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Дзюбенко О. М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення енергоефективності використання лісоресурсного потенціалу
Розкрито зміст проблем інвестиційно-інноваційного забезпечення енергоефективності використання лісоресурсного потенціалу через нала-
годження виробництва паливних деревних ресурсів. Аналізується висхідна тенденція збільшення виробництва та споживання паливних дров 
у загальнонаціональному масштабі та в Черкаській області, що має виступити передумовою для перегляду пріоритетів реалізації проектів 
енергоефективності на державних лісогосподарських підприємствах з метою зменшення втрат лісосировини та ефективнішого використання 
неліквідної деревини. Обґрунтовується доцільність налагодження на державних лісогосподарських підприємствах виробництва паливних гранул 
і брикетів на основі переробки лісосічних відходів та відходів деревообробного виробництва. Встановлено, що каталізатором інвестування про-
ектів будівництва пелетних заводів мають стати: надання державних гарантій, спрощення укладання лізингових угод та відміна ввізного мита 
на сучасне високотехнологічне деревообробне та деревопереробне обладнання.
Ключові слова: енергоефективність, інвестиційно-інноваційне забезпечення, паливні дрова, лісосічні відходи, відходи деревообробки, інвестицій-
на стратегія, утилізація.
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Дзюбенко А. Н. Инвестиционно-инновационное обеспечение 

энергоэффективности использования лесоресурсного потенциала
Раскрыто содержание проблем инвестиционно-инновационного обе-
спечения энергоэффективности использования лесоресурсного по-
тенциала через налаживание производства топливных древесных 
ресурсов. Анализируется восходящая тенденция увеличения производ-
ства и потребления топливных дров в общенациональном масштабе 
и в Черкасской области, что должно выступить предпосылкой для 
пересмотра приоритетов реализации проектов энергоэффектив-
ности на государственных лесохозяйственных предприятиях с целью 
уменьшения потерь лесосырья и эффективного использования нелик-
видной древесины. Обосновывается целесообразность налаживания 
на государственных лесохозяйственных предприятиях производства 
топливных гранул и брикетов на основе переработки лесосечных от-
ходов и отходов деревообрабатывающего производства. Установле-
но, что катализатором инвестирования проектов строительства 
пеллетных заводов должны стать: предоставление государствен-
ных гарантий, упрощение заключения лизинговых сделок и отмена 
ввозной пошлины на современное высокотехнологичное деревообра-
батывающее и деревоперерабатывающее оборудование.
Ключевые слова: энергоэффективность, инвестиционно-иннова ци-
онное обеспечение, топливные дрова, лесосечные отходы, отходы 
деревообработки, инвестиционная стратегия, утилизация.
Рис.: 3. Библ.: 8.
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Dzyubenko O. M. The Investment-Innovation Provision of Energy Efficiency 

in the Use of Forest-Resource Potential
The content of problems of the investment-innovation provision of energy 
efficiency in the use of forest-resource potential through setting the produc-
tion of fuel-wood resources has been covered. The upward tendency in the 
production and consumption of fuel-wood on a national scale and in the 
Cherkasy region is analyzed, which should be a prerequisite for reconsidering 
the priorities of energy efficiency projects in the State forestry enterprises 
with a view to reducing the loss of timber and efficient use of non-liquid 
wood. Expediency of the production of fuel pellets and briquettes on the ba-
sis of the processing of logging waste and woodworking waste in the State 
forestry enterprises is substantiated. It has been found that a catalyst in the 
investment for construction of pellet plants should be provision of guaran-
tees on the part of the State, facilitation of leasing transactions, and elimi-
nation of import duties on the modern high-tech woodworking and wood 
processing equipment.

Keywords: energy efficiency, investment-innovation provision, fuel wood, 
logging waste, woodworking waste, investment strategy, disposal.
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У зв’язку з переглядом пріоритетів державної по-
літики підвищення енергоефективності суспіль-
ного виробництва потребує корекції діяльність 

постійних лісокористувачів у частині заготівлі та вироб-
ництва паливних деревних ресурсів (дров’яна деревина 
та паливні гранули і брикети). Аналіз основних тенден-
цій виробництва паливних дров у загальноукраїнському 
масштабі демонструє позитивну динаміку, що зумовлено 
намаганням місцевої влади і домогосподарств, особливо 
в багатолісних районах, відмовитися від дорогого при-
родного газу і перейти на дешевше паливо. Такий пріори-
тет енергоефективності значною мірою впливає на стра-

тегію розвитку лісогосподарських підприємств, перш за 
все, в частині комплексного використання лісосировин-
ного потенціалу, зокрема і неліквідної складової. 

