

Рентабельність ОбЗ, % 13,3 22,5 127,3 36,6 2,6 

Матеріальні витрати, тис. грн. 17452 22408 16316 13553 13952 

Матеріаловіддача, тис. грн. 1,59 1,65 3,10 4,25 4,49 

Матеріаломісткість товарної продукції, тис. грн. 0,63 0,61 0,32 0,24 0,22 

Операційні витрати, разом 26041 34071 49678 56804 65945 

Затратовіддача, грн. 1,07 1,09 1,02 1,01 0,95 

Маневицьке 

Власні обігові кошти -7373 2101 13813 10725 9823 

Середньорічна вартість ОбЗ, тис. грн. 3336 6444,5 14334 18240 16974,5 

Коефіцієнт оборотності  11,39 10,35 7,54 5,81 7,34 

Рентабельність ОбЗ, % 18,1 67,9 176,6 56,7 27,3 

Матеріальні витрати, тис. грн. 9748 26514 32279 23630 24298 

Матеріаловіддача, тис. грн. 3,90 2,51 3,35 4,48 5,13 

Матеріаломісткість товарної продукції, тис. грн. 0,25 0,39 0,29 0,22 0,19 

Операційні витрати, разом 38101 60541 86311 102346 122999 

Затратовіддача, грн. 0,99 1,10 1,25 1,03 1,01 

Білокоровицьке 

Власні обігові кошти -3286 -505 4144 3196 3237 

Середньорічна вартість ОбЗ, тис. грн. 4217 6971,5 11457 13703 14779 

Коефіцієнт оборотності  15,7 8,7 8,0 8,7 8,6 

Рентабельність ОбЗ, % 8,8 32,9 66,0 20,1 6,2 

Матеріальні витрати, тис. грн. 18742 27951 30948 36519 41746 

Матеріаловіддача, тис. грн. 3,49 3,05 3,41 3,38 3,08 

Матеріаломісткість товарної продукції, тис. грн. 0,29 0,33 0,29 0,30 0,33 

Операційні витрати, разом 58971 77163 95425 120503 136044 

Затратовіддача, грн. 1,11 1,11 1,11 1,03 0,95 

Олевське 

Власні обігові кошти -309 663 -436 -632 311 

Середньорічна вартість ОбЗ, тис. грн. 3935 5741 7156,5 7866,5 10649,5 

Коефіцієнт оборотності  11,1 8,8 10,3 10,4 8,3 

Рентабельність ОбЗ, % 8,4 11,2 22,6 17,8 4,7 

Матеріальні витрати, тис. грн. 26102 21455 34464 46704 58058 

Матеріаловіддача, тис. грн. 1,83 2,96 2,13 1,92 1,81 

Матеріаломісткість товарної продукції, тис. грн. 0,55 0,34 0,47 0,52 0,55 

Операційні витрати, разом 54122 57811 67624 82474 109485 

Затратовіддача, грн. 0,88 1,10 1,09 1,09 0,96 
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Продовження табл. Б.3.1 

1 2 3 4 5 6 

Клесівське 

Власні обігові кошти -1964 -1496 13722 717 91 

Середньорічна вартість ОбЗ, тис. грн. 7976 6623 12869 17099 10451 

Коефіцієнт оборотності  11,9 20,3 9,6 17,0 35,0 

Рентабельність ОбЗ, % 2,2 12,8 38,2 11,3 26,7 

Матеріальні витрати, тис. грн. 35311 52974 84247 90849 95734 

Матеріаловіддача, тис. грн. 2,49 2,24 2,27 2,67 2,42 

Матеріаломісткість товарної продукції, тис. грн. 0,40 0,45 0,44 0,37 0,41 

Операційні витрати, разом 89339 117941 166865 237070 228963 

Затратовіддача, грн. 0,98 1,01 1,14 1,02 1,01 

Соснівське 

Власні обігові кошти -599 -1765 -2895 -6541 -6707 

Середньорічна вартість ОбЗ, тис. грн. 4778 4580,5 3524 3591,5 4568 

Коефіцієнт оборотності  8,8 18,4 29,3 31,1 23,7 

Рентабельність ОбЗ, % 6,4 13,1 60,7 37,0 28,6 

Матеріальні витрати, тис. грн. 18900 26134 38911 39809 43637 

Матеріаловіддача, тис. грн. 2,57 2,58 2,54 2,98 2,89 

Матеріаломісткість товарної продукції, тис. грн. 0,39 0,39 0,39 0,34 0,35 

Операційні витрати, разом 46724 64901 94627 113341 120634 

Затратовіддача, грн. 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 

Добрянське 

Власні обігові кошти -48 -397 6828 5937 5185 

Середньорічна вартість ОбЗ, тис. грн. 4814 4786,5 9100,5 14548 16129,5 

Коефіцієнт оборотності  11,0 12,6 7,2 7,0 7,8 

Рентабельність ОбЗ, % 7,8 81,8 102,3 46,9 42,2 

Матеріальні витрати, тис. грн. 14559 21143 20172 30797 33343 

Матеріаловіддача, тис. грн. 3,28 3,11 4,64 3,66 3,78 

Матеріаломісткість товарної продукції, тис. грн. 0,31 0,32 0,22 0,27 0,26 

Операційні витрати, разом 50478 63276 77183 108629 124225 

Затратовіддача, грн. 0,94 1,04 1,21 1,04 1,01 

Ніжинське 

Власні обігові кошти -741 -1162 2247 2047 2299 

Середньорічна вартість ОбЗ, тис. грн. 2907,5 2969 4761 6773 8279,5 

Коефіцієнт оборотності  10,6 11,9 9,9 10,8 9,2 

Рентабельність ОбЗ, % 36,8 16,8 92,9 52,7 39,4 

Матеріальні витрати, тис. грн. 7493 10994 17866 20130 26588 

Матеріаловіддача, тис. грн. 3,97 3,37 3,55 3,83 3,26 

Матеріаломісткість товарної продукції, тис. грн. 0,25 0,30 0,28 0,26 0,31 

Операційні витрати, разом 30940 38095 59526 77638 88230 

Затратовіддача, грн. 0,96 0,97 1,06 0,99 0,98 

Примітка. Розрахунки проведено на основі даних табл. Б.3  
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Таблиця Б.4 

Показники руху та  оплати праці персоналу лісових господарств  

за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське  

Середньооблікова чисельність штатних працівників, 

осіб 
144 164 213 192 176 

Прийнято працівників, осіб  17 40 49 11 26 

Вибуло працівників, осіб 28/14 18/13 28/14 21 38 

Коефіцієнт обороту з прийняття  0,118 0,244 0,23 0,057 0,148 

Коефіцієнт обороту зі звільнення 0,194 0,11 0,131 0,109 0,216 

Коефіцієнт плинності персоналу 0,097 0,079 0,066 0,109 0,216 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,903 0,921 0,934 0,891 0,784 

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. 4831,1 6100,7 11932,4 17828 16715 

Середньомісячна заробітна плата, тис. грн. 3,1 3,1 4,947 6,973 7,914 

Маневицьке  

Середньооблікова чисельність штатних працівників, 

осіб 
156 303 376 415 421 

Прийнято працівників, осіб  37 188 139 104 85 

Вибуло працівників, осіб 60 41 66 65 60 

Коефіцієнт обороту з прийняття  0,24 0,62 0,37 0,25 0,20 

Коефіцієнт обороту зі звільнення 0,39 0,14 0,18 0,16 0,14 

Коефіцієнт плинності персоналу 0,39 0,14 0,18 0,16 0,14 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,61 0,86 0,82 0,84 0,86 

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. 6706,9 10198,9 23051,2 35695,5 45973,6 

Середньомісячна заробітна плата, тис. грн. 3,582 2,805 5,109 7,168 9,1 

Білокоровицьке  

Середньооблікова чисельність штатних працівників, 

осіб 
392 408 401 460 528 

Прийнято працівників, осіб  58 47 45 47 48 

Вибуло працівників, осіб 70 53 50 53 53 

Коефіцієнт обороту з прийняття  0,147 0,115 0,112 0,102 0,09 

Коефіцієнт обороту зі звільнення 0,180 0,130 0,126 0,115 0,10 

Коефіцієнт плинності персоналу 0,180 0,130 0,126 0,115 0,10 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,820 0,870 0,874 0,885 0,90 

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. 15648 16336 19933 33132 34443 

Середньомісячна заробітна плата, тис. грн. 3,327 3,337 4,142 6,002 5,436 

Олевське  

Середньооблікова чисельність штатних працівників, 

осіб 
370 470 469 472 502 

Прийнято працівників, осіб  63 91 98 97 176 

Вибуло працівників, осіб 140/104 69 99 94/93 146 

Коефіцієнт обороту з прийняття  0,170 0,194 0,209 0,206 0,351 

Коефіцієнт обороту зі звільнення 0,378 0,147 0,211 0,199 0,291 

Коефіцієнт плинності персоналу 0,281 0,147 0,211 0,199 0,291 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,719 0,853 0,789 0,801 0,709 

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. 14328 17135 19713 25100 36781 

Середньомісячна заробітна плата, тис. грн. 3,226 3,038 3,503 4,432 6,106 
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Продовження табл. Б.4 

1 2 3 4 5 6 

Клесівське  

Середньооблікова чисельність штатних працівників, 

осіб 
426 382 406 475 517 

Прийнято працівників, осіб  64 105 142 135 140 

Вибуло працівників, осіб 73 94 112 106 111 

Коефіцієнт обороту з прийняття  0,150 0,275 0,350 0,284 0,350 

Коефіцієнт обороту зі звільнення 0,171 0,246 0,276 0,223 0,275 

Коефіцієнт плинності персоналу 0,171 0,246 0,276 0,223 0,275 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,829 0,754 0,724 0,777 0,800 

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. 18492 22946,4 36645,3 63692,0 78089,7 

Середньомісячна заробітна плата, тис. грн. 3,617 5,006 7,522 11,174 12,587 

 Соснівське  

Середньооблікова чисельність штатних працівників, 

осіб 
343 402 432 457 470 

Прийнято працівників, осіб  145 78 73 66 102 

Вибуло працівників, осіб 67 44 45 44 162 

Коефіцієнт обороту з прийняття  0,423 0,194 0,169 0,144 0,217 

Коефіцієнт обороту зі звільнення 0,195 0,109 0,104 0,096 0,345 

Коефіцієнт плинності персоналу 0,195 0,109 0,104 0,096 0,345 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,805 0,891 0,896 0,904 0,655 

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. 15079 22252 35701 47505 53707 

Середньомісячна заробітна плата, тис. грн. 3,664 4,613 6,887 8,662 9,523 

Добрянське 

Середньооблікова чисельність штатних працівників, 

осіб 
302 285 291 297 301 

Прийнято працівників, осіб  16 22 23 20 19 

Вибуло працівників, осіб 49 17 22 14 18 

Коефіцієнт обороту з прийняття  0,053 0,077 0,079 0,067 0,063 

Коефіцієнт обороту зі звільнення 0,162 0,060 0,076 0,047 0,060 

Коефіцієнт плинності персоналу 0,162 0,060 0,076 0,047 0,060 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,838 0,940 0,924 0,953 0,940 

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. 11605 12804 23758 36162 45465 

Середньомісячна заробітна плата, тис. грн. 3,202 3,744 6,804 10,147 12,587 

Ніжинське  

Середньооблікова чисельність штатних працівників, 

осіб 
239 224 222 226 241 

Прийнято працівників, осіб 28 24 39 39 43 

 Вибуло працівників, осіб 41 40 30 34 41 

Коефіцієнт обороту з прийняття  0,117 0,107 0,176 0,173 0,178 

Коефіцієнт обороту зі звільнення 0,172 0,179 0,135 0,150 0,170 

Коефіцієнт плинності персоналу 0,172 0,179 0,135 0,150 0,170 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,828 0,821 0,865 0,850 0,830 

Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн. 8379,9 9472,6 16304 22026 31319 

Середньомісячна заробітна плата, тис. грн. 2,922 3,524 6,120 8,122 10,830 

Примітка. Дані фінансової звітності лісових господарств. 
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Таблиця Б.5 

Показники фінансових результатів лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське  

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 27746 37016 50510 57565 62611 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 21961 27707 32627 42285 46473 

Валовий прибуток (збиток), тис. грн. 5785 9309 17883 15280 16138 

Чистий фінансовий результат, тис. грн. 150 673 6816 1464 193 

Маневицьке  

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 38025 66720 108122 106054 124735 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 31310 48735 65932 79386 102485 

Валовий прибуток (збиток), тис. грн. 6715 17985 42190 26668 22250 

Чистий фінансовий результат, тис. грн. 606 4376 25314 10340 4631 

Білокоровицьке  

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 65321 85305 105460 123591 131109 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 48495 55009 67380 83344 96382 

Валовий прибуток (збиток), тис. грн. 16826 30296 38080 40247 34727 

Чистий фінансовий результат, тис. грн. 367 3220 8668 2872 951 

Олевське  

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 47727 63543 73484 89527 104964 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 35690 43221 50350 64301 75813 

Валовий прибуток (збиток), тис. грн. 12037 20322 23134 25226 29151 

Чистий фінансовий результат, тис. грн. 362 801 1608 1529 595 

Клесівське  

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 87803 118677 190923 242974 231345 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 73917 98470 152090 200757 197562 

Валовий прибуток (збиток), тис. грн. 13886 20207 38833 42217 33783 

Чистий фінансовий результат, тис. грн. 166 746 7609 1617 1765 

Соснівське  

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 48539 67346 98913 118446 126267 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 35598 52746 75515 92611 106098 

Валовий прибуток (збиток), тис. грн. 12951 14600 23398 25835 20169 

Чистий фінансовий результат, тис. грн. 350 480 2052 1407 1523 

Добрянське 

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 47698 65835 93596 112644 126072 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 35065 45975 53285 78838 94280 

Валовий прибуток (збиток), тис. грн. 12633 19860 40311 33806 31792 

Чистий фінансовий результат, тис. грн. 341 4275 13279 7554 6805 

Ніжинське  

Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. 29783 37068 63392 77115 86683 

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 22060 28378 452901 57319 65468 

Валовий прибуток (збиток), тис. грн. 7723 8690 8102 19796 21215 

Чистий фінансовий результат, тис. грн. 1035  524 5939 3766 3709 

Примітка. Дані фінансової звітності лісових господарств. 

