
Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

РО
М

И
СЛ

О
ВО

СТ
І

89БІЗНЕСІНФОРМ № 9 ’2021
www.business-inform.net

УДК 338.45 
JEL: L73

ОЦІНКА СИРОВИННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ  
УКРАЇНИ ТА КРАЇН СВІТУ

2021 ГУБАРЄВА І. О., КРЯЧКО Є. М. 

УДК 338.45
JEL: L73

Губарєва І. О., Крячко Є. М. Оцінка сировинного потенціалу деревообробної промисловості України та країн світу
Деревообробна промисловість є однією з важливих складових лісопромислового комплексу України та країн світу. Метою статті є обґрунтуван-
ня методичного підходу до оцінки сировинного потенціалу деревообробної промисловості країни. Запропоновано здійснювати інтегральну оцінку 
сировинного потенціалу деревообробної промисловості країни за складовими: лісистість території, запаси деревостану, загальний обсяг виготов-
лення деревини, обсяг виготовлення ділової деревини. Сформовано матрицю позиціонування України та країн світу в площині координат «Площа 
лісів – лісистість території». На рівень інтегрального показника оцінки стану сировинного потенціалу деревообробної промисловості України та 
країн світу найбільший вплив здійснює компонента «Лісистість», а серед часткових показників такі: вироблення ділової деревини на одного жителя, 
площа лісів на одного жителя та деревостан на одного жителя. З використанням кластерного аналізу (k-середніх) виділено три кластери країн сві-
ту за інтегральною оцінкою сировинного потенціалу деревообробної промисловості країн світу. Розрахунки стану сировинного потенціалу дерево-
обробної промисловості України засвідчили таке: за інтегральним показником оцінки стану сировинного потенціалу деревообробної промисловості 
у 2019 р. (0,0847) Україна посіла 31 місце серед 36 країн світу. Кластерний аналіз засвідчив, що Україна за компонентами інтегрального показника 
увійшла до групи країн з низьким рівнем сировинного потенціалу деревообробної промисловості; за комплексною оцінкою компоненти «Лісистість» 
(0,0365) Україна зайняла 32 місце; за комплексною оцінкою компоненти «Запаси деревини» (0,1887) – 17 місце; за комплексною оцінкою компоненти 
«Виготовлення деревини» (0,0445) – 33 місце; за комплексною оцінкою компоненти «Виготовлення ділової деревини» (0,0949) – 29 місце.
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Hubarieva I. O., Kriachko Ye. M. Assessing the Raw Material Potential of Woodworking Industry of Ukraine and Countries of the World
Woodworking industry is one of the important components of the forestry complex of Ukraine and countries of the world. The article is aimed at substantiating 
the methodological approach to the assessment of the raw material potential of the woodworking industry of the country. It is proposed to carry out an integral 
assessment of the raw material potential of the woodworking industry of the country according to the following components: forest-land percentage of the ter-
ritory, reserves of forest stand, the total volume of wood production, the volume of production of commercial wood. The matrix of positioning of Ukraine and 
countries of the world in the plane of coordinates «Forest area – forest-land percentage of the territory» is formed. The level of integral indicator of the state of 
raw material potential of the woodworking industry of Ukraine and the countries of the world is most influenced by the component of «forest-land percentage», 
and among partial indicators are the following: production of commercial wood per resident, area of forests per resident, and forest stand per resident. Using 
cluster analysis (k-means), three clusters of countries of the world are allocated according to the integrated assessment of the raw material potential of the wood-
working industry of the world countries. Calculations of the raw material potential of the woodworking industry of Ukraine showed the following: according to the 
integrated indicator of the state of raw material potential of the woodworking industry in 2019 (0.0847), Ukraine took 31st place among 36 countries of the world. 
The carried out cluster analysis showed that Ukraine in terms of integral components joined the group of countries with a low level of raw material potential of 
the woodworking industry; according to the comprehensive assessment of the component «forest-land percentage» (0.0365) Ukraine took the 32nd place; accord-
ing to the comprehensive assessment of the component «timber resources» (0.1887) – 17th place; according to the comprehensive assessment of the component 
«wood production» (0.0445) – 33rd place; according to the comprehensive assessment of the component «commercial wood production» (0.0949) – 29th place.
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Деревообробна промисловість є однією з важ-
ливих складових лісопромислового комплек-
су України та країн світу. Ступінь забезпече-

ності сировиною для деревообробної промисловості 
в країнах світу є неоднаковою, що зумовлено природ-
но-кліматичними умовами, станом лісового госпо-
дарства, запасами деревостану та його структурою, 
організацією лісозаготівлі, лісовою політикою тощо. 
Це актуалізує необхідність оцінки сировинного по-
тенціалу деревообробної промисловості України та 
країн світу.