При цьому необхідною передумовою збільшення 
обсягів виробництва паливних деревних ресурсів (па-
ливних брикетів та гранул) є вкладення інвестицій в 
придбання щепобійного обладнання та будівництво пе-
летних заводів. Виходячи з фінансового стану держав-
них лісогосподарських підприємств, можна стверджува-
ти, що лише в поодиноких випадках постійні лісокори-
стувачі можуть самостійно профінансувати придбання 
і монтаж необхідного обладнання для нарощення ви-
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робництва паливних ресурсів з деревини. У переважній 
більшості випадків потрібні значні зовнішні інвестиції, 
щоб сформувати сучасну матеріально-технічну базу ви-
робництва паливних ресурсів з лісосічних відходів та 
відходів деревообробки.

Окремі аспекти інвестиційного забезпечення роз-
витку екобезпечних виробництв і використання відтво-
рювальних джерел енергії в лісовому господарстві через 
застосування економічних стимулів та впровадження 
екоорієнтованих форм державно-приватного парт-
нерства в лісоресурсній сфері розглядаються у працях  
Б. Богач, Н. Василик, Я. Дяченка, А. Карпука, І. Кичко, 
Я. Коваля, П. Лакиди, Д. Телішевського, О. Фурдичка, 
М. Шершуна, Б. Шумлянського та інших [1–8], але за-
лишаються недостатньо обґрунтованими підходи щодо 
диверсифікації форм, методів та джерел інвестиційного 
забезпечення проектів енергоефективності в лісогоспо-
дарському виробництві. 

Б. Богач переконує в тому, що теперішній стан еко-
номіки України потребує від підприємств лісового гос-
подарства радикального переосмислення змісту, методів 
та інструментів ефективного використання всіх проявів 
корисності лісів, підвищення їх продуктивності, які до-
зволять адаптуватися до досконалих конкурентних змін 
зовнішнього ринкового середовища. Інтегрований ефект 
лісогосподарського виробництва сприяє комплексному 
використанню компонентів лісу, що зробить можливим 
отримання підприємствами лісового господарства при-
бутків від використання корисності лісу. Системне ви-
користання ресурсів лісового господарства сприяє під-
вищенню ефективності підприємств галузі [1].

Н. Василик підвищення ефективності комплек-
сного використання лісоресурсного потенціалу пов’язує 
з переробкою лісосічних відходів на основі впрова-
дження державно-приватних партнерств [2]. А. Карпук і  
М. Шестак як найбільш прийнятну інституціональну 
форму переробки лісосічних відходів та відходів дере-
вообробного виробництва розглядають формування 
кластерних утворень за участю державних лісогосподар-
ських підприємств та органів місцевої влади [4; 7]. І. Кич-
ко та Ю. Гарус переконані, що сьогодні в Україні відсутні 
правові та економічні механізми стимулювання запро-
вадження природоощадних технологій у лісовому госпо-
дарстві [5]. Тобто проблема інвестиційно-інноваційного 
забезпечення енергоефективності використання дере-
винних ресурсів є надзвичайно актуальною.

Метою статті є формування напрямів інвести-
ійно-інноваційного забезпечення енергоефективності 
використання деревинних ресурсів в умовах перегляду 
пріоритетів державної політики в частині ресурсо- та 
енергозбереження.

В Україні, починаючи з 2011 р., спостерігається 
збільшення обсягів виробництва та споживання 
паливних дров (рис. 1). Така практика як над-

звичайно деструктивно впливає на поточний стан ви-
користання наявного лісоресурсного потенціалу, так і 
підриває максимально можливий приріст деревної маси 
в довгостроковій перспективі.

Квінтесенцією загальнонаціональної тенденції 
збільшення виробництва та споживання дров паливних 
є ситуація з їх заготівлею в Черкаській області. Прикмет-
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Рис. 1. Обсяг споживання дров паливних у 2009–2015 рр. у цілому по Україні
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
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ною рисою лісогосподарської діяльності на державних 
лісогосподарських підприємствах Черкаського облас-
ного управління лісового та мисливського господарства 
(ОУЛМГ) є те, що у 2015 р. порівняно з 2011 р. по всіх 
господарюючих суб’єктах спостерігалося зростання об-
сягів заготівлі паливних дров (рис. 2). 