 

 

 



 

 

241 

Таблиця Б.6 

Динаміка обсягів продукції лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське  

Обсяги продукції ЛГ, тис. грн. 26623 34122 46344 49108 51247 

Обсяги продукції лісозаготівель, тис. грн. 26272 33946 30171 31262 19342 

Обсяги продукції переробки вторинних лісових 

ресурсів і побічного лісокористування, тис. грн. 
351 176 16173 17846 31905 

Маневицьке  

Обсяги продукції ЛГ, тис. грн. 34252 58355 101527 96992 96115 

Обсяги продукції лісозаготівель, тис. грн. 33423 58093 101187 96385 95725,5 

Обсяги продукції переробки вторинних лісових 

ресурсів і побічного лісокористування, тис. грн. 
829,5 262,1 340,3 606,9 389,57 

Білокоровицьке  

Обсяги продукції ЛГ, тис. грн. 45105 64164 91989 110298 106361 

Обсяги продукції лісозаготівель, тис. грн. 44990 63916 91833 110150 106230 

Обсяги продукції переробки вторинних лісових 

ресурсів і побічного лісокористування, тис. грн. 115 248 156 148 131 

Олевське  

Обсяги продукції ЛГ, тис. грн. 42116 56370 64143 74839 84357 

Обсяги продукції лісозаготівель, тис. грн. 41156 55974 64137 74819 84344 

Обсяги продукції переробки вторинних лісових 

ресурсів і побічного лісокористування, тис. грн. 
960 396 6 20 13 

Клесівське  

Обсяги продукції ЛГ, тис. грн. 63462 76981 118734 145869 105655 

Обсяги продукції лісозаготівель, тис. грн. 63451 76944 118734 145865 105650 

Обсяги продукції переробки вторинних лісових 

ресурсів і продуктів лісокористування, тис. грн. 
11 37 0 4 5 

Соснівське  

Обсяги продукції ЛГ, тис. грн. 44403 63264 92079 110115 105391 

Обсяги продукції лісозаготівель, тис. грн. 43940 63065 91903 109872 105230 

Обсяги продукції переробки вторинних лісових 

ресурсів і побічного лісокористування, тис. грн. 
463 199 176 243 161 

Добрянське  

Обсяги продукції ЛГ, тис. грн. 73999 94508 104557 73999 94508 

Обсяги продукції лісозаготівель, тис. грн. 73889 94387 104399 73889 94387 

Обсяги продукції переробки вторинних лісових 

ресурсів і побічного лісокористування, тис. грн. 110 121 158 110 121 

Ніжинське  

Обсяги продукції ЛГ, тис. грн. 27742 32722 58521 70176 71502 

Обсяги продукції лісозаготівель, тис. грн. 27539 32626 58364 70071 17175 

Обсяги продукції переробки вторинних лісових 

ресурсів і побічного лісокористування, тис. грн. 203 96 157 105 54327 

Примітка. Дані звіту № 3ЛГ лісових господарств. 
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Таблиця Б.7 

Динаміка обсягів заготовленої деревини лісових господарств  

за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське  

Обсяги заготовленої деревини, куб. м 79788 82692 81590 90199 106628 

в т.ч. ліквідної, куб. м 76749 81239 77181 78573 93611 

Заготівля ліквідної деревини від рубок 

головного користування, куб. м 
40536 44486 45163 44422 28766 

Встановлена розрахункова лісосіка, куб. м 45340 45340 45340 45340 45340 

Використання розрахункової лісосіки, куб. м 45280 45240 45230 45214 28801 

Маневицьке  

Обсяги заготовленої деревини, куб. м 98557 119074 130581 130023 156830 

в т.ч. ліквідної, куб. м 97189 118191 129564 120243 147204 

Заготівля ліквідної деревини від рубок 

головного користування, куб. м 
54069 87135 89110 89602 78066 

Встановлена розрахункова лісосіка, куб. м 54000 89230 89230 89230 89230 

Використання розрахункової лісосіки, куб. м 53962 89122 89181 88514 77946 

Білокоровицьке  

Обсяги заготовленої деревини, куб. м 180534 188551 164792 183032 195427 

в т.ч. ліквідної, куб. м 158155 166255 144332 160681 171626 

Заготівля ліквідної деревини від рубок 

головного користування, куб. м 
90425 100681 99813 91442 94065 

Встановлена розрахункова лісосіка, куб. м 102320 102320 102320 102320 102320 

Використання розрахункової лісосіки, куб. м 91543 100746 99924 91544 93570 

Олевське  

Обсяги заготовленої деревини, куб. м 143551 142250 131371 131532 150865 

в т.ч. ліквідної, куб. м 124546 124294 114849 114768 131603 

Заготівля ліквідної деревини від рубок 

головного користування, куб. м 
70850 72630 68365 66782 67431 

Встановлена розрахункова лісосіка, куб. м 87550 87550 87550 87550 87550 

Використання розрахункової лісосіки, куб. м 62461 71842 68782 67374 68188 

Клесівське 

Обсяги заготовленої деревини, куб. м 100563 127545 138299 178676 166472 

в т.ч. ліквідної, куб. м 98785 125721 136642 159109 147591 

Заготівля ліквідної деревини від рубок 

головного користування, куб. м 
78304 78830 78870 71005 73262 

Встановлена розрахункова лісосіка, куб. м 78800 78800 78800 78800 78800 

Використання розрахункової лісосіки, куб. м 78752 78726 78820 70927 73019 

Соснівське  

Обсяги заготовленої деревини, куб. м 114435 115312 122692 149221 157874 

в т.ч. ліквідної, куб. м 113464 114144 121464 133020 140693 

Заготівля ліквідної деревини від рубок 

головного користування, куб. м 
64168 64669 64284 64664 61089 

Встановлена розрахункова лісосіка, куб. м 64180 64180 64180 64180 64180 

Використання розрахункової лісосіки, куб. м 64142 64181 64201 64187 55144 
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Продовження табл. Б.7 

1 2 3 4 5 6 

Добрянське  

Обсяги заготовленої деревини, куб. м 38527 53012 73999 94508 104557 

в т.ч. ліквідної, куб. м 38363 52956 73889 94387 104399 

Заготівля ліквідної деревини від рубок 

головного користування, куб. м 
94652 96670 103100 101479 99852 

Встановлена розрахункова лісосіка, куб. м 97530 97530 102720 102720 102720 

Використання розрахункової лісосіки, куб. м 93244 94308 98003 100987 100174 

Ніжинське  

Обсяги заготовленої деревини, куб. м 90653 90001 94762 104965 94973 

в т.ч. ліквідної, куб. м 81560 80263 84546 92293 82461 

Заготівля ліквідної деревини від рубок 

головного користування, куб. м 
45450 43537 57162 61384 56636 

Встановлена розрахункова лісосіка, куб. м 54680 54680 76260 76260 76260 

Використання розрахункової лісосіки, куб. м 45474 43578 56948 61229 56515 

Примітка. Дані звіту № 3ЛГ лісових господарств. 



 

 

244 

Таблиця Б.8 

Динаміка площ рубок лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 
Камінь-Каширське  

Площа рубок усього, га 3134 1841 1283 1275 2119 
Площа рубок головного користування, га 238 247 228 230 147 
Рубки формування та оздоровлення лісів, га 2885 1593 1053 1042 1959 
В тому числі рубки догляду 
                       рубки санітарні 

223 
1099 

626 
775 

612 
323 

460 
317 

449 
1504 

Маневицьке  

Площа рубок усього, га 3192 1642 1893 2694 2571 
Площа рубок головного користування, га 243 463 463 466 383 
Рубки формування та оздоровлення лісів, га 2949 1179 1430 2228 2188 
В тому числі рубки догляду 
                       рубки санітарні 

822 
1176 

527 
516 

494 
332 

324 
161 

285 
1731 

Білокоровицьке  
Площа рубок усього, га 2492 2357 2350 2297 3020 
Площа рубок головного користування, га 362 410 413 355 373 
Рубки формування та оздоровлення лісів, га 2056 2004 1932 1933 2641 
В тому числі рубки догляду 
                       рубки санітарні 

929 
979 

805 
887 

854 
894 

853 
935 

853 
1629 

Олевське  
Площа рубок усього, га 2440 2151 2103 2157 2451 
Площа рубок головного користування, га 293 313 302 316 294 
Рубки формування та оздоровлення лісів, га 2068 1830 1799 1837 2157 
В тому числі рубки догляду 
                       рубки санітарні 

1154 
760 

1154 
552 

890 
525 

890 
662 

890 
947 

Клесівське 

Площа рубок усього, га  2499 2528 2117 2829 
Площа рубок головного користування, га 367 411 417 362 379 
Рубки формування та оздоровлення лісів, га 2280 2088 2107 1755 2446 
В тому числі рубки догляду 
                       рубки санітарні 

681 
1149 

915 
890 

874 
981 

654 
1074 

791 
1643 

Соснівське  
Площа рубок усього, га 2137 2283 2613 2386 2037 
Площа рубок головного користування, га 283 299 297 291 230 
Рубки формування та оздоровлення лісів, га 1854 1984 2316 2072 1807 
В тому числі рубки догляду 
                       рубки санітарні 

605 
631 

672 
729 

622 
789 

579 
934 

594 
1087 

Добрянське  
Площа рубок усього, га 1514 1587 1504 1769 2354 
Площа рубок головного користування, га 387 404 325 301 280 
Рубки формування та оздоровлення лісів, га 1139 1182 1175 1463 2068 
В тому числі рубки догляду 
                       рубки санітарні 

745 
339 

721 
448 

738 
410 

754 
698 

758 
1296 

Ніжинське  
Площа рубок усього, га 1944 1795 1586 1561 1764 
Площа рубок головного користування, га 188 179 227 227 213 
Рубки формування та оздоровлення лісів, га 1756 1616 1359 1334 1551 
В тому числі рубки догляду 
                       рубки санітарні 

285 
1458 

280 
1257 

284 
1046 

283 
1051 

288 
1238 

Примітка. Дані звіту № 3ЛГ лісових господарств. 
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Таблиця Б.9 

Динаміка площі відтворення лісів та лісорозведення за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське  

Відтворення лісів штучне (садіння, висівання), га 207 194 185 190 157 

Сприяння природному поновленню лісу, га 207 248 259 246 251 

Переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі, га 
791 578 485 312 354 

Маневицьке  

Відтворення лісів штучне (садіння, висівання), га 130 55 139 302 253 

Сприяння природному поновленню лісу, га 167 303 588 362 409 

Переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі, га 
377 365 517 353 526 

Білокоровицьке  

Відтворення лісів штучне (садіння, висівання), га 487 281 380 296 348 

Сприяння природному поновленню лісу, га 177 199 258 184 242 

Переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі, га 
508 400 754 537 550 

Олевське  

Відтворення лісів штучне (садіння, висівання), га 221 175 263 247 273 

Сприяння природному поновленню лісу, га 216 179 308 195 270 

Переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі, га 
580 509 431 440 300 

Клесівське 

Відтворення лісів штучне (садіння, висівання), га 281 290 299 374 459 

Сприяння природному поновленню лісу, га 95 236 234 281 414 

Переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі, га 
540 514 492 594 508 

Соснівське  

Відтворення лісів штучне (садіння, висівання), га 307 355 386 355 479 

Сприяння природному поновленню лісу, га 105 115 113 125 97 

Переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі, га 
345 312 355 328 306 

Добрянське  

Відтворення лісів штучне (садіння, висівання), га 312 165 397 271 296 

Сприяння природному поновленню лісу, га 60 27 45 30 57 

Переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі, га 
392 352 378 355 338 

Ніжинське  

Відтворення лісів штучне (садіння, висівання), га 175 198 217 253 220 

Сприяння природному поновленню лісу, га 50 21 10 17 22 

Переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі, га 
332 336 336 282 177 

Примітка. Дані звіту № 3ЛГ лісових господарств. 
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Таблиця Б.10 

Динаміка показників втрат та загибелі лісових деревостанів  

за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське  

Площа лісових земель, пройдена пожежами, га 0 0 4 0 0 

Обсяг згорілого і пошкодженого лісу, куб. м 0 0 366 0 0 

Загибель лісових деревостанів, га 123 197 188 197 275 

Обсяг загиблої деревини, куб. м 8745 12025 25810 28432 59374 

Наявність осередків шкідників і хвороб, га 781 746 746 4166 4568 

Обсяги незаконної рубки, куб. м 86 41 105 45 29 

Задіяна шкода незаконними рубками, тис. грн. , 95,6 387 212,7 156 

Маневицьке,303,  

Площа лісових земель, пройдена пожежами, га - - 13,4 0,3 - 

Обсяг згорілого і пошкодженого лісу, куб. м - - 2100 - - 

Загибель лісових деревостанів, га 129,1 211 243 161 366 

Обсяг загиблої деревини, куб. м  22115 33533 23704 49923 

Наявність осередків шкідників і хвороб, га 2478 2601  2452 2895 

Обсяги незаконної рубки, куб. м 21,8 41 24 46,0 52 

Задіяна шкода незаконними рубками, тис. грн. 46,2 147,17 86,7 265250 370980 

Білокоровицьке  

Площа лісових земель, пройдена пожежами, га 0 0 44,9 0,5 0,9 

Обсяг згорілого і пошкодженого лісу, куб. м 0 0 0 0 0 

Загибель лісових деревостанів, га 0 0 0 0 0 

Обсяг загиблої деревини, куб. м 0 0 0 0 0 

Наявність осередків шкідників і хвороб, га 313 309 306 300 300 

Обсяги незаконної рубки, куб. м 3,3 6,76 0 1,0 72 

Задіяна шкода внаслідок незаконної рубки, тис. 

грн. 
12,4 175 0 5,0 342 

Олевське 

Площа лісових земель, пройдена пожежами, га 0 0,35 5,9 0 2,8 

Обсяг згорілого і пошкодженого лісу, куб. м 0 0 0 0 0 

Загибель лісових деревостанів, га 0 0 0 0 0 

Обсяг загиблої деревини, куб. м 5,1 3,9 0 0 0 

Наявність осередків шкідників і хвороб, га 889 889 889 889 885 

Обсяги незаконної рубки, куб. м 2,5 0 0 255 389 

Задіяна шкода внаслідок незаконної рубки, тис. 

грн. 
23,14 78,43 0 1140 2007 

Клесівське  

Площа лісових земель, пройдена пожежами, га 0 0 2,7 0,3 0,9 

Обсяг згорілого і пошкодженого лісу, куб. м 0 2194 0 0 0 

Загибель лісових деревостанів, га 160 185 240 496 264 

Обсяг загиблої деревини, куб. м 24701 27059 36395 85325 50562 

Наявність осередків шкідників і хвороб, га 1270 1270 1253 1278 1614 

Обсяги незаконної рубки, куб. м 3 9 4 7 286 

Задіяна шкода внаслідок незаконної рубки, тис. 

грн. 
5,1 16,586 8,6 15,6 1367 
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Продовження табл. Б.10 
1 2 3 4 5 6 

 Соснівське  

Площа лісових земель, пройдена пожежами, га 0 0 0 0 1,2 

Обсяг згорілого і пошкодженого лісу, куб. м 0  0 0 0 

Загибель лісових деревостанів, га 176 162 228 258 235 

Обсяг загиблої деревини, куб. м 32 27798 36477 51742 55231 

Наявність осередків шкідників і хвороб, га 291 335 328 316 892 

Обсяги незаконної рубки, куб. м 30 42 41 125 40 

Задіяна шкода внаслідок незаконної рубки, тис. 

грн. 
63,5 65,9 105 97 18,4 

Добрянське 

Площа лісових земель, пройдена пожежами, га 0,11 0,2 18,1 0,2 0 

Обсяг згорілого і пошкодженого лісу, куб. м 0 0 25,25 0 0 

Загибель лісових деревостанів, га 39 55 52 81 3 

Обсяг загиблої деревини, куб. м 8872 12841 10688 18816 970 

Наявність осередків шкідників і хвороб, га 4227 4206 1179 1176 2299 

Обсяги незаконної рубки, куб. м 3,76 4 10 1 8,2 

Задіяна шкода внаслідок незаконної рубки, тис. 

грн. 
6,5 4,3 15,1 1,5 53,4 

Ніжинське  

Площа лісових земель, пройдена пожежами, га 0,5 0 3,8 0 0 

Обсяг згорілого і пошкодженого лісу, куб. м 0 0 0 0 0 

Загибель лісових деревостанів, га 47 50 22 37 2 

Обсяг загиблої деревини, куб. м 12541 13243 5034 9521 677 

Наявність осередків шкідників і хвороб, га 189 211 232 232 581 

Обсяги незаконної рубки, куб. м 30 7 76 46 81 

Задіяна шкода внаслідок незаконної рубки, тис. 