Проблеми розвитку лісопромислового комп-
лексу загалом і деревообробної промисловості Украї-
ни та країн світу зокрема розглянуто у працях вітчиз-
няних науковців [1–4]. Так, у [1] розроблено струк-
турно-логічну модель вибору стратегічних пріорите-
тів розвитку лісопромислового комплексу України, 
яка поєднує когнітивні карти стану лісового госпо-
дарства та лісозаготівлі, конкурентоспроможності 
виробництва видів економічної діяльності обробної 
промисловості лісопромислового комплексу та ефек-
тивності використання лісових ресурсів лісопромис-
лового комплексу, включає всі етапи проходження 
деревини – від вирощування до заготівлі та перероб-
ки в готову продукцію з різною величиною валової до-
даної вартості. У [2; 3] здійснено порівняльну оцінку 
сировинного потенціалу деревообробної промисло-
вості України та держав – членів ЄС, а також діагнос-
тику структурних змін у сировинному потенціалі де-
ревообробних виробництв регіонів України. У [4] ви - 
значено ключові недоліки у функціонуванні вітчиз-
няного ринку лісу, які обмежують розвиток глибокої 
обробки деревини в Україні, а також запропоновано 
нормативно-правові механізми забезпечення ста-
більного доступу підприємств деревообробної про-
мисловості до необхідної їм сировини. Дослідження 
тенденцій розвитку деревообробної промисловості 
країн ЄС наведено в роботах [5; 6]. 

Метою статті є обґрунтування методичного 
підходу до оцінки сировинного потенціалу дерево-
обробної промисловості України та країн світу.

Здійснимо оцінку сировинного потенціалу де-
ревообробної промисловості України та країн світу 
за даними аналітичних звітів світового ринку лісо-
вих ресурсів Продовольчої та сільськогосподарської 
організації ООН (ФАО) та Європейської економічної 
комісії ООН (ЄЕК) [7–16].

Країнами-лідерами за площею лісів у світі є: Ро-
сія – 815,2 млн га, Бразилія – 498,1 млн га, Канада – 
347,0 млн га та США – 309,9 млн га. Україна з площею 
лісів – 9,7 млн га займає 16 місце серед 36 країн світу, 
що аналізуються.

До країн світу з високим рівнем лісистості тери-
торії віднесено: Фінляндію – 73,74%, Швецію – 68,69%, 
Японію – 68,40%, Корею – 64,62%. Низький рівень 
лісистості території відмічене в таких країнах, як: 
Нідерланди – 10,94%, Ірландія – 11,27%, Велика Бри-

танія – 13,16%, Данія – 14,95%, Австралія – 17,42%. 
Україна з показником 16,72% належить до малолісних 
країн світу.

На рис. 1 наведено матрицю позиціонування 
України та країн світу в площині координат «Площа 
території лісів – лісистість території країни».

Як видно з рис. 1, найбільша кількість країн – 13 
із 36 досліджуваних (36,11% від загальної кількості) –  
мають середній рівень лісистості та невелику пло-
щу лісів. До цієї групи увійшли такі країни: Австрія, 
Болгарія, Греція, Іспанія, Італія, Литва, Німеччина, 
Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Франція 
та Чехія (квадрант 8). Другу за чисельністю групу 
(квадрант 9) формують такі країни: Бельгія, Велика 
Британія, Данія, Ірландія, Нідерланди, Туреччина, 
Угорщина та Україна, які характеризуються низьким 
рівнем лісистості та невеликою площею лісів. З до-
сліджуваних країн світу вирізняється Бразилія (ква-
дрант 3), яка має високий рівень лісистості та серед-
ню площу лісів, а також Росія (квадрант 2) яка має 
середній рівень лісистості та високу площу лісів.

Як показало проведене дослідження, країни світу 
суттєво відрізняються за запасами деревостану. 
На рис. 2 наведено діаграму розподілу України 

та країн світу за запасами деревостану у 2019 р.
Як видно з рис. 2, до країн із високим рівнем за-

пасів деревостану належать: Бразилія – 120550,5 млн 
куб. м, Росія – 81071,3 млн куб. м, Канада – 45107,6 
млн куб. м, США – 41268,9 млн куб. м.