На окремих підприємствах зростання відбулося 
на декілька порядків. Зокрема на ДП «Звенигородське 
лісове господарство» обсяги заготівлі паливних дров 
у 2015 р. порівняно з 2011 р. збільшилися у 5,6 разу, на 
ДП «Золотоніське лісове господарство» – у 8,2 разу, на 
ДП «Кам’янське лісове господарство» – у 5,3 разу, на 
ДП «Смілянське лісове господарство» – у 4,1 разу. Таке 
збільшення обсягів заготівлі паливних дров у 2015 р. по-
рівняно з 2011 р. на підприємствах Черкаського ОУЛМГ 
пов’язано з тим, що значно збільшився попит на дрова 
паливні у зв’язку з подорожчанням природного газу та 
переходом об’єктів соціальної інфраструктури з газових 
на твердопаливні котли.

Уникнення комплексу природоруйнівних та еко-
логодеструктивних процесів у лісокористуванні, 
зумовлених зміною пріоритетів енергоефектив-

ності, пов’язане з реалізацією інвестиційних ініціатив, 
підтримуваних центральним апаратом Державного 

агентства лісових ресурсів України, обласними управ-
ліннями лісового і мисливського господарства та безпо-
середніми лісокористувачами, стосовно збільшення ви-
робництва паливних ресурсів на основі переробки де-
ревинних відходів, що дозволить задовольняти потреби 
місцевих споживачів у деревній паливній сировині не 
за рахунок значного збільшення обсягів виробництва 
паливних дров внаслідок пересортиці (штучного пере-
гляду сортиментної структури заготовленої деревини),  
а за рахунок результативнішого використання лісосіч-
них відходів та відходів деревообробного виробництва, 
зокрема неліквіду крони та порубкових решток.

У 1990-х рр. і на початку 2000-х рр. спостерігало-
ся зменшення утворення деревних відходів у зв’язку зі 
згортанням деревообробного виробництва, його роз-
осередженістю по чисельних дрібних підприємствах, 
зменшенням обсягів переробки деревини, скороченням 
лісозаготівель. Не поліпшилася ситуація і щодо викори-
стання лісосічних відходів: останні нерідко залишаються 
в місцях проведення рубок лісу, не знаходячи спожива-
ча. На рівень використання деревних відходів негатив-
но впливає послаблення державного регулювання в цій 
сфері, недостатня організація виробництва, недосконала 
нормативна база та система звітності і обліку [4].
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Рис. 2. Заготівля дров паливних на підприємствах черкаського ОУЛМГ
Джерело: розраховано за даними Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.
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На думку В. Д’яконова та інших вчених Харківсько-
го національного технічного університету сільського 
господарства ім. Петра Василенка, у процесі природного 
прорідження в різних типах екосистем, особливо лісо-
вих, відбувається накопичення мертвих органічних за-
лишків. Для листяних і широколистяних лісів загальна 
річна кількість опадання становить 50–70 ц/га, проте в 
окремих випадках, наприклад в осикових лісах, кількість 
опадання значно вища і досягає 130 ц/га, що пояснюєть-
ся вмістом значної кількості саме деревних залишків, так 
званого відпаду – неліквідної деревини, стовбурів, вели-
ких гілок. Не можна допускати, щоб корисна сировина 
спалювалася або згнивала. Саме ці залишки є основним 
резервом енергетичної деревини в перспективі. 

Важливим напрямком збільшення обсягів дерев-
ної біомаси є створення енергетичних плантацій 
деревних порід, зокрема лози, деякі сорти якої 

можуть давати приріст до 15 т повітряно-сухої деревної 
біомаси з 1 га за рік. Однак на рівень державної політики 
питання енергетичного використання деревної біомаси 
в Україні були реально винесені лише у 2009 р. [3]. 

Основою диверсифікації виробничо-господарської 
діяльності державних лісогосподарських підприємств є 
активізація заготівлі та переробки лісосічних відходів, а 
також підвищення рівня утилізації використання відхо-
дів деревообробного виробництва. В умовах постійного 
зростання вартості імпортованих енергоресурсів усе 
більш вигідно стає використовувати як паливо відходи 
деревини. Щорічно внаслідок лісозаготівель, переробки 
деревини та лісопилення на державних лісогосподар-
ських підприємствах утворюється значна маса лісо-
січних відходів та відходів деревообробки [2, с. 41–43]. 
Державні лісогосподарські підприємства мають значні 
резерви залучення і лісосічних відходів, і відходів дере-
вообробки в господарський оборот за умови отримання 
додаткових інвестицій, що забезпечить синергетичний 
ефект у комплексному використанні лісосировини.