грн. 
97 28 252 262 371 

Примітка. Дані звіту № 3ЛГ лісових господарств. 
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Таблиця Б.11 

Показники фінансового стану лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,00 0,101 0,355 0,065 0,005 

Коефіцієнт дебіторської заборгованості 0,496 0,513 0,381 0,295 0,351 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 24,554 12,363 9,436 14,402 8,486 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу -1,523 -0,474 0,165 -0,175 -0,290 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,183 0,611 1,435 0,707 0,727 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,349 0,336 0,638 0,629 0,486 

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,536 0,506 1,765 1,696 0,944 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,349 0,590 0,757 0,625 0,483 

Маневицьке 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,011 0,599 1,929 0,501 1,131 

Коефіцієнт дебіторської заборгованості 0,545 0,354 0,249 0,320 0,136 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 9,220 7,201 5,572 6,210 7,393 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,584 0,133 0,376 0,279 0,258 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,359 1,293 3,471 2,688 2,394 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,511 0,507 0,769 0,810 0,817 

Коефіцієнт фінансової стабільності 1,047 1,029 3,330 4,274 4,473 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,534 0,770 0,883 0,866 0,849 

Білокоровицьке 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,329 0,364 0,771 0,685 0,495 

Коефіцієнт дебіторської заборгованості 0,553 0,296 0,175 0,094 0,177 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 15,721 8,715 8,034 8,655 8,582 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,471 -0,052 0,244 0,179 0,178 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,558 0,951 1,461 1,288 1,269 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,456 0,484 0,655 0,617 0,601 

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,894 0,938 1,890 1,608 1,507 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,480 0,486 0,655 0,617 0,601 

Олевське 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,036 0,017 0,043 0,116 0,064 

Коефіцієнт дебіторської заборгованості 0,435 0,387 0,356 0,262 0,101 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 11,102 8,846 10,306 10,406 8,267 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,030 0,061 -0,035 -0,049 0,024 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,933 1,102 0,942 0,932 1,025 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,638 0,588 0,621 0,581 0,514 

Коефіцієнт фінансової стабільності 2,220 1,673 1,640 1,387 1,056 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,638 0,588 0,621 0,581 0,514 

Клесівське 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,031 0,156 2,339 0,687 0,621 

Коефіцієнт дебіторської заборгованості 0,419 0,452 0,161 0,072 0,185 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 11,854 20,321 9,595 16,990 35,047 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,289 -0,122 0,739 0,038 0,005 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,683 0,796 3,222 1,053 1,014 
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Продовження табл. Б.11 
1 2 3 4 5 6 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,499 0,516 0,429 0,401 0,558 

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,887 1,065 0,752 0,671 1,263 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,607 0,693 0,857 0,709 0,806 

Соснівське 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,206 0,132 0,102 0,027 0,306 

Коефіцієнт дебіторської заборгованості 0,546 0,229 0,027 0,164 0,053 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 8,838 18,355 29,273 31,137 23,681 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,089 -0,260 -0,353 -0,808 -0,821 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,902 0,675 0,539 0,368 0,443 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,454 0,442 0,435 0,362 0,325 

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,830 0,793 0,769 0,568 0,480 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,206 0,132 0,102 0,027 0,306 

Добрянське 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,015 0,235 1,074 0,925 0,842 

Коефіцієнт дебіторської заборгованості 0,108 0,090 0,094 0,057 0,061 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 10,973 12,598 7,214 6,987 7,812 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,005 -0,031 0,281 0,228 0,187 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,989 0,929 2,111 1,583 1,473 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,623 0,698 0,798 0,718 0,716 

Коефіцієнт фінансової стабільності 2,124 2,311 3,948 2,499 2,527 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,623 0,698 0,798 0,724 0,716 

Ніжинське 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,022 0,090 0,838 0,403 0,245 

Коефіцієнт дебіторської заборгованості 0,285 0,101 0,012 0,185 0,027 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 10,595 11,854 9,913 10,784 9,214 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу -0,069 -0,104 0,139 0,119 0,125 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,791 0,729 1,542 1,401 1,323 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,751 0,723 0,796 0,759 0,722 

Коефіцієнт фінансової стабільності 3,024 2,605 3,906 3,359 2,593 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,751 0,723 0,796 0,759 0,722 

Примітка. Розрахунки проведено на основі даних табл. Б.1, Б2. 
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ДОДАТОК В 

Таблиця В.1 

Індекси показників фінансової безпеки лісгоспів за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0 0,168 0,154 0,070 0,005 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 1 0,061 0,322 0,465 0,242 

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,241 0,195 0,447 0,404 0,210 

Сумарний індекс 1,241 0,424 0,923 0,939 0,457 

Індекс фінансової безпеки 0,414 0,141 0,308 0,313 0,152 

Маневицьке 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,033 1,000 0,839 0,545 1,000 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 0,381 0,355 0,190 0,200 0,211 

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,472 0,396 0,843 1,000 1,000 

Сумарний індекс 0,886 1,750 1,872 1,745 2,211 

Індекс фінансової безпеки 0,295 0,583 0,624 0,582 0,737 

Білокоровицьке 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 1 0,607 0,335 0,745 0,450 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 0,642 0,429 0,274 0,279 0,245 

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,403 0,361 0,478 0,377 0,335 

Сумарний індекс 2,044 1,397 1,088 1,400 1,030 

Індекс фінансової безпеки 0,681 0,466 0,363 0,467 0,343 

Олевське 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,213 0,115 0,019 0,126 0,058 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 0,453 0,436 0,352 0,336 0,349 

Коефіцієнт фінансової стабільності 1,000 0,643 0,415 0,325 0,235 

Сумарний індекс 1,666 1,194 0,786 0,787 0,642 

Індекс фінансової безпеки 0,555 0,398 0,262 0,262 0,214 

Клесівське 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,094 0,260 1,000 0,747 0,550 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 0,484 1,000 0,327 0,548 1,000 

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,400 0,410 0,190 0,157 0,281 

Сумарний індекс 0,978 1,670 1,518 1,452 1,830 

Індекс фінансової безпеки 0,326 0,557 0,506 0,484 0,610 

Соснівське 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,626 0,220 0,044 0,029 0,271 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 0,361 0,904 1,000 1,000 0,677 

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,374 0,305 0,195 0,135 0,107 

Сумарний індекс 1,361 1,429 1,239 1,165 1,054 

Індекс фінансової безпеки 0,454 0,476 0,413 0,388 0,351 

Добрянське 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,046 0,392 0,467 1,000 0,745 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 0,448 0,621 0,246 0,225 0,223 

Коефіцієнт фінансової стабільності 0,957 0,889 1,000 0,585 0,562 

Сумарний індекс 1,450 1,901 1,713 1,811 1,530 

Індекс фінансової безпеки 0,483 0,634 0,571 0,604 0,510 
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Продовження табл. В.1 

1 2 3 4 5 6 

Ніжинське 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,067 0,150 0,364 0,438 0,217 

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу 0,432 0,584 0,338 0,348 0,263 

Коефіцієнт фінансової стабільності 1,362 1,000 0,989 0,787 0,576 

Сумарний індекс 1,861 1,734 1,692 1,573 1,056 

Індекс фінансової безпеки 0,620 0,578 0,564 0,524 0,352 
Примітка. Розрахунки проведено на основі даних табл. 2.17.  

 

 
Таблиця В.2 

Індекси показників техніко-технологічної безпеки  
лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,847 0,943 0,877 0,800 0,860 

Фондовіддача 0,822 0,623 0,658 0,720 0,714 

Матеріаловіддача 0,401 0,490 0,668 0,949 0,875 

Сумарний індекс 2,07 2,056 2,203 2,469 2,449 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,69 0,685 0,734 0,823 0,816 

Маневицьке 

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,961 0,996 0,965 0,870 0,839 

Фондовіддача 0,339 0,415 0,494 0,419 0,490 

Матеріаловіддача 0,982 0,745 0,722 1,000 1,000 

Сумарний індекс 2,282 2,156 2,181 2,289 2,329 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,761 0,719 0,727 0,763 0,776 

Білокоровицьке 

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,712 0,642 0,649 0,617 0,614 

Фондовіддача 0,932 1,000 1,000 1,000 1,000 

Матеріаловіддача 0,879 0,905 0,735 0,754 0,600 

Сумарний індекс 2,523 2,547 2,384 2,371 2,214 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,841 0,849 0,795 0,790 0,738 

Олевське 

Коефіцієнт придатності ОЗ 1,000 1,000 0,877 0,833 0,772 

Фондовіддача 0,733 0,722 0,725 0,806 0,930 

Матеріаловіддача 0,461 0,878 0,459 0,429 0,353 

Сумарний індекс 2,194 2,6 2,061 2,068 2,055 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,731 0,867 0,687 0,689 0,685 

Клесівське 

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,847 0,925 0,947 0,900 0,772 

Фондовіддача 0,960 0,856 1,000 0,966 0,882 

Матеріаловіддача 0,627 0,665 0,489 0,596 0,472 

Сумарний індекс 2,434 2,446 2,436 2,462 2,126 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,811 0,815 0,812 0,821 0,709 
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Продовження табл. В.2 

1 2 3 4 5 6 

Соснівське 

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,898 1,000 1,000 1,000 1,000 

Фондовіддача 1,000 0,982 0,979 0,887 0,816 

Матеріаловіддача 0,647 0,766 0,547 0,665 0,563 

Сумарний індекс 2,545 2,748 2,526 2,552 2,379 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,848 0,916 0,842 0,851 0,793 

Добрянське 

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,831 0,981 0,947 0,867 0,860 

Фондовіддача 0,760 0,674 0,656 0,666 0,669 

Матеріаловіддача 0,826 0,923 1,000 0,817 0,737 

Сумарний індекс 2,417 2,578 2,603 2,35 2,266 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,806 0,859 0,868 0,783 0,755 

Ніжинське  

Коефіцієнт придатності ОЗ 0,814 0,906 0,842 0,767 0,772 

Фондовіддача, 0,461 0,393 0,535 0,601 0,640 

Матеріаловіддача 1,000 1,000 0,765 0,855 0,635 

Сумарний індекс 2,275 2,299 2,142 2,223 2,047 

Індекс техніко-технологічної безпеки 0,758 0,766 0,714 0,741 0,682 
Примітка. Розрахунки проведено на основі даних табл. 2.18.  

Таблиця В.3 

Індекси показників кадрової безпеки лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Коефіцієнт задоволення матеріальних 

потреб персоналу 0,763 0,619 0,621 0,692 0,731 

Коефіцієнт стабільності персоналу 1 0,980 1,000 0,935 0,834 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 
1 1 1 1 1 

Сумарний індекс 2,763 2,599 2,621 2,627 2,565 

Індекс кадрової безпеки 0,921 0,866 0,874 0,876 0,855 

Маневицьке 

Коефіцієнт задоволення матеріальних 

потреб персоналу 0,978 0,560 0,679 0,641 0,840 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,676 0,915 0,878 0,881 0,915 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 
1,000 1,000 0,997 1,000 1,000 

Сумарний індекс 2,654 2,475 2,554 2,522 2,755 

Індекс кадрової безпеки 0,885 0,825 0,851 0,841 0,918 

Білокоровицьке 

Коефіцієнт задоволення матеріальних 

потреб персоналу 0,908 0,666 0,551 0,537 0,502 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,908 0,926 0,936 0,929 0,957 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Сумарний індекс 2,816 2,592 2,487 2,466 2,459 

Індекс кадрової безпеки 0,939 0,864 0,829 0,822 0,820 
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Продовження табл. В.3 

1 2 3 4 5 6 

Олевське 

Коефіцієнт задоволення матеріальних 

потреб персоналу 0,881 0,607 0,466 0,397 0,564 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,796 0,907 0,845 0,841 0,754 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Сумарний індекс 2,677 2,514 2,311 2,238 2,318 

Індекс кадрової безпеки 0,892 0,838 0,770 0,746 0,773 

Клесівське 

Коефіцієнт задоволення матеріальних 

потреб персоналу 0,987 1,000 1,000 1,000 0,798 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,918 0,802 0,775 0,815 0,851 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Сумарний індекс 2,905 2,802 2,775 2,815 2,649 

Індекс кадрової безпеки 0,968 0,934 0,925 0,938 0,883 

Соснівське 

Коефіцієнт задоволення матеріальних 

потреб персоналу 1,000 0,921 0,916 0,775 0,879 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,891 0,948 0,959 0,949 0,697 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 
1,000 0,998 0,998 1,000 0,998 

Сумарний індекс 2,891 2,867 2,873 2,724 2,574 

Індекс кадрової безпеки 0,964 0,956 0,958 0,908 0,858 

Добрянське 

Коефіцієнт задоволення матеріальних 

потреб персоналу 0,874 0,650 0,739 0,735 0,959 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,928 1,000 0,989 1,000 1,000 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 
1 1 1 1 1 

Сумарний індекс 2,802 2,650 2,728 2,735 2,959 

Індекс кадрової безпеки 0,934 0,883 0,909 0,912 0,986 

Ніжинське 

Коефіцієнт задоволення матеріальних 

потреб персоналу 0,797 0,704 0,814 0,727 1,000 

Коефіцієнт стабільності персоналу 0,917 0,873 0,926 0,892 0,883 

Коефіцієнт безпечності від травматизму та 

професійних захворювань 
1 1 1 1 0,996 

Сумарний індекс 2,714 2,577 2,74 2,619 2,879 

Індекс кадрової безпеки 0,905 0,859 0,913 0,873 0,960 

Примітка. Розрахунки проведено на основі даних табл. 2.19.  
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Таблиця В.4 
Індекси показників відновлення лісових ресурсів лісгоспів за 2013-2017 рр.  

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 
Камінь-Каширське 

Показник штучного лісовідновлення 0,320 0,677 0,545 0,842 0,315 
Показник природного лісовідновлення 0,742 0,730 0,650 1,000 0,742 
Показник догляду лісів 0,144 0,634 0,971 0,847 0,584 
Сумарний індекс 1,206 2,041 2,166 2,689 1,641 
Індекс відновлення лісових ресурсів 0,402 0,680 0,722 0,896 0,547 

Маневицьке 
Показник штучного лісовідновлення 0,199 0,213 0,277 0,633 0,417 
Показник природного лісовідновлення 0,584 1,000 1,000 0,694 1,000 
Показник догляду лісів 0,524 0,599 0,532 0,282 0,306 
Сумарний індекс 1,307 1,812 1,809 1,609 1,723 
Індекс відновлення лісових ресурсів 0,436 0,604 0,603 0,536 0,574 

Білокоровицьке 
Показник штучного лісовідновлення 0,947 0,768 0,614 0,729 0,489 
Показник природного лісовідновлення 0,798 0,454 0,354 0,415 0,503 
Показник догляду лісів 0,758 0,668 0,739 0,871 0,777 
Сумарний індекс 2,503 1,89 1,707 2,015 1,769 
Індекс відновлення лісових ресурсів 0,834 0,630 0,569 0,672 0,590 

Олевське 
Показник штучного лісовідновлення 0,442 0,523 0,473 0,650 0,472 
Показник природного лісовідновлення 1,000 0,449 0,469 0,466 0,692 
Показник догляду лісів 0,961 1,000 0,862 0,969 1,000 
Сумарний індекс 2,403 1,972 1,804 2,085 2,164 
Індекс відновлення лісових ресурсів 0,801 0,657 0,601 0,695 0,721 

Клесівське 
Показник штучного лісовідновлення 0,578 0,748 0,447 1,000 0,689 
Показник природного лісовідновлення 0,449 0,508 0,299 0,689 0,918 
Показник догляду лісів 0,587 0,683 0,705 0,725 0,771 
Сумарний індекс 1,614 1,939 1,451 2,414 2,378 
Індекс відновлення лісових ресурсів 0,538 0,646 0,484 0,805 0,793 

Соснівське 
Показник штучного лісовідновлення 0,699 1,000 0,561 0,842 1,000 
Показник природного лісовідновлення 0,551 0,270 0,138 0,269 0,302 
Показник догляду лісів 0,575 0,549 0,485 0,570 0,804 
Сумарний індекс 1,825 1,819 1,184 1,681 2,106 
Індекс відновлення лісових ресурсів 0,608 0,606 0,395 0,560 0,702 

Добрянське 
Показник штучного лісовідновлення 1,000 0,671 1,000 0,864 0,536 
Показник природного лісовідновлення 0,449 0,092 0,096 0,088 0,151 
Показник догляду лісів 1,000 0,847 1,000 1,000 0,887 
Сумарний індекс 2,449 1,61 2,096 1,952 1,574 
Індекс відновлення лісових ресурсів 0,816 0,537 0,699 0,651 0,525 

Ніжинське 
Показник штучного лісовідновлення 0,437 0,710 0,519 0,915 0,532 
Показник природного лісовідновлення 0,292 0,065 0,019 0,057 0,075 
Показник догляду лісів 0,299 0,291 0,365 0,425 0,449 
Сумарний індекс 1,028 1,066 0,903 1,397 1,056 
Індекс відновлення лісових ресурсів 0,343 0,355 0,301 0,466 0,352 
Примітка. Розрахунки проведено на основі даних табл. 2.21. 
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Таблиця В.5 

Індекси показників використання лісових ресурсів  

лісгоспів за 2013-2017 рр.  