Запас деревостану в лісах України складає 2268,0 
млн куб. м (16 місце серед 36 досліджуваних країн), 
що значно нижче, ніж у Китаї – 18808,1 млн куб. м, 
Японії – 5231,0 млн куб. м, Індії – 5138,0 млн куб. м, 
Австралії – 5000,0 млн куб. м, Мексиці – 3739,2 млн 
куб. м, Німеччині – 3663,0 млн куб. м.

Такі країни, як: Угорщина, Греція, Бельгія, Пор-
тугалія, Данія, Ірландія та Нідерланди мають низький 
рівень запасів деревостану в лісах (менше 500 млн 
куб. м).

Країнами-лідерами у 2019 р. за обсягами виро-
блення деревини є: США – 459,1 млн куб. м, Індія – 
351,8 млн куб. м, Китай – 341,7 млн куб. м, Бразилія –  
266,3 млн куб. м, Росія – 281,4 млн куб. м. Обсяг вироб-
лення деревини в Україні у 2019 р. склав 17,9 млн куб. м  
(20 місце серед 36 країн світу). До групи країн з низь-
ким обсягом вироблення деревини належать: Корея –  
4,6 млн куб. м, Бельгія – 5,2 млн куб. м, Словенія –  
4,5 млн куб. м, Данія – 3,8 млн куб. м, Ірландія –  
3,5 млн куб. м, Нідерланди – 2,8 млн куб. м, Греція – 
1,5 млн куб. м.

На рис. 3 наведено розподіл України та країн 
світу за відношенням обсягу вироблення деревини 
до запасів деревостану в лісах у 2019 р.

Як видно з рис. 3, країнами-лідерами у 2019 р. 
за показником відношення вироблення деревини до 
запасів деревостану є: Португалія – 8,10 %, Індія – 
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Данія (35; 33)
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Італія (17; 21)
Литва (29; 16)
Німеччина (15; 20)
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Португалія (25; 14)
Румунія (19; 25)
Словаччина (31; 11)
Франція (14; 22)
Чехія (27; 17)

Естонія (28; 7)
Корея (20; 4)
Латвія (24; 8)
Словенія (32; 5)
Фінляндія (11; 1)
Швеція (9; 2)
Японія (10; 3)

Рис. 1. Матриця позиціонування України та країн світу в площині координат «Площа лісів – лісистість території»  
у 2019 р.

Джерело: складено за даними [7–16].

6,85 %, Чехія – 4,14 %, Нідерланди – 3,42 %, Ірландія –  
2,92 %.

Україна увійшла до групи країн світу з низьким 
рівнем частки вироблення деревини до запасів дере-
востану, значення даного показника склало у 2019 р. 
0,79 %.

До групи країн з низьким рівнем відношення 
вироблення деревини до запасів деревостану, окрім 
України, увійшли такі країни: Австралія – 0,74 %, Ру-
мунія – 0,67 %, Японія – 0,58 %, Корея – 0,45 %, Канада –  
0,32 %, Росія – 0,27 %, Бразилія – 0,22 %.

Для оцінки сировинного потенціалу дерево-
обробної промисловості країн світу пропонується 
інтегральний показник, який включає компоненти 
такі: лісистість країни, запас деревини, виробництво 
деревини, виробництво ділової деревини. 

Інтегральний показник оцінки сировинного по-
тенціалу деревообробної промисловості країни (ІСП), 
а також оцінки його компоненти (Kij) розраховуються 
за формулою:

1 ,n
ij l ijllK w z== ∑

                       
(1)

де zijl – кількісна стандартизована оцінка l-го част-
кового показника j-го елемента i-ї компоненти інте-
грального показника; 

wl – коефіцієнт значущості l-го часткового по-
казника j-го елемента i-ї компоненти, що визначаєть-
ся за формулою:

1

,l
l n

ll

v
w

v=

=
∑

                          

(2)

де    vl – коефіцієнт варіації стандартизованого l-го 
часткового показника j-го елемента i-ї компоненти;

n – кількість часткових показників, за допомо-
гою яких оцінюється j-й елемент i-ї компоненти інте-
грального показника.

За значенням інтегрального показника оцінки 
сировинного потенціалу деревообробної про-
мисловості у 2019 р. із 36 країн світу до країн 

з високим рівнем сировинного потенціалу дерево-
обробної промисловості було віднесено: Фінляндію –  
0,6565 (1 місце), Канаду – 0,6023 (2 місце), Швецію – 
0,4872 (3 місце), Естонію – 0,4260 (4 місце), Латвію – 
0,4196 (5 місце); а до держав з найнижчим рівнем: Гре-
цію – 0,0479 (36 місце), Мексику – 0,0601 (35 місце), 
Китай – 0,0685 (34 місце), Італію – 0,0778 (33 місце), 
Нідерланди – 0,0790 (32 місце) та Україну – 0,0847 (31 
місце) (рис. 4).
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Рис. 2. Діаграма розподілу України та країн світу за запасами деревостану у 2019 р.
Джерело: побудовано за даними [7–16].