Раціональне використання відходів деревини дає 
можливість при відносно стабільних розмірах лісо-
заготівель підвищити обсяги виробництва продукції 
деревообробки. Збільшуючи виробництво, лісові під-
приємства не тільки задовольняють запити національ-
ної економіки та населення у виробах із деревини, але 
і зміцнюють свою економіку, підвищують віддачу кож-
ного гектара лісової площі. Підвищення ефективності 
використання відходів деревини досягається завдяки 
впровадженню принципово нових методів їх утилізації. 
З відходів деревини виготовляється щепа для виробни-
цтва деревостружкових плит, клепка, паркетна фреза, 
тара, штахетник, сувеніри тощо. На їх базі також роз-
винуте лісохімічне виробництво. З пневого осмолу ви-
робляється смола, скипидар, вугілля. 

Можливості успішної утилізації деревної сирови-
ни і відходів часто обмежені, що робить вигідним отри-
мання промислової енергії шляхом спалювання цих 
відходів. З відходів деревини певне застосування знахо-
дить виробництво паливних брикетів [4]. 

Отже, джерелом нарощення паливних деревних ре-
сурсів є деревні відходи. Вони складаються з лісосічних 
відходів, які утворюються на місцях проведення суціль-

них і вибіркових рубок, і відходів деревообробки, що ви-
никли в процесі оброблення деревини. Останні включа-
ють кускові відходи, тирсу та стружку. Упродовж остан-
ніх років у динаміці утворення деревних відходів у цілому 
по Україні загалом спостерігається спадна тенденція. Так, 
у 2015 р. їх зафіксовано на 202,1 тис. т менше порівняно з 
2010 р. і на 84,4 тис. т – з 2012 р. Причиною цього є поси-
лення кризових явищ у деревообробному сегменті лісо-
вого сектора, що призвело до зниження рівня завантаже-
ності потужностей лісопереробки та, відповідно, обсягів 
утворення кускових відходів, тирси та стружки.

Свідченням незадовільного використання дерев-
них відходів є низький рівень їх утилізації. Частка остан-
ньої у 2010 р. становила 12,2%, 2012 р. – 11,6%, 2014 р. –  
4,5%, 2015 р. – 7,5% (рис. 3). Зазначене спричинене погір-
шенням фінансового стану суб’єктів лісогосподарсько-
го та деревообробного підприємництва і, як наслідок, 
неможливістю сформувати необхідну для утилізації 
техніко-технологічну базу. Тому значна частина дерев-
них відходів спалюється. Насамперед це стосується лі-
сосічних відходів, що призводить до збільшення емісії 
вуглекислого газу, погіршення ситуації та створення 
дискомфортних умов для фауністичних ресурсів.

Більше того, упродовж 2010–2015 рр. загалом спо-
стерігається зростання обсягів спалювання деревних 
відходів. Якщо у 2010 р. цей показник становив 210,3 
тис. т, у 2012 р. – 359,2 тис. т, то 2015 р. – 366,8 тис. т. 
Значні обсяги спалювання деревних відходів та низький 
рівень їх утилізації спричинені відсутністю відповідних 
стимулів, які б спонукали суб’єкти лісогосподарського 
підприємництва до заготівлі й переробки лісосічних 
відходів власними зусиллями та шляхом надання мож-
ливості заготівлі приватним суб’єктам [6].

Підвищення ефективності використання вторин-
ної сировини вимагає розробки та впровадження 
у виробництво системи науково-технічних, еко-

номічних і організаційних заходів, основними з яких є: 
 розширення переробки деревних відходів на іс-

нуючих лісопильно-деревообробних підприєм-
ствах, організація з цією метою нових спеціалі-
зованих пунктів (цехів) і оснащення їх сучасним 
технологічним обладнанням і транспортними 
засобами; 

 організація збору відходів у дрібних підпри-
ємств і побутових відходів, транспортування їх 
для переробки на базові підприємства і спеціа-
лізовані пункти; 

 забезпечення сучасним стаціонарним і пере-
сувним обладнанням лісогосподарських під-
приємств для переробки лісосічних відходів і 
тонкомірної деревини безпосередньо в лісі та 
на нижніх складах; 

 підвищення ефективності використання некон-
диційних деревних відходів у паливно-енерге-
тичних цілях шляхом впровадження сучасних 
енергозберігаючих процесів і устаткування; 

 створення ліній для брикетування м’яких від-
ходів на технологічні та паливно-енергетичні 
потреби; 
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Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.

 збалансування співвідношення використання 
деревних відходів на технологічні, паливно-
енергетичні та ринкові потреби [4].