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 

лісосіки   0,893 0,973 0,989 0,972 0,652 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 

межах рубок головного користування 0,682 0,733 0,624 0,573 0,549 

Коефіцієнт  рубок головного користування 0,297 0,475 0,727 1,040 0,463 

Сумарний індекс 1,872 2,181 2,34 2,585 1,664 

Індекс використання лісових ресурсів 0,624 0,727 0,780 0,862 0,555 

Маневицьке 

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 

лісосіки   1,000 0,996 0,995 0,996 0,900 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 

межах рубок головного користування 0,891 0,766 0,607 0,570 0,572 

Коефіцієнт  рубок головного користування 0,297 1,000 1,000 1,000 1,000 

Сумарний індекс 2,188 2,762 2,602 2,566 2,472 

Індекс використання лісових ресурсів 0,729 0,921 0,867 0,855 0,824 

Білокоровицьке 

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 

лісосіки   0,872 0,976 0,971 0,887 0,945 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 

межах рубок головного користування 1,000 1,000 0,762 0,764 0,707 

Коефіцієнт  рубок головного користування 0,566 0,617 0,718 0,896 0,832 

Сумарний індекс 2,438 2,593 2,451 2,547 2,484 

Індекс використання лісових ресурсів 0,813 0,864 0,817 0,849 0,828 

Олевське 

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 

лісосіки   0,713 0,812 0,778 0,757 0,792 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 

межах рубок головного користування 0,968 0,945 0,714 0,627 0,643 

Коефіцієнт  рубок головного користування 0,469 0,518 0,588 0,844 0,805 

Сумарний індекс 2,15 2,275 2,08 2,228 2,24 

Індекс використання лісових ресурсів 0,717 0,758 0,693 0,743 0,747 

Клесівське 

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 

лісосіки   0,999 0,992 0,997 0,894 0,957 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 

межах рубок головного користування  0,854 0,781 0,596 0,582 0,542 

Коефіцієнт  рубок головного користування 0,609 0,582 0,673 0,988 0,899 

Сумарний індекс 2,462 2,355 2,266 2,464 2,398 

Індекс використання лісових ресурсів 0,821 0,785 0,755 0,821 0,799 
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Продовження табл. В.5 

1 2 3 4 5 6 
 

Соснівське 

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 

лісосіки   0,999 1,000 0,998 1,000 0,888 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 

межах рубок головного користування, 0,908 0,881 0,682 0,659 0,745 

Коефіцієнт  рубок головного користування 0,516 0,465 0,465 0,705 0,758 

Сумарний індекс 2,423 2,346 2,145 2,364 2,391 

Індекс використання лісових ресурсів 0,808 0,782 0,715 0,788 0,797 

Добрянське 

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 

лісосіки   0,969 0,983 1,000 0,980 1,000 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 

межах рубок головного користування 0,979 0,974 1,000 1,000 1,000 

Коефіцієнт  рубок головного користування 1,000 0,904 0,882 0,983 0,799 

Сумарний індекс 2,948 2,861 2,882 2,963 2,799 

Індекс використання лісових ресурсів 0,983 0,954 0,961 0,988 0,933 

Ніжинське 

Коефіцієнт  фактичного використання розрахункової 

лісосіки   0,830 0,790 0,747 0,799 0,764 

Показник виходу заготовленої ліквідної деревини в 

межах рубок головного користування  0,968 0,990 0,794 0,802 0,746 

Коефіцієнт  рубок головного користування 0,379 0,355 0,584 0,838 0,812 

Сумарний індекс 2,177 2,135 2,125 2,439 2,322 

Індекс використання лісових ресурсів 0,726 0,712 0,708 0,813 0,774 

Примітка. Розрахунки автора на основі табл. 2.22. 
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Таблиця В.6 

Індекси показників лісоохоронної діяльності лісгоспів за 2013-2017 рр.  

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних 

рубок 0,9981 0,9991 0,9977 0,999 0,9994 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 1 1 0,9919 1 1 

Показник оздоровлення лісів  0,468 0,601 0,382 0,370 1,000 

Сумарний індекс 2,466 2,600 2,372 2,369 2,999 

Індекс лісоохоронної діяльності 0,822 0,867 0,791 0,790 1,000 

Маневицьке 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних 

рубок 1,000 1,000 1,000 1,000 0,999 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 1 1 0,9765 1 1 

Показник оздоровлення лісів  0,491 0,449 0,265 0,089 0,948 

Сумарний індекс 2,491 2,449 2,241 2,089 2,947 

Індекс лісоохоронної діяльності 0,830 0,816 0,747 0,696 0,982 

Білокоровицьке 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних 

рубок 1 0,9999 1 1 0,9993 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 1 1 1 1 1 

Показник оздоровлення лісів  0,524 0,643 0,576 0,605 0,759 

Сумарний індекс 2,524 2,6429 2,576 2,605 2,7583 

Індекс лісоохоронної діяльності 0,841 0,881 0,859 0,868 0,919 

Олевське 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних 

рубок 1 1 1 0,9971 0,9956 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 1 1 1 1 1 

Показник оздоровлення лісів  0,415 0,367 0,379 0,456 0,544 

Сумарний індекс 2,415 2,367 2,379 2,453 2,540 

Індекс лісоохоронної діяльності 0,805 0,789 0,793 0,818 0,847 

Клесівське 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних 

рубок 1 0,9999 0,9999 0,9999 0,9964 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 1 0,9722 1 1 1 

Показник оздоровлення лісів  0,649 0,509 0,588 0,753 0,818 

Сумарний індекс 2,649 2,481 2,588 2,753 2,814 

Індекс лісоохоронної діяльності 0,883 0,827 0,863 0,918 0,938 

Соснівське 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних 

рубок 1 0,9993 0,9994 0,9981 0,9994 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 1 1 1 1 1 

Показник оздоровлення лісів  0,393 0,456 0,458 0,581 0,752 

Сумарний індекс 2,393 2,455 2,457 2,579 2,751 

Індекс лісоохоронної діяльності 0,798 0,818 0,819 0,860 0,917 
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Продовження табл. В.6 

1 2 3 4 5 6 

Добрянське 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних 

рубок 
1 1 0,999 1 0,999 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 1 1 1 1 1 

Показник оздоровлення лісів  0,299 0,403 0,414 0,587 0,776 

Сумарний індекс 2,299 2,403 2,413 2,587 2,775 

Індекс лісоохоронної діяльності 0,766 0,801 0,804 0,862 0,925 

Ніжинське 

Показник втрати деревини внаслідок незаконних 

рубок 0,9995 0,9999 0,999 0,9994 0,9989 

Показник втрати деревини внаслідок пожеж 1 1 1 1 1 

Показник оздоровлення лісів  1,000 1,000 1,000 1,000 0,989 

Сумарний індекс 3,000 3,000 2,999 2,999 2,988 

Індекс лісоохоронної діяльності 1,000 1,000 1,000 1,000 0,996 

Примітка. Розрахунки автора на основі таблиці 2.23. 

. 

Таблиця В.7 

Індекси фінансового потенціалу безпеки лісових господарств 

 за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське  

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,185 0,473 0,413 0,263 0,304 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,465 0,465 0,799 0,777 0,595 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,465 0,766 0,857 0,722 0,569 

Сумарний індекс 1,115 1,704 2,069 1,762 1,468 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,372 0,568 0,690 0,587 0,489 

Маневицьке 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,363 1,000 1,000 1,000 1,000 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,680 0,701 0,964 1,000 1,000 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,711 1,000 1,000 1,000 1,000 

Сумарний індекс 1,754 2,701 2,964 3 3 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,585 0,900 0,988 1,000 1 

Білокоровицьке 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,564 0,735 0,421 0,479 0,530 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,607 0,669 0,821 0,762 0,736 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,639 0,631 0,742 0,712 0,708 

Сумарний індекс 1,81 2,035 1,984 1,953 1,266 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,603 0,678 0,661 0,651 0,422 

Олевське 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,943 0,852 0,271 0,347 0,428 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,850 0,813 0,778 0,717 0,629 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,850 0,764 0,703 0,671 0,605 

Сумарний індекс 2,643 2,429 1,752 1,735 1,662 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,881 0,810 0,584 0,578 0,554 
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Продовження табл. В.7 

1 2 3 4 5 6 

Клесівське 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,691 0,616 0,928 0,392 0,424 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,664 0,714 0,538 0,495 0,683 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,808 0,900 0,971 0,819 0,949 

Сумарний індекс 2,163 2,230 2,437 1,706 2,056 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,721 0,743 0,812 0,569 0,685 

Соснівське 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,912 0,522 0,155 0,137 0,185 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,605 0,611 0,545 0,447 0,398 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,786 0,839 0,755 0,620 0,615 

Сумарний індекс 2,303 1,972 1,455 1,204 1,198 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,768 0,657 0,485 0,401 0,399 

Добрянське 

Коефіцієнт ліквідності загальний 1,000 0,718 0,608 0,589 0,615 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,830 0,965 1,000 0,886 0,876 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,830 0,906 0,904 0,836 0,843 

Сумарний індекс 2,66 2,589 2,512 2,311 2,334 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,887 0,863 0,837 0,770 0,778 

Ніжинське 

Коефіцієнт ліквідності загальний 0,800 0,564 0,444 0,521 0,553 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 1,000 1,000 0,997 0,937 0,884 

Коефіцієнт фінансової стійкості 1,000 0,939 0,901 0,876 0,850 

Сумарний індекс 2,8 2,503 2,342 2,334 2,287 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,933 0,834 0,781 0,778 0,762 

Примітка. Розрахунки автора на основі табл. 3.1. 
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Таблиця В.8 
Індекси ресурсного потенціалу безпеки лісових господарств за 2013-2017рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 
Камінь-Каширське 

Затратовіддача 0,964 0,991 0,816 0,927 0,905 
Продуктивність праці 0,790 0,727 0,504 0,586 0,795 
Показник віддачі лісозаготівель 0,521 0,682 0,431 0,425 0,244 
Сумарний індекс 2,275 2,4 1,751 1,938 1,944 
Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,758 0,800 0,584 0,646 0,648 

Маневицьке 

Затратовіддача 0,892 1,000 1 0,945 0,962 
Продуктивність праці 1,000 0,709 0,612 0,500 0,662 
Показник віддачі лісозаготівель 0,537 0,809 0,902 0,908 0,823 
Сумарний індекс 2,429 2,518 2,514 2,353 2,447 
Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,810 0,839 0,838 0,784 0,816 

Білокоровицьке 

Затратовіддача 1,000 1,000 0,888 0,945 0,905 
Продуктивність праці 0,684 0,673 0,559 0,525 0,555 
Показник віддачі лісозаготівель 0,482 0,602 0,717 0,819 0,244 
Сумарний індекс 2,166 2,275 2,164 2,289 1,704 
Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,722 0,758 0,721 0,763 0,568 

Олевське 

Затратовіддача 0,793 1,000 0,872 1,000 0,914 
Продуктивність праці 0,529 0,435 0,333 0,371 0,467 
Показник віддачі лісозаготівель 0,455 0,652 0,568 0,697 0,754 
Сумарний індекс 1,777 2,087 1,773 2,068 2,135 
Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,592 0,696 0,591 0,689 0,712 

Клесівське 

Затратовіддача 0,883 0,918 0,912 0,936 0,962 
Продуктивність праці 0,846 1,000 1,000 1,000 1,000 
Показник віддачі лісозаготівель 1,000 1,000 1,000 1,000 0,857 
Сумарний індекс 2,729 2,918 2,912 2,936 2,819 
Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,910 0,973 0,971 0,979 0,940 

Соснівське 
Затратовіддача 0,937 0,945 0,84 0,963 1,000 
Продуктивність праці 0,581 0,539 0,487 0,507 0,600 
Показник віддачі лісозаготівель 0,609 0,907 0,872 0,902 0,900 
Сумарний індекс 2,127 2,391 2,199 2,372 2,500 
Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,709 0,797 0,733 0,791 0,833 

Добрянське 
Затратовіддача 0,847 0,945 0,968 0,954 0,962 
Продуктивність праці 0,648 0,646 0,559 0,600 0,772 
Показник віддачі лісозаготівель 0,523 0,703 0,666 0,828 1,000 
Сумарний індекс 2,018 2,294 2,193 2,382 2,734 
Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,673 0,765 0,731 0,794 0,911 

Ніжинське 
Затратовіддача 0,865 0,882 0,848 0,908 0,933 
Продуктивність праці 0,511 0,514 0,596 0,642 0,804 
Показник віддачі лісозаготівель 0,482 0,602 0,717 0,819 0,244 
Сумарний індекс 1,858 1,998 2,161 2,369 1,981 
Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,619 0,666 0,720 0,790 0,660 
Примітка. Розрахунки автора на основі табл. 3.2. 
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Таблиця В.9 

Індекси показників техніко-технологічного потенціалу безпеки  

лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,893 0,65 0,438 0,175 0,722 

Капіталовіддача 0,807 0,651 0,581 0,775 0,494 

Фондоозброєність 0,327 0,681 0,619 0,683 0,825 

Сумарний індекс 2,027 1,982 1,638 1,633 2,041 

Індекс техніко-технологічного 

потенціалу безпеки 0,676 0,661 0,546 0,544 0,68 

Маневицьке 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,489 0,56 0,875 0,388 0,267 

Капіталовіддча 0,377 0,426 0,38 0,399 0,398 

Фондоозброєність 1 1 1 1 1,001 

Сумарний індекс 1,866 1,986 2,255 1,787 1,666 

Індекс техніко-технологічного 

потенціалу безпеки 0,622 0,662 0,751 0,596 0,555 

Білокоровицьке 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 1 0,95 0,563 0,35 0,389 

Капіталовіддача 1 0,811 0,663 0,741 0,625 

Фондоозброєність 0,249 0,394 0,452 0,441 0,411 

Сумарний індекс 2,249 2,155 1,678 1,532 1,425 

Індекс техніко-технологічного 

потенціалу безпеки 0,751 0,718 0,559 0,511 0,475 

Олевське 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,75 0,65 0,625 0,5 0,278 

Капіталовіддача 0,719 0,673 0,651 0,708 0,609 

Фондоозброєність 0,245 0,353 0,371 0,386 0,372 

Сумарний індекс 1,714 1,676 1,647 1,594 1,259 

Індекс техніко-технологічного 

потенціалу безпеки 0,571 0,559 0,549 0,531 0,42 

Клесівське 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,571 0,6 0,75 1 0,222 

Капіталовіддача 0,861 0,944 0,719 0,905 1 

Фондоозброєність 0,299 0,683 0,808 0,868 0,84 

Сумарний індекс 1,731 2,227 2,277 2,773 2,062 

Індекс техніко-технологічного 

потенціалу безпеки 0,577 0,742 0,759 0,924 0,687 

Соснівське 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,214 0,85 1 0,7 0,778 

Капіталовіддача 0,842 1 1 1 0,778 

Фондоозброєність 0,197 0,321 0,402 0,479 0,545 

Сумарний індекс 1,253 2,171 2,402 2,179 2,101 

Індекс техніко-технологічного 

потенціалу безпеки 0,418 0,724 0,801 0,726 0,7 
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Продовження табл. В.9 
1 2 3 4 5 6 

Добрянське 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,357 1 0,781 0,5 1 

Капіталовіддача 0,737 0,669 0,501 0,541 0,47 

Фондоозброєність 0,289 0,56 0,689 0,756 0,8 

Сумарний індекс 1,383 2,229 1,971 1,797 2,27 

Індекс техніко-технологічного 

потенціалу безпеки 0,461 0,743 0,657 0,599 0,757 

Ніжинське 

Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,393 0,45 0,406 0,325 0,611 

Капіталовіддача 0,496 0,461 0,52 0,607 0,499 

Фондоозброєність 0,377 0,765 0,901 0,895 0,93 

Сумарний індекс 1,266 1,676 1,827 1,827 2,04 

Індекс техніко-технологічного 

потенціалу безпеки 0,422 0,559 0,609 0,609 0,68 

Примітка. Розрахунки автора на основі даних табл. 3.3. 