З використанням кластерного аналізу (k-се-
редніх) виділено три кластери країн світу за інте-
гральною оцінкою сировинного потенціалу дерево-
обробної промисловості країн світу. 

До першого кластера було віднесено чотири 
країни світу: Естонію, Латвію, Фінляндію та Швецію 
(11,1% від загальної кількості досліджуваних країн 
світу). Ця група країн характеризується середніми 
значення компонентів «Лісистість» і «Запас дереви-
ни» та високим значенням компонентів «Виробни-
цтво деревини» та «Виробництво ділової деревини» 
інтегрального показника оцінки сировинного потен-
ціалу деревообробної промисловості. 

У другий кластер увійшли три країни світу: Бра-
зилія, Канада та Росія (8,3% від загальної кількості). 
Країни даної групи характеризуються високим зна-
ченням компонентів «Лісистість» і «Запас дереви-
ни», низьким значенням компонента «Виробництво 
деревини» та середнім значенням компонента «Ви-
робництво ділової деревини» інтегрального показ-
ника оцінки ресурсного потенціалу деревообробної 
промисловості.

До третього кластера увійшли 29 із досліджу-
ваних країн світу: Австралія, Австрія, Бельгія, Бол-
гарія, Велика Британія, Греція, Данія, Індія, Ірландія, 
Іспанія, Італія, Китай, Корея, Литва, Мексика, Ні-
дерланди, Німеччина, Польща. Португалія, Румунія, 

Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, 
Франція, Чехія, Японія та Україна (80,6% від загаль-
ної кількості). Ця група країн характеризується низь-
кими значеннями компонентів «Лісистість», «Запас 
деревини» та «Виробництво ділової деревини» та 
середнім значенням компонента «Виробництво де-
ревини» інтегрального показника оцінки ресурсного 
потенціалу деревообробної промисловості.

На рис. 5 наведено ранги впливу часткових по-
казників і компонентів на рівень інтегрального показ-
ника оцінки стану сировинного потенціалу дерево-
обробної промисловості України та країн світу з ура-
хуванням ієрархії розрахованих вагових коефіцієнтів.

Як видно з рис. 5, на рівень інтегрального по-
казника оцінки стану сировинного потенціалу де-
ревообробної промисловості України та країн світу 
найбільший вплив здійснює компонент «Лісистість», 
а серед часткових показників такі: вироблення діло-
вої деревини на одного жителя, площа лісів на одного 
жителя та деревостан на одного жителя. 

ВИСНОВКИ
Розрахунки стану сировинного потенціалу дере-

вообробної промисловості України засвідчили таке:
 за інтегральним показником оцінки стану си-

ровинного потенціалу деревообробної про-
мисловості у 2019 р. (0,0847) Україна  посіла 31 
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Рис. 3. Діаграма розподілу України та країн світу за відношенням обсягу вироблення деревини  
до запасів деревостану в лісах у 2019 р.

Джерело: побудовано за даними [7–16].

місце серед 36 країн світу. Кластерний аналіз 
засвідчив, що Україна за компонентами інте-
грального показника увійшла до групи країн 
з низьким рівнем сировинного потенціалу де-
ревообробної промисловості;

 за комплексною оцінкою компонента «Лісис-
тість» (0,0365) Україна зайняла 32 місце; 

 за комплексною оцінкою компонента «Запаси 
деревини» (0,1887) Україна посіла 17 місце; 

 за комплексною оцінкою компонента «Виго-
товлення деревини» (0,0445) Україна зайняла 
33 місце;

 за комплексною оцінкою компонента «Виго-
товлення ділової деревини» (0,0949) Україна 
опинилася на 29 місці.

Таким чином, отримав подальшого розвитку ме-
тодичний підхід до інтегральної оцінки сировинного 
потенціалу деревообробної промисловості в Україні 
та країнах світу, який передбачає її проведення по 
таких складових: лісистість території; запаси дерево-
стану; загальний обсяг виготовлення деревини; обсяг 
виготовлення ділової деревини, що дозволяє визна-
чити рівень і диспропорції розвитку та може служити 
основою для формування стратегічних напрямів роз-
витку деревообробної промисловості країни.            
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Рис. 5. Вплив часткових показників і компонентів на рівень інтегральної оцінки стану сировинного потенціалу 
деревообробної промисловості України та країн світу у 2019 р.
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