Одним з основних пріоритетів підвищення ефек-
тивності утилізації деревних відходів є вироб-
ництво деревних енергетичних ресурсів через 

виготовлення брикетів та паливних гранул. Найбільше 
зацікавлені в нарощенні обсягів такого виробництва ор-
гани місцевого самоврядування, оскільки подорожчан-
ня природного газу спонукає до пошуку альтернативних 
шляхів забезпечення потреб закладів соціальної інфра-
структури та домогосподарств в енергетичних ресурсах. 
Відповідною альтернативою є брикети та паливні грану-
ли, виготовлені на основі утилізації лісосічних відходів і 
деревообробки [6].

У теперішніх умовах, внаслідок відсутності необ-
хідних інвестиційних передумов для налагодження пе-
реробки максимально можливого обсягу неліквідної 
деревини, значний обсяг неліквіду крони та порубкових 
решток спалюється в місцях проведення суцільних і ви-
біркових рубок, що супроводжується збільшенням ви-
кидів вуглекислого газу в атмосферне повітря та ство-
ренням дискомфорту для фауністичних ресурсів. У ре-
зультаті мають місце негативні екологічні екстерналії, а 
постійні лісокористувачі втрачають потенційно можли-
ві прибутки у зв’язку з тим, що неліквідна деревина ви-
користовується нераціонально.

З викладеного вище впливає, що потребує роз-
робки «дорожня карта» стосовно залучення інвестицій 
в придбання групою державних лісогосподарських під-

приємств або окремими підприємствами пересувних 
щепобійних машин, які дозволяли б виробляти щепу 
на основі неліквідної деревини та порубкових решток 
і формувати таким чином ресурсну базу для виробни-
цтва паливних гранул та брикетів. Іншим варіантом є 
придбання стаціонарних щепобійних машин, які роз-
міщуються в місцях найбільшої концентрації відходів 
деревообробного виробництва (територія переробних 
підрозділів державних лісогосподарських підприємств), 
але це вимагає більших фінансових затрат у зв’язку із 
доставкою неліквідної деревини та порубкових решток. 
Тобто, пересувні щепобійні машини є більш доцільними 
для лісогосподарських підприємств, у яких є незначною 
матеріально-технічна база лісопереробки, а стаціонарні –  
для лісгоспів з розвиненою лісопереробкою або ж для 
суб’єктів деревообробного підприємництва.

Сьогодні актуалізувалися проблеми інвестицій-
ного забезпечення утилізації деревних відходів, реа-
лізації проектів по енергоефективному використанню 
неліквідної деревини, будівництву пелетних заводів для 
того, щоб поступово усувати практику нераціонально-
го використання неліквідної складової лісоресурсного 
потенціалу, пересортиці заготовленої деревини. Тому 
формування інвестиційної стратегії реалізації проектів 
з енергоефективності, які передбачають виробництво 
паливних деревних ресурсів з деревних відходів, має 
отримати належне інституціональне супроводження як 
на рівні центральних органів законодавчої та виконав-
чої влади, так і на рівні обласних управлінь лісового і 
мисливського господарства.
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ВИСНОВКИ
Дослідження показали, що вагомим чинником 

підвищення рівня капіталізації лісового господарства та 
запорукою диверсифікації лісогосподарської діяльності 
є налагодження виробництва паливних деревних ресур-
сів на основі утилізації лісосічних відходів та відходів 
деревообробного виробництва. З одного боку, це дасть 
можливість зменшити непродуктивні втрати лісосиро-
вини, покращити умови для збільшення окремих видів 
флори і фауни, а з іншого – сформувати надійне джере-
ло зростання прибуткових надходжень на основі задо-
волення потреб об’єктів соціальної інфраструктури та 
домогосподарств в доступній за ціновими параметрами 
та якісними характеристиками паливній сировині. 

Каталізатором нарощення потужностей виробни-
цтва паливних деревних ресурсів на основі утилізації 
лісосічних відходів та відходів деревообробного ви-
робництва мають стати інвестиційні ініціативи органів 
управління лісовим і мисливським господарством та 
державних лісогосподарських підприємств у частині 
придбання щепобійних машин і будівництва пелетних 
заводів. Залучення інвестицій в перераховані проекти 
буде забезпечуватися через надання державних гаран-
тій, спрощення укладання лізингових угод і надання фі-
нансових преференцій у формі відміни ввізного мита на 
сучасне високотехнологічне деревообробне та дерево-
переробне обладнання.                    
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