 



 

 

263 

Таблиця В.10 

Індекси інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки  

лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 

 

Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Камінь-Каширське 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0 0 0 0,014 0,008 

Коефіцієнт інвестування 1 0,753 0,962 1 1 

Сумарний індекс 1 0,753 0,962 1,014 1,008 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу 

безпеки 0,333 0,251 0,321 0,338 0,336 

Маневицьке 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,003 0 0 0,041 0,027 

Коефіцієнт інвестування 0,443 0,437 0,466 0,215 0,469 

Сумарний індекс 0,446 0,437 0,466 0,256 0,496 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу 

безпеки 0,149 0,146 0,155 0,085 0,165 

Білокоровицьке 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,367 0,255 0,212 0,182 0,118 

Коефіцієнт інвестування 0,108 0,116 0,023 0,006 0,004 

Сумарний індекс 0,475 0,371 0,235 0,188 0,122 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу 

безпеки 0,158 0,124 0,078 0,063 0,041 

Олевське 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,100 0,043 0,038 0,016 0,004 

Коефіцієнт інвестування 0,431 0,400 0,504 0,083 0,602 

Сумарний індекс 0,531 0,443 0,542 0,099 0,606 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу 

безпеки 0,177 0,148 0,181 0,033 0,202 

Клесівське 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,567 0,298 0,231 0,159 0,157 

Коефіцієнт інвестування 0,090 0,032 0,038 0,022 0,061 

Сумарний індекс 0,657 0,330 0,269 0,181 0,218 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу 

безпеки 0,219 0,110 0,090 0,060 0,073 

Соснівське 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,367 1,000 1,000 0,977 1,000 

Коефіцієнт інвестування 1,000 1,000 1,000 0,331 0,459 

Сумарний індекс 1,367 2 2 1,308 1,459 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу 

безпеки 0,456 0,667 0,667 0,436 0,486 
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Продовження табл. В.10 
1 2 3 4 5 6 

Добрянське 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,533 0,340 0,250 0,250 0,176 

Коефіцієнт інвестування 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 

Сумарний індекс 0,539 0,34 0,25 0,25 0,176 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу 

безпеки 0,180 0,113 0,083 0,083 0,059 

Ніжинське 

Коефіцієнт винахідництва  0 0 0 0 0 

Коефіцієнт нематеріальних активів  1 0,617 0,731 1,000 0,765 

Коефіцієнт інвестування 0,114 0,026 0,060 0,006 0,010 

Сумарний індекс 1,114 0,643 0,791 1,006 0,775 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу 

безпеки 0,371 0,214 0,264 0,335 0,258 

Примітка. Розрахунки автора на основі табл. 3.4. 
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Таблиця В.11 

Показники кадрового потенціалу безпеки лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 
Камінь-Каширське 

Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,779 0,890 1,000 0,830 0,631 
Коефіцієнт умов праці 1,000 1,000 1,000 0,995 0,994 
Коефіцієнт лояльності персоналу   1,00 1,00 1,00 0,991 0,884 
Сумарний індекс 2,779 2,89 3 2,816 2,509 
Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,926 0,963 1,000 0,939 0,836 

Маневицьке 

Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,786 0,815 0,973 1,000 0,802 
Коефіцієнт умов праці 0,994 0,997 0,979 0,978 0,971 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,861 0,886 0,982 0,984 0,986 

Сумарний індекс 2,641 2,698 2,934 2,962 2,759 
Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,880 0,899 0,978 0,987 0,920 

Білокоровицьке 

Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,683 0,751 0,689 0,898 0,717 
Коефіцієнт умов праці 0,933 0,938 0,942 0,945 0,966 

Коефіцієнт лояльності персоналу   1,00 0,970 1,00 0,985 1,00 
Сумарний індекс 2,616 2,659 2,631 2,828 2,683 
Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,872 0,886 0,877 0,943 0,894 

Олевське 
Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,710 0,844 0,694 0,662 0,915 
Коефіцієнт умов праці 0,978 0,983 0,983 0,983 0,984 
Коефіцієнт лояльності персоналу   0,819 0,953 0,889 0,901 0,809 
Сумарний індекс 2,507 2,78 2,566 2,546 2,708 
Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,836 0,927 0,855 0,849 0,903 

Клесівське 

Коефіцієнт матеріальної мотивації  1,000 0,908 0,641 0,629 1,000 
Коефіцієнт умов праці 1 1 0,94 0,94 0,98 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,929 0,854 0,824 0,877 1,00 
Сумарний індекс 2,929 2,762 2,405 2,446 2,98 
Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,976 0,921 0,802 0,815 0,993 

Соснівське 

Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,889 1,000 0,762 0,704 0,777 
Коефіцієнт умов праці 0,933 0,938 0,942 0,945 0,966 
Коефіцієнт лояльності персоналу   0,905 0,991 0,996 1,00 0,755 
Сумарний індекс 2,727 2,929 2,700 2,649 2,498 
Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,909 0,976 0,900 0,883 0,833 

Добрянське 

Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,711 0,751 0,911 0,801 0,822 
Коефіцієнт умов праці 0,026 0,028 0,027 0,030 0,030 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,938 0,980 0,994 0,987 0,984 
Сумарний індекс 1,675 1,759 1,932 1,818 1,836 
Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,558 0,586 0,644 0,606 0,612 

Ніжинське 

Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,198 0,853 0,702 0,704 0,926 
Коефіцієнт умов праці 1 1 1 1 1 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,928 0,921 0,965 0,950 0,930 
Сумарний індекс 2,126 2,774 2,667 2,654 2,856 
Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,709 0,925 0,889 0,885 0,952 

Примітка. Розрахунки автора на основі табл. 3.5. 
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Таблиця В.12 

Результати розрахунку підгрупових та групового індексу  

потенціалу економічної безпеки лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,372 0,568 0,690 0,587 0,489 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,758 0,800 0,584 0,646 0,648 

Індекс техніко-технологічного потенціалу 

безпеки 0,676 0,661 0,546 0,544 0,68 

Індекс інвестиційно-інноваційного 

потенціалу безпеки 0,333 0,251 0,321 0,338 0,336 

Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,926 0,963 1,000 0,939 0,836 

Сумарний індекс 3,065 3,243 3,141 3,054 2,989 

Груповий індекс потенціалу  економічної 

безпеки 0,613 0,649 0,628 0,611 0,598 

Маневицьке 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,585 0,900 0,988 1,000 1 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,810 0,839 0,838 0,784 0,816 

Індекс техніко-технологічного потенціалу 

безпеки 0,622 0,662 0,751 0,596 0,555 

Індекс інвестиційно-інноваційного 

потенціалу безпеки 0,149 0,146 0,155 0,085 0,165 

Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,880 0,899 0,978 0,987 0,920 

Сумарний індекс 3,046 3,446 3,71 3,452 3,456 

Груповий індекс потенціалу  економічної 

безпеки 0,609 0,689 0,742 0,690 0,691 

Білокоровицьке 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,603 0,678 0,661 0,651 0,422 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,722 0,758 0,721 0,763 0,568 

Індекс техніко-технологічного потенціалу 

безпеки 0,751 0,718 0,559 0,511 0,475 

Індекс інвестиційно-інноваційного 

потенціалу безпеки 0,158 0,124 0,078 0,063 0,041 

Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,872 0,886 0,877 0,943 0,894 

Сумарний індекс 3,106 3,164 2,896 2,931 2,4 

Груповий індекс потенціалу економічної 

безпеки 0,621 0,633 0,579 0,586 0,480 

Олевське 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,881 0,810 0,584 0,578 0,554 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,592 0,696 0,591 0,689 0,712 

Індекс техніко-технологічного потенціалу 

безпеки 0,571 0,559 0,549 0,531 0,42 

Індекс інвестиційно-інноваційного 

потенціалу безпеки 0,177 0,148 0,181 0,033 0,202 

Індекс кадрового тпотенціалу безпеки 0,836 0,927 0,855 0,849 0,903 

Сумарний індекс 3,057 3,14 2,76 2,68 2,791 

Груповий індекс потенціалу економічної 

безпеки 0,611 0,628 0,552 0,536 0,558 
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Продовження табл. В.12 

1 2 3 4 5 6 

Клесівське 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,721 0,743 0,812 0,569 0,685 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,910 0,973 0,971 0,979 0,940 

Індекс техніко-технологічного потенціалу 

безпеки 0,577 0,742 0,759 0,924 0,687 

Індекс інвестиційно-інноваційного 

потенціалу безпеки 0,219 0,110 0,090 0,060 0,073 

Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,976 0,921 0,802 0,815 0,993 

Сумарний індекс 3,403 3,489 3,434 3,347 3,378 

Груповий індекс економічної потенціалу 

безпеки 0,681 0,698 0,687 0,669 0,676 

Соснівське 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,768 0,657 0,485 0,401 0,399 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,709 0,797 0,733 0,791 0,833 

Індекс техніко-технологічного потенціалу 

безпеки 0,418 0,724 0,801 0,726 0,7 

Індекс інвестиційно-інноваційного 

потенціалу безпеки 0,456 0,667 0,667 0,436 0,486 

Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,909 0,976 0,900 0,883 0,833 

Сумарний індекс 3,26 3,821 3,586 3,237 3,251 

Груповий індекс потенціалу економічної 

безпеки 0,652 0,764 0,717 0,647 0,650 

Добрянське 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,887 0,863 0,837 0,770 0,778 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,673 0,765 0,731 0,794 0,911 

Індекс техніко-технологічного потенціалу 

безпеки 0,461 0,743 0,657 0,599 0,757 

Індекс інвестиційно-інноваційного 

потенціалу безпеки 0,180 0,113 0,083 0,083 0,059 

Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,558 0,586 0,644 0,606 0,612 

Сумарний індекс 2,759 3,07 2,952 2,852 3,117 

Груповий індекс потенціалу економічної 

безпеки 0,552 0,614 0,590 0,570 0,623 

Ніжинське 

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,933 0,834 0,781 0,778 0,762 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,619 0,666 0,720 0,790 0,660 

Індекс техніко-технологічного потенціалу 

безпеки 0,422 0,559 0,609 0,609 0,68 

Індекс інвестиційно-інноваційного 

потенціалу безпеки 0,371 0,214 0,264 0,335 0,258 

Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,709 0,925 0,889 0,885 0,952 

Сумарний індекс 3,054 3,198 3,263 3,397 3,312 

Груповий індекс потенціалу економічної 

безпеки 0,611 0,640 0,653 0,679 0,662 

Примітка. Розрахунки автора на основі табл. 3.1-3.5.  
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Таблиця В.13 

Індекси потенціалу відновлення лісових ресурсів 

лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Показник формування лісів 1,000 0,408 0,266 0,321 0,023 

Показник переведення лісових культур 

і природного поновлення у вкриті 

лісовою рослинністю землі 0,973 1,000 1,000 0,872 0,815 

Сумарний індекс 1,973 1,408 1,266 1,193 0,838 

Індекс потенціалу відновлення лісових 

ресурсів 0,987 0,704 0,633 0,597 0,419 

Маневицьке 

Показник формування лісів 0,597 0,325 0,922 1,000 0,511 

Показник переведення лісових культур 

і природного поновлення у вкриті 

лісовою рослинністю землі 0,456 0,707 0,722 0,466 1,000 

Сумарний індекс 1,053 1,032 1,644 1,466 1,511 

Індекс потенціалу відновлення лісових 

ресурсів 0,527 0,516 0,822 0,733 0,756 

Білокоровицьке 

Показник формування лісів 0,118 0,455 0,225 0,097 0,405 

Показник переведення лісових культур 

і природного поновлення у вкриті 

лісовою рослинністю землі 0,788 0,541 0,849 0,833 0,888 

Сумарний індекс 0,906 0,996 1,074 0,93 1,293 

Індекс потенціалу відновлення лісових 

ресурсів 0,453 0,498 0,537 0,465 0,647 

Олевське 

Показник формування лісів 0,126 0,227 0,529 0,204 1,000 

Показник переведення лісових культур 

і природного поновлення у вкриті 

лісовою рослинністю землі 0,919 0,755 0,542 0,726 0,595 

Сумарний індекс 1,045 0,982 1,071 0,93 1,595 

Індекс потенціалу відновлення лісових 

ресурсів 0,523 0,491 0,536 0,465 0,798 

Клесівське 

Показник формування лісів 0,383 0,443 0,289 0,020 0,031 

Показник переведення лісових культур 

і природного поновлення у вкриті 

лісовою рослинністю землі 0,884 0,656 0,516 1,000 0,878 

Сумарний індекс 1,267 1,099 0,805 1,02 0,909 

Індекс потенціалу відновлення лісових 

ресурсів 0,634 0,550 0,403 0,510 0,455 
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Продовження табл. В.13 

1 2 3 4 5 6 

Соснівське 

Показник формування лісів 0,579 1,000 1,000 0,362 0,473 

Показник переведення лісових культур 

і природного поновлення у вкриті 

лісовою рослинністю землі 0,622 0,436 0,360 0,488 0,732 

Сумарний індекс 1,201 1,436 1,36 0,85 1,205 

Індекс потенціалу відновлення лісових 

ресурсів 0,601 0,718 0,680 0,425 0,603 

Добрянське 

Показник формування лісів 0,072 0,031 0,052 0,009 0,046 

Показник переведення лісових культур 

і природного поновлення у вкриті 

лісовою рослинністю землі 1,000 0,707 0,664 0,715 0,702 

Сумарний індекс 1,072 0,738 0,716 0,724 0,748 

Індекс потенціалу відновлення лісових 

ресурсів 0,536 0,369 0,358 0,362 0,374 

Ніжинське 

Показник формування лісів 0,014 0,173 0,052 0,020 0,107 

Показник переведення лісових культур 

і природного поновлення у вкриті 

лісовою рослинністю землі 0,660 0,596 0,561 0,644 0,488 

Сумарний індекс 0,674 0,769 0,613 0,664 0,595 

Індекс потенціалу відновлення лісових 

ресурсів 0,337 0,385 0,307 0,332 0,298 

Примітка. Розрахунки автора на основі табл. 3.6. 
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Таблиця В.14 

Індекси потенціалу використання лісових ресурсів 

лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Показник виходу заготовленої 

деревини 0,319 0,562 0,740 0,838 0,649 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 0,970 0,990 0,954 0,911 0,916 

Показник переробки заготовленої 

деревини 
1 1 1 1 1 

Сумарний індекс 2,289 2,552 2,694 2,749 2,565 

Індекс потенціалу використання 

лісових ресурсів 0,763 0,851 0,898 0,916 0,855 

Маневицьке 

Показник виходу заготовленої 

деревини 0,387 0,907 0,803 0,572 0,787 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 0,994 1,001 1,000 0,968 0,979 

Показник переробки заготовленої 

деревини 0,999 1 1 1 1 

Сумарний індекс 2,380 2,908 2,803 2,540 2,766 

Індекс потенціалу використання 

лісових ресурсів 0,793 0,969 0,934 0,847 0,922 

Білокоровицьке 

Показник виходу заготовленої 

деревини 1,000 1,000 0,816 0,944 0,835 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 0,889 0,889 0,883 0,918 0,916 

Показник переробки заготовленої 

деревини 1,000 0,985 1,000 0,975 0,988 

Сумарний індекс 2,889 2,874 2,699 2,837 2,739 

Індекс потенціалу використання 

лісових ресурсів 0,963 0,958 0,900 0,946 0,913 

Олевське 

Показник виходу заготовленої 

деревини 0,737 0,827 0,727 0,723 0,794 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 0,875 0,881 0,881 0,913 0,909 

Показник переробки заготовленої 

деревини 1 1 0,948 0,967 0,963 

Сумарний індекс 2,612 2,708 2,556 2,603 2,666 

Індекс потенціалу використання 

лісових ресурсів 0,871 0,903 0,852 0,868 0,889 
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Продовження табл. В.14 

1 2 3 4 5 6 

Клесівське 

Показник виходу заготовленої 

деревини 0,534 0,638 0,637 1,000 0,759 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 0,990 0,994 0,996 0,931 0,925 

Показник переробки заготовленої 

деревини 1,000 0,982 0,984 0,999 1,000 

Сумарний індекс 2,524 2,614 2,617 2,930 2,684 

Індекс потенціалу використання 

лісових ресурсів 0,841 0,871 0,872 0,977 0,895 

Соснівське 

Показник виходу заготовленої 

деревини 0,671 0,631 0,547 0,741 1,000 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 1,000 0,998 0,998 0,932 0,929 

Показник переробки заготовленої 

деревини 1,000 0,989 1 1 1 

Сумарний індекс 2,671 2,618 2,545 2,673 2,929 

Індекс потенціалу використання 

лісових ресурсів 0,890 0,873 0,848 0,891 0,976 

Добрянське 

Показник виходу заготовленої 

деревини 0,962 0,983 1,000 0,935 0,772 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 0,963 0,971 0,969 1,000 1,000 

Показник переробки заготовленої 

деревини 
1 1 1 1 1 

Сумарний індекс 2,925 2,954 2,969 2,935 2,772 

Індекс потенціалу використання 

лісових ресурсів 0,975 0,985 0,990 0,978 0,924 

Ніжинське 

Показник виходу заготовленої 

деревини 0,584 0,627 0,695 0,797 0,695 

Частка ліквідної деревини в обсягах 

лісозаготівель 0,907 0,899 0,899 0,919 0,905 

Показник переробки заготовленої 

деревини 
1 1 1 1 1 

Сумарний індекс 2,491 2,526 2,594 2,716 2,600 

Індекс потенціалу використання 

лісових ресурсів 0,830 0,842 0,865 0,905 0,867 

Примітка. Розрахунки автора на основі табл. 3.7. 
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Таблиця В.15 

Індекси потенціалу лісоохоронної діяльності лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 0,384 0,000 0,000 0,000 0,000 

Показник формування та оздоровлення 

лісів 0,944 0,995 0,927 0,941 1,000 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,961 0,893 0,853 0,845 0,87 

Сумарний індекс 2,289 1,888 1,780 1,786 1,870 

Індекс потенціалу лісоохоронної 

діяльності 0,763 0,629 0,593 0,595 0,623 

Маневицьке 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 1,000 0,000 0,000 0,000 0,687 

Показник формування та оздоровлення 

лісів 0,947 0,826 0,852 0,953 0,921 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,96 0,871 0,872 0,94 0,858 

Сумарний індекс 2,907 1,697 1,724 1,893 2,466 

Індекс потенціалу лісоохоронної 

діяльності 0,969 0,566 0,575 0,631 0,822 

Білокоровицьке 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 0,000 0,000 0,967 1,004 1,004 

Показник формування та оздоровлення 

лісів 1,000 0,968 0,928 0,970 0,947 

Показник загибелі лісових деревостанів 1 1 1 1 1 

Сумарний індекс 2,000 1,968 2,895 2,974 2,951 

Індекс потенціалу лісоохоронної 

діяльності 0,667 0,656 0,965 0,991 0,984 

Олевське 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 0,000 0,000 0,433 0,440 0,443 

Показник формування та оздоровлення 

лісів 0,869 0,979 0,965 0,982 0,952 

Показник загибелі лісових деревостанів 1 1 1 1 1 

Сумарний індекс 1,869 1,979 2,398 2,422 2,395 

Індекс потенціалу лісоохоронної 

діяльності 0,623 0,660 0,799 0,807 0,798 

Клесівське 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Показник формування та оздоровлення 

лісів 0,991 0,962 0,940 0,955 0,936 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,932 0,926 0,905 0,766 0,907 

Сумарний індекс 1,923 1,888 1,845 1,721 1,843 

Індекс потенціалу лісоохоронної 

діяльності 0,641 0,629 0,615 0,574 0,614 
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Продовження табл. В.15 

1 2 3 4 5 6 

Соснівське 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 0,000 0,000 0,361 0,381 0,000 

Показник формування та оздоровлення 

лісів 0,889 1,000 1,000 1,000 0,960 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,918 0,929 0,913 0,892 0,885 

Сумарний індекс 1,807 1,929 2,274 2,273 1,845 

Індекс потенціалу лісоохоронної 

діяльності 0,602 0,643 0,758 0,758 0,615 

Добрянське 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 0,355 0,000 1,004 0,000 0,000 

Показник формування та оздоровлення 

лісів 0,770 0,857 0,881 0,953 0,951 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,974 0,965 0,965 0,954 0,999 

Сумарний індекс 2,099 1,822 2,850 1,907 1,950 

Індекс потенціалу лісоохоронної 

діяльності 0,700 0,607 0,950 0,636 0,650 

Ніжинське 

Показник захисту лісів від шкідників і 

хвороб 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Показник формування та оздоровлення 

лісів 0,925 1,036 0,967 0,985 0,951 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,976 0,972 0,986 0,976 0,999 

Сумарний індекс 1,901 2,008 1,953 1,961 1,950 

Індекс потенціалу лісоохоронної 

діяльності 0,634 0,669 0,651 0,654 0,650 

Примітка. Розрахунки автора на основі табл. 3.8. 

 

Таблиця В.16 

Результати розрахунку підгрупових та групового індексу  

потенціалу екологічної безпеки лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів 0,987 0,704 0,633 0,597 0,419 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів 0,763 0,851 0,898 0,916 0,855 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,763 0,629 0,593 0,595 0,623 

Сумарний індекс 2,513 2,184 2,124 2,108 1,897 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,838 0,728 0,708 0,703 0,632 

Маневицьке 

Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів 0,527 0,516 0,822 0,733 0,756 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів 0,793 0,969 0,934 0,847 0,922 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,969 0,566 0,575 0,631 0,822 

Сумарний індекс 2,289 2,051 2,331 2,211 2,5 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,763 0,684 0,777 0,737 0,833 
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Продовження табл. В.16 

1 2 3 4 5 6 

Білокоровицьке 

Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів 0,453 0,498 0,537 0,465 0,647 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів 0,963 0,958 0,900 0,946 0,913 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,667 0,656 0,965 0,991 0,984 

Сумарний індекс 2,083 2,112 2,402 2,402 2,544 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,694 0,704 0,801 0,801 0,848 

Олевське 

Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів 0,523 0,491 0,536 0,465 0,798 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів 0,871 0,903 0,852 0,868 0,889 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,623 0,660 0,799 0,807 0,798 

Сумарний індекс 2,017 2,054 2,187 2,14 2,485 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,672 0,685 0,729 0,713 0,828 

Клесівське 

Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів 0,634 0,550 0,403 0,510 0,455 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів 0,841 0,871 0,872 0,977 0,895 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,641 0,629 0,615 0,574 0,614 

Сумарний індекс 2,116 2,05 1,89 2,061 1,964 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,705 0,683 0,630 0,687 0,655 

Соснівське 

Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів 0,601 0,718 0,680 0,425 0,603 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів 0,890 0,873 0,848 0,891 0,976 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,602 0,643 0,758 0,758 0,615 

Сумарний індекс 2,093 2,234 2,286 2,074 2,194 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,698 0,745 0,762 0,691 0,731 

Добрянське 

Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів 0,536 0,369 0,358 0,362 0,374 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів 0,975 0,985 0,990 0,978 0,924 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,700 0,607 0,950 0,636 0,650 

Сумарний індекс 2,211 1,961 2,298 1,976 1,948 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,737 0,654 0,766 0,659 0,649 

Ніжинське 

Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів 0,337 0,385 0,307 0,332 0,298 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів 0,830 0,842 0,865 0,905 0,867 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,634 0,669 0,651 0,654 0,650 

Сумарний індекс 1,801 1,896 1,823 1,891 1,815 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,600 0,632 0,608 0,630 0,605 

Примітка. Розрахунки автора на основі табл. В.13-В.15. 
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Таблиця В.17 

Індекси  результативності діяльності лісових господарств за 2013-2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Камінь-Каширське 

Прибутковість продукції 0,927 0,862 0,881 0,918 0,973 

Прибутковість виробництва 0,216 0,273 0,881 0,508 0,060 

Чиста прибутковість активів 0,219 0,245 0,837 0,445 0,056 

Чиста прибутковість капітальних 

вкладень 0,469 0,505 1,000 0,529 0,081 

Сумарний індекс 1,831 1,885 3,599 2,4 1,17 

Індекс результативності діяльності 0,458 0,471 0,900 0,600 0,293 

Маневицьке 

Прибутковість продукції 0,891 0,883 0,934 0,901 0,879 

Прибутковість виробництва 0,298 0,643 1,000 1,000 0,583 

Чиста прибутковість активів 0,339 0,613 1,000 1,000 0,564 

Чиста прибутковість капітальних 

вкладень 0,500 0,832 0,991 0,924 0,496 

Сумарний індекс 2,028 2,971 3,925 3,825 2,522 

Індекс результативності діяльності 0,507 0,743 0,981 0,956 0,6305 

Білокоровицьке 

Прибутковість продукції 0,988 1,000 0,891 1,000 0,983 

Прибутковість виробництва 1,000 0,705 0,613 0,443 0,178 

Чиста прибутковість активів 0,331 0,701 0,632 0,455 0,179 

Чиста прибутковість капітальних 

вкладень 0,552 1,000 0,735 0,553 0,211 

Сумарний індекс 2,871 3,406 2,871 2,451 1,551 

Індекс результативності діяльності 0,718 0,852 0,718 0,613 0,388 

Олевське 

Прибутковість продукції 0,981 0,948 0,831 0,939 1,000 

Прибутковість виробництва 0,270 0,195 0,160 0,311 0,136 

Чиста прибутковість активів 0,312 0,188 0,152 0,318 0,133 

Чиста прибутковість капітальних 

вкладень 0,365 0,219 0,187 0,409 0,187 

Сумарний індекс 1,928 1,55 1,33 1,977 1,456 

Індекс результативності діяльності 0,482 0,3875 0,3325 0,4942 0,364 

Клесівське 

Прибутковість продукції 0,871 0,777 0,715 0,816 0,846 

Прибутковість виробництва 0,081 0,137 0,322 0,155 0,300 

Чиста прибутковість активів 0,096 0,136 0,332 0,159 0,299 

Чиста прибутковість капітальних 

вкладень 0,146 0,183 0,590 0,296 0,382 

Сумарний індекс 1,194 1,233 1,959 1,426 1,827 

Індекс результативності діяльності 0,299 0,308 0,490 0,357 0,457 
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Продовження табл. В.17 

1 2 3 4 5 6 

Соснівське 

Прибутковість продукції 1,000 0,823 0,746 0,862 0,860 

Прибутковість виробництва 0,301 0,164 0,233 0,306 0,369 

Чиста прибутковість активів 0,326 0,136 0,205 0,288 0,343 

Чиста прибутковість капітальних 

вкладень 0,542 0,213 0,360 0,598 0,756 

Сумарний індекс 2,169 1,336 1,544 2,054 2,328 

Індекс результативності діяльності 0,542 0,334 0,386 0,514 0,582 

Добрянське 

Прибутковість продукції 0,998 0,923 1,000 0,964 0,966 

Прибутковість виробництва 0,261 1,000 0,799 0,933 1,000 

Чиста прибутковість активів 0,314 1,000 0,824 0,956 1,000 

Чиста прибутковість капітальних 

вкладень 0,385 0,988 0,787 1,000 1,000 

Сумарний індекс 1,958 3,911 3,41 3,853 3,966 

Індекс результативності діяльності 0,490 0,978 0,853 0,963 0,992 

Ніжинське 

Прибутковість продукції 0,990 0,842 0,797 0,907 0,956 

Прибутковість виробництва 0,854 0,150 0,547 0,763 0,841 

Чиста прибутковість активів 1,000 0,148 0,550 0,763 0,824 

Чиста прибутковість капітальних 

вкладень 1,000 0,141 0,527 0,753 0,817 

Сумарний індекс 3,844 1,281 2,421 3,186 3,438 

Індекс результативності діяльності 0,961 0,320 0,605 0,797 0,860 

Примітка. Розрахунки автора на основі таблиці 3.9. 

. 
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Прогнозування показників фінансового потенціалу безпеки лісових 

господарств на 2018-2020 роки 

Показники 2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 0,870 0,935 0,810 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,522 0,569 0,552 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,614 0,620 0,585 

Маневицьке 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 2,462 2,754 2,574 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,726 0,780 0,783 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,842 0,860 0,854 

Білокоровицьке 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 1,242 1,315 1,279 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,589 0,616 0,606 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,590 0,616 0,606 

Олевське 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 1,000 0,975 0,983 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,576 0,573 0,561 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,576 0,573 0,561 

Клесівське 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 1,521 1,703 1,323 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,476 0,466 0,475 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,766 0,785 0,766 

Соснівське 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 0,506 0,464 0,445 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,391 0,378 0,364 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,593 0,580 0,558 

Добрянське 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 1,524 1,673 1,563 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,733 0,741 0,727 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,734 0,743 0,729 

Ніжинське 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 1,249 1,379 1,338 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,750 0,757 0,747 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,750 0,757 0,747 
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Таблиця Г.2 

Індекси показників фінансового потенціалу безпеки лісових господарств 

на 2018-2020 роки 

Показники 2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 0,353 0,339 0,315 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,696 0,729 0,704 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,729 0,721 0,685 

Маневицьке 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 1,000 1,000 1,000 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,968 1,000 1,000 

Коефіцієнт фінансової стійкості 1,000 1,000 1,000 

Білокоровицьке 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 0,505 0,478 0,497 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,786 0,789 0,773 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,700 0,716 0,709 

Олевське 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 0,406 0,354 0,382 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,768 0,734 0,716 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,684 0,666 0,657 

Клесівське 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 0,618 0,618 0,514 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,635 0,597 0,607 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,910 0,912 0,897 

Соснівське 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 0,206 0,169 0,173 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,521 0,485 0,465 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,704 0,674 0,653 

Добрянське 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 0,619 0,607 0,607 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,977 0,950 0,928 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,872 0,864 0,854 

Ніжинське 

   Коефіцієнт ліквідності загальний 0,507 0,501 0,520 

Коефіцієнт незалежності (автономії) 1,000 0,970 0,954 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,891 0,880 0,874 
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Таблиця Г.3 

Прогнозування показників ресурсного потенціалу безпеки лісових 

господарств на 2018-2020 роки 

 Показники 2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 

 Затратовіддача, грн. 1,018 0,999 0,994 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 279,60 293,076 307,060 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,327 0,306 0,290 

Маневицьке 

   Затратовіддача, грн. 1,098 1,097 1,059 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 264,898 276,072 273,200 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,654 0,695 0,675 

Білокоровицьке 

   Затратовіддача, грн. 1,050 1,035 1,016 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 247,265 256,811 255,267 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,457 0,481 0,447 

Олевське 

   Затратовіддача, грн. 1,060 1,050 1,040 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 172,663 182,028 188,365 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,502 0,530 0,540 

Клесівське 

   Затратовіддача, грн. 1,045 1,054 1,032 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 434,980 466,058 465,009 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,728 0,760 0,735 

Соснівське 

   Затратовіддача, грн. 1,048 1,049 1,049 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 231,083 246,971 251,471 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,675 0,707 0,696 

Добрянське 

   Затратовіддача, грн. 1,075 1,084 1,052 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 278,990 298,558 307,469 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,603 0,648 0,667 

Ніжинське 

   Затратовіддача, грн. 1,000 1,008 0,994 

Продуктивність праці, тис. грн. / особу 282,028 312,589 320,612 

Показник віддачі лісозаготівель, тис. грн./ м3 0,599 0,658 0,669 
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Таблиця Г.4 

Індекси показників ресурсного потенціалу безпеки лісових господарств 

на 2018-2020 роки 

 Показники 2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 

 Затратовіддача 0,927 0,911 0,939 

Продуктивність праці 0,643 0,629 0,660 

Показник віддачі лісозаготівель 0,449 0,403 0,395 

Маневицьке 

   Затратовіддача 1,000 1,000 1,000 

Продуктивність праці 0,609 0,592 0,588 

Показник віддачі лісозаготівель 0,897 0,915 0,919 

Білокоровицьке 

   Затратовіддача 0,957 0,944 0,960 

Продуктивність праці 0,568 0,551 0,549 

Показник віддачі лісозаготівель 0,628 0,633 0,608 

Олевське 

   Затратовіддача 0,966 0,957 0,982 

Продуктивність праці 0,397 0,391 0,405 

Показник віддачі лісозаготівель 0,690 0,697 0,735 

Клесівське 

   Затратовіддача 0,952 0,961 0,975 

Продуктивність праці 1,000 1,000 1,000 

Показник віддачі лісозаготівель 1,000 1,000 1,000 

Соснівське 

   Затратовіддача 0,954 0,957 0,991 

Продуктивність праці 0,531 0,530 0,541 

Показник віддачі лісозаготівель 0,927 0,930 0,947 

Добрянське 

   Затратовіддача 0,979 0,988 0,994 

Продуктивність праці 0,641 0,641 0,661 

Показник віддачі лісозаготівель, 0,828 0,853 0,908 

Ніжинське 

   Затратовіддача 0,911 0,919 0,939 

Продуктивність праці 0,648 0,671 0,689 

Показник віддачі лісозаготівель 0,823 0,866 0,910 
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Таблиця Г.5 

Прогнозування показників техніко-технологічного потенціалу безпеки 

лісових господарств на 2018-2020 роки 

Показники  2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,118 0,114 0,108 

Капіталовіддача, тис. грн. 3,75 3,820 3,878 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 45,880 46,403 48,408 

Маневицьке 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,149 0,158 0,127 

Капіталовіддча, тис. грн. 2,429 2,467 2,496 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 65,176 65,393 66,236 

Білокоровицьке 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,145 0,134 0,122 

Капіталовіддача, тис. грн. 4,273 4,257 4,296 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 27,625 28,204 28,252 

Олевське 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,145 0,149 0,136 

Капіталовіддача, тис. грн. 3,994 4,093 4,109 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 24,158 24,522 24,900 

Клесівське 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,200 0,220 0,215 

Капіталовіддача, тис. грн. 5,429 5,524 5,792 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 52,168 54,229 55,267 

Соснівське 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,228 0,242 0,222 

Капіталовіддача, тис. грн. 5,688 5,773 5,670 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 28,593 30,576 31,990 

Добрянське 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,208 0,209 0,199 

Капіталовіддача, тис. грн. 3,273 3,197 3,221 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 45,800 48,245 49,631 

Ніжинське 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,115 0,121 0,119 

Капіталовіддача, тис. грн. 3,169 3,346 3,379 

Фондоозброєність, тис. грн./особу 56,908 58,829 59,569 

 

 

 

 



 

 

282 

Таблиця Г.6 

Індекси показників техніко-технологічного потенціалу безпеки лісових 

господарств на 2018-2020 роки 

Показники  2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,516 0,473 0,486 

Капіталовіддача 0,660 0,662 0,669 

Фондоозброєність 0,704 0,710 0,731 

Маневицьке 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,653 0,653 0,573 

Капіталовіддча 0,427 0,427 0,431 

Фондоозброєність 1,000 1,000 1,000 

Білокоровицьке 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,637 0,553 0,550 

Капіталовіддача 0,751 0,737 0,742 

Фондоозброєність 0,424 0,431 0,427 

Олевське 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,637 0,615 0,611 

Капіталовіддача 0,702 0,709 0,709 

Фондоозброєність 0,371 0,375 0,376 

Клесівське 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,879 0,910 0,967 

Капіталовіддача 0,955 0,957 1,000 

Фондоозброєність 0,800 0,829 0,834 

Соснівське 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 1,000 1,000 1,000 

Капіталовіддача 1,000 1,000 0,979 

Фондоозброєність 0,439 0,468 0,483 

Добрянське 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,912 0,866 0,896 

Капіталовіддача 0,575 0,554 0,556 

Фондоозброєність 0,703 0,738 0,749 

Ніжинське 

   Коефіцієнт сукупного відтворення ОЗ 0,505 0,501 0,535 

Капіталовіддача 0,557 0,580 0,583 

Фондоозброєність 0,873 0,900 0,899 
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Таблиця Г.7 

Прогнозування показників інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки 

лісових господарств на 2018-2020 роки 

Показники  2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 
   

Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,00 0,000 0,000 

Коефіцієнт інвестування 0,138 0,136 0,138 

Маневицьке 

   Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,001 0,001 0,001 

Коефіцієнт інвестування 0,058 0,051 0,048 

Білокоровицьке 

   Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,009 0,009 0,008 

Коефіцієнт інвестування 0,007 0,003 0,003 

Олевське 

   Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,001 0,001 0,001 

Коефіцієнт інвестування 0,054 0,049 0,044 

Клесівське 

   Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,010 0,009 0,009 

Коефіцієнт інвестування 0,005 0,005 0,005 

Соснівське 

   Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,048 0,049 0,048 

Коефіцієнт інвестування 0,107 0,086 0,075 

Добрянське 

   Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,012 0,011 0,011 

Коефіцієнт інвестування 0,000 0,000 0,000 

Ніжинське 

   Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,038 0,040 0,040 

Коефіцієнт інвестування 0,004 0,003 0,002 
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Таблиця Г.8 

Індекси показників інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки лісових 

господарств на 2018-2020 роки 

Показники  2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 
   

Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,005 0,006 0,008 

Коефіцієнт інвестування 1,000 1,000 1,000 

Маневицьке 

   Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,017 0,021 0,026 

Коефіцієнт інвестування 0,418 0,376 0,350 

Білокоровицьке 

   Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,192 0,176 0,167 

Коефіцієнт інвестування 0,048 0,020 0,019 

Олевське 

   Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,025 0,021 0,017 

Коефіцієнт інвестування 0,395 0,359 0,320 

Клесівське 

   Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,212 0,192 0,181 

Коефіцієнт інвестування 0,038 0,037 0,037 

Соснівське 

   Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  1,000 1,000 1,000 

Коефіцієнт інвестування 0,778 0,634 0,540 

Добрянське 

   Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,254 0,233 0,228 

Коефіцієнт інвестування 0,000 0,000 0,000 

Ніжинське 

   Коефіцієнт винахідництва  0,000 0,000 0,000 

Коефіцієнт нематеріальних активів  0,777 0,816 0,839 

Коефіцієнт інвестування 0,027 0,025 0,017 
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Таблиця Г.9 

Прогнозування показників кадрового потенціалу безпеки лісових 

господарств на 2018-2020 роки 

Показники 2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  1,138 1,186 1,124 

Коефіцієнт умов праці 1,00 0,997 0,996 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,969 0,961 0,951 

Маневицьке 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  1,234 1,326 1,308 

Коефіцієнт умов праці 0,981 0,977 0,977 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,960 0,978 0,977 

Білокоровицьке 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  1,046 1,108 1,138 

Коефіцієнт умов праці 0,948 0,950 0,952 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,989 0,993 0,992 

Олевське 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  1,047 1,084 1,107 

Коефіцієнт умов праці 0,983 0,983 0,983 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,888 0,872 0,867 

Клесівське 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  1,061 1,084 1,126 

Коефіцієнт умов праці 0,965 0,956 0,960 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,889 0,897 0,916 

Соснівське 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  1,082 1,087 1,085 

Коефіцієнт умов праці 0,948 0,950 0,952 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,936 0,922 0,903 

Добрянське 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  1,123 1,204 1,179 

Коефіцієнт умов праці 0,029 0,029 0,029 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,986 0,988 0,986 

Ніжинське 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  1,073 1,114 1,141 

Коефіцієнт умов праці 1,000 1,000 1,000 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,942 0,947 0,942 
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Таблиця Г.10 

Індекси показників кадрового потенціалу безпеки лісових господарств 

на 2018-2020 роки 

Показники 2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,922 0,895 0,859 

Коефіцієнт умов праці 0,997 0,997 0,996 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,980 0,967 0,959 

Маневицьке 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  1,000 1,000 1,000 

Коефіцієнт умов праці 0,981 0,977 0,977 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,970 0,984 0,985 

Білокоровицьке 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,848 0,836 0,870 

Коефіцієнт умов праці 0,948 0,950 0,952 

Коефіцієнт лояльності персоналу   1,000 1,000 1,000 

Олевське 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,848 0,818 0,846 

Коефіцієнт умов праці 0,983 0,983 0,983 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,898 0,878 0,875 

Клесівське 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,860 0,818 0,861 

Коефіцієнт умов праці 0,965 0,956 0,960 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,899 0,903 0,923 

Соснівське 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,877 0,820 0,829 

Коефіцієнт умов праці 0,948 0,950 0,952 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,946 0,928 0,911 

Добрянське 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,910 0,908 0,901 

Коефіцієнт умов праці 0,029 0,029 0,029 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,997 0,994 0,994 

Ніжинське 

   Коефіцієнт матеріальної мотивації  0,869 0,840 0,872 

Коефіцієнт умов праці 1,000 1,000 1,000 

Коефіцієнт лояльності персоналу   0,952 0,953 0,950 

 

 

 

 

 



 

 

287 

Таблиця Г.11 

Результати розрахунку прогнозних підгрупових та групового індексу  

потенціалу економічної безпеки лісових господарств за 2018-2020 рр. 

Показники 2018 2019 2020 

1 2 3 4 

Камінь-Каширське 

   Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,593 0,596 0,568 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,673 0,648 0,665 

Індекс техніко-технологічного потенціалу безпеки 0,627 0,615 0,629 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки 0,335 0,335 0,336 

Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,966 0,953 0,938 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,639 0,629 0,627 

Маневицьке 

   Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,989 1,000 1,000 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,835 0,836 0,835 

Індекс техніко-технологічного потенціалу безпеки 0,693 0,693 0,668 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки 0,145 0,132 0,126 

Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,984 0,987 0,987 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,729 0,730 0,723 

Білокоровицьке 

   Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,664 0,661 0,660 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,718 0,709 0,706 

Індекс техніко-технологічного потенціалу безпеки 0,604 0,574 0,573 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки 0,080 0,066 0,062 

Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,932 0,929 0,941 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,599 0,588 0,588 

Олевське 

   Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,619 0,585 0,585 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,684 0,682 0,707 

Індекс техніко-технологічного потенціалу безпеки 0,570 0,566 0,566 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки 0,140 0,127 0,112 

Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,910 0,893 0,901 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,585 0,570 0,574 

Клесівське 

   Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,721 0,709 0,673 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,984 0,987 0,992 

Індекс техніко-технологічного потенціалу безпеки 0,878 0,899 0,934 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки 0,084 0,076 0,073 

Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,908 0,893 0,915 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,715 0,713 0,717 
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Продовження табл. Г.11 

1 2 3 4 

Соснівське    

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,477 0,442 0,430 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,804 0,806 0,826 

Індекс техніко-технологічного потенціалу безпеки 0,813 0,823 0,821 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки 0,593 0,545 0,513 

Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,924 0,899 0,897 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,722 0,703 0,698 

Добрянське    

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,823 0,807 0,796 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,816 0,827 0,854 

Індекс техніко-технологічного потенціалу безпеки 0,730 0,719 0,734 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки 0,085 0,078 0,076 

Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,645 0,644 0,642 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,620 0,615 0,620 

Ніжинське    

Індекс фінансового потенціалу безпеки 0,799 0,783 0,783 

Індекс ресурсного потенціалу безпеки 0,794 0,819 0,846 

Індекс техніко-технологічного потенціалу безпеки 0,645 0,660 0,673 

Індекс інвестиційно-інноваційного потенціалу безпеки 0,268 0,280 0,285 

Індекс кадрового потенціалу безпеки 0,940 0,931 0,940 

Груповий індекс потенціалу економічної безпеки 0,689 0,695 0,705 
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Таблиця Г.12 

Прогнозування показників потенціалу відновлення лісових ресурсів 

лісових господарств на 2018-2020 роки 

Показники 2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 

   Показник формування лісів 0,102 0,101 0,103 

Показник лісорозведення 0,000075 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі 0,276 0,267 0,239 

Маневицьке 

   Показник формування лісів 0,279 0,328 0,330 

Показник лісорозведення 0,000 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі 0,208 0,204 0,187 

Білокоровицьке 

   Показник формування лісів 0,078 0,068 0,065 

Показник лісорозведення 0,000 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі 0,227 0,241 0,221 

Олевське 

   Показник формування лісів 0,126 0,143 0,133 

Показник лісорозведення 0,000 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі 0,192 0,181 0,175 

Клесівське 

   Показник формування лісів 0,058 0,044 0,030 

Показник лісорозведення 0,000 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі 0,216 0,218 0,224 

Соснівське 

   Показник формування лісів 0,224 0,217 0,184 

Показник лісорозведення 0,000 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі 0,140 0,141 0,142 

Добрянське 

   Показник формування лісів 0,010 0,010 0,008 

Показник лісорозведення 0,000 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі 0,205 0,200 0,187 

Ніжинське 

   Показник формування лісів 0,019 0,013 0,011 

Показник лісорозведення 0,000 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного 

поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі 0,170 0,166 0,154 
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Таблиця Г.13 

Індекси  показників потенціалу відновлення лісових ресурсів лісових 

господарств на 2018-2020 роки 

Показники 2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 

   Показник формування лісів 0,365 0,308 0,313 

Показник лісорозведення 0,000 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного поновлення 

у вкриті лісовою рослинністю землі 1,000 1,000 1,000 

Маневицьке 

   Показник формування лісів 1,000 1,000 1,000 

Показник лісорозведення 0,000 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного поновлення 

у вкриті лісовою рослинністю землі 0,753 0,766 0,784 

Білокоровицьке 

   Показник формування лісів 0,278 0,207 0,198 

Показник лісорозведення 0,000 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного поновлення 

у вкриті лісовою рослинністю землі 0,822 0,904 0,926 

Олевське 

   Показник формування лісів 0,452 0,436 0,403 

Показник лісорозведення 0,000 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного поновлення 

у вкриті лісовою рослинністю землі 0,696 0,678 0,732 

Клесівське 

   Показник формування лісів 0,206 0,133 0,089 

Показник лісорозведення 0,000 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного поновлення 

у вкриті лісовою рослинністю землі 0,781 0,818 0,937 

Соснівське 

   Показник формування лісів 0,804 0,660 0,558 

Показник лісорозведення 0,000 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного поновлення 

у вкриті лісовою рослинністю землі 0,507 0,528 0,595 

Добрянське 

   Показник формування лісів 0,034 0,030 0,024 

Показник лісорозведення 0,000 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного поновлення 

у вкриті лісовою рослинністю землі 0,741 0,751 0,785 

Ніжинське 

   Показник формування лісів 0,068 0,039 0,035 

Показник лісорозведення 0,000 0,000 0,000 

Показник переведення лісових культур і природного поновлення 

у вкриті лісовою рослинністю землі 0,616 0,622 0,646 
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Таблиця Г.14 

Показники потенціалу використання лісових ресурсів лісових господарств 

на 2018-2020 роки 

Показники 2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 

   Показник виходу заготовленої деревини, куб. м/га   57,393 60,511 59,741 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 0,919 0,904 0,893 

Показник переробки заготовленої деревини 1,000 1,000 1,000 

Маневицьке 

   Показник виходу заготовленої деревини, куб. м/га   62,690 60,233 58,046 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 0,962 0,955 0,945 

Показник переробки заготовленої деревини 1,000 1,000 1,000 

Білокоровицьке 

   Показник виходу заготовленої деревини, куб. м/га   73,628 72,034 72,513 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 0,879 0,878 0,878 

Показник переробки заготовленої деревини 0,987 0,988 0,984 

Олевське 

   Показник виходу заготовленої деревини, куб. м/га   62,783 61,946 61,815 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 0,873 0,873 0,873 

Показник переробки заготовленої деревини 0,970 0,962 0,965 

Клесівське 

   Показник виходу заготовленої деревини, куб. м/га   62,248 65,049 67,634 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 0,938 0,926 0,910 

Показник переробки заготовленої деревини 0,991 0,994 0,996 

Соснівське 

   Показник виходу заготовленої деревини, куб. м/га   59,375 61,591 65,252 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 0,941 0,928 0,913 

Показник переробки заготовленої деревини 0,997 0,999 0,999 

Добрянське 

   Показник виходу заготовленої деревини, куб. м/га   75,820 75,118 72,419 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 0,960 0,959 0,958 

Показник переробки заготовленої деревини 1,000 1,000 1,000 

Ніжинське 

   Показник виходу заготовленої деревини, куб. м/га   57,743 59,643 59,616 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 0,883 0,880 0,878 

Показник переробки заготовленої деревини 1,000 1,000 1,000 
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Таблиця Г.15 

Індекси показників потенціалу використання лісових ресурсів лісових 

господарств на 2018-2020 роки 

Показники 2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 

   Показник виходу заготовленої деревини 0,757 0,806 0,824 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 0,955 0,942 0,932 

Показник переробки заготовленої деревини 1,000 1,000 1,000 

Маневицьке 

   Показник виходу заготовленої деревини 0,827 0,802 0,800 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 1,000 0,995 0,986 

Показник переробки заготовленої деревини 1,000 1,000 1,000 

Білокоровицьке 

   Показник виходу заготовленої деревини 0,971 0,959 1,000 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 0,913 0,915 0,916 

Показник переробки заготовленої деревини 0,987 0,988 0,984 

Олевське 

   Показник виходу заготовленої деревини 0,828 0,825 0,852 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 0,908 0,910 0,911 

Показник переробки заготовленої деревини 0,970 0,962 0,965 

Клесівське 

   Показник виходу заготовленої деревини 0,821 0,866 0,933 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 0,975 0,965 0,950 

Показник переробки заготовленої деревини 0,991 0,994 0,996 

Соснівське 

   Показник виходу заготовленої деревини 0,783 0,820 0,900 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 0,977 0,968 0,952 

Показник переробки заготовленої деревини 0,997 0,999 0,999 

Добрянське 

   Показник виходу заготовленої деревини 1,000 1,000 0,999 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 0,997 1,000 1,000 

Показник переробки заготовленої деревини 1,000 1,000 1,000 

Ніжинське 

   Показник виходу заготовленої деревини 0,762 0,794 0,822 

Частка ліквідної деревини в обсягах лісозаготівель 0,917 0,918 0,916 

Показник переробки заготовленої деревини 1,000 1,000 1,000 
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Таблиця Г.16 

Показники потенціалу лісоохоронної діяльності лісових господарств 

на 2018-2020 роки 

Показники 2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 0,000 0,000 0,000 

Показник формування та оздоровлення лісів 0,857 0,855 0,863 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,135 0,142 0,140 

Маневицьке 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 0,285 0,356 0,445 

Показник формування та оздоровлення лісів 0,788 0,805 0,818 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,115 0,111 0,107 

Білокоровицьке 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 1,242 1,552 1,532 

Показник формування та оздоровлення лісів 0,845 0,846 0,852 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,000 0,000 0,000 

Олевське 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 0,549 0,687 0,675 

Показник формування та оздоровлення лісів 0,860 0,862 0,863 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,000 0,000 0,000 

Клесівське 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 0,000 0,000 0,000 

Показник формування та оздоровлення лісів 0,841 0,842 0,844 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,124 0,137 0,147 

Соснівське 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 0,311 0,388 0,333 

Показник формування та оздоровлення лісів 0,878 0,880 0,878 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,095 0,101 0,105 

Добрянське 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 0,424 0,530 0,239 

Показник формування та оздоровлення лісів 0,808 0,824 0,834 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,029 0,028 0,026 

Ніжинське 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 0,000 0,000 0,000 

Показник формування та оздоровлення лісів 0,873 0,866 0,868 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,017 0,014 0,014 
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Таблиця Г.17 

Індекси показників потенціалу лісоохоронної діяльності лісових 

господарств на 2018-2020 роки 

Показники 2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 0,000 0,000 0,000 

Показник формування та оздоровлення лісів 0,976 0,972 0,983 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,865 0,858 0,860 

Маневицьке 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 0,229 0,229 0,291 

Показник формування та оздоровлення лісів 0,898 0,915 0,931 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,885 0,889 0,893 

Білокоровицьке 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 1,000 1,000 1,000 

Показник формування та оздоровлення лісів 0,963 0,962 0,970 

Показник загибелі лісових деревостанів 1,000 1,000 1,000 

Олевське 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 0,442 0,442 0,441 

Показник формування та оздоровлення лісів 0,979 0,980 0,983 

Показник загибелі лісових деревостанів 1,000 1,000 1,000 

Клесівське 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 0,000 0,000 0,000 

Показник формування та оздоровлення лісів 0,958 0,957 0,961 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,876 0,864 0,853 

Соснівське 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 0,250 0,250 0,217 

Показник формування та оздоровлення лісів 1,000 1,000 1,000 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,905 0,899 0,895 

Добрянське 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 0,342 0,342 0,156 

Показник формування та оздоровлення лісів 0,921 0,936 0,950 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,971 0,972 0,974 

Ніжинське 

   Показник захисту лісів від шкідників і хвороб 0,000 0,000 0,000 

Показник формування та оздоровлення лісів 0,995 0,984 0,989 

Показник загибелі лісових деревостанів 0,983 0,986 0,986 
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Таблиця Г.18 

Результати розрахунку прогнозних підгрупових та групового індексу  

потенціалу екологічної безпеки лісових господарств за 2018-2020 рр. 

Показники  2018 2019 2020 

Камінь-Каширське 

   Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів  0,455 0,436 0,438 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів  0,904 0,916 0,919 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,614 0,610 0,614 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,658 0,654 0,657 

Маневицьке 

   Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів  0,584 0,589 0,595 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів  0,942 0,932 0,929 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,671 0,678 0,705 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,732 0,733 0,743 

Білокоровицьке 

   Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів  0,366 0,370 0,375 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів  0,957 0,954 0,967 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,988 0,987 0,990 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,770 0,770 0,777 

Олевське 

   Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів  0,382 0,371 0,378 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів  0,902 0,899 0,909 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,807 0,807 0,808 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,697 0,693 0,699 

Клесівське 

   Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів  0,329 0,317 0,342 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів  0,929 0,942 0,959 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,611 0,607 0,605 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,623 0,622 0,635 

Соснівське 

   Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів  0,437 0,396 0,384 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів  0,919 0,929 0,950 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,718 0,716 0,704 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,692 0,680 0,680 

Добрянське 

   Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів  0,258 0,260 0,270 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів  0,999 1,000 1,000 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,744 0,750 0,693 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,667 0,670 0,654 

Ніжинське 

   Індекс потенціалу відновлення лісових ресурсів  0,228 0,220 0,227 

Індекс потенціалу використання лісових ресурсів  0,893 0,904 0,913 

Індекс потенціалу лісоохоронної діяльності 0,659 0,657 0,658 

Груповий індекс потенціалу екологічної безпеки 0,593 0,594 0,599 
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Таблиця Г.19 

Показники управлінського потенціалу безпеки лісових господарств 

на 2018-2020 роки 

Показники 2018 2019 2020 

Камінь-Каширське  

   Прибутковість продукції, % 139,81 141,37 138,01 

Прибутковість виробництва, % 16,82 19,44 12,19 

Чиста прибутковість активів, % 15,17 17,56 10,86 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,26 0,28 0,18 

Маневицьке  

   Прибутковість продукції, % 139,05 139,58 133,48 

Прибутковість виробництва, % 25,69 28,38 21,73 

Чиста прибутковість активів, % 24,70 27,36 20,96 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,34 0,35 0,27 

Білокоровицьке 

   Прибутковість продукції, % 148,98 147,45 145,19 

Прибутковість виробництва (загальна), % 15,81 15,66 11,15 

Чиста прибутковість активів, % 15,66 15,55 11,08 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,26 0,25 0,18 

Олевське  

   Прибутковість продукції, % 142,66 141,57 140,48 

Прибутковість виробництва, % 5,69 5,98 5,27 

Чиста прибутковість активів, % 5,41 5,68 5,09 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,09 0,10 0,09 

Клесівське 

   Прибутковість продукції, % 121,05 121,18 120,09 

Прибутковість виробництва, % 7,43 8,49 6,18 

Чиста прибутковість активів, % 7,36 8,41 6,12 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,16 0,19 0,13 

 Соснівське  

   Прибутковість продукції, % 126,39 126,07 124,84 

Прибутковість виробництва, % 7,52 8,44 7,35 

Чиста прибутковість активів, % 6,59 7,45 6,59 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,17 0,20 0,18 

Добрянське  

   Прибутковість продукції, % 148,86 150,28 143,94 

Прибутковість виробництва, % 26,48 27,30 23,12 

Чиста прибутковість активів, % 26,28 27,11 22,97 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,35 0,36 0,31 

Ніжинське 

   Прибутковість продукції, % 134,38 135,32 134,16 

Прибутковість виробництва, % 16,42 19,65 17,04 

Чиста прибутковість активів, % 15,93 19,06 16,54 

Чиста прибутковість капітальних вкладень, % 0,21 0,25 0,22 
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Таблиця Г.20 

Результати розрахунку прогнозних групових індексів  

управлінського потенціалу безпеки лісових господарств за 2018-2020 рр. 

Показники 2018 2019 2020 

1 2 3 4 

Камінь-Каширське  

   Прибутковість продукції 0,939 0,941 0,951 

Прибутковість виробництва 0,635 0,685 0,527 

Чиста прибутковість активів 0,577 0,642 0,473 

Чиста прибутковість капітальних вкладень 0,734 0,785 0,572 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,721 0,763 0,631 

Маневицьке  

   Прибутковість продукції 0,933 0,929 0,919 

Прибутковість виробництва 0,970 1,000 0,940 

Чиста прибутковість активів 0,940 1,000 0,912 

Чиста прибутковість капітальних вкладень 0,960 0,987 0,868 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,951 0,979 0,910 

Білокоровицьке 

   Прибутковість продукції 1,000 0,981 1,000 

Прибутковість виробництва (загальна) 0,597 0,552 0,482 

Чиста прибутковість активів 0,596 0,568 0,482 

Чиста прибутковість капітальних вкладень 0,748 0,688 0,580 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,735 0,697 0,636 

Олевське  

   Прибутковість продукції 0,958 0,942 0,968 

Прибутковість виробництва 0,215 0,211 0,228 

Чиста прибутковість активів 0,206 0,208 0,222 

Чиста прибутковість капітальних вкладень 0,260 0,269 0,283 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,410 0,407 0,425 

Клесівське 

   Прибутковість продукції 0,813 0,806 0,827 

Прибутковість виробництва 0,281 0,299 0,267 

Чиста прибутковість активів 0,280 0,308 0,267 

Чиста прибутковість капітальних вкладень 0,461 0,524 0,425 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,458 0,484 0,446 

 Соснівське  

   Прибутковість продукції 0,848 0,839 0,860 

Прибутковість виробництва 0,284 0,298 0,318 

Чиста прибутковість активів 0,251 0,272 0,287 

Чиста прибутковість капітальних вкладень 0,482 0,543 0,580 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,466 0,488 0,511 
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Продовження табл. Г.20 
1 2 3 4 

Добрянське  

   Прибутковість продукції 0,999 1,000 0,991 

Прибутковість виробництва 1,000 0,962 1,000 

Чиста прибутковість активів 1,000 0,991 1,000 

Чиста прибутковість капітальних вкладень 1,000 1,000 1,000 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,9998 0,988 0,998 

Ніжинське 

   Прибутковість продукції 0,902 0,900 0,924 

Прибутковість виробництва 0,620 0,692 0,737 

Чиста прибутковість активів 0,606 0,697 0,720 

Чиста прибутковість капітальних вкладень 0,590 0,692 0,702 

Груповий індекс управлінського потенціалу безпеки 0,679 0,745 0,771 
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